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Wielki powrót festynówWielki powrót festynów Walne Zgromadzenie PSM

30 września 
głosowanie na piśmie  

nad 21 uchwałami
Głosowanie uchwał na piśmie przez 

Walne Zgromadzenie PSM odbędzie się 
w dniu 30 września 2022 roku w godzinach 
od 8:00 do 18:00 w sześciu wyznaczonych 
punktach na osiedlach PSM.

Szczegółowe informacje o zasadach głosowania 
nad 21 uchwałami na str. 8-9. 

„Pożegnanie 
lata na Śmia-
łym” okazało się 
zarazem powita-
niem powrotu fe-
stynów na piąt-
kowskie osiedla. 
Atrakcji i do-
brej zabawy by-
ło wiele. Smacz-
nie i r adośnie 
bawiono się tak-
że na Pikniku 
Sąsiedzkim zor-

ganizowanym na os. Władysława Jagiełły. Więcej 
o festynowych wydarzeniach na str. 5 i 16. 
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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

W „Dąbrówce” i Lusowie 

Bluesowe granie 
i śpiewanie

Podczas sierpnio-
wej jubileuszowej – 
10. edycji Festiwalu 
„Blusowo” w podpo-
znańskim Lusowie 
wystąpił działający 
przy Centrum Kultu-
ry „Dąbrówka” zespół 
Blues Drawers. Muzy-
cy zaprezentowali au-
torski repertuar wy-
konany we własnym 
niepowtarzalnym stylu, oparty o charyzmatyczny głos wo-
kalisty oraz bluesowe gitarowe i harmonijkowe solówki.

 Narodowe czytanie w SP 34

Romantyczne 
strofy wieszcza

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 
34, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 na os. 
Bolesława Śmiałego rozpoczęli nowy rok szkolny 
udziałem w  akcji „Narodowe czytanie”. W szkole 
rozbrzmiały nieśmiertelne strofy polskiego wieszcza 
- Adama Mickiewicza.

Rok 2022 został ogłoszony „Rokiem romantyzmu polskie-
go”.  Z tej okazji powszechną lekturą tradycyjnego orga-
nizowanego już po raz jedenasty „Narodowego czytania” 
zostały „Ballady i romanse” A. Mickiewicza.

W  piątek, 2 września 2022 r. o godz. 10 w  holu głównym 
szkoły nauczyciele oraz dyrekcja szkoły odczytali uczniom 
klas siódmych  i ósmych wybrane  utwory A. Mickiewi-
cza. Były to m.in.: „Pierwiosnek”, „Świtezianka” , „Pani 
Twardowska” i „Kurhanek Maryli”. Wydarzenie poprowa-
dzili uczniowie klasy 8A Julia Marek oraz Adam Szykuła.

„Narodowe Czytanie” to akcja organizowana przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 roku. Została 
zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” A. Mickie-
wicza. W 2013 roku w całej Polsce czytano dzieła Alek-
sandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczyta-
no kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza oraz „Lal-
kę” Bolesława Prusa. W 2016 roku przez parę prezydencką 
czytane było „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. W  na-
stępnych latach lekturami  tej narodowej akcji z kanonu 
literatury polskiej były takie utwory jak: „Wesele” Stani-
sława  Wyspiańskiego, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskie-
go, nowele polskie, „Balladyna” Juliusza Słowackiego i „Mo-
ralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Dariusz Kołodziejczyk
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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 w październiku
Przedstawiamy harmonogram działań CIL Piątkowo Zachód 
w październiku:

1.10 (sobota)
 godz. 10-13 Warsztaty sąsiedzkie: jesienne dekoracje na stół, 

miejsce: os. Bolesława Chrobrego 105, Ognisko na fyrtlu (bud. 
SP Nr 17)

2.10 (niedziela)
 godz. 17-20 Warsztaty fotograficzne: obróbka graficzna zdjęć 

w praktyce (darmowe oraz profesjonalne programy do edycji 
zdjęć), miejsce: os. Zygmunta Starego 15a, Magiel Artystyczny

15.10 (sobota)
 godz. 10-13 Warsztaty sąsiedzkie: anioły (ozdoby z makramy)
 godz. 15-18  Dzień gier planszowych na Piątkowie, miejsce: 

os. Bolesława Chrobrego 105, Ognisko na fyrtlu (bud. SP Nr 17)
16.10 (niedziela)

 godz. 17-20 Warsztaty fotograficzne: świat astrofotografii dla ama-
torów, miejsce: os. Zygmunta Starego 15a, Magiel Artystyczny

28.10 (piątek)
 godz. 19 Balladyna’68 spektakl z piosenkami J. Przybory 

i J. Wasowskiego dla mieszkańców 60+, miejsce: os. Bolesława 
Chrobrego 105, Ognisko na fyrtlu (bud. SP Nr 17)

30.10 (niedziela)
 godz. 17-20 Warsztaty fotograficzne: fotografia produktowa (np. 

na potrzebę sprzedaży przedmiotów używanych), miejsce: os. Zyg-
munta Starego 15a, Magiel Artystyczny

Wiedźmy z Magla: spotkania kreatywne połączone z warsztatami 
teatralnymi dla mieszkanek Piątkowa 50+: wtorki godz. 11 i czwartki 
godz. 17, miejsce: os. Magiel Artystyczny
Więcej informacji oraz zgłoszenia: cilpiatkowo(@)gmail.com
W tytule należy wpisać nazwę wydarzenia i datę, w treści należy za-
wrzeć imię i nazwisko oraz nazwę Osiedla.
Warsztaty fotograficzne oraz Wiedźmy z Magla to działania 
w ramach akcji Inicjatywa dla Piątkowa, w której mieszkańcy zgło-
sili pomysł i go współrealizują w ramach CIL Piątkowo Zachód.



4  ECHO 10/327 (XXV)

  

„Pożegnanie lata” na powitanie festynów

Mocne cięcie na Śmiałym

Niektórym łza się w oku za-
kręciła. Festyn „Pożegnanie lata 
na Śmiałym”, który odbył się 17 
września, jako żywo przypominał 
te sprzed pandemii.

Z inicjatywy administracji i rady 
osiedla postanowiono wrócić do wystę-
pów i atrakcji dla dzieci i dorosłych, 
jakie zwykle odbywały się w maju. Na 
scenie mieszkańców zagrzewały zespo-
ły: Sweet Band, Mamma Mia Show 
Trio, Country Electric Cowboy oraz 
wokalny klubu „Korona”. Znane i lu-
biane piosenki zrobiły swoje, atmos-
fera od początku była gorąca. Ekipa 
countrowców tańczyła przed sceną w 
jednym radosnym rytmie.

A tu jeszcze występ Alberta Neu-
manna, mistrza świata we władaniu bi-
czem. To był prawdziwy show. 7-metro-
wym biczem, który ciął – jak mówił – 
z prędkością 2 machów, czyli dwukrot-
ną prędkością dźwięku, ścinał kwiaty 

po kawałku, by następnie wytrącić ło-
dygi z ręki Tess. Podziwu godna pre-
cyzja pana Alberta i jeszcze większa 
opanowania jego towarzyszki.

Swoje prace plastyczne prezento-
wali uczestnicy kółka Koralik (bran-

soletki i wisiorki) oraz kółka plastycz-
nego Werniks (pejzaże i martwe natu-
ry). Na stoisku Narodowego Funduszu 
Zdrowia można się było sporo dowie-

dzieć o programach profilaktycznych 
oraz załatwić Europejską Kartę Ubez-
pieczenia Zdrowotnego. Fundacja Po-
konać Endometriozę promowała wie-
dzę o tej chorobie i rozdawała koloro-
we koszulki sportowe.

Dzieci miały do wyboru sporo gier, 
dmuchane zjeżdżalnie i miejsce do ska-
kania oraz bańki mydlane, było też sto-
isko z zabawkami i dymiącymi napoja-
mi. Ciekawość małych i dużych wzbu-
dzał wóz strażacki, do którego stra-

żacy wpuszczali tych najbardziej zain-
teresowanych. Dla dorosłych zaś była 
strzelnica, na której swoich sił pró-
bowali zarówno panowie, jak i panie.

Festyn odbywał się w godzinach 
od 15 do 21, a jak kto zgłodniał, mógł 
kupić kiełbaskę, ciasto i napoje. Licz-
ny udział i dobra zabawa uczestników 
świadczą, że na Piątkowie zaczynamy 
wracać do osiedlowych festynów.  (big)
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Echa naszych publikacji

Burza wokół burzanów
Zamieszczony we wrześniowym 

wydaniu „Echa Piątkowa” artykuł 
„Nowa trasa oraz ciepłociągi” przed-
stawiający działania podejmowane 
na os. Władysława Łokietka wywo-
łał duży odzew wśród Czytelników. 
W listach do redakcji wyrazili oni 
swoje odmienne opinie na niektó-
re z poruszonych w materiale kwe-
stii, zwłaszcza dotyczących ekologii 
i utrzymania zieleni na osiedlu. 

Mieszkanka bloku nr 13 w rozmo-
wie telefonicznej bardzo krytycznie oce-
niła stan osiedlowych trawników i doma-
gała się ich systematycznego koszenia. 
Dowodziła, że w minionych latach były 
one koszone, choć przecież wiązało się 
to z kosztami, a teraz odstąpienie od 
tych działań tłumaczy się oszczędnościa-
mi. Zwróciła też uwagę, że na nie koszo-
nych trawnikach rozrastają się pędy to-
poli i innych krzewów.  Wtórował jej in-
ny Czytelnik, który w mailu stwierdził 
„Jeśli ktoś uważa burzany i zarastające 
parter krzaki na os. Łokietka to nie ma 
zielonego pojęcia jak powinna wyglądać 
zieleń na osiedlu(…)”. Czytelniczka do-
magała się ponadto podjęcia zdecydowa-
nych działań wobec blokowania miejsc 
parkingowych, których na osiedlu wciąż 
brakuje, przez półciężarówki lub moto-
cykle. Jednoślady nie powinny, jej zda-
niem, zajmować miejsc dla samochodów.

Przedstawiamy też obszerne frag-
menty listu Ewy Lesińskiej, mieszkan-
ki os. Władysława Łokietka odnoszące 
się do artykułu:  

„Dobrze, że (autor) napisał, że trasa 
tramwajowa „chyba” zniechęciła dziki do 
odwiedzin naszego osiedla. Nie zniechęci-
ła. Widzieliśmy spacerującego wzdłuż wy-
kopów ciepłociągów (na wysokości bloku 
4) spacerującego dzika. Przy bloku nr 1 
są miejsca świeżo poryte przez te zwie-
rzęta. W sobotę spotkałam lochę z ma-
łymi przy naszej szkole.

W którym bloku powieszono zacy-
towane z regulaminu zalecenie dotyczą-
ce słusznego zakazu wyrzucania czego-
kolwiek przez okno, zakazu palenia na 
klatkach schodowych i w piwnicach i w 
loggiach? Nie widziałam tych zaleceń(…) 

Trawniki są niekoszone i dobrze. 
Szkopuł polega na tym, że sugerowane 
jest tworzenie łąk kwietnych. Po prostu 
wystarczy wsiać nasiona łąkowych kwia-
tów. Nasze trawniki obfitują w wyschnię-
tą koniczynę i dogorywające krwawniki. 
Budki dla ptaków w niektórych miej-
scach poodpadały. I tyle jeśli chodzi o 
troskę o ptaki.

Owady - ich populacja ginie i dobrze, 
że trwa trend do ich odtwarzania. Ty-
le, że one też nie mają lekko. Na przy-
kład oprysk „Rundup-em” wokół bloków 
nr 4, 5 i 14 oraz na terenie śmietnika 

przy bloku 4. Ten preparat jest toksycz-
ny. Nasze psy chorują, bo poruszają się 
koło trawników a oprysk osiada też na 
asfalcie. (…)

A jak patrzeć na zgodę na umiesz-
czanie reklam na płotkach oddzielają-
cych trawniki od pieszojezdni? Na płach-
tach plastiku, niszczonych przez warun-
ki atmosferyczne wiszą szmaty budzące 
niesmak swoim brakiem estetyki. Proszę 
zobaczyć choćby reklamy przy bloku 4. 
Okropność.

Wreszcie mój problem osobisty. Mam 
75 lat. Mieszkam na parterze. Śpię w 
pokoju przylegającym do dużego balko-
nu. Do wysokości 1/3 mojego okna rosną 
krzewy jaśminu. Sześć lat temu przeszłam 
dwa zawały. Krzewy uderzają w mój pa-
rapet przy podmuchu wiatru. Budzę się 
z tego powodu z łomoczącym sercem. Od 
sześciu lat proszę administrację o przyci-
nanie tych krzewów. Walka o realizację 
mojej prośby jest trudna. Są inne priory-
tety. A przecież primum non nocere. Poza 
tym te krzaki pozwalają amatorom cudzej 
własności na zakradanie się w nocy.(...)”

Od Redakcji: Za wszystkie uwagi 
i wyrażone w nich zaangażowanie 
w sprawy osiedla bardzo dziękujemy. 
Propozycje konkretnych zmian i dzia-
łań przekażemy  Administracji osiedla 
i będziemy się uważnie przyglądać, jak 
są one wprowadzane w życie.

Tarcza przeciw podwyżkom
Ciepło na wagę złota

W związku z rosnącymi kosz-
tami energii oraz dużym zainte-
resowaniem dopłatami na ogrze-
wanie mieszkań Zarząd PSM 
informuje, „że dodatek węglo-
wy zgodnie z Ustawą z dnia 5 
sierpnia 2022 r. o dodatku wę-
glowym przysługuje osobie w go-
spodarstwie domowym, w przy-
padku gdy głównym źródłem 
ogrzewania gospodarstwa do-
mowego jest kocioł na paliwo 
stałe, kominek, kozy, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchenny, pie-
cokuchnia, kuchnia węglowa lub 
piec kaflowy na paliwo stałe, za-
silane paliwami stałymi, wpisa-
ne lub zgłoszone do centralnej 
ewidencji emisyjności budyn-
ków, o której mowa w art. 27a 
ust. 1 ustawy z dnia 21 listopa-
da 2008 r. o wspieraniu termo-
modernizacji i remontów oraz o 
centralnej ewidencji emisyjności 
budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 
438, 1561 i 1576). Spółdziel-
nia korzysta z ciepła syste-
mowego - Veolia Energia Po-
znań S.A. W związku z po-

wyższym przywołana wyżej 
ustawa nie dotyczy miesz-
kańców Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej”. 

Dla odbiorców ciepła syste-
mowego rząd przygotował in-
ne formy wsparcia, które mają 
zapobiec drastycznym podwyż-
kom opłat. Podobne rozwiąza-
nia w ramach tzw. tarczy soli-
darnościowej przyjęto dla opłat 
za energię elektryczną.

Przy okazji rozpoczęcia te-
gorocznego sezonu grzewcze-
go w Poznaniu władze miasta 
oraz spółki Veolia, która do-
starcza ciepło do około 60 proc. 
mieszkańców Poznania, w tym 
na osiedla piątkowskie, zwróci-
ły się   z apelem o obniżenie 
choćby o jeden stopień tem-
peratury w mieszkaniach. 
Taka prawie nieodczuwalna dla 
lokatorów różnica zastosowana 
powszechnie przez tysiące po-
znaniaków może przynieść wiel-
kie oszczędności w zużyciu ener-
gii. W obecnych czasach jest ona 
na wagę złota. 

W  klubie „Korona”
Z tańcem i humorem

Powakacy jny 
wrzesień w klu-
bie seniora „Ko-
rona” był bardzo 
pracowity i weso-
ły. Klub przygo-
towywał bowiem 
osiedlowy festyn 
„Pożegnanie lata 
na Śmiałym”.

Zespół wokal-
ny „Korona” od-
był ostatnie próby 
przed występem na 
festynie, a część klu-

bowiczów włączyła się w przygotowania do zabawy.
Od 22 do 29 września seniorzy wyjechali na wy-

cieczkę do Egiptu, oczywiście na własny koszt. A 
wcześniej inna grupa wróciła z Chorwacji (na zdjęciu).

A od 30 września do 1 października klub zapla-
nował prezentację na największych w Polsce targach 
produktów i usług dla seniorów VIVA Seniorzy 2022. 
Kółka zainteresowań „Korony” przygotowywały sto-
isko ze swoimi pracami. Impreza odbywa się na te-
renie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

W rozpoczynającym się miesiącu obok stałych za-
jęć klub zaprasza w środy, 12 i 22 października na 
zabawy (gra p. Edek) a 19 października odbędzie się 
zebranie wszystkich członków. (nal)
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Milionowa aglomeracja poznańska 

Znaczna przewaga kobiet
Według danych Głównego Urzę-

du Statystycznego wynikających 
z narodowego spisu powszechne-
go znacznie zwiększyła się liczba 
mieszkańców Poznania. W stolicy 
Wielkopolski mieszka 546,9 tys. 
osób, czyli o ponad 17 tys. więcej 
niż podawano wcześniej.

Wśród mieszkańców Poznaniu jest 
84,7 tys. osób w wieku przedproduk-

cyjnym, 332,7 tys. osób w wieku pro-
dukcyjnym i 129,5 tys. osób w wieku 
poprodukcyjnym. Co ciekawe w stolicy 
Wielkopolski na 100 mężczyzn przypa-
da 114 kobiet. Ich przewaga nad licz-
bą mężczyzn dotyczy wieku powyżej 
19 lat i jest największa w grupie wie-
kowej powyżej 80 lat.

W aglomeracji poznańskiej, obej-
mującej Poznań i powiat poznański 

mieszka 978,5 tys. osób. W struk-
turze ludności także przeważają ko-
biety. Na 100 mężczyzn przypada 
ich 110. 

Przedstawione przez GUS dane nie 
uwzględniają m.in. obywateli Ukrainy, 
którzy masowo przyjechali do stolicy 
Wielkopolski po 24 lutego 2022 r. i 
osób pracujących tymczasowo w Po-
znaniu. 

Mistrzowie zapasów i sumo

Z Piątkowa do kadry narodowej
Blisko 60 zawodników z 18 klu-

bów całej Polski  stanęło na star-
cie Młodzieżowych Mistrzostw Pol-
ski 2022 - Zapasy Styl Klasyczny. 
Gospodarzem zawodów był KS 
„Sobieski Poznań” a patronat nad 
nimi objęła PSM.

Rozegrany na Piątkowie turniej był 
ostatnią eliminacją do kadry narodowej 
i wyjazdu na mistrzostwa świata. W ze-
spole gospodarzy po raz pierwszy po 
kontuzji wystartował Gerard Kurniczak. 
Stypendysta sportowy miasta Poznania 
w kat 130 kg zajął III miejsce pokazu-
jąc, że powoli wraca do wysokiej formy. 
W kat 97 kg bardzo dobry występ zali-
czył Dawid Zakrzewski, który przegrał 
po zaciętym pojedynku walkę półfinało-
wą i ostatecznie wywalczył brązowy me-
dal. Zapaśnicy z Piątkowa wywalczyli IV 
miejsce w klasyfikacji drużynowej a wo-
jewództwo wielkopolskie zajęło trzecie 
miejsce w klasyfikacji regionów. 

20 LAT MALUCHÓW
Uczniowie rozpoczęli kolejny rok 

szkolny a także zajęcia w ramach pro-
gramu ‚’Maluchy na Matach’’. Pro-
jekt adresowany jest do najmłodszych 
mieszkańców osiedli piątkowskich.

Spotkania mają formę rekreacji 

ruchowej i służą przede wszystkim 
zabawie i propagowaniu zdrowego sty-
lu życia. Na treningach nigdy nie 

brakuje uśmiechów 
oraz sportowej ry-
walizacji. 

Program „Malu-
chy na Matach” pro-
wadzony jest już 20 
lat i niezmiennie cie-
szy się dużym zain-
teresowaniem. Pa-
tronat nad nim spra-
wuje PSM. 

SIEDEM MEDALI
Silna grupa za-

paśniczek z Piątkowa uczestniczyła w 
rozegranych w Stargardzie mistrzo-
stwach szkół podstawowych w zapa-
sach.  Dziewczyny dzielnie walczyły 
i zdobyły siedem medali, w tym dwa 
złote, które wywalczyły Marta Bere-
szyńska i Aleksandra Zielińska. .KS 
„Sobieski Poznań” zajął trzecie miej-
sce w klasyfikacji drużynowej. 

BRĄZ W SUMO

Brązowy medal wywalczył Seba-
stian Warchoł zawodnik KS „Sobie-
ski Poznań” w rozegranych w Kroto-
szynie Mistrzostwach Europy w sumo. 
W kat. 115 kg dzielnie walczył prze-
grywając tylko jeden półfinałowy po-
jedynek z reprezentantem Węgier, a 
w walce o medal brązowy pokonał za-
wodnika z Ukrainy 

Andrzej Słabęcki 
Fot. - Maciej Kula, A. Słabęcki
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KALENDARIUM RN PSM 

 6 października - Komisja Członkowsko-Samorządowa

18 października - Komisja Rewizyjna

27 października - zebranie Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM 
30 września odbędzie się gło-

sowanie uchwał na piśmie przez 
Walne Zgromadzenie PSM, jedno-
cześnie na wszystkich piątkow-
skich osiedlach. 

W ramach informacji Zarządu 
Poznańskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej o swoich pracach na posie-
dzenie Rady Nadzorczej PSM w 
dniu 25 sierpnia br. zostali zapro-
szeni przedstawiciele firmy Teni-
stal. Chodziło o możliwość wysłu-
chania i przedstawienia argumen-
tów w związku z informacją od 
Wykonawcy o ewentualnym wzro-
ście kosztów inwestycji zadasze-
nia kortów tenisowych na osiedlu 
Jana III Sobieskiego.

Przedstawiciele firmy udzielili in-
formacji, przedstawiając i omawiając 

szczegółowo swoją ostatnią ofertę. W 
trakcie dyskusji porównywano i anali-
zowano poprzednie oferty przedstawio-
ne przez firmę. Wzrost kosztów przed-
stawiciele Tenistalu tłumaczyli inflacją 
oraz kompleksowością usługi związaną 
z przygotowaniem terenu i uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie.

Następnie przyjęto analizę ekono-
miczną Spółdzielni za pierwsze sześć 
miesięcy tego roku. Plany remonto-
we są przygotowywane z podziałem 
na nieruchomości. Przedmiotem za-
interesowania członków Rady był re-
gulamin rozliczania kosztów ciepła na 
osiedla. Poruszono temat wyszczegól-
nienia kosztów monitoringu wizyjne-
go oraz podatku od nieruchomości w 
zestawieniu kosztów, obecnie opłaty 
te zawarte są w kosztach eksploatacji.

Omawiano sprawy związane z or-
ganizacją głosowania uchwał na pi-
śmie przez Walne Zgromadzenie PSM. 
Członkowie Rady zapoznali się z przy-
gotowanymi materiałami. Spółdzielcy 
otrzymali już zawiadomienia o wyda-
rzeniu do mieszkań, a ze sprawozda-
niami i projektami uchwał mogą za-
poznać się w siedzibie PSM, admini-
stracjach osiedli oraz na stronie inter-
netowej PSM.

Na koniec Rada podjęła uchwałę w 
sprawie upoważnienia członków Rady 
Nadzorczej do otwierania głosowania 
uchwał na piśmie  przez Walne Zgro-
madzenie i uczestniczenia w komi-
sjach mandatowo-skrutacyjnych. Od-
będzie się ono w formie pisemnej 30 
września w godzinach od 8 do 18 na 
poszczególnych osiedlach. (big)

Ze sprawozdania za 2021 r.

Dobre wyniki spółdzielni
W głosowaniu na piśmie spółdzielcy wypowiedzą 

się m. in.  nad przyjęciem sprawozdań z działalno-
ści PSM  za rok ubiegły oraz lata, gdy z uwagi na 
ograniczenia covidowe nie mogły odbyć się Walne 
Zgromadzenia. Przedstawiamy podstawowe infor-
macje zawarte w sprawozdaniu z działalności PSM  
za rok 2021.

Poznańska Spółdzielnia mieszkaniowa jest dobrowol-
nym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, które wstą-
piły do niej z własnej woli lub z mocy ustawy z dnia 20 
lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych, ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz 
ustawy – Prawo Spółdzielcze, po to, by wspólnie móc za-
spokajać swoje potrzeby mieszkaniowe oraz inne potrzeby 
wynikające z miejsca zamieszkania. Historia PSM sięga 
dnia 28 grudnia 1948 roku, kiedy to została powołana do 
życia pod obecną nazwą i wpisana do rejestru Sądu Powia-
towego dla m. Poznania pod numerem RS 746.

W minionym roku, szczególnego zainteresowania orga-
nów samorządowych i Zarządu Spółdzielni wymagały na-
stępujące sprawy:
•  dążenie do kontynuowania procesu termomodernizacji bu-

dynków w osiedlu Bolesława Śmiałego, w osiedlu Władysła-
wa Jagiełły oraz w osiedlu Stefana Batorego,

•  dążenie do zakończenia procesu przekształcania praw do 
gruntów przypisanych do budynku, według zasad obowiązu-
jących od roku 2018,

•  rozpoczęcie procesu wykorzystania w zasobach spółdziel-
czych instalacji fotowoltaicznych poprzez wybór nierucho-
mości w osiedlach Bolesława Śmiałego i Bolesława Chrobre-
go,

•  kontynuacja doskonalenia w Spółdzielni systemu informa-
tycznego mającego usprawnić jej pracę,

•  monitorowanie sytuacji rynku medialnego i w odpowiednim 
momencie zawarcie umowy z nowym dostawcą energii gazo-
wej, co znalazło odzwierciedlenie w opłatach dla poszczegól-
nych członków.
Informacja o zasobach mieszkaniowych PSM według 

stanu na 31.12.2021r.:
Liczba budynków – 249
Liczba mieszkań ogółem – 16.438, 
w tym mieszkań własnych – 8.982 i wyodrębnionych 

– 7.456. 
Ogólna powierzchnia użytkowa mieszkań – 940.870,79 

m kw.
Powierzchnia lokali użytkowych, garaży i terenów użyt-

kowych – 98.089,83 m kw. 
Na koniec 2021 roku PSM skupiała 19.591 członków. 

W zasobach własnych i obcych obsługiwanych przez spół-
dzielnię zamieszkiwało 34.514 osób. Miniony rok był kolej-
nym, w którym zanotowano obniżenie liczby mieszkańców.

Utrzymanie zasobów mieszkaniowych w odpowiednim 
stanie technicznym oraz poprawa infrastruktury wymaga-
ły ponoszenia znacznych nakładów finansowych na fun-
dusz remontowy. W ubiegłym roku na te cele  wykorzy-
stano 22.889.343,87 zł

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 roku do 
31.12.2021 roku z działalności gospodarczej Spółdzielni wy-
kazuje wynik finansowy zysk netto w kwocie 3.304.454.15 
zł, który będzie wykorzystany zgodnie z uchwałą Walne-
go Zgromadzenia. Spółdzielnia osiągnęła za rok 2021 ko-
rzystne wyniki ekonomiczne.
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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

Zawiadomienie o głosowaniu uchwał na piśmie
 przez Walne Zgromadzenie PSM 2022

Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
zawiadamia, że zgodnie z § 110 Statutu Spółdziel-
ni, uchwałą nr 241 i nr 242 Zarządu PSM z dnia 
26 sierpnia 2022 r. oraz na podstawie art. 36 § 9-13 
ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spół-
dzielcze (Dz.U.2021.648 t.j. z późniejszymi zmiana-
mi) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obsza-
rze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epi-
demicznego (Dz.U. 2022.1028) postanawia, że gło-
sowanie uchwał na piśmie przez Walne Zgro-
madzenie PSM odbędzie się w dniu 30 wrze-
śnia 2022 roku w godzinach od 8:00 do 18:00.

W głosowaniu uchwał na piśmie przez Walne 
Zgromadzenie mogą brać czynny udział wyłącznie 
członkowie Spółdzielni zaliczeni przez Radę Nad-
zorczą do danej części. Wobec powyższego Zarząd 
zawiadamia o głosowaniu uchwał na piśmie przez 
Walne Zgromadzenie członków posiadających tytuł 
prawny do lokalu położonego na terenie:
 os. Władysława Łokietka, zaprasza do auli 

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 poło-
żonego w os. Władysława Łokietka nr 104,

 os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Stare-
go, zaprasza do lokalu Klubu Seniora „KRÓ-
LEWSKA OAZA” położonego w os. Włady-
sława Jagiełły nr 13 A,

 os. Stefana Batorego, zaprasza do lokalu 
Klubu Seniora „BATORY” położonego w os. 
Stefana Batorego pawilon nr 38 A wejście E, 

 os. Bolesława Śmiałego, zaprasza do lokalu 
Osiedlowego Klubu „KORONA” położonego 
w os. Bolesława Śmiałego pawilon nr 104,

 os. Bolesława Chrobrego i ul. Grobla 11-
13, zaprasza do Osiedlowego Klubu „Przy-
jaciele” położonego w os. Bolesława Chro-
brego 110/16,

 os. Jana III Sobieskiego, Marysieńki i Ba-
ranowo, zaprasza do lokalu Klubu Seniora 
„HETMAN” położonego w os. Jana III So-
bieskiego pawilon nr 52.
Rejestracja uprawnionych osób do głosowa-

nia odbędzie się poprzez podpisanie listy obec-
ności i wydanie kart do głosowania w dniu 30 
września 2022 roku w godzinach głosowania 
od 8:00 do 18:00.

Głosowanie uchwał odbywać się będzie pisem-
nie na kartach do głosowania w głosowaniu tajnym.

Karty do głosowania opatrzone będą pieczęcią 
Spółdzielni i zawierać będą istotną treść projektów 
uchwał poddanych pod głosowanie.

Głosy należy oddawać poprzez postawienie zna-
ku „X” w kolumnie „ZA” bądź „PRZECIW” bądź 
„WSTRZYMUJĘ SIĘ” przy każdej uchwa-
le. Karty do głosowania z dodatkowymi wpisami, 
skreśleniami czy poprawkami będą uważane za nie-
ważne.

Zgodnie z § 107 ust. 1-3 Statutu Spółdzielni 
członek Spółdzielni może brać udział w głosowaniu 
tylko we właściwej dla siebie części Walnego Zgro-
madzenia.

Każdemu członkowi Spółdzielni przysługuje je-
den głos bez względu na ilość posiadanych lokali. 
W przypadku gdy członkowi przysługuje kilka ty-
tułów prawnych do lokalu członek swe prawa wy-
borze realizuje w jednym wybranym przez siebie 
osiedlu, zgodnie z oświadczeniem złożonym do koń-
ca 2021 roku. Osoby, które nie złożyły stosownego 
oświadczenia na zasadach określonych w treści § 
107 ust.2 Statutu PSM powinny złożyć oświadcze-
nie w Zarządzie PSM os. Bolesława Chrobrego 117 
w Poznaniu pok.48, najpóźniej na 7 dni przed da-
tą pisemnego głosowania uchwał na piśmie przez 
Walne Zgromadzenie tj. do 23 września 2022 r. 
do godz. 15.00. W razie niezłożenia przez człon-
ka jakiegokolwiek oświadczenia członek realizuje 
swe prawa wyborcze na osiedlu, w którym lokal 
nabył najwcześniej.

Członek może brać udział w głosowaniu osobi-
ście albo przez ustanowionego przez siebie pełno-
mocnika.

Wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie in-
ternetowej PSM www.psm.poznan.pl (zakładka ko-
munikaty) oraz w siedzibie Zarządu PSM, os. Bole-
sława Chrobrego 117 w Poznaniu, pok. 48. Pełnomoc-
nictwo może być złożone w budynku Zarządu PSM 
pokój nr 48 do dnia 23 września 2022 r. do godziny 
15:00, co nie wyklucza możliwości przedstawienia 
pełnomocnictwa bezpośrednio podczas głosowania.

Pełnomocnik nie może zastępować więcej 
niż jednego członka. Pełnomocnikiem nie może 
być pracownik PSM.

Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się ze 
sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą 
głosowane. Materiały wyłożone będą w kancelarii, 
w siedzibie Spółdzielni w Poznaniu, os. Bolesława 

Chrobrego 117 i w administracjach osiedli zgod-
nie z §110 ust.1 i 2 Statutu Spółdzielni tj. od 08 
września 2022 r. oraz na stronie internetowej Spół-
dzielni www.psm.poznan.pl (po zalogowaniu się do 
informacji czynszowej).

Zgodnie z zapisem art. 36 §12 ustawy z dnia 
16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze posta-
nowienia Statutu PSM znajdują zastosowanie wte-
dy gdy zostały przywołane w dokumentach doty-
czących głosowania uchwał na piśmie przez Walne 
Zgromadzenie PSM.

W trybie głosowania uchwał na piśmie przez 
Walne Zgromadzenie PSM głosowane będą nastę-
pujące uchwały:
 1.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-

dania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2019.
 2.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-

dania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2020.
 3.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-

dania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2021.
 4.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-

dania  Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019.
 5.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-

dania  Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020.
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-

dania finansowego Spółdzielni za rok 2019.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-

dania finansowego Spółdzielni za rok 2020.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-

dania finansowego Spółdzielni za rok 2021.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absoluto-

rium Członkowi Zarządu – Krzysztofowi Winiarzo-
wi za rok 2019.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absoluto-
rium Członkowi Zarządu – Krzysztofowi Winiarzo-
wi za rok 2020.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absoluto-
rium Członkowi Zarządu – Krzysztofowi Winiarzo-
wi za rok 2021.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absoluto-
rium Członkowi Zarządu –Michałowi Tokłowiczowi 
za rok 2019.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absoluto-
rium Członkowi Zarządu –Michałowi Tokłowiczowi 
za rok 2020.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absoluto-
rium Członkowi Zarządu –Michałowi Tokłowiczowi 
za okres od 01.01.2021 r. do 27.05.2021 r.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absoluto-
rium pełniącej funkcję Członka Zarządu – Mirosła-
wie Musielińskiej-Klemka za okres od 27.05.2021 r. 
do 31.12.2021 r.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
pełniącego funkcję Członka Zarządu – Piotrowi Ko-
perowi za okres od 27.05.2021 r. do 31.12.2021 r.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki 
bilansowej spółdzielni za rok 2019.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki 
bilansowej spółdzielni za rok 2020.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki 
bilansowej spółdzielni za rok 2021.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej 
sumy zobowiązań.

21.  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w trybie prze-
targowym własności działek nr 14/9, 14/10 o łącz-
nej powierzchni 13 002 m kw. mapa ark. 08, ob-
ręb Naramowice zapisanych w księdze wieczystej 
PO1P/00093702/3 oraz prawa użytkowania wieczy-
stego działki o powierzchni 1 709 m kw. oznaczo-
nej nr 11/6. Ark. 8, obręb Naramowice zapisanej w 
księdze wieczystej PO1P/00274461/4 i działek o łącz-
nej powierzchni 23 460 m kw. oznaczonych nr 11/7, 
12/5 ark. 08, obręb Naramowice zapisanych w księ-
dze wieczystej PO1P/00087894/0, wraz z nierucho-
mościami posadowionymi na tych działkach grunto-
wych stanowiących tzw. Bazę Boranta oraz dokumen-
tacją  projektową i pozwoleniem na budowę.

Głosowanie nad przyjęciem powyżej wska-
zanych uchwał na piśmie wyczerpuje porządek, 
przy czym głosowanie zostanie poprzedzone 
otwarciem głosowania przez osoby upoważnione 
przez Radę Nadzorczą PSM, a zamknięcia gło-
sowania dokona przewodniczący Komisji Skru-
tacyjnej bądź jego zastępca.

Komisja Skrutacyjna składać się będzie z 
pracowników PSM albo wybranych przez Radę 
Nadzorczą członków Rady Nadzorczej. Wyboru 
pracowników PSM wchodzących w skład Ko-
misji Skrutacyjnej dokona Zarząd PSM. Rady 
Osiedli PSM mogą wyznaczyć w drodze uchwały 
spośród swoich członków do trzech osób pełnią-
cych funkcję osób zaufanych, którzy są upraw-
nieni do obserwowania przebiegu głosowania. 

Na głosowanie prosimy 
zabrać dowód tożsamości.  

 Decyzja w sprawie tzw. bazy Boranta
Wokół możliwości wykorzystania tzw. ba-

zy Boranta, czyli kilku działek należących 
do PSM, od lat toczą się dyskusje. Cho-
ciaż położone na nich hale magazynowe są 
wynajmowane to jednak wpływy z czynszu 
są niewystarczające i generują koszty dla 
spółdzielni. Stosunkowo niewielkie, ale jed-
nak koszty. 

Po długich dyskusjach poprzednie władze PSM 
zdecydowały się podjąć inwestycje i zbudować na 
tym terenie osiedle mieszkaniowe. W pierwszym 
etapie miało to być ok. 100 mieszkań, później wię-
cej. Uzyskano pozwolenie na budowę pierwszego 
etapu i rozpoczęto przygotowania do tej sporej 

dla spółdzielni inwestycji, która od lat przecież 
nie budowała już mieszkań. Kontynuowanie tego 
przedsięwzięcia, zwłaszcza w obliczu obecnej sy-
tuacji na rynku budowlanym, rosnących kosztów 
energii oraz materiałów i wysokim koszcie kre-
dytu bankowego,  wiąże się jednak ze sporym ry-
zykiem oraz dalszymi i to znacznymi nakładami 
finansowymi.

Po dogłębnej analizie obecny Zarząd PSM 
zdecydował więc przedstawić spółdzielcom pro-
pozycję odstąpienia od inwestycji i sprzedaży w 
drodze przetargu terenu przy ul. Boranta, uza-
sadniając w niedawnym wywiadzie dla „Echa”, 
że:  „Jako Zarząd nie chcemy podejmować budo-

wy, bo jest to trudny czas na inwestycje, droże-
ją materiały budowlane,  a spółdzielnia nie ma 
odpowiednio wykwalifikowanych ludzi, doświad-
czenia ani środków na jej prowadzenie. Prze-
prowadzone analizy wskazują, że za ten teren 
można uzyskać atrakcyjną kwotę, którą możemy 
przeznaczyć na inne inwestycje związane z bu-
downictwem mieszkaniowym, korzystniejsze dla 
spółdzielców i spółdzielni.”

Argumentów przemawiających za proponowa-
nym rozwiązaniem jest o wiele więcej. Czy je po-
przeć -  zdecydują  członkowie spółdzielni głosując 
na piśmie na przedstawiony przez Zarząd projekt 
uchwały Walnego Zgromadzenia.
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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 

Lato w „Królewskiej Oazie”
Na jubileusz - wycieczka

Przyjemny chłód 
klubowego pomiesz-
czenia sprzyjał wtor-
kowym spotkaniom 
na warsztatach te-
rapii pamięci. By-
ły gry ćwiczące spo-
strzegawczość, re-
fleks i pamięć.

Na przełomie czerw-
ca i lipca seniorzy wy-
poczywali na zorgani-
zowanym 14-dniowym 
turnusie w Mrzeżynie, 
który sami sobie sfi-
nansowali. W czasie 
pobytu mieli zagwaran-
towane zabiegi z fizjo-
terapii. Byli bardzo za-

dowoleni z takiej zorganizowanej formy wypoczynku.
W sierpniu odwiedziliśmy Centrum Szyfrów Enigmy 

z przewodnikiem, a także odbyliśmy wycieczkę do Ekolo-
gicznego Ogrodu w Wirach. Podczas owocowych warszta-
tów dowiedzieliśmy się, w jaki sposób i z czego (wyłącz-
nie z darów natury) można wykonać aż 7 rodzajów octu. 
Z ciekawością uczestniczyliśmy w warsztatach – specjały 
z ogórków.

28 sierpnia uczest-
niczyliśmy w Przeglą-
dzie Twórczości Se-
nioralnej, który odby-
wał się w klubie B  17 
na Stadionie. Prezen-
towaliśmy nasze pra-
ce. Na koniec lata z 
okazji XX-lecia klubu 
pojechaliśmy na dłu-
go wyczekiwaną wy-
cieczkę do Ojcowskie-
go Parku Narodowe-
go i Krakowa.

Grażyna 
Turonek – Szczupak,

instruktor klubu 
seniora „Królewska Oaza”

„Złoty Liść” przy platanie 
Na południu Wielkopolski

W słoneczny sierpniowy dzień odbyła się wyciecz-
ka Klubu Seniora „Złoty Liść” do Śmiełowa i Do-
brzycy.

Najpierw klubowicze odwiedzili Muzeum im. Adama 
Mickiewicza w Śmiełowie, które mieści się w wyjątkowym 
pałacu z końca XVIII w. Poruszając się po wnętrzach peł-
nych zabytków, seniorzy wsłuchiwali się w opowieści prze-
wodniczki. W przyległym parku podziwiali roślinność, od-
wiedzili Ogródek Zosi oraz okazały dąb. Znalazł się także 
czas na kawę i herbatę w kawiarni.

Kolejnym miejscem, do którego się udali, było Muzeum 
Ziemiaństwa w Dobrzycy. Uczestnicy z zainteresowaniem 
wysłuchali historii dóbr dobrzyckich, którą przybliżyli prze-
wodnicy. Po zwiedzeniu wnętrz był czas na posiłek, spa-
cer i relaks w rozległym parku. Na zakończenie seniorzy 
sprawdzili, ile osób potrzeba, by objąć ogromny platan ro-
snący przed pałacem. Miła i sympatyczna atmosfera, nie-
powtarzalne miejsca i wyjątkowa roślinność na pewno na 
długo zostaną w pamięci uczestników wycieczki.

Małgosia Pilch
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Wrastanie w Piątkowo 

Pomiędzy brakami a odpadami
Góra Moraska i jej okolice to 

nie tylko tereny spacerowe i oso-
bliwość w postaci kraterów mete-
orytowych, będących unikatem w 
skali europejskiej. W jej sąsiedz-
twie, nieco dalej na północ, działa 
niezwykle ważny dla funkcjonowa-
nia naszego miasta zespół trzech 
obiektów. 

Są to Składowisko Odpadów Komu-
nalnych miasta Poznania, Biokompo-
stownia czyli instalacja do odzysku od-
padów biodegradowalnych, niezbędna 
w wywiązywaniu się z obowiązku re-
cyklingu odpadów ulegających biode-
gradacji i PSZOK, czyli jeden z trzech 
Punktów Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych. Pozostałe dwa 
znajdują się przy ulicach 28 Czerwca 
1956 r. oraz Wrzesińskiej. 

Tylko niewielka część Składowiska 
Odpadów Komunalnych leży w grani-
cach Poznania. Większość znajduje się 
na obszarze gminy Suchy Las, która 
także je wykorzystuje. Składowisko 
sąsiaduje bezpośrednio z Rezerwatem 
Przyrody Meteoryt Morasko a także 
z Poligonem Biedrusko. W roku 2010 
cała jego powierzchnia wynosiła pra-
wie 50 hektarów, obecnie niewiele wię-
cej. Sama hałda składowiska odpadów 
ma postać wału długiego na około 500 
m, o wysokości około 20 m. Jej pojem-
ność docelowa to 5,36 mln m sześć. 
śmieci. Całym zespołem zarządza Za-
kład Zagospodarowania Odpadów w 
Poznaniu, sp. z o.o., z siedzibą przy 
ulicy Ratajczaka 19.

Już prawie trzydziestoletni okres 
działania tych obiektów pozwala utrzy-
mywać na w miarę dobrym poziomie 
stan porządku i czystości w naszym 
mieście. A przy tym działalność te-
go zespołu nie zagraża zanieczyszcze-
niem otoczenia, do którego należą rów-
nież osiedla piątkowskie. Zadziwiają-
ce, że obszar Składowiska Odpadów 
Komunalnych jest przyrodniczo żywy 
i aktywny. Żyją na tym obszarze różne 
gatunki ptaków, od mew przez ptaki 
krukowate i żurawie a także niektóre 
gatunki ptaków drapieżnych. Przy 
bramie wjazdowej jest niewielki staw 
do którego spływają wody opadowe z 
wału wysypiska. Ten staw także żyje 
i jest siedliskiem nie tylko zróżnico-
wanej roślinności. Żyją w nim różne 
gatunki owadów i płazów a także ry-
by, w tym wprowadzone przez wędka-
rzy karpie i amury. Osobliwością te-
go obszaru było odkrycie w kałużach 
na szczycie wału wysypiska, najbar-
dziej interesującego płaza tego tere-
nu – ropuchy paskówki. Po zdrenowa-
niu szczytu wału to siedlisko zanikło, 
jednak staraniem Towarzystwa Sala-

mandra wcześniej przeniesiono kijan-
ki tego gatunku do innych zbiorników 
wodnych w okolicy. 

RADY NA ODPADY
A rozszerzając zakres swojego dzia-

łania, ZZO oprócz wprowadzania no-
wego sprzętu i wdrażania nowych tech-
nologii, postawił na działalność eduka-
cyjną nie tylko wśród dzieci i młodzie-
ży. Adresatem jest społeczność mia-
sta, także mieszkańcy spółdzielczych 
osiedli piątkowskich. Podobne działa-
nia podejmować zaczęły także Centra 
Inicjatyw Lokalnych, na przykład CIL 
Poznań Północ na Piątkowie. Dodać 
jednak trzeba, że w naszym mieście 
pierwsze inicjatywy na polu edukacyj-
nym podjął PSZOK przy ulicy Wrze-
sińskiej na Miłostowie. Właśnie tam 
uruchomiony został Punkt „Drugie 
Życie Rzeczy” będący miejscem, gdzie 
mieszkańcy mogą dostarczyć bezpłat-
nie przedmioty, które są sprawne, nie-
uszkodzone, czyste oraz nie stwarza-
ją zagrożenia dla kolejnych użytkowni-
ków. W tym punkcie mieszkańcy mo-
gą pozostawić m.in. meble, zabawki, 
wózki, rowery dziecięce oraz cerami-
kę. Spółka daje możliwość ponowne-
go wykorzystania ich przez nowych 
właścicieli. Tam, w PSZOK utworzo-
na została także ścieżka edukacyjna, 
adresowana głównie do młodzieży. 
Umożliwia ona za pomocą tablic 
i gry edukacyjnej zapoznanie się 
z prawidłowym postępowaniem z 
odpadami oraz ochroną środowiska 
a także z zasadami selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. 

Ważniejszą sprawą staje się jed-
nak to, co dzieje się poza miejscami 
składowania odpadów komunalnych. 
Niedawno można było w poznańskiej 
prasie przeczytać, że od początku ro-
ku do sierpnia strażnicy miejscy w Po-
znaniu ujawnili 711 nielegalnych wy-
sypisk odpadów i jest to o ponad 200 
więcej niż w całym roku ubiegłym. 
Zapowiada się więc mało chlubny re-
kord śmieciowy, który przyniesie ze 
sobą także rekordowe kwoty na usu-
wanie tych nielegalnych wysypisk. Li-
czone w milionach złotych straty po-
nosił będzie budżet miasta Poznania, 
a dokładnie – my wszyscy.    

ZA CAŁOKSZTAŁT
Pewnego upalnego dnia o tempera-

turze powietrza ponad 30 stopni Cel-
sjusza, senior wchodząc do zjeżdża-
jącej windy spotkał równie poważne-
go wiekiem sąsiada, więc powiedział: 
„Dzień dobry”. Gdy usłyszał odpo-
wiedź na to pozdrowienie, rozpoczął 
rozmowę: 

- Damy radę w tej temperaturze? 
- Oczywiście, że damy radę. Bo jak 

nie my, to kto? 
- Takich upałów przynajmniej od 

końca wojny nie pamiętam. Bywało go-
rąco, ale żeby taka Sahara i tak dłu-
go – nie pamiętam. 

- Rzeczywiście, takich upałów ja tak-
że nie pamiętam.  Rozmówcy się zgo-
dzili A oto ciąg dalszy: 

- Nie mogę pamiętać, ale wiem, że 
w latach czterdziestych były tak srogie 
zimy, że wspólnie z Armią Czerwoną 
pokonały armię Hitlera. I to była słusz-
na sprawiedliwość. Ale to co mamy te-
raz… Czy i dlaczego ten lejący się z 
nieba żar próbuje też nas pokonać? A 
jeżeli tak – to za co i dlaczego? 

- Jak to „Za co i dlaczego?” Za ca-
łokształt, drogi panie, za całokształt! 

SMAK CUKRU
Na zakończenie – wspomnienie 

młodości dawnej, a nawet jeszcze daw-
niejszej. Znów żyjemy w czasie dyna-
micznych zmian, o jakich jeszcze nie-
dawno prawie nikt nie myślał. Zaczę-
ło nam się wydawać, że stabilizacja, 
której podstawą było nasze dołącze-
nie do Unii Europejskiej, chroni nas 
przed kryzysami, których doświadcza-
liśmy przez wcześniejsze dziesięciole-
cia. A tu masz - nagle okazało się, że 
nie ma cukru. Buraki wyrosły i zosta-
ły zebrane, cukrownie pracują a cukru 
nie ma i już! I wtedy autorowi przy-
pomniały się chwile radości w czasach 
Planu Sześcioletniego, który w latach 
1950 – 1955 miał zapewnić polskiej 
klasie robotniczej i chłopskiej dobro-
byt po latach niedoli i biedy najpierw 
w przedwojennej, sanacyjnej Polsce, 
a potem podczas okupacyjnej nocy cza-
su drugiej  wojny światowej. 

A co w tamtym czasie było tą ra-
dością dla bardzo młodego chłopca, 
ucznia pierwszych klas szkoły pod-
stawowej? Tak naprawdę drobiazgi, 
choć bardzo ważne. Bo jak nazwać 
inaczej łyżeczkę cukru do posłodze-
nia kubka kawy zbożowej przy śnia-
daniu przed pójściem do szkoły? A z 
cukrem w sklepach w tamtym czasie 
było kiepsko. Kartek na żywność nie 
było, jednak cukru w sklepach tak-
że. Autor do dziś pamięta radość, 
jaka nas - chłopców ogarniała, gdy 
wracając ze szkoły, dowiadywaliśmy 
się od Pana Sklepowego, że jest cu-
kier. Gnaliśmy wtedy do domów po 
te drobne pieniążki, którymi płaci-
liśmy za pół kilo cukru, które każ-
demu z nas odważał i odsypywał do 
torebki tenże Sklepowy, czyli po dzi-
siejszemu Ekspedient.    

Hubert Owczarek
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Prosto z miasta 
Ośla ławka patriotyzmu

Jesień wcale nie mimozami, lecz 
szkołą się zaczyna. Od niepamiętnych 
czasów zawsze z początkiem września 
wracają do szkolnych ławek uczniowie, 
a przed tablice nauczyciele.  Jednak te-
goroczny powrót do szkół dla wielu po-
znańskich uczniów okazał się bardzo 
utrudniony. Dla absolwentów ósmych 
klas zabrakło bowiem miejsc w placów-
kach ponadpodstawowych. Co przeżywa-
li oni oraz ich rodzice można sobie tylko 
wyobrazić. Natomiast miejscy decydenci 
odpowiedzialni za cały galimatias z re-
krutacją do szkół ponadpodstawowych 
zachowywali stoicki spokój i udawali, że 
nic się nie stało, chociaż setki nastolat-
ków nie mogło znaleźć dla siebie miej-
sca w szkole. Urzędnicy próbowali na-
wet przerzucać odpowiedzialność na in-
nych, a to na ościenne gminy, z których 
młodzież wybierała poznańskie placówki, 
a to na rząd, który nie dba o oświatę, 
a w końcu chyba nawet na prezydenta 
Putina, który jest obecnie dyżurnym wi-
nowajcą wszystkiego złego. Tymczasem 
poznańskie władze miały od miesięcy wy-
starczające dane o liczbie absolwentów 
oraz pojemności placówek oświatowych 
na przygotowanie odpowiedniej licz-
by miejsc dla wszystkich chętnych. No, 
ale miały także wakacje. Dopiero więc 
na sam ich koniec, gdy rozbrzmiały już 
szkolne dzwonki a w mediach zrobił się 
szum na poważnie zajęły się problemem 
i utworzyły wystarczającą liczbę klas. Ro-
dzice mogli wreszcie odetchnąć a niektó-

rzy uczniowie westchnąć ze smutkiem, 
że jednak trzeba będzie znowu chodzić 
do tej starej nudnej budy.

H H H
Jaka jest idealna szkoła? Zamknięta 

– głosi stary uczniowski dowcip. Jednak 
przez ostatnie covidowe lata przeżyliśmy  
zamykanie szkół i wcale nie były to do-
bre doświadczenia. Bo chociaż na pol-
ską szkołę narzekają niemal wszyscy, to 
jednak bez niej byłoby jeszcze gorzej. Na-
rzekają uczniowie, bo się muszą uczyć i 
tracą w niej czas, który mogliby spożyt-
kować na ciekawsze zajęcia, choćby gra-
nie w internecie. Narzekają też rodzice, 
przekonani że szkoły źle uczą i w ogó-
le nie tego co powinny. Szkoły krytyku-
ją także samorządowcy, niezadowoleni 
z tego że utrzymanie placówek oświa-
towych pochłania lwią część budżetów 
miast i gmin. Najbardziej jednak obec-
nie narzekają sami nauczyciele nieza-
dowoleni ze swych zarobków, a także z 
dyrekcji, uczniów i rodziców którzy tyl-
ko wymagają i się czepiają. Nauczyciel-
skie akcje protestacyjne a nawet strajki 
to od lat stały element szkolnego życia. 
Spokojnie było tylko w wakacje oraz w 
czasie covidowych ograniczeń. Teraz jed-
no i drugie się skończyło więc wszystko 
wraca do protestacyjnej normy. Szkoła 
jakoś wszystko przetrzyma. Uczniowie 
też. Zresztą, nie mają innego wyjścia. 
Ze smartfonu i internetu wszystkiego się 
przecież nie nauczą. Muszą więc chodzić 
do szkoły. Tym bardziej że ma ona nie 

tylko przekazywać wiedzę, ale także wy-
chowywać i uczyć patriotyzmu a nawet 
cnót niewieścich. Nie takich rzeczy pró-
bowali już różni tacy uczyć w polskich 
szkołach i dały one radę.

H H H
 W celach wychowawczych należy więc 

obwieścić przedstawicielom młodego po-
kolenia, że Poznań stał się właśnie po-
siadaczem najsłynniejszej w kraju ław-
ki patriotycznej. Taką wzniosłą instala-
cję mającą krzewić narodowego ducha 
postanowił ufundować Bank Gospodar-
stwa Krajowego kilkunastu miastom. W 
naszym okazała konstrukcja wyposażona 
w jeszcze doskonalszą instrukcję obsługi 
stanęła na Malcie. Patriotyczna budow-
la nie wytrzymała próby czasu. Wystar-
czyło kilka dni i parę deszczy by zaczęła 
się sypać. W innych miastach podobne 
konstrukcje, stawiane często bez wyma-
ganych zezwoleń budowlanych też nie wy-
trzymywały działania sił natury lub zain-
teresowania użytkowników wykorzystują-
cych ławki niezgodnie z instrukcją. Wy-
myślona przez bank i sowicie opłacona 
ławeczkowa lekcja patriotyzmu okazała 
się gorzką nauczką. Pomysłodawców całej 
tej kosztownej kampanii, bo jedna patrio-
tyczna instalacja kosztowała ponad sto 
tysięcy złotych, należałoby więc zgodnie 
z niegdysiejszą tradycją usadzić w oślej 
ławce. Zniknęły one niestety ze szkolnego 
krajobrazu chociaż kandydatów godnych 
zasiadania w nich coraz więcej.

WIST

  

Wokół Piątkowa
Delegat Rządu na Kraj

Klęska w kampanii wrześniowej 
nie zakończyła udziału Polaków w woj-
nie przeciwko Niemcom. Zachowanie 
kontroli nad sytuacją na okupowanych 
ziemiach polskich wymagało powoła-
nia specjalnego pełnomocnika polskich 
władz emigracyjnych zarówno na ob-
szarze Generalnego Gubernatorstwa, 
jak ziem włączonych w granice Rzeszy. 
Nieprzypadkowo pierwszym Pełnomoc-
nikiem Rządu na Kraj był Cyryl Rataj-
ski, niegdyś szczególnie zasłużony pre-
zydent miasta Poznania. Niestety, zna-
komity gospodarz stolicy Wielkopolski 
nie najlepiej się czuł w realiach war-
szawskich, zarówno gdy zajmował sta-
nowisko ministra spraw wewnętrznych 
(1924), jak i w pierwszych latach oku-
pacji hitlerowskiej. Przede wszystkim 
nie znajdował dla siebie miejsca w wi-
rze wcale nie słabnącej walki politycz-
nej wśród działaczy, teraz już podziem-
nych organizacji. W 1942 roku C. Rataj-
ski odszedł ze stanowiska, a jego miej-
sce zajął Jan Piekałkiewicz, patron uli-
cy na Wilczym Młynie.

Urodził się 19 września 1892 ro-
ku w Kursku, z zawodu był ekonomi-
stą, politycznie związany z Polskim 
Stronnictwem Ludowym „Piast” i ze 
Stronnictwem Ludowym (1938-1939). 
Pochodził z rodziny inteligenckiej, je-
go brat Stanisław, był lekarzem z ty-
tułem doktora, majorem Wojska Pol-
skiego, w 1940 roku został zamordo-
wany w Charkowie. Sam Jan Piekał-
kiewicz ukończył studia ekonomiczne 
w Petersburgu. W wolnej Polsce za-
służył się jako statystyk, w 1921 prze-
prowadził pierwszy spis ludności II 
Rzeczypospolitej. W latach dwudzie-
stych pracował w Głównym Urzędzie 
Statystycznym, a od 1924 roku pełnił 
funkcję profesora Szkoły Nauk Poli-
tycznych w Warszawie. Od 1927 r. był 
członkiem Międzynarodowego Insty-
tutu Statystycznego, autorem prac z 
zakresu finansów, statystyki i ekono-
metrii, a także docentem na Uniwer-
sytecie Jana Kazimierza we Lwowie.

W okresie okupacji hitlerowskiej dzia-
łał w Stronnictwie Ludowym „Roch”. 5 

sierpnia 1942 roku objął po C. Rataj-
skim funkcję Pełnomocnika Rządu na 
Kraj, używał pseudonimów „Juliański”, 
„Wernic” i „Wrocławski”. W grudniu 
1942 roku  wydał w „Biuletynie Infor-
macyjnym” odezwę o powszechnym obo-
wiązku walki cywilnej i zatwierdził po-
wołanie Rady Pomocy Żydom „Żegota”. 
Piętnował kolaborantów i ustalił zasa-
dy rejestrowania zbrodni na Polakach 
i przypadków kolaboracji z władzami 
okupacyjnymi.

Niemcy dość szybko wpadli na trop 
działalności J. Piekałkiewicza. Jednak 
on sam jednoznacznie odmówił propo-
nowanej mu przez armię podziemną 
ochrony osobistej. W rezultacie Dele-
gat 19 lutego 1943 roku został aresz-
towany przez gestapo, przewieziony do 
więzienia na Pawiaku i do osławionego 
gmachu w Alei Szucha, gdzie po tortu-
rach J. Piekałkiewicz został zamordo-
wany 19 czerwca tegoż roku. Spoczywa 
w grobowcu rodzinnym na cmentarzu 
Powązkowskim.

Marek Rezler
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Poetyckie powroty

Turniej młodych 
twórców

Wracają do „Dąbrówki” 
spotkania Klubu Literackiego 
oraz Turniej Młodych Piór, 
który odbędzie się już po raz 
dziewiąty. 

Młodych twórców zapraszamy 
4 października o godz. 17 do sali 
po byłym bistro w PCK „Dąbrów-
ka” na os. Bolesława Chrobrego. 
Zgłoszenia uczestników oraz do-
datkowe informacje u organizato-
ra spotkania - tel. 61 222 30 33. 
Dla uczestników przewidziano na-
grody a także możliwość publika-
cji ich literackich dokonań. 

Październik atrakcji  
Nie tylko dla seniorów

Już po raz dwunasty październik stanie się miesiącem poznańskich 
seniorek i seniorów. Koncertem zespołu „Żuki Rock›n›Roll Band” zain-
agurowano bowiem cykl imprez i wydarzeń „Senioralni Poznań”, któ-
re trwać będą przez rozpoczynający się miesiąc.

Słowa pamięci

Obrazy z mediów i życia

Rosyjska agresja na wolny naród, 
tak blisko, tuż za naszą wschodnią gra-
nicą. Co dzień - zabici, ranni... Są wśród 
nas osoby, którym obecne wiadomości 
z mediów przywołują ich własne prze-
życia z lat wojennych. Pisarz związa-
ny z Klubem Literackim „Dąbrówka”, 
mieszkający obecnie na Piątkowie, pa-
mięta i zapisuje... Wsłuchajmy się w 
ten głos wspominającego lata drugiej 
wojny, w koszmary, przeżycia dziecka. 

Zdzisław Czwartos urodzony w ro-
ku 1937 jest magistrem fizyki i poetą. 
Założycielem grupy poetyckiej „Wro-
ta” działającej w latach 1959-1960 na 
terenie Ziemi Świętokrzyskiej.

Debiutował w dodatku kulturalno-
-społecznym kieleckiej gazety „Słowo 
Ludu”. Jest laureatem nagrody w kon-
kursie na nowelę „Ekspresu Poznań-
skiego” w 1979 r. W latach osiem-
dziesiątych współpracował z poznań-
skim miesięcznikiem kulturalno-spo-
łecznym „Nurt”. Jest członkiem Klu-
bu Literackiego „Dąbrówka” a publi-
kuje utwory m. in. w „Protokole Kul-
turalnym”, miesięczniku literackim 
„Akant” i almanachu „Lustra” wyda-
nym przez portal Poeci Polscy .pl./ JG

Piórko  
Gdybym miał moc czarowną,
już bym nie był człekiem,
jeno ptakiem.
Nie, nie, nie 
nie ptakiem,
raczej piórkiem ptaka,
które razem z ptakiem gdzieś
w obłokach lata …
Szybowałbym wspaniale,
o niczym nie wiedział,
byłbym tak spokojny,
tak bym cicho siedział 
i…milczał.

 List do ojca – pierwszy
 Miałem wtedy niespełna lat czte-

ry. Wyganiani z gruzów kaplicy, która 
schowkiem naszym była…. Pamiętam. 
Zielone mundury, kwadratowe hełmy, 
pochylone głowy, wyganiały. Czegoś się 
bałem. Wtulałem się w ciało matki. Ich 
karabiny z nasadzonymi na nie bagne-
tami kłuły mnie z daleka. Była cisza. Ta 
przeraźliwa cisza…. Pamiętam.

 Gdzie ty ojcze byłeś? Wypatrywa-
łem cię z płotu, na który właziłem, gdy 
szli zielonymi prostokątami w kierun-
ku koszar ulicą Pakosz. Było dużo ku-
rzu, aż biało. Wołałem cię…. Tato, ta-
to. Szli, śpiewali piosenki, machali do 
mnie, a kiedy ktoś z szeregów zaczął wo-
łać, myślałem, że to ty tato – ale nie. 
Martwiłem się, że byłem niezauważony 
przez ciebie, że przegapiłem cię, że sze-
dłeś w pierwszym szeregu, że spóźniłem 
się. Płot przecież był duży, wysoki, miał 
ułamaną jedną deskę i przy wchodzeniu 
chwiał się - pochłaniało to dużo czasu. 
Mogłeś wtedy już przejść.

 Gdzie ty wtedy byłeś? Kapliczki 
majowozielone na podwórku czystym 
jak ziemia, na drewnianych balach, na 

krzesłach i w cegłach. Moja była tylko 
dla ciebie. Modliłem się do Boga i do 
Matki Boskiej i mówiłem Baranku Bo-
ży i świętości inne wymawiałem i Ojcze 
Nasz i Zdrowaś i tak modląc się, prosi-
łem i prosiłem. Płomyki świec migotały 
w powiewie wiatru. Matka Boska uśmie-
chała się, coś mówiła, a kiedy nadcho-
dził nocny chłód usypiała mnie w du-
żym drewnianym łóżku.

 Nie znalazłem cię nigdy w zielonych 
mundurach.

List do ojca - drugi 
Grudzień. Noc. Ziemię pokryła gru-

ba warstwa śniegu. W białe szaty ba-
dyli dął wiatr. Śnieżne drobne gwiazdy 
w świetle latarni wirowały, a te z po-
wietrznych kominów pędziły w granato-
we niebo, łączyły się z odległymi o ty-
siące lat i tam razem z innymi zanikały 
z nadchodzącym świtem. Mróz. Cisza. 
Poranek. Za oknami wrony. Czarne pta-
ki wychodziły na żer. Niektóre na szkie-
letach szarych lip sterczały znierucho-
miałe, bacznie obserwując. Cisza. Ciszę 
zakłóciły krzyki… i łomotanie do drzwi 
nędznej drewnianej chaty przy ulicy Ce-
glanej. Próchniejące deski jęczały. Rąba-
ne kolbami karabinów, kopane żołnier-
skim butem napełniały trwogą trzęsącą 
się ze starości izbę. Dźwięk rozgniata-
nych grudek lodu, hałaśliwy szwargot i 
to powtarzające się w kółko: Aufmachen! 

Aufmachen!... Pamiętam. Nim zapa-
lono ogarek świecy, nim płomień zatań-
czył na ścianach i oknie zasłoniętym ko-
cem, umknąłeś przez strych, przez taj-
ny otwór w dachu, bosą stopą, prosto, 
ogrodem… w śnieg. Ranek przyprowa-
dził matkę z gestapo. Dzień białymi pła-
tami zatarł ślady nocy.

 Zdzisław Czwartos

Program otworzą targi „Viva Se-
niorzy!”, które odbędą się w dniach 
30 września - 1 października na te-
renie Międzynarodowych Targów Po-
znańskich w pawilonie nr 3. Na ich 
uczestników czekają ciekawe warszta-
ty, wykłady i przeróżne aktywności - 
do wyboru taniec hawajski, tahitań-
ski, cygański, joga i tai chi. Na targo-
wej scenie wystąpi Andrzej Rosiewicz, 
program kabaretowy zaprezentuje Ze-
non Laskowik, a towarzyszyć mu bę-
dzie Jacek Fedorowicz, Grzegorz Tom-
czak oraz Michał Ruksza. Na deser bę-

dzie VIVA prywatka, czyli potańcówka 
z DJ Zoranem.

 Wśród wielu wydarzeń przygoto-
wanych przez Centrum Inicjatyw Se-
nioralnych we współpracy z instytu-
cjami, uniwersytetami, organizacjami 
pozarządowymi każdy znajdzie coś dla 
siebie. „Senioralni” tradycyjnie będą 
zachęcać do wyjścia z domu i zwiedza-
nia przeróżnych miejsc. Więcej infor-
macji można uzyskać w Centrum Ini-
cjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskie-
go 24, tel. 61 847 21 11 oraz na stro-
nie: www.centrumis.pl.  



14  ECHO 10/327 (XXV)

  

OD KURY KREATOR
100 METRÓW
KWADR.

WÓDZ
KOZAKÓW

AMATOR
ŻAB

SZTUKA
UDAWANIA

WIDMO

ŚWIĘTA
JOANNA

SŁODKI
ZIEMNIAK

DRAŃ
CYGAŃSKI
OBÓZ

JELONEK
Z BAJKI

WIERSZ
MIŁOSNY

MNISZKA
Z TYBETU

KŁOPOT,
TARAPATY

ROZPUSZ-
CZALNIK

DZIWO-
TWÓR

PASTERZ
OWIEC

MIASTO
W KAZACH-
STANIE

JAPOŃSKA
GRA
NARODOWA

NADZIEJA,
UFNOŚĆ

ROZKAZ
KRÓLA

RYJE POD
ZIEMIĄ

LEKKI
OBŁĘD

CENNA
STAROĆ

LIGA
KOSZY-
KÓWKI

POTWIER-
DZENIE

FIGURA
W KARTACH

POTOCZNIE
KELNER

MIEDŹ

NA PALIWO

OSKARŻENIA
LUB ŁASKI

NACZYNIE 
Z GORYCZĄ

HAK
W PODKOWIE

3 4

14

13 9 2

12

1 7

10 5

11 6 8

Krzyżówka nr 10

BARAN (21.03 - 20.04). Zamiast brynczeć na pogodę i zdrowie lepiej pomyśl 
o jakim wspólnym wygibie zez znajomą wiarą. Ino za wiela się nie staluj i bacz 
byś zdrowia i bejmów nie przenorał.  
BYK (21.04 - 21.05). Zez famułą trza się jakoś dogadać. Nie borchaj się więc na 
gzubów czy kejtra. Oni trochę poszuszwolić muszą, ale zaś jak ich weźmiesz na 
spacer i słodkie to będzie całkiem fest.  
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Daj se więcej luzu wew robocie i ogóle w ży-
ciu. Jakoś te kolejne zmiany oraz drożyznę przepynkasz. A zaś najlepiej pojedź 
z całką famułą za miasto albo na działkę. 
RAK (22.06 - 22.07). Jakoś udało ci się przepynkać lato, to i na jesień nie ma 
co brynczeć i marudzić. Zez blubrania ze znajomą wiarą wynikną fi fne pomysły 
i trochę bejmów skapnie. 
LEW (23.07 - 22.08). Szkoda czasu na nygusowanie, brynczenie albo zaś blu-
branie po próżnicy ze starą wiarą. Fifnych pomysłów ci nie brakuje, ino musisz 
się akuratnie przyłożyć do roboty.
PANNA (23.08 - 22.09). Jesteś szportowny szczun i ze szwungiem zabieraj 
się do roboty a bejmy same skapną. Jak się akuratnie przyłożysz i pochapiesz, 
to chybko uzorgujesz ich całką wuchtę. 

WAGA (23.09 - 22.10). Lofrowanie zez kumplami i blubranie po nocach będzie 
ci plożyć. Ale zaś cięgiem nygusować nie możesz, musisz przyłożyć się do robo-
ty i trochę bejmów uzorgować.
SKORPION (23.10 - 22.11). Jesienną chlabrą się nie przejmuj, bo szykują się 
fest rajzy. Ino zaś na tych balangach się nie staluj i uważaj na różne berbeluchy 
byś se jakiej poruty nie narobił.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Nie daj się przekabacić wszelakim mądrym 
i uważnie szpycuj na wiarę, a zaś bez zbędnego stalowania się i z wielką rułą rób 
swoje. Zez twoim fi fnym pomyślunkiem dasz radę. 
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Wew robocie będziesz musiał chapać przez 
najbliższe tygodnie ale zaś potem chybko uzorgujesz wuchtę bejmów. Wystarczy 
na rajzy i słodkie nygusowanie.
WODNIK (21.01 - 20.02). Zamiast ciągłego glapienia się wew telewizję abo 
komputer lepiej zajmij się porzundkami i poblubraj zez szczunami. Zabierz ich 
na słodkie albo rowerowy wygib. 
RYBY (21.02 - 20.03). Zapomnij o wakacyjnej labie i słodkim nygusowaniu 
na słonyszku, teraz zabieraj się do chapania. Ale zaś warto pomyśleć o jakim 
weekendowym wygibie zez famułą lub starą eką.

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  

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

12 13 14

HUMORKI

- Mamusiu, czy diabeł 
jest mężczyzną?

- Nie, jest o wiele gorszy 
od mężczyzny.

- A więc jest kobietą!

H H H

- Panie kierowniku, przy-
niosłem wniosek o urlop.

- Wstaw do lodówki.

H H H

W restauracji zawiany 
klient ogląda kartę dań 
i wreszcie woła kelnerkę:

- Poproszę tego inwalidę.

- Jakiego? – pyta zdzi-
wiona kelnerka.

- No, tu napisaliście: Ta-
tar z jednym jajem.

H H H

- Chcę się rozwieść, mąż 
traktuje mnie jak psa.

- Bije cię? – pyta zanie-
pokojona przyjaciółka.

- Nie. Chce żebym była 
mu wierna…

Rozwiązanie krzyżówki nr: 10
Miasto remontów
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Festyn nad wodą
Wędkarskie zanęcanie młodych

Tegoroczny festyn dla dzieci 
zorganizowany przez Koło PZW 
168 „Chrobry”  z os. Bolesława 
Chrobrego okazał się rekordowy 
pod względem liczby uczestników. 
Wzięło w nim udział 37 młodych 
adeptów wędkarstwa. Razem z do-
rosłymi bawiło się prawie sto osób. 

Wybrane na miejsce spotkania Ło-
wisko Trzaskowo pomieściło wszyst-
kich uczestników. O godz. 9 powitał 
ich prezes koła i objaśnił, jak będą 
przebiegać zawody wędkarskie. Po lo-
sowaniu stanowisk zawodnicy z opie-
kunami udali się na wyznaczone miej-
sca i rozpoczęli łowienie. Niektórzy po-
deszli do zawodów bardzo poważnie i 

widać było, że nie przyjechali tylko po 
to, by nawdychać się świeżego powie-
trza. Od samego początku nęcili, za-
rzucali i analizowali to co się dzieje 
na wodzie. Inni … no cóż, jak się uda-
ło trafić zestawem w wodę, to był już 
sukces. Jednak z biegiem czasu widać 
było poprawę. 

A ryby? Po kilku minutach od roz-
poczęcia zawodów dało się słyszeć, że 
są pierwsze ryby. Brały głównie płot-
ki i okonie. Pod koniec zawodów po-
jawiły się także leszczyki. A wyniki 
były naprawdę więcej niż przyzwoite. 
W najlepszej trójce znaleźli się: Niko-
dem Nowicki, Oskar Błachniczak i Fi-
lip Szalczyński.

Po zawodach wędkarskich zaczęło 
się oblężenie kuchni polowej, do któ-
rej zleciały się wygłodniałe dzieciaki 
i dorośli.  Kolejka po hamburgery i 
hot-dogi była długa. Przyjechała wo-
zem bojowym straż z  OSP Suchy Las. 
Dzieciaki (nie tylko) mogły zobaczyć 
z bliska jak wygląda sprzęt strażacki. 
Po drugiej stronie placu trwały zaję-
cia strzeleckie. Odwiedzili nas też za-
przyjaźnieni Harlejowcy z Szamotuł. 
Na widok super motocykli niejedne-
mu miłośnikowi jednośladów pojawiły 
się iskierki w oczach.

Rywalizowano także w kategorii 
najlepsze ciasto. Degustowano sześć 
różnych słodkości i każdy  anonimo-
wo głosował na jego zdaniem najlep-
sze. Pierwsze miejsce zdobyła swoimi 
babeczkami Magda Korcz a kolejne 
przypadły Paulinie Styperek i Lidii 
Styperek. Gratulujemy!

Na koniec prezes ogłosił wyniki 
zawodów wędkarskich. Każde dziec-
ko otrzymało medal, paczkę słodyczy 
i wybierało nagrodę: kołowrotek lub 
wędkę. Nagrodzeni zostali też uczest-
nicy konkursu ciast. Festyn zakończył 
się pamiątkowym zdjęciem. Do zoba-
czenia za rok!

Marcin Ruciński
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Bardzo udanie przebiegł wrze-
śniowy Piknik Sąsiedzki na os. 
Zygmunta Starego przy bloku 15a. 

Szczególnie miłym i podniosłym ak-
centem pikniku była inauguracja 
działalności Magla Artystycznego. 

Licznie zgromadzeni uczestnicy, 
reprezentujący wszystkie pokolenia 
mieszkańców, obejrzeli rodzinny spek-
takl z udziałem sąsiadów, uraczyli się 
przepysznymi ciastami, pośpiewali 
wspólnie wakacyjne piosenki, przebie-
rali się także w teatralnej garderobie, 
a na zakończenie rozdano nagrody za 
udział w konkursie. 

Było radośnie, przyjacielsko, 
smacznie i zabawnie. Nawet pogoda 
nam dopisała. Już planujemy kolejne 
imprezy. Dziękujemy Miastu Poznań 
za  finansowanie i Wielkopolskiej Sie-
ci Organizacji Pozarządowych „Działa-
my Razem” za patronat.

Julita Banaśkiewicz
Prezeska Stowarzyszenia Magiel Artystyczny
https://www.facebook.com/magielartystyczny

  

Piknik sąsiedzki
Przyjacielsko, s macznie i zabawnie


