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Piłkarskie lato za... rok! 
Miłym akcentem „Piłkarskiego Lata z PSM” było podsu-

mowujące wakacyjną akcję spotkanie na gościnnym boisku 
Szkoły Podstawowej nr 34.  Wzięli w nim udział następ-
cy R. Lewandowskiego oraz trenerzy i organizatorzy. By-
ło uroczyście 
ale i weso-
ło. Rozegrano 
mecz oraz roz-
dano uczestni-
kom zajęć drob-
ne upominki. - 
Spotykamy się 
za rok! - zapo-
wiedział trener 
i organizator 
zajęć Krzysz-
tof Rex.  

 Modernizacja PST trwa? Modernizacja PST trwa?

Na srebrny jubileusz funkcjonowania Poznańskiemu Szyb-
kiemu Tramwajowi zafundowano kompleksowy remont. Od 
1 sierpnia cała linia popularnej „Pestki” została zamknięta. 
Zamiast tramwajów wprowadzono komunikację autobusową. 
Jednak choć dni mijają na torowisku czy wiaduktach PST 
trudno dostrzec by trwały jakieś ożywione prace remontowe. 
Jest pusto i spokojnie, jedynie tablice i znaki zakazu wstępu 
wskazują, że modernizacja trwa. W takim tempie może ona 
potrwać bardzo długo.
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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

Psie obowiązki
Mieszkańców piatkowskich osiedli systematycznie uby-

wa, tak w każdym razie wynika z deklaracji na odbiór 
odpadów komunalnych, jednak w szybkim tempie zdaje 
się rosnąć liczba zwierząt, zwłaszcza psów hodowanych 
w mieszkaniach. Sympatyczne czworonogi, najróżniejszych 
ras i rozmiarów, spotkać można na każdym kroku. Ich 
dumni właściciele po-
winni jednak pamiętać 
o obowiązkach związa-
nych z posiadaniem psa 
na osiedlu. Przypomina-
ją o tym tradycyjne ta-
bliczki a także pojemni-
ki na psie nieczystości w 
kształcie peł nego uroku 
kundelka. 
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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)

CIL we wrześniu 
Przedstawiamy harmonogram działań CIL Piątkowo Zachód we 

wrześniu i zapraszamy do udziału:
3 września

 *godz. 10-12 Spacer dla dzieci w wieku 8-11 lat łączący zwiedzanie 
i elementy gry miejskiej.

 *godz. 15-17  Piątkowo wczoraj i dziś - wycieczka ukazująca histo-
rię Piątkowa od czasów dawnych po współczesne (specjalna edy-
cja dla mieszkańców 60+), miejsce zbiórki zostanie podane zapi-
sanym uczestnikom.

17 września
 *godz. 10-13 Warsztaty mydlarskie - własnoręczne tworzenie my-

deł glicerynowych z wydrukiem (dla dorosłych), miejsce: os. Chro-
brego 105, Ognisko na fyrtlu (bud. SP Nr 17)

 godz. 15-18 Kawiarenka sąsiedzka - przestrzeń na dzielenie się po-
mysłami i opiniami o osiedlu, miejsce: os. Chrobrego 105, Ogni-
sko na fyrtlu (bud. SP Nr 17)

24 września
 godz. 11-19 PoznajMy się - warsztaty, aktywności przygotowane 

przez mieszkańców, lokalnie działające organizacje, instytucje oraz 
podmioty dla mieszkańców Piątkowa miejsce: Fort Va (ul. Lechic-
ka/Wojciechowskiego) 

 *godz. 10-13 Piątkowo wczoraj i dziś - wycieczka ukazująca histo-
rię Piątkowa od czasów dawnych po współczesne (specjalna edy-
cja dla mieszkańców 60+), miejsce zbiórki zostanie podane zapi-
sanym uczestnikom.

 godz. 15-17  Piątkowo wczoraj i dziś - otwarta wycieczka ukazująca 
historię Piątkowa od czasów dawnych po współczesne, miejsce zbiór-
ki: skrzyżowanie ul. Obornicka/Hulewiczów (przy bud. SPS Nr 
112), zakończenie: na terenie Fortu Va na wydarzeniu PoznajMy się.
*Obowiązują zgłoszenia. Więcej informacji: arkadiusz.zacha-

rzewski@cpe.info.pl; tel. 727 918 596
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Wakacje na sportowo

Treningi z mistrzami

Przez upalne sierpniowe dni 
wiele działo się na piątkowskoch 
boiskach oraz w salach sporto-
wych. Chętnych do aktywnego wy-
poczywania i spędzania wakacji na 
sportowo było wielu. 

 KS „Sobieski Poznań” wraz z Sek-
cją Sportu PSM przygotowały bogatą 
ofertę sportową dla  najmłodszych piąt-

kowian. W jej ramach prowadzono za-
jęcia na siłowni oraz wspólne treningi 
zapaśnicze z medalistami mistrzostw 
Polski. Odbyły się również wyprawy 
na Termy Maltańskie oraz do rezer-
watów Morasko i Żurawiniec. Finałem 
sportowych wakacji był wspólny tre-
ning koszykówki, który poprowadziła 
Alina Słabęcka - była  reprezentantka 

Polski, medalistka mistrzostw Europy 
i świata w koszykówce. 

Natomiast w sali SP nr 34 na os. 
Bolesława Śmiałego odbywały się za-
jęcia dla młodych miłośniczek koszy-
kówki. Atrakcyjne treningi i sportowa 

rywalizacja przyciągnęła pod kosz licz-
ne grono zawodniczek. Rozegrano wie-
le zaciętych meczów a także turniejów 
rzutów osobistych oraz za trzy punkty. 

Piłkarskie Lato z PSM trwało tak-
że w sierpniu. Spotkania odbywały się 
na „Orliku” i cieszyły się sporym zain-
teresowaniem dzieci i młodzieży. Duża 
w tym zasługa Krzysztofa Rexa, do-
świadczonego trenera i działacza spor-
towego. Podczas piłkarskich turnusów 
rozgrywano mecze i konkursy rzutów 
karnych. Na gorąco analizowano też 

występy polskich  drużyn piłkarskich 
w europejskich pucharach, zwłaszcza 
dokonania poznańskiego Lecha. PSM 
zadbała o drobne upominki dla wyróż-
niających się piłkarzy, które wręczono 
podczas uroczystego zakończenia pił-
karskiego lata. 

Andrzej Słabęcki
Fot.- Andrzej Słabęcki 
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Inspirujące chwile w bibliotece 

Zaczytany taras z bajkami
Koniec lata to w Bi-

bliotece Raczyńskich 
zakończenie zaplano-
wanych na wakacyj-
ne miesiące wydarzeń. 
Sporo atrakcji czeka-
ło na młodszych czytel-
ników. W filii 14 mogli 
oni w tym roku wziąć 
udział w Literackich po-
dróżach na baśniowej 
chmurze i Czytasiach na 
tarasie.

Dzięki tegorocznemu 
tematowi cyklicznej akcji 
Lato z książką dzieci mogły 
wkroczyć do krainy baśni i 
legend, po której przewod-
nikami byli bohaterowie i 
stwory z mniej lub bardziej 
znanych nam opowieści. By wejść do świata bajek, należa-
ło pokonać magiczny tor przeszkód, pełen niecodziennych 
zadań, takich jak łowienie złotej rybki, marsz w „siedmio-
milowych” kaloszach czy poszukiwanie zaginionych mo-
net. Tak zaczęła się baśniowa przygoda! Na kolejnych 
zajęciach uczestnicy zabawiali się w twórców filmowych 
i poznali tajniki animacji poklatkowej. Do samodzielnie wy-
konanych filmików stworzono nieszablonowe scenariusze 
pełne nietuzinkowych postaci oraz zjawiskowe scenografie 
- efekty przeszły najśmielsze oczekiwania. Inną formą wi-
zualnej prezentacji legendarnych historii było tworzenie 
rysunkowej opowieści w odcinkach wyświetlanej w posta-
ci łączonych plansz na przygotowanym własnoręcznie kar-
tonowym modelu telewizora.

 Aktywności manualne młodych znawców baśni i legend 
rozwijały kolejne zadania – wykonanie makiety grodu Popie-
la czy stworzenie trójwymiarowej owcy i smoka wawelskiego 
ogromnych rozmiarów. Poza tym zrobiliśmy magiczne zega-

ry, które opowiadały swo-
ją własną historię. Zamie-
niliśmy się też w nadwor-
nych portrecistów, gdyż, 
jak wiadomo, baśnie bez 
królów, królowych, księż-
niczek i królewiczów nie 
byłyby tym samym. Boga-
tą wyobraźnię wykorzysta-
liśmy w grze magicznymi 
kamieniami storytelingo-
wymi. Wiedza o baśniach 
przydała się w autorskiej 
grze planszowej, prowadzą-
cej śladami legend poznań-
skich, jak i w dotarciu do  
ukrytej w pokoju pełnym 
tajemniczych zagadek sa-
kwy. Wspólnie spędzony 
czas przyniósł wiele satys-

fakcjonujących pomysłów, dobrej zabawy i optymizmu!
Do najmłodszych gości naszej biblioteki skierowane by-

ły z kolei zajęcia z dobrze przyjętego zeszłego lata cyklu 
Czytasie na tarasie. Maluchy do szóstego roku życia wraz 
z opiekunami wzięli udział we wspólnych spotkaniach li-
teracko-plastycznych. Głośna lektura poprzedzała integru-
jące zadanie plastyczne, związane z tematem przewodnim 
czytanej książki. Dzieci mogły poznać Tuli-pucho-kłaczka, 
historię przyjaźni Dużego Wilka z Małym Wilkiem czy 
marchewkowy świat Małego Króliczka. Przekonaliśmy się, 
że nawet proste prace manualne mogą przysporzyć wiele 
uśmiechów na twarzach nie tylko najmłodszych uczestni-
ków, ale też tych troszkę starszych. Tak inspirujące chwile 
w bibliotece cieszą niezmiernie, czekamy zatem z niecier-
pliwością na kolejne okazje do wspólnych spotkań.

Michał Charubin
Zofia Jazdon

Filia 14 Biblioteki Raczyńskich

Wsparcie dla ciepła 

Inwestowanie w ogrzewanie
Kwestie energii, a zwłaszcza 

ogrzewania, ogniskują obecnie 
uwagę mieszkańców. Zwłaszcza, 
że zima za pasem a w mediach raz 
po raz ukazują się budzące gro-
zę materiały o drastycznych pod-
wyżkach opłat za ogrzewanie, któ-
re niekiedy mają także dotyczyć 
członków niektórych spółdzielni. 

Źródła ciepła, z którego korzysta-
ją poszczególne spółdzielnie w kraju 
są zróżnicowane i w przypadkach eks-
ploatowania lokalnych, często latami 
niedoinwestowanych kotłowni możli-
wa jest konieczność ponoszenia do-
datkowych kosztów. Jednak osiedla na 
Piątkowie zaopatrywane są w ciepło z 
miejskiej sieci i na razie nic nie zapo-
wiada by spółdzielcom groził znaczny 
wzrost opłat za centralne ogrzewanie 
i ciepłą wodę. Podwyżki będą zapew-
ne nieuniknione, choćby ze względu 
na inflację i rosnące na całym świe-

cie koszty energii, jednak powinny się 
one utrzymać w rozsądnych granicach. 
Tym bardziej że również przedstawi-
ciele rządu zapowiadają wsparcie dla 
odbiorców ciepła systemowego.

Warto podkreślić, że władze PSM 
od lat starały się systematycznie mo-
dernizować sieć ciepłowniczą na osie-
dlach oraz docieplać budynki by zmini-
malizować koszty ogrzewania. W tym 

roku na kilku spółdzielczych osiedlach 
realizowany jest przez Veolię i dofinan-
sowywany ze środków unijnych projekt 
wymiany sieci przesyłowej na nowocze-
sne rury preizolowane. Zakończenie 
prac remontowych powinno nastąpić 
do końca października i zaowocuje ono 
mniejszymi stratami podczas przesy-
łania ciepła. Powinna też zmniejszyć 
się liczba awarii, które ostatnimi la-
ty coraz bardziej dawały się we znaki.

Przypominamy, że zgodnie z obo-
wiązkiem ustawowym, do końca czerw-
ca, Spółdzielnia w imieniu mieszkań-
ców, jako zarządca budynków miesz-
kalnych znajdujących się w jej zaso-
bach, złożyła deklaracje dotyczące 
źródeł ciepła i źródeł spalania paliw 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB). W związku z tym 
mieszkańcy spółdzielczych budynków 
są zwolnieni z obowiązku składania 
deklaracji.(i)
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Replika medalu

Uczczenie olimpijskiego triumfu

Wędkarze na Rosnówku

Wiatr i drobnica
„Korona”  w rozjazdach

Przed rokiem, trzecie-
go sierpnia, w dalekiej Ja-
ponii Tadeusz Michalik, 
zapaśnik KS „Sobieski Po-
znań” zdobył brązowy me-
dal olimpijski. Był to jedyny 
medal zdobyty w zapasach 
przez polskich zawodników. 
Równo rok po tym sukce-
sie nasz zapaśnik posta-
nowił zrobić prezent swo-
im koleżankom i kolegom 
klubowym ofiarując na rę-
ce prezesa Antoniego Ob-

ryckiego replikę wywalczo-
nego medalu. 

Swój olimpijski sukces 
sprzed roku T. Michalik 
uczcił także zwycięstwem na 

międzynarodowym turnieju 
w Serbii. W kat. 97 kg. nasz 
zawodnik po czterech wal-
kach znalazł się w finale. Sto-
czył w nim zacięty, ale wygra-

ny 4:3, bój z mistrzem świata 
reprezentantem Turcji Mete-
hanem Basarem. 

Andrzej Słabęcki 
Fot.- Maciej Kula, A. Słabęcki 

Nad jeziorem w Ro-
snówku rozegrano kolej-
ne zawody wędkarskie 
zaliczane do klasyfikacji 
„Wędkarz Roku 2022”. Na 
zbiórkę stawiło się 38 węd-
karzy, w tym  dwie panie.

Pogoda nie nastrajała 
optymistycznie gdyż wiało 
okrutnie. Stąd po losowaniu 
nastąpiły małe roszady w sek-
torach. Choć łowiono tylko na 
jedną wędkę, to i tak zestawy 
często lądowały w trzcinach 
lub się plątały na wietrze. Na 
szczęście nie padało. Łowio-
no różnie – metodami grun-
towymi i na spławik, jednak 
i tak główną zdobyczą węd-
karzy padały głównie nie wy-
miarowe karpiki lub liny, albo 

małe płoteczki czy krąpiki. I 
to właśnie te małe rybki” ro-
biły wagę”. Walka trwała do 
ostatniej minuty i liczyła się 
każda rybka. Zwycięzcami po-
szczególnych sektorów zosta-
li: Dawid Skowroński, Roman 
Wencka i Marek Przewoźny.  

Największą rybą zawodów  
okazał się krąp 460 g złowio-
ny przez Marcina Rucińskie-
go. Po zawodach na przemar-
zniętych wędkarzy czekała 
gorąca fasolówka na kiełba-
sie.  Okolicznościowe puchary 
trafiły w ręce zwycięzców sek-
torów, a wędkarskie upomin-
ki rozlosowano wśród wszyst-
kich uczestników spotkania. 

Tekst – Zbigniew  Jędrys
Fot. – Maciej Urbaniak

Olimpijczyk Tadeusz Michalik na macie oraz podium w Serbii 

Prezes „Sobieskiego” Antoni 
Obrycki z repliką olimpijskiego 
medalu

Sierpień klubowi-
cze „Korony” z osie-
dla Bolesława Śmiałe-
go spędzali na wyjaz-
dach. Od 7. do 14. dru-
ga grupa (bo pierwsza 
już zdążyła wrócić) 
przebywała w Rewa-
lu. Natomiast od 17 
do 26 sierpnia część 
członków klubu wyje-
chała do Chorwacji. 
Uczestnicy, jak zwy-
kle, podróżowali na 
własny koszt.(ojo)
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Informacje o PSM 
Biura Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkanio-

wej czynne:
- w poniedziałki w godz. 7.00 – 17.00
- od wtorku do piątku w godz. 7.00 – 15.00
Kasa Spółdzielni w budynku Zarządu PSM na os. Bole-

sława Chrobrego 117 otwarta od 1. do 15. dnia miesiąca 
w godz.: poniedziałek 9.00 – 16.45, wtorek - piątek 9.00 – 14.00

Z Prac Rady Nadzorczej PSM

Rady osiedli mają przewodniczących

Krystyna Kaczmarek, przewod-
nicząca Rady Nadzorczej PSM po-
informowała, że zebrania wszyst-
kich nowych rad osiedli, wybra-
nych pod koniec czerwca, odby-
ły się w lipcu i rady się ukonsty-
tuowały.

Przewodniczącą rady na osiedlu 
Bolesława Chrobrego została Mirosła-
wa Musielińska-Klemka, a jej zastęp-
czynią Danuta Lulewicz. Przewodni-
czącym na osiedlu Bolesława Śmiałe-
go został Piotr Koper, a jego zastęp-
cą Lech Kuźmiński. Przewodniczącym 
na osiedlu Stefana Batorego wybrano 
Jacka Walczaka, a zastępcą Grzegorza 
Hałuszko. Przewodniczącym na osie-
dlu Jana III Sobieskiego został Adam 
Kubala, a zastępcą Mikołaj Małasie-
wicz. Przewodniczącym na osiedlu 
Władysława Jagiełły i Zygmunta Sta-
rego został Aleksander Kozłowski, a 
zastępcą Janusz Gorczyca. Przewod-
niczącym na osiedlu Władysława Ło-
kietka wybrano Pawła Perza, a jego 
zastępczynią została Barbara Odroń.

Następnie przyjęto analizę eko-
nomiczną Spółdzielni za pierwszych 
pięć miesięcy tego roku. Przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej rekomendo-
wał przyjęcie analizy i poinformował 
o sprawach poruszonych na posie-
dzeniu komisji. Mówiono o przycho-
dach na wyodrębnionych nieruchomo-

ściach, wyspecyfikowaniu składników 
funduszu eksploatacji, nieuregulowa-
nych sprawach gruntowych pod bok-
sami śmietnikowymi. 

Grzegorz Maćkowiak, zastępca pre-
zesa PSM, przedstawił informację z 
prac Zarządu pomiędzy posiedzenia-
mi RN. Odbywały się spotkania z kie-
rownikami administracji dla omówie-
nia planów remontowych i eksploata-
cyjnych w przyszłym roku. Zarząd 
uzgadniał z Veolią Poznań wymiany 
sieci ciepłowniczych na osiedlach oraz 
podpisanie aneksu do umowy o przesu-
nięcie terminu budowy przyłącza Bazy 
Boranta do sieci ciepłowniczej. Odbyło 
się też spotkanie robocze z prezesem 
Tenistal, omawiano szczegóły umowy 
na realizację zadaszenia kortów teni-
sowych na osiedlu Jana III Sobieskie-
go. Z przedstawicielami firmy Cerber 
omawiano współpracę w zakresie mo-
nitoringu wizyjnego osiedli, wizytowa-
no centrum monitoringu oraz punk-
ty umieszczenia kamer. Z firmą CDF 
Architekci odbyło się spotkanie w 
sprawie zobowiązań Spółdzielni wyni-
kających z zawartej umowy na prace 
projektowe. Zarząd poinformował o 
wstępnych pracach dotyczących wyko-
rzystania systemów informatycznych 
dla usprawnienia przepływu informa-
cji pomiędzy wykonawcami robót a ad-
ministracjami osiedli.

Przewodniczący Komisji Członkow-
sko-Samorządowej poinformował, że 
kontynuowane są prace nad treścią re-
gulaminu jednostek kulturalno-sporto-
wych na osiedlach. W związku z opinią 
inspektora RODO przewodniczący za-
proponował, by usunąć jeden z punk-
tów regulaminu i wnieść o przygoto-
wanie instrukcji RODO jako odrębne-
go dokumentu.

Przewodniczący Komisji Rewizyj-
nej poinformował, że prace komisji 
zdominowała dyskusja na temat mo-
nitoringu na osiedlach oraz omówie-
nie przeprowadzonych wyborów do 
rad osiedli. Dyskusja na posiedzeniu 
Rady dotyczyła umów z firmą Cerber.

Podczas wstępnego omawiania pro-
tokołu z lustracji PSM zadano pyta-
nie, jak długo Spółdzielnia należy 
do Związku Rewizyjnego Spółdziel-
ni Mieszkaniowych. Zastępca preze-
sa odpowiedział, że przynależność do 
konkretnego zawiązku rewizyjnego 
jest dobrowolna i RN decyduje o je-
go wyborze. 

26 lipca, na dzień przed posiedze-
niem Rady, wpłynęły trzy projekty 
uchwał. Jednak zgodnie z regulami-
nem RN nie mogły być rozpatrywa-
ne. Postanowiono przedyskutować je 
na kolejnym dodatkowym posiedzeniu 
Rady 11 sierpnia. (big)

Centrum Piątkowa widziane z lotu ptaka

Kamery monitoringu na osiedlach poprawiają 
bezpieczeństwo mieszkańców
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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 Łokietka

Nowa trasa oraz ciepłociągi

Rozmach modernizacji 
sieci ciepłowniczej i związa-
nych z tym wielkich wykop-
ków między blokami zasko-
czył wielu mieszkańców os. 
Władysława Łokietka. Prace 
przebiegają sprawnie i ekipy 
Veoli szybko układają w zie-
mi kolejne odcinki rur pre-
izolowanych.

- Do tego przedsięwzięcia 
przygotowania trwały od dłuż-
szego czasu. Wraz z inwesto-
rem i wykonawcą staraliśmy się 
tak zorganizować prace by były 
one jak najmniej uciążliwe dla 
mieszkańców. Pewne niedogod-
ności są jednak nieuniknione. 
Zakres robót jest bowiem bar-
dzo szeroki, obejmuje wymia-
nę ponad dwóch trzecich sieci 
ciepłowniczej na osiedlu. Sta-
re rury montowane jeszcze w 
technologii kanałowej były już 
mocno wyeksploatowane i coraz 
częściej dochodziło do groźnych 
awarii. Po zamontowaniu nowo-
czesnych rur preizolowanych ich 
ryzyko zostanie zminimalizowa-
ne. W ramach realizowanego 
projektu dofinansowywanego ze 
środków unijnych ograniczone 
zostaną także straty ciepła po-
wstające podczas jego przesyła-
nia rurociągami - mówi Aleksan-
der Meyza, kierownik Admini-
stracji os. Władysława Łokietka.

Modernizacja sieci ciepłow-
niczej prowadzona jest także na 
kilku innych piątkowskich osie-
dlach. Prace przebiegają spraw-
nie i Veolia zapowiada ich zakoń-
czenie do końca października.

Mieszkańcy osiedla doczeka-

li już zakończenia innego wiel-
kiego przedsięwzięcia inwesty-
cyjnego jakim była budowa tra-
sy tramwajowej i drogowej do 
Naramowic. Od kilku miesięcy 
kursują już po niej tramwaje, 
które zapewniają dogodne połą-
czenie ze śródmieściem a nawet 
odległymi rejonami miasta. No-
wa arteria, przy której powsta-
ła też wygodna ścieżka rowero-

wa cieszy się wielkim powodze-
niem. Porządkowane jest też jej 
otoczenie, chociaż trochę tere-
nów do zagospodarowania po-
między blokami a trasą jeszcze 
pozostało. W związku z urządza-
niem przejść do niej trzeba było 
też zlikwidować kilka miejsc par-
kingowych, których na osiedlu 
zawsze jest za mało. Staraniem 

administracji udało się wygo-
spodarować kilka dodatkowych 
miejsc w pobliżu budynku nr 10.

Oddanie do użytku szerokiej 
al. Praw Kobiet, bo taką na-
zwę nadano nowej trasie, sku-
tecznie zniechęciło chyba stada 
dzików zamieszkujących dolinę 
Warty do odwiedzania osiedla. 
Buszujących zwierzaków, które 
do niedawna były utrapieniem 
dla mieszkańców, już nie widać 

między blokami. Natomiast wi-
dać i słychać sporo ptaków, dla 
których zamontowano wiele bu-
dek lęgowych. Mają one do dys-
pozycji też wiele drzew i krze-
wów oraz porośniętych roślina-
mi trawników. W tym roku są 
one bowiem koszone jedynie w 
tych miejscach, gdzie jest to nie-
zbędne. Większość terenów zie-

lonych pozostaje łąką miejską. 
Takie rozwiązanie jest najbar-
dziej ekonomiczne oraz dogod-
ne dla owadów i ptaków. Cho-
ciaż nie brak krytyków, którym 
marzą się zielone trawniki. Jed-
nak ich utrzymanie, nieustan-
ne podlewanie, koszenie i kom-
postowanie ściętej trawy i jest 
niezwykle kosztowne. Dlatego 

zarówno władze miasta jak i ad-
ministracje osiedli do koszenia 
trawników podchodzą obecnie z 
umiarem i rozsądkiem.

Na jednym z młodszych piąt-
kowskich osiedli też jest sporo 
do remontowania. W niektórych 
budynkach na ścianach przybal-
konowych pojawiły się niedawno 
uszkodzenia i zaczął odpadać z 
nich tynk. Zgodnie z eksperty-
zami specjalistów podjęto ich na-

prawę. Zakończył się już remont 
tych ścian na budynku 1 D i L, 
a obecnie są one prowadzone na 
budynku nr 13. Kontynuowany 
jest program modernizacji sieci 
elektrycznych. W najbliższym 
czasie zostaną one wymienione 
w budynkach 5 i 6. Miedziane 
kable i nowoczesne urządzenia 

poprawią bezpieczeństwo oraz 
umożliwią mieszkańcom dogod-
niejsze korzystanie z energii 
elektrycznej.

Kolorowe balkony i zadba-
na zieleń są wizytówkami osie-
dla. Dlatego administracja przy-
kłada dużą wagę do pielęgnacji 
trawników i nasadzeń drzew. Jed-

nak bardzo wiele zależy od posta-
wy samych mieszkańców. Dlate-
go niedawno Administracja wy-
wiesiła na klatkach schodowych 
pisma przypominające o zapisa-
nym w Regulaminie PSM zakazie 
„palenia tytoniu na loggiach, bal-
konach, klatkach schodowych, w 
piwnicach oraz zaśmiecania nie 
tylko niedopałkami, tzw. „peta-
mi” klatek schodowych, piwnic, 
wiatrołapów, szczególnie obsza-
rów przed wejściami do budyn-
ków jak i wokół budynków na 
klombach zieleni, opróżniając po-
pielniczki czy wyrzucając w ogóle 
śmieci, artykuły spożywcze bez-
pośrednio przez okna, czy z bal-
konów i loggi.” Na pewno będzie 
ładniej i przyjemniej na osiedlu, 
gdy wszyscy dostosują się do za-
pisów Regulaminu.  

Rusztowania do napraw ściany przybalkonowej w budynku 13 

Burzany nie koszonych traw mają sporo uroku  

Wyeksploatowana instalacja ciepłownicza zastępowana jest nową z rur preizolowa-
nych zapewniających mniejsze straty ciepła i odporniejszych na awarie

Przejścia do nowej trasy „kosztowały” kilka miejsc parkingowych

Obok nowej wygodnej trasy i ścieżki rowerowej jest jeszcze nieco terenów do za-
gospodarowania

Dodatkowe miejsca postojowe wygospodarowane pomiędzy budynkami
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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 

„Złoty Liść” 

Lato lawendowych wrzecion

„Przyjaciele” na wyprawach 

W podziemiach i przy powidłach
Klub osiedlowy „Przyjaciele” działał pręż-

nie także w sierpniu. Seniorzy uczestniczy-
li w wycieczkach, m.in. zwiedzali fort VI z 
przewodniczką oraz podziemną trasę tury-
styczną w Kłodawie.

Po podziemiach oprowadzali emerytowani 
górnicy, którzy zadbali o bezpieczeństwo, ale tak-
że nutkę adrenaliny. Pod koniec sierpnia odbyła 
się z kolei wyprawa do Jaracza, gdzie zwiedzano 
muzeum młynarstwa, natomiast później do godzin wieczornych biesiadowano w 
Porcie Nowy Młyn. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci, w klubie odbywały się regu-
larnie warsztaty kreatywne i plastyczne. Jesień „Przyjaciele” planują rozpocząć 
wyprawą do Mniszek na tradycyjny Festiwal Smażenia Powideł.

Sylwia Czubała

Podczas letniego cyklu 
zajęć z rękodzieła klubo-
wicze „Złotego Liścia” na 
os. Władysława Łokietka 
wykonywali między inny-
mi lawendowe wrzeciona.

Różdżki, wrzeciona czy 
też fusetki (franc. fuseau 
– wrzeciono), to efektow-
na ozdoba zrobiona ze świe-
żo ściętych kwiatów lawendy 
ukrytych w misternej prze-
platance z kolorowych wstą-

Na warsztatach panowała mi-
ła i sympatyczna atmosfera, 
ponadto niektórzy odkryli w 
sobie artystyczny potencjał.

Taka forma aktywności 
poza tym, że powstały wspa-
niałe i niepowtarzalne pra-
ce, to także świetny trening 
sprawności manualnej oraz 
tło do prowadzenia wspól-
nych rozmów na różne te-
maty.

Małgosia Pilch

żek. Zapach uwalnia się przez 
długie miesiące, a nawet lata, 
wystarczy tylko ścisnąć w dło-
niach ususzone wrzeciono. 
Aromat lawendy ma działanie 
kojące i delikatnie uspokaja-
jące, a także odstrasza mole.

Różdżki jednak przede 
wszystkim pełnią funkcję de-
koracyjną, te które powstały 
w Złotym Liściu zdobią te-
raz mieszkania seniorów oraz 
klubowe wnętrze. Zajęcia cie-

szyły się dużym zainteresowa-
niem, a w czasie ich trwania 
cały klub wypełnił się urze-
kającym zapachem lawendy. 
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Wrastanie w Piątkowo

Lotnicze ślady i tradycje  
A wracając na Górę Moraską, o 

której pisałem w poprzednim felie-
tonie, dodać uchodzi, że tam, po za-
chodniej stronie lasu, zachowały się 
betonowe ruiny militarnego obiek-
tu z czasu drugiej wojny światowej, 
związanego z nieodległym, wtedy 
niemieckim lotniskiem wojskowym. 

Już podczas naszych dawnych spa-
cerów, przed trzydziestu – czterdziestu 
laty, ruiny tego obiektu były odwiedza-
ne przez piątkowską młodzież, która te 
betonowe ściany opisywała różnokoloro-
wą farbą, utrwalając swoje tam pobyty. 
Dodać warto, że na os. Jana III Sobie-
skiego jest także pamiątka związana z 
tamtym czasem i miejscem. To mająca 
ponad osiemdziesiąt lat betonowa pod-
s tawa pod przeciwlotnicze działo, które 
miało osłaniać tamten obiekt. 

ŁAWICA I BEDNARY
Zaś wracając do lotnisk, przyjęło się, 

że Poznań ma swoją Ławicę, ze zna-
nym z czasu Powstania Wielkopolskie-
go szturmem na to wówczas niemieckie 
lotnisko wojskowe. Jego wynikiem  by-
ło zdobycie znacznej ilości sprzętu lotni-
czego, który potem wykorzystany był do 
wsparcia walczących powstańców. Nie-
długo potem te samoloty brały czynny 
udział w wojnie polsko – bolszewickiej, 
w roku 1920. Udział wielkopolskich od-
działów z ich lotnictwem w tej wojnie 
był bardzo ważny, decydujący o wyni-
kach wielu starć. Wiemy też o Krzesi-
nach, na których obecnie bazują ame-
rykańskie samoloty naszego lotnictwa i 
o sportowym lotnisku w Kobylnicy przy 
drodze na Gniezno. Ale przecież lotnic-
twa w Poznaniu i najbliższej okolicy by-
ło znacznie więcej, włącznie z tym, że 
w naszym mieście przez wiele lat swoją 
siedzibę miało jego naczelne dowództwo, 
czyli Dowództwo Wojsk Lotniczych. Był 
więc Poznań lotniczą stolicą i o tym też 
warto pamiętać.

W roku 1940 w Bednarach, na 
skraju Puszczy Zielonka, na północny 
wschód od Poznania, Niemcy przystąpi-
li do przebudowy lotniska o trawiastej 
drodze startowej, na lotnisko wojskowe 
z niezbędną infrastrukturą. Lotnisko 
otrzymało nazwę Tonndorf. Dla samo-
lotów przygotowano zamaskowane sta-
nowiska postojowe w przyległym lesie. 
Od sierpnia 1941 na tym lotnisku stacjo-
nowały kolejno dwie jednostki Luftwaf-
fe. Lotnisko zostało opuszczone przez 
Niemców we wrześniu 1944. 

Po zakończeniu wojny lotnisko Bed-
nary zostało przejęte przez polskie lot-
nictwo wojskowe. W 1952 roku na tym 
lotnisku został sformowany pułk lotnic-
twa szturmowego, uzbrojony w samolo-
ty Ił-10. Ten pułk, krótko potem prze-
niesiony został do Mirosławca, na pogra-
nicze Wielkopolski i Pomorza Zachod-

niego. Był jedyną jednostką stacjonują-
cą w Bednarach, dla wszystkich kolejno 
przylatujących tam jednostek, Bednary 
były już tylko lotniskiem przejściowym 
lub zapasowym.  

Dodać można, że lotnisko w Bedna-
rach rozbudowywał w latach sześćdzie-
siątych batalion budowy lotnisk z Ja-
rocina, w którym służbę pełnił jeden 
z towarzyszy broni autora. Z kolei au-
tor tego felietonu na lotnisku Bednary, 
w roku 1978, w stosownie przygotowa-
nym budynku stołówki żołnierskiej, miał 
przyjemność bawić się na balu karnawa-
łowym. Ten udany bal uświetnił swoją 
obecnością wysoko ceniony przez pod-
władnych gen. Tadeusz Krepski – ówcze-
sny dowódca Wojsk Lotniczych.

STEROWCE
W najbliższym sąsiedztwie Piątkowa, 

do końca drugiej wojny światowej był 
jeszcze jeden lotniczy obiekt, o którym 
pamięć także prawie zanikła. W roku 
1913, na Winogradach, na terenie obec-
nego Osiedla Przyjaźni zbudowana zo-
stała wielka hala dla sterowców - Zep-
pelin Hall.  W czasie pierwszej wojny 
światowej stała się ona ogromnym ma-
gazynem sprzętu lotniczego – głównie 
wojskowych samolotów oraz ich części. 
Już na początku Powstania Wielkopol-
skiego hala ta została zdobyta przez 
powstańców i samoloty otrzymały bia-
ło-czerwone szachownice. Z tymi zna-
kami na skrzydłach i kadłubach współ-
tworzyły polskie lotnictwo wojskowe. 
W czasie drugiej wojny światowej hala 
została prawie całkowicie zniszczona, 
do niedawna w tym miejscu wystawa-
ło z ziemi tylko kilka fragmentów jej 
betonowego fundamentu. Przy tej hali 
było nieduże lotnisko wojskowe, wyko-
rzystywane przez Luftwaffe do zasila-
nia okrążonej w Poznaniu załogi hitle-
rowskiej twierdzy  Festung Posen. Ją-
drem twierdzy była poznańska Cytade-
la, a w niej Kernwerk czyli koszarowy 
pięciobok, po którym pozostałości już 
tylko znawcy przedmiotu potrafią do-
kładnie wskazać. 

Pisząc o Górze Moraskiej nie sposób 
przynajmniej nie wspomnieć o „desz-
czu” metalowych meteorytów sprzed kil-
ku tysięcy lat, które spadając w tej oko-
licy wybiły kilka dużych, do dziś istnieją-
cych kraterów, wypełnionych wodą. Ilość 
tych „gości z kosmosu” była tak wielka, 
że na pewno wiele z nich zostanie jesz-
cze znalezionych. Mają różne wielkości, 
od całkiem małych do takich, których 
waga przekracza znacznie sto kilogra-
mów. A zaczęła się ta historia całkiem 
zwyczajnie, po wojskowemu. W 1914 ro-
ku żołnierz pruski podczas kopania tran-
szei wyszczerbił swoją saperską łopatkę. 
Na szczęście nie udawał, że nic się nie 
stało, tylko zameldował o tym swojemu 

dowódcy, pokazując ciężką bryłę meta-
lową, sprawcę uszkodzenia jego wojsko-
wego sprzętu. Ten przełożony nie był 
przysłowiowym, tępym pruskim feldfe-
blem, nadał więc sprawie właściwy bieg 
i w niedługim czasie Góra Moraska i jej 
kratery zaczęły być znane jako osobli-
wość na skalę europejską. Jako znalaz-
cę pierwszego meteorytu wskazuje się 
niemieckiego podoficera Franza Cobli-
nera, wcielonego do pruskiego wojska 
krótko po wybuchu wojny, w roku 1914.  

SPOTKANIA
A teraz słów kilka o osiedlowym ży-

ciu towarzyskim na Piątkowie: Tak się 
składa, że bardzo często znajomych spo-
tyka się z okazji robienia porządków, 
przy ich finale, kiedy wynosimy śmieci. 
Tam, przy śmietniku są też okazje do 
wymiany różnych zdań i opinii, od tych 
grzecznościowych zaczynając, po bardzo 
ważne i poważne. 

Czasem te rozmowy rozwijają się w 
sposób dla rozmówców nieprzewidywal-
ny. Po zwyczajowym powitaniu sąsiadów 
padło zwykłe pytanie:

-  Co słychać, jak jest? 
Zapytany odpowiedział bardzo krót-

ko: 
- Dobrze! A po małej pauzie dodał:  

Jak cholera!
Przechodząca obok sąsiadka, pani 

w średnim wieku, dołączyła się z obu-
rzeniem: 

- To trzeba tak od razu mówić - cho-
lera? 

Sąsiad przywołany w ten sposób do 
porządku i poprawnego wyrażania się, 
dopiero po małej chwili odpowiedział: 

- To przecież nie ja wymyśliłem, to 
cytat z filmu! 

- Z filmu? Z jakiego filmu?
- Droga pani! Jest pani osobą w śred-

nim wieku, więc dużo, dużo młodszą ode 
mnie. Może jednak widziała pani choć 
jeden z serii kilkunastu duńskich filmów 
o „gangu Olsena”. Tam właśnie ten ty-
tułowy Egon Olsen, szef „gangu”, zazwy-
czaj w ten sposób „załatwiał” zapytania 
o ocenę działania, które stawiał jemu ga-
moniowaty, gruby wspólnik Kjeld Jensen. 
Widziała pani te filmy? 

- Ach, rzeczywiście! „Gang Olsena”! 
Rzeczywiście, przypomniałam sobie! Ale 
kiedy to było…

- Ależ pan ma pamięć! Co pan jeszcze 
pamięta z tamtego czasu? Możemy choć 
trochę porozmawiać o tamtym czasie? 

I tak napięcie oraz zapowiedź ostre-
go sporu zamieniły się w pogodną roz-
mowę. A posiadaczowi „dobrej pamięci” 
przybył miły obowiązek wymiany uśmie-
chów i pozdrowień z sąsiadką, którą do-
tąd mijał jako nieznajomą z sąsiedztwa. 
Cóż, samo życie, oby jak najczęściej tak 
sympatyczne…       

Hubert Owczarek
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Prosto z miasta 
Logika z mizerią

Tylko zatęsknić można za niegdysiej-
szym sezonem ogórkowym, czyli okresem 
gdy prawie wszyscy wyjeżdżali na urlopy i 
na całym świecie niewiele się działo. Po-
zostawało więc tylko zbierać ogórki, kisić 
je i się nimi zajadać. Stąd właśnie żar-
tobliwe określenie tych upalnych i leniwie 
płynących sierpniowych tygodni. Tego lata 
tyle się jednak działo, że z sezonu ogórko-
wego pozostała nam jedynie najprawdziw-
sza mizeria.  

H H H
Jakby mało było kłopotów z wciąż nie 

ustępującym koronawirusem oraz przecią-
gającą się wojną i wynikającymi z niej 
sankcjami, które już nie wiadomo komu 
bardziej szkodzą, natura zgotowała nam 
jeszcze suszę i chyba związane z nią za-
trucie Odry oraz kilku innych pomniej-
szych rzek, jezior i stawów. Z uwagi na 
długotrwałe upały wody w nich ubywa 
a ścieków przybywa. W wielu miejscach 
okazują się one już jedynymi dopływami 
wysychających rzek. Jak więc ryby i in-
ne stworzenia mają przetrwać w takich 
ściekowych akwenach? Gospodarz jedne-
go z nich z ulgą chwalił się w mediach, 
że to zwykła tradycyjna przyducha a nie 
jakieś skażenie zabija w nim ryby. Ale 
przecież przyducha, nie bierze się z ni-
czego. Wynika z niedostatku wody i tle-
nu oraz nadmiaru nieczystości. 

H H H
Tymczasem wykryto sprawcę zatrucia 

Odry, którym mają być złote algi. To wła-
śnie zakwit tych nieznanych nam do tej 

pory glonów miał wywołać spustoszenie w 
rzece i polityczne trzęsienie w kraju. Złote 
algi nie biorą się z niczego i ktoś musiał 
się przyczynić do stworzenia im warunków 
do tak obfitego rozwoju. Może zakłady prze-
mysłowe, a może komunalne oczyszczalnie 
ścieków? Ale w to już chyba nikt nie bę-
dzie wnikał, w każdym razie ustalanie te-
go zajmie długie lata. W Poznaniu do tej 
pory trwa postępowanie w sprawie wielkie-
go zatrucia Warty przed bodaj już siedmio-
ma laty. Choć niby wiadomo co się stało 
i kto odpowiada za skażenie rzeki, to jed-
nak winnych wciąż nie ma i pewnie jesz-
cze dużo wody upłynie zanim się znajdą. 

H H H
Masowe śnięcie ryb zepchnęło na dru-

gi plan sprawę porwania w biały dzień 
nastolatki sprzed winogradzkiego super-
samu i jej torturowania oraz zgwałcenia. 
Sprawcami okazały się nastolatki dowo-
dzone przez matkę jednej z nich, która mi-
mo pewnego upływu lat też bardzo chcia-
ła zabawić się w małolatę. Dramatem po-
rwanej dziewczynki i bestialstwem opraw-
ców żyły media przez kilka dni a potem 
wybuchła sprawa Odry oraz nadeszły in-
formacje o kolejnych wyczynach nastolatek 
w innych miastach, które potrafiły upijać 
się do nieprzytomności, sprawa więc spo-
wszedniała. Zresztą, co można do niej do-
dać? Ponarzekać na młodzież oraz skry-
tykować wszelkie internety, które promu-
ją bezwstyd i przemoc. Wszystko to racja, 
tylko że to małolaty są obecnie targetem 
mediów i wytwórców towarów. Młodzież 

rządzi światem i… błądzi.  Zresztą na wy-
chowanie młodzieży narzekają kolejne po-
kolenia od czasów rzymskiego Katona. A 
jednak ludzkość jakoś się rozwija i cho-
ciaż z wiedzą oraz zachowaniem małola-
tów jest niby coraz gorzej, to jednak ogól-
nie jest coraz lepiej. 

H H H
W Poznaniu też od niepamiętnych cza-

sów pomstujemy na komunikację miejską 
a przecież mimo wszystko jakoś jeździ i to 
ponoć coraz sprawniej. W ramach kolej-
nego jej usprawniania władze miejskie za-
fundowały mieszkańcom w szczycie sezonu 
ogórkowego rewolucyjne rozwiązania. Jak-
by mało zapowiadanego od dawna wyłącze-
nia Pestki, która poddawana jest komplek-
sowemu, ale na razie mało widocznemu 
remontowi, postanowiono jeszcze zamknąć 
dla tramwajów całe śródmieście. Właści-
wie i tak jest ono nieustannie rozkopane 
po co więc mają ludzie do niego przyjeż-
dżać? Dobrze zatem, że władze pomyślały 
o poznaniakach i starają się im ograni-
czać utrudnienia. Poprzez wprowadzenie 
nowych utrudnień. Taka już współczesna 
logika. Zgodnie z nią na osławionym po-
znańskim dworcu numeracja peronów zo-
stanie wreszcie ujednolicona. Peronów bę-
dzie aż 11, od pierwszego przy Avenidzie 
do 11 przy Dworcu Zachodnim, z tego jed-
nak aż trzy będą wydzielone na obecnym 
peronie 4. Trzy perony, na jednym pero-
nie… Jest w tym współczesna logika, ale 
pojąć ją trochę trudno.

WIST 

  

Wokół Piątkowa
Hubalczycy

Tragiczna epopeja Oddziału Wydzie-
lonego Wojska Polskiego i dowódcy, ma-
jora Henryka Dobrzańskiego, upamiętni-
ła ulicę na Wilczym Młynie w Poznaniu. 
Sam dowódca oddziału na zawsze wpisał 
się do panteonu polskich bohaterów naro-
dowych za epopeję swojego oddziału i po-
stawę, jaką zajął wobec okupanta.

Henryk Dobrzański urodził się 22 
czerwca 1897 r. w Jaśle, w rodzinie szla-
checkiej z arystokratycznymi koneksja-
mi i wielkimi tradycjami patriotycznymi. 
Uczył się w Krakowie, ale naukę przerwał 
i w grudniu 1914 roku zgłosił się do Le-
gionów Polskich. Już wtedy ujawnił swój 
wyjątkowy talent kawaleryjski. Burzliwe 
losy Legionów skierowały Dobrzańskiego 
do szeregów Polskiego Korpusu Posiłko-
wego. Po wielu, niekiedy sensacyjnych, 
przygodach H. Dobrzański brał udział w 
wojnie polsko-ukraińskiej w 1918 i dowo-
dził plutonem kawalerii podczas walk o 
Lwów. W latach 1919–1921 chwalebnie 
uczestniczył w wojnie polsko-bolszewic-
kiej i był wielokrotnie odznaczany, m.in. 
Orderem Virtuti Militari. Po wojnie słu-
żył w 2 pułku Szwoleżerów Rokitniań-
skich, gdzie wyróżnił się jako jeden z naj-
lepszych jeźdźców i zawodnik polskiej ka-
dry narodowej w jeździectwie. Obok licz-
nych sukcesów indywidualnych, zdobył 
dla Polski, wraz z trzema innymi jeźdź-

cami, drużynową nagrodę – przechodni 
Puchar Narodów. W 1927 roku, już w 
stopniu majora, objął dowództwo szwa-
dronu w 18 pułku ułanów. Potem wielo-
krotnie zmieniał przydział służbowy, ale 
najwyraźniej nie nadawał się charakte-
rem do służby w armii w czasie pokoju i 
w 1939 roku został przeniesiony w stan 
nieczynny, a z dniem 31 lipca 1939 – w 
stan spoczynku. 

Po wybuchu II wojny światowej mjr 
H. Dobrzański otrzymał funkcję zastęp-
cy dowódcy drugorzutowego 110 Rezer-
wowego pułku ułanów. Szybkie postępy 
wojsk niemieckich sprawiły, że Dobrzań-
ski ze swymi żołnierzami odmówił przej-
ścia granicy litewskiej i ruszył na po-
moc Warszawie. Odmówił też rozwiąza-
nia podlegającego mu oddziału i zaczął 
walkę z okupantem na własną rękę, w 
Polsce centralnej i na Kielecczyźnie. Nie 
podporządkował się też rozkazom władz 
Polski podziemnej. Ten niespokojny du-
chem oficer o charakterze watażki działał 
na własną rękę i z fantazją, budząc po-
dziw ludności, ale też powodując wzmo-
żenie represji ze strony okupanta; przyjął 

pseudonim „Hubal” (przydomek rodowy 
gałęzi Dobrzańskich, z której się wywo-
dził), a jego oddział nosił nazwę Oddział 
Wydzielony Wojska Polskiego. Ostatecz-
nie generał Stefan „Grot” Rowecki w de-
peszy z 15 kwietnia 1940 r. określił dzia-
łania „Hubala” jako „niepoczytalne”, ob-
ciążył go odpowiedzialnością za represje 
niemieckie wobec ludności cywilnej i za 
to, że „dwukrotnie nie usłuchał rozkazu 
rozwiązania partyzantki”. W odpowiedzi 
Dobrzański pozostawił wolną rękę swoim 
żołnierzom, ale sam walki nie przerwał. 
Dla zlikwidowania oddziału Szalonego 
Majora (jak go nazwali) Niemcy sformo-
wali liczącą 8000 żołnierzy grupę złożo-
ną z formacji SS, batalionu Wehrmach-
tu i jednostki czołgów. Niemcy też dopu-
ścili się licznych zbrodni na ludności cy-
wilnej. Wreszcie 30 kwietnia 1940 pod 
Anielinem oddział został rozproszony, a 
sam major poległ. Dalsze losy szczątków 
dzielnego oficera nie są znane, a losy Hu-
balczyków na zawsze weszły do tradycji 
polskich walk niepodległościowych. Na 
półkach bibliotecznych wciąż najbardziej 
znana jest książka Melchiora Wańkowi-
cza o Hubalczykach, a w kinach od 1973 
roku– film Bohdana Poręby upamiętnia-
jący majora H. Dobrzańskiego, z Ryszar-
dem Filipskim w roli głównej.

Marek Rezler 
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Księżyc nie świecił
Księżyc nie świecił. Ra-

czej patrzył chłodnym, obo-
jętnym, a nawet lekko zło-
śliwym skrawkiem. Przebi-
jał się przez rozgałęzione 
drzewko na parapecie. Od 
dłuższego czasu znowu ba-
wiła się w oglądanie go z 
różnych perspektyw przez 
coraz inną plątaninę li-
ści. (…)

Na odgłos dzwonka zare-
agowała jak zawsze. Spokoj-
nie i bez entuzjazmu. Wie-
działa, że to on wraca. (…) 

Wstała. Otworzyła 
drzwi. Dawno już minęły 
czasy, gdy robiła to z ra-
dością i uśmiechem. Te-
raz zawsze była trochę roz-
drażniona, że musi prze-
rywać swoją robotę. Ma 
przecież swój klucz, a za-
wsze dzwoni. Nie obdarza-
ła go też szczególnym powi-
taniem. Czasami po prostu 
otwierała drzwi, popychała 
je lekko, odwracała się na 
pięcie, nie patrząc, kto za 
nimi stoi. Dzisiaj tak wła-
śnie zrobiła. Nie powitała 
go. Nie chciała oglądać je-
go ciągłego zmęczenia, cią-
głej wewnętrznej nieobec-
ności, przymusu, otępiałej 
zgody na los, który z tru-
dem znosił, a który bez żad-
nej powściągliwości wypo-
wiadała jego twarz. Wróci-
ła do pokoju, wychylając się 
jednak po chwili, by spraw-
dzić, czy nie wszedł ktoś in-
ny. Nie usiadła z powrotem 
przy oknie, bo wewnętrzny 
przymus kazał jej zamienić 
z nim kilka słów podyktowa-
nych schematyczną potrze-
bą bycia grzecznym.

- Jak w pracy? - spytała
- Jak zwykle.
Przeszła do kuchni. Nie 

pamiętała nawet, co odpo-
wiedział. Nie wiedziała, czy 
słuchała odpowiedzi. Bez 
myśli o czymkolwiek zaczę-
ła przygotowywać obiad. 
Ten rutynowy moment w 
ciągu całego dnia mier-
ził ją najokrutniej. Wystu-
dzone potrawy, pochlapana 
kuchnia, sterta brudnych 
naczyń po obiedzie, który 
przecież był dla wszystkich 
wcześniej. Wszystko pokle-
jone resztkami. Czekało na 
niego.

- Nie jestem głodny. Nie 
rób mi nic - wybawił ją od 
cierpienia.

- Jadłeś gdzieś?
- Nie, ale nie jestem 

głodny…
Stanął w drzwiach kuch-

ni. Zauważyła, że zdjął kurt-
kę, ale zostawił buty. Twarz 
miał surowo zatroskaną. 
Jakby trochę wystraszoną. 
Ogrzewał ręce ukrywając 
na przemian jedną w dru-
giej. Patrzył, wyczytując 
myśli z jej oczu.

- Chciałem ci coś powie-
dzieć…

Nie zdziwiło jej ani jed-
no słowo, które potem wy-
powiedział. Tak, jakby na 
tę chwilę przygotowywała 
się od lat. Jakby wiedziała, 
że musi ona kiedyś wresz-
cie nastąpić i właśnie naj-
lepiej w takich okoliczno-
ściach jak teraz. W progu 
kuchni, wśród ciszy całego 
domu, w smutnym świetle 
lampy padającym na bała-
gan. Przy księżycu w oknie 
salonu… Po jego niezgrab-

  

Literackie kroki na Piątkowie

Najczęściej w „Echu” pre-
zentujemy autorów wierszy - 
członków Klubu Literackiego 
„Dąbrówka”. W tym numerze 
- proza, niezwykłe opowiada-
nie młodej pisarki, sięgającej 
także chętnie i po wiersz. Piąt-
kowska „Dąbrówka” to waż-
ne miejsce pierwszych lite-
rackich kroków Edyty Kulczak 
absolwentki filologii polskiej 

UAM w Poznaniu, nauczycielki, poetki i krytyka literackiego. 
Jest autorką czterech książek poetyckich i redaktor naczelną 
kwartalnika „Wielkopolski Widnokrąg”, projektu kulturalno-
-literackiego finansowanego przez Marszałka Wielkopolskie-
go. Prowadzi także zajęcia poetycko-literackie dla młodzie-
ży i seniorów.  JG

nym oświadczeniu, zapyta-
ła tylko, czy chodzi o tam-
tą. Nie mogła nie zapytać. 
Na tej kobiecie kończyła się 
jej obojętność na jego losy…

Nie wiedziała, że aż tak. 
Gdy potwierdził skinieniem 
głowy i wpatrzonym w pod-
łogę „tak”, poczuła ostry 
ból w piersiach. Zdziwiła 
się nim. Nie mogła nabrać 
powietrza. Przez chwilę wy-
dawało się jej, że zemdleje. 
Przeraziła się własną sła-
bością. Myślała, że godnie 
przyjmie taką wiadomość. 
Ciało nie nadążało za przy-
gotowaniami duszy. Może 
to dusza nie nadążyła za 
rzeczywistością. Może nie 
była jednak gotowa. Rzu-
ciła się na niego. Na jego 
twarz. Chciała go pogryźć, 
ale uderzała tylko bezsilnie 
rękoma. Ciągle za słabo i 
bezboleśnie. Nie bronił się 
nawet jednym gestem. Stał 
tak, jak skazaniec, który za-
służył na rany, gdy wbijała 
w niego paznokcie, wyrywa-
ła w niemocy i bólu, który 
paraliżował jej ruchy, frag-
menty jego ciała. Ręce były 
jakby nie jej. Pozbawiane ży-
cia i czucia. Nie robiła mu 
dostatecznej krzywdy. De-
nerwował ją ten opór wła-
snego ciała. Gdy się prze-
wrócił, przeczuwał chyba, 
co nastąpi. Nie poruszył 
nawet palcem, by się obro-
nić. Ona też czuła, że wła-
śnie tak ma się to skończyć. 
Tłukła jego głową o podło-
gę, trzymając obiema ręka-
mi za włosy. Każde uderze-
nie wprawiało ją w coraz 
większą wściekłość. Dawało 
coraz więcej sił, by uderza-
ła mocniej i mocniej… Na-
gromadzony latami żal po-
tęgował siłę i szaleństwo, 
którego nie potrafiła już 
opanować, które pochłonę-
ło każdy zakamarek jej ist-
nienia… Którym stała się 
cała. On jak zwykle prze-
kornie nie robił nic. Wie-
dział, że go zabije. Podda-
wał się temu szaleństwu 
niby pieszczocie czy prze-
znaczeniu. Cicho i bezwol-
nie. Nie natrafiła na ża-
den opór. Nie obronił się 
najmniejszym ruchem cia-
ła. Najmniejszym słowem. 
Jakby tego właśnie chciał…

Z tyłu jego głowy zaczęła 

wypływać żółta ciecz. Dla-
czego żółta ciecz… Co to 
jest?! Zdziwiona patrzyła na 
nieruchome ciało. Na uspo-
kojoną twarz. Wyglądał jak-
by spał. Nie skrzywdziła go 
chyba bardzo. Twarz wy-
dawała się całkiem w po-
rządku. Gdyby nie ta maź, 
wszystko zdawałoby się nor-
malne. Jak sen… Dotknęła 
jego policzka. Był chłodny 
i delikatny… 

Podeszła do okna, usia-
dła jak przedtem. Nie od 
razu wróciła do zabawy 
z obserwacją. Przypomnia-
ła jej się dawna historia z 
wakacji. Stała na kamie-
niach rozrzuconych w mo-
rzu. Trzymał ją za rękę. 
Księżyc uwił w morzu srebr-
ny warkocz z fal. Uplótł mi-
gotliwą drogę aż do nieba. 
Gdy tak stała obok niego 
przytulona i wpatrzona w 
noc, ciepła fala dotknęła 
najpierw jej stóp, potem za-
lała łakomie całe nogi. Po 
pośladki. Mokra sukienka 
przywarła do ciała. Poczu-
ła świeży wilgotny zapach. 
Pragnienie, bezwstyd i siłę 
natury… 

- Jestem prawie cała mo-
kra. Zobacz, co robi…  – 
powiedziała, dotykając cie-
pła zostawionego na swo-
ich udach.

- Chce ciebie, zaprasza… 
Właśnie polizało ci uda. 
Przy mnie… - odpowiedział 
z uśmiechem, obserwując 
uważnie lśniący blask odbi-
jający się na jej skórze.

- Prosto z nieba… - ro-
ześmiała się pochłonięta tą 
niezwykłą adoracją.

- Tak… prosto z nieba… 
To był ostatni moment 

ciepła między nimi, jaki by-
ła sobie w stanie przypo-
mnieć. Taki, kiedy chcia-
ło się z kimś być. Potem 
dźwięczało w głowie już tyl-
ko jedno zdanie, które wy-
powiedział, przysuwając złą 
upartą twarz do jej twarzy 
podczas kolejnej strasznej 
kłótni, gdy wykrzyknęła ze 
łzami, że nie chce już o niej 
słyszeć, żeby dał jej spokój, 
że nie ma już siły…

- Alicja! Alicja! Alicja! I 
naucz się z tym żyć!!!

Oniemiała, że powie-
dział to naprawdę. 

Edyta Kulczak
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Krzyżówka nr 9

BARAN (21.03 - 20.04). W jesienne miesiące warto zadbać o zdrowie. Koniec 
zez słodkim nygusowaniem, zamiast niego spacery zez kijkami albo latanie za 
piłką.  Ale zaś pomyśl też o jakim weekendowym wygibie. 
BYK (21.04 - 21.05). Dość już tego rozmemłania i borchania się na wszystkich 
o byle co. Zez wiarą po próżnicy też nie warto blubrać. Jesteś szportowny szczun, 
masz fi fa do interesów i dasz se radę.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Do propozycji nowej i całkiem intratnej roboty 
podejdź rozważnie. Ale zaś lepiej uważaj na szczegóły i nie bądź za wyrywny do 
zmian czy chapania. Posłuchaj też dobrych rad starych kumpli.
RAK (22.06 - 22.07). Daj se trochę więcej luzu i nie przejmuj się zbytnio ko-
lejnymi zmianami i podwyżkami. Jakoś to wszystko przepynkasz, a zaś potem 
będzie ino lepiej, skapną ci fest bejmy i awanse. 
LEW (23.07 - 22.08). Bez tyn skwar i żar we łbie masz ino wuchtę głupich 
pomysłów.  Ale zaś przed obcą wiarą się nie staluj i frechownie se nie poczynaj, 
bo ino sobie poruty narobisz.
PANNA (23.08 - 22.09). Ale zaś fest wygib zez famułą albo starą eką się szy-
kuje. Będziecie blubrać i  nygusować na słonyszku. Ino zaś na tych balangach 
szpycuj byś zdrowia i bejmów nie przenorał.

WAGA (23.09 - 22.10). Lato i rajzy zez famułą jakoś przepynkałeś. Przyjdzie 
ci teraz chapać za dwóch abo i trzech, ale zaś potem z nabitą kabzą bejmów 
będziesz se mógł polofrować po cołkiem świecie.
SKORPION (23.10 - 22.11). Zez famułą trza dobrze żyć. Nie borchaj się więc 
na szczunów czy kejtra, że czasami trochę poszuszwolą. Ale zaś jak z nimi po-
blubrasz, lajsniej nowe ancugi to będzie fest.  
STRZELEC (23.11 - 21.12). Bez nerwów  i nygusowania, ale zez  szwungiem 
bierz się do chapania a bejmy same wnet skapną. Jak się akuratnie przyłożysz, to 
uzorgujesz ich całką wuchtę. 
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Po wakacyjnych rajzach przyszedł czas na 
porzundki wew domu. Wszelkie zbyry oraz insze klamoty najlepiej wyćpnij na 
gemyle, a do odnowionych pokojów lajsnij nowe szafonierki. 
WODNIK (21.01 - 20.02). Zez psioczenia i brynczenia na kumpli wew robo-
cie nic dobrego nie wyniknie. Nie ma się więc co stalować ino trza uważać by 
w jakie bachandryje nie popaść.
RYBY (21.02 - 20.03). Lepiej zapomnij o letnim nygusowaniu, wystawianiu 
kalafy na słonyszko abo glapieniu się wew telewizję i ze szwungiem weź się za 
porzundki w całkiej chałupie.

Wiara ino wew te gwiazdy szpycuje, kalafy zadziyro jak kejter do księżyca abo w cajtungi je ciyngiem wtyko. Nasze „Echo” tyż gorsze nie może być 
i swój horoskop musi mieć leżeć na zadniej stronie. Blubry o przyszłości im barzy tajemnicze, tym prawdziwsze, dlatego podajemy je po naszymu. 
Jeśli ktoś nie rozumie, niech mu gzuby abo jaki wuja objaśni. 

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. www.echopiatkowa.pl, e-mail: echopiatkowa@o2.pl, tel. 501 354 108, 61 822 78 57. Druk: ZSTWN 
Tomasz Zastawny. Nakład 3000 egz.
Przedruk z Echa Piątkowa dozwolony wyłącznie z podaniem źródła. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do opracowania 
redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów. 

Gwiazdy mówią... po naszymu  
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HUMORKI
- Podstaw rączkę Basiu, na-

sypię ci orzeszków.
- Ciociu, proszę dać raczej 

tatusiowi.
- Tak bardzo kochasz ta-

tusia?
- Nie o to chodzi, tatuś ma 

większą rękę.
H H H

Żona do męża wracające-
go nad ranem:

- Nie masz litości nade 
mną, ani oka nie zmrużyłam.

- A czy ty myślisz, że ja spa-
łem? – odpowiada mąż.

H H H
- Mówiłam ci wyraźnie, że-

byś uważał, kiedy mleko za-
cznie kipieć!

- Przecież uważałem. Była 
wtedy 8.45.

H H H
- Panie policjancie! Szyb-

ko! Tam za rogiem!
- Co się stało?
- Tam nasz nauczyciel…
- Miał wypadek?
- Nie, nieprawidłowo za-

parkował.

Rozwiązanie krzyżówki nr: 9
Witaj szkoło znów
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Półkolonie z „Dąbrówką” 2022

Dużo rekreacji i integracji

Podczas wakacyjnych półkolonii zor-
ganizowanych przez Piątkowskie Cen-
trum Kultury „Dąbrówka” atrakcji nie 
brakowało. Zapewniono dzieciom zróż-
nicowane formy zabawy – od zajęć edu-
kacyjnych do zabaw sportowych, były 
też warsztaty artystyczne, projekcje fil-
mowe, zabawy integracyjne oraz zajęcia 
rekreacyjne. 

Młodzi uczestnicy półkolonii nie mo-
gli narzekać na nudę, każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Frekwencja i zainteresowa-
nie zajęciami było naprawdę bardzo duże 

a ich uczestnicy doskonale się bawi-
li. Wakacyjne chwile w „Dąbrówce” z 
pewnością będą więc  mile wspominać.
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Domy przy Puszczy Zielonka, 3km od Poznania
 

                          
tel. 730 141 060                           www.marka-invest.pl                           biuro@marka-invest.pl 


