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Walne 
Zgromadzenie 

PSM
Zarząd Poznańskiej 

Spółdzielni Mieszkanio-
wej zawiadamia, że zgod-
nie z §110 w związku z 
§109 Statutu Spółdziel-
ni i uchwałą nr 18 Rady 
Nadzorczej PSM z dnia 
27.03.2008 r. Walne Zgro-
madzenie jest podzielone 
na części i odbędzie się 
w terminie od 04 do 21 
listopada 2022 roku. Za-
praszamy członków PSM.

Więcej informacji str. 4 

Wielkie bieganie i świętowanieWielkie bieganie i świętowanie

Bieg Jońca rozegrany po raz 11. na os. Jana III Sobie-Bieg Jońca rozegrany po raz 11. na os. Jana III Sobie-
skiego popularnością oraz liczbą uczestników nie ustępuje skiego popularnością oraz liczbą uczestników nie ustępuje 
już chyba poznańskiemu maratonowi. Na biegowych trasach już chyba poznańskiemu maratonowi. Na biegowych trasach 
wokół Zespołu Szkół Pijarów nie brakowało więc emocji wokół Zespołu Szkół Pijarów nie brakowało więc emocji 
i dobrej zabawy. Dużo jej było także na osiedlowym pikni-i dobrej zabawy. Dużo jej było także na osiedlowym pikni-
ku oraz obchodach dnia seniora.   ku oraz obchodach dnia seniora.   
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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

Świętowanie w Hetmanie 
Na pikniku i w klubie

Kulinarne popisy w Złotym Liściu
Dyniowe frykasy i nie tylko

Pod koniec września grupa seniorów z klubu Złoty 
Liść na osiedlu Władysława Łokietka odwiedziła Mu-
zeum Uzbrojenia – Oddział Wielkopolskiego Muzeum 
Niepodległości na poznańskiej Cytadeli.

Przewodnik podczas oprowadzania po ekspozycji i plene-

rowym parku sprzętu wojskowego z pasją przekazywał ogrom 

wiedzy tematycznej. Po zwiedzaniu była wspólna kawa i spa-

cer, podczas którego klubowicze dzielili się wrażeniami z te-

go bardzo interesującego popołudnia.

O tym, że jesień nie musi być szarobura seniorzy mieli oka-

zję przekonać się na paź-

dziernikowych warszta-

tach dyniowych. Klubo-

wicze dowiedzieli się jak 

uprawiać dynie jadalne 

i ozdobne, a także jak 

wiele mają właściwości i zastosowań. Nie zabrakło też garści 

dyniowych ciekawostek. Ponadto każdy miał możliwość wła-

snoręcznego zrobienia kolorowych, jesiennych dekoracji, oczy-

wiście z wykorzystaniem dyń ozdobnych. Uczestnicy byli pod 

wrażeniem tego, ile kształtów i barw mogą przybrać.

Jednym z lubianych klubowych zajęć są warsztaty kulinar-

ne. Czas wspólnego gotowania i pieczenia to świetna forma 

integracji. W październiku na stołach gościły pyszne ciastecz-

ka. Na najbliższe zajęcia kulinarne planowany jest powrót do 

dyniowych tematów – tym razem będzie to kremowa zupa.
 Małgosia Pilch

Aktywnie wypoczywali mieszkańcy os. Jana III Sobie-

skiego. Jesienny piknik z licznymi atrakcjami zgromadził na 

osiedlowym boisku wielu młodszych i star szych uczestników. 

Natomiast w klubie Hetman uroczyście świętowano Między-

narodowy Dzień Seniora.  Po ograniczeniach związanych z 

pandemią znów obchodzono go radośnie. Seniorzy przygoto-

wali wyjątkowy program, a duża klubowa sala była zapełnio-

na po brzegi. (big)
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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 

  

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)

NIERUCHOMOŚCI
obsługa w zakresie:

sprzedaż, kupno, wynajem, najem;
porady, pośrednictwo, 
organizacja transakcji

www. .poznan.pl
Firma działa od 1991 roku
kontakt: Bogumił Matusiak

tel.: 601 730 830
mail: b.matusiak@domlex.poznan.pl 

Biuro również na Piątkowie

Listopad z CIL-em 
Harmonogram działań CIL Piątkowo Zachód w listopadzie:
5.11 (sobota), os. B. Chrobrego 105, Ognisko na fyrtlu (bud. SP Nr 17)

●  godz. 10:30 - 13 Warsztaty sąsiedzkie: Warsztaty florystyczne 
- jesienne dekoracje na stół (15+); obowiązują zgłoszenia

●  godz. 15 - 17 Pogaduchy do kawuchy... swobodne rozmowy 
przy kawie i herbacie na temat/tematy wybrane przez uczestni-
ków; wstęp wolny

13.11 (niedziela), os. Z. Starego 15a, Magiel Artystyczny
●  godz. 17 - 20 Warsztaty fotograficzne: Technologia druku - 

praktyczny pokaz jak przygotować zdjęcie do druku; obowiązu-
ją zgłoszenia

19.11 (sobota), os. B. Chrobrego 105, Ognisko na fyrtlu (bud. SP Nr 17)
●  godz. 10:30 - 13 Warsztaty sąsiedzkie: Zdobienie drewna mo-

tywami ludowymi (8+); obowiązują zgłoszenia
●  godz. 15 - 17 Pogaduchy do kawuchy... swobodne rozmowy 

przy kawie i herbacie, wstęp wolny
●  godz. 18 - 22: Nocne planszówki - spotkanie przy grach plan-

szowych, karcianych (i innych); wstęp wolny
27.11 (niedziela), os. Z. Starego 15a, Magiel Artystyczny

●  godz. 17:- 20 Warsztaty fotograficzne: Kłamstwa w fotografii - 
praktyczny pokaz retuszu zdjęć oraz możliwości programów gra-
ficznych; obowiązują zgłoszenia

Wiedźmy z Magla: spotkania kreatywne połączone z warsztatami 
teatralnymi dla mieszkanek i mieszkańców Piątkowa w wieku 50+ 
na os. Z. Starego 15a, Magiel Artystyczny w terminach:
●  wtorki godz. 11 ● czwartki godz. 17

Więcej informacji oraz zgłoszenia: cilpiatkowo(@)gmail.com; 
tel. 727_918_596.
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Od 4 do 21 listopada w sześciu częściach
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu PSM
Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że zgodnie z §110 w związku z §109 

Statutu Spółdzielni i uchwałą nr 18 Rady Nadzorczej PSM z dnia 27.03.2008 r. Walne Zgromadzenie jest 
podzielone na części i odbędzie się w terminie od 4 do 21 listopada 2022 roku.

Poszczególne części Walnego Zgromadzenia odbędą 
się z następującym porządkiem obrad:
 1.  Otwarcie obrad części Walnego Zgromadzenia, odczyta-

nie listy pełnomocnictw i wybór Prezydium.
 2.  Przyjęcie porządku obrad.
 3.  Wybór komisji mandatowo — skrutacyjnej oraz komisji 

wnioskowej.
 4.  Procedura wyborcza:
   a)  przedstawienie i prezentacja kandydatów do Rady 

Nadzorczej,
   b)  wydanie kart do głosowania uprawnionym członkom 

Spółdzielni oraz pełnomocnikom członków.
 5.  Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalno-

ści za 2021 rok.
 6.  Odczytanie listu polustracyjnego z działalności Spółdziel-

ni za okres od 1.1.2018 roku do 31.12.2021 roku.
 7.  Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej 

PSM.
 8.  Informacja w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilanso-

wej za lata 2019, 2020, 2021.
 9.  Informacja w sprawie zbycia miejsca postojowego nr 3 w 

podziemnej hali garażowej w budynku 49/50 w os. Ste-
fana Batorego w Poznaniu.

10.  Składanie kart do głosowania do urny wyborczej.
11.  Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad 

w pkt. 5-9.
12.  Podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania 

Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2021 r. realizacji wnio-
sków z zaleceń listu polustracyjnego Związku Rewizyjne-
go Spółdzielni Mieszkaniowych RP, zatwierdzenia Regu-
laminu Rady Nadzorczej PSM, przeznaczenia nadwyżki 
bilansowej Spółdzielni za rok 2019, przeznaczenia nad-
wyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2020, przeznaczenia 
nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2021, wyrażenia 
zgody na zbycie przez Spółdzielnię miejsca postojowego 
nr 3 w podziemnej hali garażowej w budynku nr 49/50 
w osiedlu Stefana Batorego w Poznaniu wraz z udziałem 
w gruncie i częściach wspólnych nieruchomości.

13.  Informacja Komisji Wnioskowej w sprawie złożonych pod-
czas Walnego Zgromadzania wniosków.

14.  Zakończenie części Walnego Zgromadzenia.

Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się ze sprawozda-
niami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad. 
Materiały wyłożone będą w siedzibie Spółdzielni w Pozna-
niu, os. Bolesława Chrobrego 117 i w administracjach osie-
dli zgodnie z §110 Statutu Spółdzielni tj. od 14. 10. 2022 
r. oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.psm.po-
znan.pl (w zakładce akty i dokumenty po zalogowaniu) oraz 
na platformie EBOK (w zakładce dokumenty). W związku 
z faktem, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia obej-
muje wybory do Rady Nadzorczej - grupa członków Spół-
dzielni w liczbie nie mniejszej niż 15 osób ma prawo zgło-
szenia kandydata na członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenia 
kandydata należy dokonać na piśmie w terminie nie krót-
szym niż 15 dni przed terminem pierwszej części Walnego 
Zgromadzenia, tj. najpóźniej do 20.10.2022 r. w administra-
cjach osiedli lub siedzibie Zarządu PSM pok. 48, os. Bole-
sława Chrobrego 117 w Poznaniu. Zgłoszenie powinno za-
wierać imię i nazwisko kandydata, adres jego lokalu oraz 
imiona i nazwiska członków Spółdzielni zgłaszających kan-
dydaturę, ich adresy i podpisy. Do zgłoszenia należy dołą-
czyć ankietę zawierającą oświadczenie o zgodzie kandydata 
na wybór na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz in-
ne informacje dotyczące kandydata. Ankieta jest dostępna 
w administracjach osiedli oraz na stronie internetowej PSM.

Zgodnie z §107 ust.1-3 Statutu Spółdzielni członek Spół-

dzielni może brać udział w głosowaniu tylko we właściwej 

dla siebie części Walnego Zgromadzenia. Każdemu członko-

wi Spółdzielni przysługuje jeden głos, bez względu na ilość 

posiadanych lokali. W przypadku, gdy członkowi przysługuje 

kilka tytułów prawnych do lokalu członek swe prawa wybor-

cze realizuje w jednym wybranym przez siebie osiedlu, zgod-

nie z pisemnym oświadczeniem złożonym do końca 2021 ro-

ku. Osoby, które  nie złożyły stosownego oświadczenia na za-

sadach określonych w treści §107 ust. 2 Statutu PSM po-

winny złożyć oświadczenie w Zarządzie PSM, os. Bolesła-

wa Chrobrego 117 w Poznaniu, pok. 48, najpóźniej na 7 dni 

przed datą głosowania uchwał przez Walne Zgromadzenie 

tj, do 27.10 2022 r. do godziny 1500. W razie nie złożenia pi-

semnego oświadczenia członek realizuje swe prawa wyborcze 

w tej części Walnego Zgromadzenia, która odbywa się naj-

wcześniej, przy uwzględnieniu położenia lokali, do których 

posiada on tytuł prawny.

Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oso-

biście albo przez ustanowionego przez siebie pełnomocnika. 

Wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej 

PSM www.psm.poznan.pl (zakładka komunikaty) oraz w sie-

dzibie Zarządu PSM, os. Bolesława Chrobrego 117 w Pozna-

niu, pok. 48. Pełnomocnictwo może być złożone w budynku 

Zarządu PSM pokój nr 48 do dnia 28.10.2022 r. do godziny 

1500, co nie wyklucza możliwości przedstawienia pełnomoc-

nictwa bezpośrednio podczas Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jed-
nego członka. Pełnomocnikiem nie może być pracow-
nik PSM. 

Na Zebranie prosimy zabrać dowód tożsamości (do-
wód osobisty lub paszport).

Kolegium Walnego Zgromadzenia odbędzie się 
w okresie 14 dni po odbyciu ostatniej części Walnego 
Zgromadzenia.

Terminarz zebrań poszczególnych części Walnego Zgro-

madzenia dla członków posiadających tytuł prawny do loka-

lu położonego w:

 os.  Stefana Batorego w dniu 4.11.2022 r. godz. 1700, 
miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 położony w 

os. Bolesława Śmiałego 107 w Poznaniu,

 os.  Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego oraz człon-

ków oczekujących, w dniu 8.11.2022 r. godz. 1700, 
miejsce XV Liceum Ogólnokształcące położone w os. 

Bolesława Chrobrego 107 w Poznaniu,

 os.   Władysława Łokietka w dniu 10.11.2022 r., godz. 
1700, miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 poła-

żony w os. Władysława Łokietka nr 104 w Poznaniu,

 os.  Bolesława Chrobrego i ul. Grobla nr 11-13, w dniu 

15.11.2022 r., godz. 1700, miejsce: Szkoła Podsta-

wowa nr 17 położona w os. Bolesława Chrobrego 105 

w Poznaniu,

 os.  Jana III Sobieskiego, Marysieńki i Baranowo w dniu 

17.11.2022 r., godz. 1700, miejsce: Klub Sportowy 

„Sobieski” położony w os. Jana III Sobieskiego 22G 

w Poznaniu,

 os.  Bolesława Śmiałego, w dniu 21.11.2022 r., godz. 

1700, miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 po-

łożony w os. Bolesława Śmiałego 107 w Poznaniu.

Rejestracja członków uprawnionych do udziału w Walnym 

Zgromadzeniu rozpocznie się od godz. 1500.

Przebieg obrad każdej części Walnego Zgromadzenia bę-

dzie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk 

i obraz zgodnie z zapisami § 1144 ust. 5 Statutu PSM
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Pr ojekty z Piątkowa w PBO 

Głosujmy za milionami
W ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (PBO) wspólnie może-

my zdecydować o tym, na co zostanie przeznaczona część budżetu miejskiego, 
a są to miliony złotych. Gorąco zachęcamy do głosowania na projekty związa-
ne z Piątkowem, które poprawią komfort i bezpieczeństwo mieszkańców na-
szych osiedli:
  Wjazd na parking przy bloku nr 10 na os. Stefana Batorego z ul. 

Opieńskiego. Projekt połączenia istniejącego parkingu miejskiego przy 
bloku nr 10 na os. Stefana Batorego z ul. Opieńskiego. Wjazd jest także 
bardzo potrzebny dla samochodów wywożących śmieci, straży pożarnej i 
karetek pogotowia.

  Aleja Piątkowska.  Projekt posadzenia wzdłuż ul. Szymanowskiego 50 
dębów dla uczczenia 50 rocznicy przyłączenia Piątkowa do Poznania.

  Pumptrack w parku przy Żurawińcu. Projekt rozbudowy terenów re-
kreacyjnych w parku przy Żurawińcu o tor pumptrack, czyli rowerowy plac 
zabaw do zbiorowej rekreacji.
Zachęcamy także do głosowania na projekty ogólnomiejskie.
Głosować należy na stronie: www.budzet.um.poznan.pl/glosowanie. 

Głosowanie w PBO 2023 potrwa do 31 października do godz. 12. 

Spokojnie i rzeczowo

Wyniki głosowania na piśmie

Punktualnie o godz. 
8 w piątek, 30 września, 
rozpoczęło się w sze-
ściu wyznaczonych punk-
tach głosowanie uchwał 
na piśmie przez Walne 
Zgromadzenie PSM. Lo-
kale wyborcze, które w 
większości miały siedzi-
bę w osiedlowych klu-
bach były otwarte do 
godz. 18 i wszyscy spół-
dzielcy mieli możliwość 
zagłosowania nad przed-
stawionymi propozycja-
mi uchwał.

Jedynie na os. Władysła-
wa Łokietka komisja s kruta-
cyjna zasiadła w auli Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 1. Głosowanie spółdziel-
ców zbiegło się w tej placów-
ce z wyborami szkolnego sa-
morządu. Dorośli i młodzież 
mogli więc wzajemnie przy-
patrywać się jak funkcjonu-

ją w praktyce mechanizmy 
demokracji.  

Zainteresowanie niezwy-
kłą, wymuszoną przez ko-
ronawirusowe ograniczenia, 
formą wyrażenia przez spół-
dzielców zdania w ważnych 
dla spółdzielni sprawach by-
ło na poszczególnych osie-
dlach zróżnicowane. Około 

południa w niektórych lo-
kalach wyborczych, jak na  
przykład w klubie „Przyja-
ciele” na os. Bolesława Chro-
brego bywało nawet chwila-

mi tłoczno. Na ogół jednak 
głosowanie przebiegało bar-
dzo spokojnie i rzeczowo.

Po podsumowaniu przez 
Komisję Skrutacyjną gło-

sów oddanych na wszystkich 
osiedlach okazało się, że ak-
ceptację zyskały uchwały o 
zatwierdzeniu sprawozdań 
z działalności Zarządu i Ra-
dy Nadzorczej za minione 
trzy lata, gdy nie odbywa-
ły się Walne Zgromadzenia. 
Natomiast wśród nieprzyję-
tych przez głosujących zna-
lazły się projekty uchwał 
w sprawie udzielenia abso-
lutorium członkom poprzed-
nich zarządów oraz zbycia w 
trybie przetargowym działek 
przy ul. Boranta. (i)

Głosowanie w klubie „Hetman” na os. Jana III Sobieskiego 

Komisja Skrutacyjna w klubie „Korona” na os. Bolesława Śmiałego

Zainteresowanie głosowaniem w klubie „Przyjaciele” było spore

IX Turniej poetycki

Młode laury
W „Dąbrówce” po raz IX odbył się Turniej 

Poetycki „Młode pióra”. Zmagania na słowa 
dostarczyły wiele wrażeń i emocji. Pierwsze 

miejsce przy-
znano Urszu-
li Mankiewicz  
za wiersz ”***/ 
Kiedyś znajdę /
Spadochron ze 
słów złoty/”. 
Kolejne lau-
ry przypadły 
młodym twór-
com Wojcie-
chowi Ryszar-
dowi Gawroń-
skiemu i Mał-
gorzacie Kle-
iber. 
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Puchary i nagrody dla mistrzów

Wędkarskie eldorado w Jaraczewie
Zawody rozegrane we wrześnio-

wą sobotę zapiszą się w historii koła 
wędkarskiego „Chrobry”. Takich wy-
ników jeszcze nigdy bowiem nie by-
ło.  Startujących 54 zawodników zło-
wiło w sumie aż 848 kg ryb, co daje 
niesamowitą średnią 15,7 kg a zwy-
cięzca mógł pochwalić się 37 kg ryb.

Wędkarskim eldorado okazał się Za-

lew Jaraczewo, akwen powstały w roku 

2015 i będący pod opieką PZW Poznań. 

Jest to łowisko no-kill, co oznacza, że zło-

wione ryby nie mogą być zabierane i mu-

szą zostać wypuszczone. 

A przecież wyjazd na zawody nie za-

powiadał nic dobrego. W siąpiącym desz-

czu wyjechał autokar, który wkrótce uległ 

awarii. Na szczęście firma transportowa 

stanęła na wysokości zadania i w cią-

gu godziny podstawiła zastępczy środek 

transportu. Zawodnicy jadący autokarem 

dojechali z opóźnieniem i udali się od ra-

zu na swoje miejscówki.

Zaraz po starcie stało się coś, co mo-

gło zwiastować, że to mogą być nietypowe 

zawody, bo Rysiu Sobiesiak swoją pierw-

szą rybę, karasia około 0,5 kg, złowił do-

słownie po minucie od syreny startowej. 

A potem było tylko lepiej. Ryby brały 

praktycznie każdemu, na każdej odległo-

ści od brzegu. Były to głównie karasie o 

wadze od 0,3 kg do 1 kg. Jednak trafiło 

się też kilkanaście linów, a największy z 

nich o wadze 1,2 kg, złowiony przez Fabia-

na Tomczaka, okazał się rybą zawodów. 

A potem przyszło do ważenia ryb. 

Nikt z organizatorów nie spodziewał się, 

że może to trwać dwie godziny, dlatego, 

że do każdego ważenia trzeba było roz-

kładać trójnóg i ważyć na nim ryby w 

worku karpiowym. Po prostu takiej ma-

sy ryb nie dało się utrzymać w rękach. 

A wyniki były imponujące.

Najlepsze trójki poszczególnych sekto-

rów: Sektor A: Dariusz Lenartowski, Da-

mian Maciejewski i Roman Wencka. Sek-
tor B: Mariusz Noworyta, Paweł Kuszyń-

ski i Andrzej Nowaczyk. Sektor C: Miko-

łaj Rybarczyk, Tony Liddon i Bartosz Ma-

ciejewski. Sektor D: Roman Klefas, Ma-

ciej Lewandowski i Łukasz Lenartowski.

Po ważeniu zawodnicy udali się na 

zasłużony posiłek, a komisja sędziow-

ska przystąpiła do liczenia wyników ge-

neralnych zawodów . Potem prezes koła 

Ryszard Styperek oraz prezes sekcji Fe-

eder Sławomir Korcz przystąpili do wrę-

czania pucharów i nagród. Zwycięzcą te-

gorocznej edycji Feeder CUP168 został 

Mariusz Noworyta. Drugie miejsce wy-

walczył Roman Wencka, a trzecie miej-

sce przypadło Maciejowi Lewandowskie-

mu. Gratulujemy!
Marcin Ruciński

Zapaśnicze zmagania

Turniejowe medale i puchary
Jesień to zwykle dla 

sportowców czas inten-
sywnych wyjazdów na za-
wody i sprawdzania spor-
towej formy po wakacjach. 
Zapaśnicy KS „Sobieski 
Poznań” wyruszyli więc 
na krajowe turnieje i wró-
cili z nich z medalami i pu-
charami.

Wyprawa do Raciborza  

na międzynarodowe mistrzo-

stwa Polski w zapasach w 

stylu klasycznym okazała się 

owocna. Zawodnicy „Sobie-

skiego” wrócili z niej z dwo-

ma złotymi medalami a w 

klasyfikacji drużynowej piąt-

kowski klub zajął drugie miej-

sce. Złotymi medalistami im-

prezy zostali Sebastian War-

choł i Yehor Kovalov; srebr-

ne medale zdobyli Michał 

Wojciechowski i Adam Fietz 

a brązowy medal wywalczył 

Adam Grandke. 

PANIE W KRAŚNIKU
Z odległego Kraśnika mło-

de wojowniczki z Piątkowa 

wróciły z dwoma medalami 

wywalczonymi w III Pucha-

rze Polski. Na trzecim miej-

scu podium stanęły Kateryna 

Hryhorieva  i Polina Onyshak. 

Zawody pokazały ich dobrą 

formę i przygotowanie do naj-

ważniejszych imprez. 

PUCHAR W RADOMIU
Również dwa medale wy-

walczyli nasi zapaśnicy na za-

kończonym w Radomiu Pu-

charze Polski. Na najwyż-

szym stopniu podium stanął 

Yehor Kovalov a srebrny me-

dali wywalczył Hubert Wyso-

czański. W klasyfikacji druży-

nowej KS „Sobieski Poznań” 

zajął V miejsce.
Andrzej Słabęcki 

Fot. - Ricardo Halabarda, 
Maciej Kula 
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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

Zmiana sekretarza na finiszu Rady

Sprawy ważne dla spółdzielców
Stanowisko Zarządu PSM

Rada Nadzorcza Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej na po-
siedzeniu 22 września zapoznała 
się z wynikami finansowymi Spół-
dzielni za siedem miesięcy tego ro-
ku. Nie budziły zastrzeżeń.

Następnie zatwierdzono plany eks-
ploatacyjne dla wszystkich osiedli na 
2023 rok. Przyjęto również przyszło-
roczne plany remontowe osiedli z wyjąt-

kiem osiedli Zygmunta Starego i Wła-
dysława Jagiełły. Zatwierdzono też plan 
finansowy Zarządu na przyszły rok.

Sporo czasu, ze względu na korek-
ty i głosowania, zajęło członkom Rady 
szczegółowe omówienie sprawozdania 
Rady Nadzorczej za 2021 r. Przyjęto 
rezygnację Aleksandra Kozłowskiego z 
funkcji sekretarza RN, na jego miejsce 
wybrano Czesława Koperskiego.

RN wybrała podmiot uprawniony 
do badania sprawozdania finansowe-
go za rok 2022 i 2023. Oferty zgłosiło 
dziewięć firm. Wybrano POLTAX2 sp. 
z o.o. z Warszawy, która to firma wy-
kazała się dużym doświadczeniem w 
badaniach bilansu spółdzielni miesz-
kaniowych. Wykona ona te prace za 
20 tysięcy złotych netto, za każdy ba-
dany rok. (big)

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z pojawiającymi się na terenie naszej 

Spółdzielni anonimowymi ulotkami wprowadzającymi 
w błąd naszych mieszkańców, Zarząd PSM pragnie 
przedstawić informację o bieżących jego działaniach:

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami statutu Poznań-

skiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wybory do Rad Osie-

dli zostały przeprowadzone w terminie czerwcowym, 

z uwagi na kończące się kadencje na które Rady osiedli 

zostały wybrane. 

2. Trzy lata braku możliwości przeprowadzenia Walnego 

Zgromadzenia w trybie stacjonarnym spowodowały na-

gromadzenie się w Spółdzielni wielu ważnych spraw, któ-

re wymagały pilnego uregulowania (zatwierdzenie spra-

wozdań finansowych, głosowania nad absolutorium dla 

poprzednich członków Zarządu, podział zysku z działalno-

ści gospodarczej Spółdzielni). Dlatego też Zarząd podjął 

decyzję o zorganizowaniu za lata 2019, 2020, 2021, gło-

sowania Uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie, 

w trybie art. 36 par. 9-13 ustawy z dnia 16.09.1982 r.

Prawo Spółdzielcze.(Dz.U.2021.648 t.j. z późniejszymi 

zmianami.).

3. Odnośnie decyzji w sprawie tzw. „Bazy Boranta” pragnie-

my poinformować, iż prowadzenie inwestycji na tak sze-

roką skalę (budowa ponad 500 mieszkań) jest przedsię-

wzięciem ryzykownym ze względu na rosnące koszty ma-

teriałów budowlanych, energii oraz wysokie koszty kre-

dytu bankowego. Powyższe wiąże się ze znacznymi na-

kładami finansowymi, które musi ponieść Spółdzielnia. 

Istotą budowy ww. osiedla była inwestycja polegająca na 

budownictwie czynszowym. Przy założeniu budowania w 

tej formie, nakłady związane z tą inwestycją zwrócą się 

za około 30 lat. W związku z powyższym Zarząd przy-

jął koncepcję o sprzedaży tzw. Bazy Boranta za cenę nie 

niższą niż wskazana w operacie szacunkowym. Pieniądze 

uzyskane ze sprzedaży można przeznaczyć na inne inwe-

stycje bez konieczności uzyskiwania kredytu bankowego, 

korzystniejsze dla Spółdzielni i Spółdzielców a także na 

zasilenie funduszy remontowych osiedli.

4. Z informacji, które posiadał Zarząd, przygotowanie doku-

mentacji dotyczące budowy zadaszonego boiska do teni-

sa ziemnego i gier zespołowych wraz z zapleczem socjal-

nym toczy się od kilku lat. Po objęciu w kwietniu bieżą-

cego roku funkcji Zarządu, Rada Nadzorcza zwróciła się 

do nas o przyspieszenie realizacji przedmiotowej inwesty-

cji. Zarząd w pierwszej kolejności dokonał przeglądu ist-

niejącej dokumentacji (oferty,  dokumentacja techniczna, 

pozwolenie na budowę). W maju bieżącego roku podję-

ta została przez Radę Nadzorczą uchwała o przeprowa-

dzeniu inwestycji za kwotę do 2,5 mln złotych. Jednocze-

śnie w uchwale zarekomendowano sfinansowanie budowy 

z części zysku z działalności gospodarczej Spółdzielni 

z lat 2019, 2020, i 2021. Ostatecznie przedłożona przez 

potencjalnego wykonawcę ofert na budowy hal tenisowych 

opiewała na kwotę ok. 3,3 mln złotych. Na obecnym eta-

pie przygotowywany jest kosztorys inwestorski celem we-

ryfikacji otrzymanej oferty. Przeprowadzenie opisanej in-

westycji nie jest ostatecznie rozstrzygnięte i będzie stano-

wiło przedmiot obrad Rady Nadzorczej i Zarządu.

5. W kwestii dotyczącej podziału zysku z działalności gospo-

darczej Spółdzielni za lata 2019, 2020, 2021, pragniemy 

Państwa poinformować, że zaproponowany przez Zarząd 

podział zysku pomiędzy osiedla dokonany został w sposób 

proporcjonalny do wysokości jego wypracowania. Taka sa-

ma reguła zastosowana została również w przypadku czę-

ści zysku przekazywanego na fundusz zasobowy Spółdziel-

ni. Zaproponowany podział zysku uwzględnia również spła-

tę wcześniej zaciągniętych przez osiedla (Stefana Batorego,  

Władysława Łokietka) zobowiązań. Zdaniem Zarządu, przy-

jęty sposób podziału zysku polegający na przeznaczeniu zy-

sku na fundusz remontowy w osiedlu w którym został on 

wypracowany w sytuacji kiedy ma miejsce podział zysku za 

trzy minione lata jest najbardziej zasadnym rozwiązaniem. 

W praktyce oznacza to, że wypracowane przez osie-

dla zyski zasilą ich fundusze remontowe. Pozwoli to na 

przyspieszenie przeprowadzenia niezbędnych remontów. 

W wyniku zaproponowanego przez Zarząd podziału zy-

sku z działalności gospodarczej Spółdzielni fundusze re-

montowe osiedli zasilone zostaną kwotą ponad 7 milio-

nów złotych. Dodatkowo kwota około 1,5 miliona złotych 

przeznaczona zostanie zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy

spółdzielniach mieszkaniowych na pokrycie wydatków zwią-

zanych z eksploatacją i utrzymaniem budynków. 
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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. Stefana Batorego

Podziemne zbiorniki i termomodernizacyjny rozmach

Zablokowanie słupkami 
wjazdu z ul. Opieńskiego do 
parkingu przy bloku nr 10 
nie zakończyło sprawy. Takie 
drastyczne rozwiązanie, po-
wodujące liczne utrudnienia, 
mieszkańców os. Stefana Ba-
torego nie zadowala. Dlate-
go jeden z radnych osiedlo-
wych zgłosił projekt wyko-
nania potrzebnego wszyst-
kim wjazdu w ramach po-
znańskiego budżetu obywa-
telskiego.

Inicjatywa zyskała poparcie 
mieszkańców i spółdzielczych 
władz jednak początkowo kry-
tycznie została zaopiniowana 
przez niektóre miejskie insty-
tucje. Pomysłodawcy jednak nie 
zrezygnowali i dopięli swego. 
Przedsięwzięcie znalazło się na 
liście projektów finansowanych 
z budżetu obywatelskiego roku 
2023 i poznaniacy w głosowaniu 
trwającym do końca paździer-
nika mogą zdecydować o jego 
zasadności i realizacji. Pomyśl-

ny wynik głosowania umożliwi 
zakończenie trwających od lat 
starań o wykonanie przez mia-
sto tej niezwykle potrzebnej w 
tym rejonie Piątkowa inwestycji. 
Dlatego inicjatorzy i piątkowscy 
społecznicy apelują do miesz-

kańców o udział w głosowaniu 
nad PBO i wsparcie projektu.

W każdym razie rysuje się 
szansa na rozwiązanie tej spra-
wy. Znacznie trudniej o opty-
mizm w kolejnych kwestiach od 
lat ogniskujących uwagę osie-
dlowych społeczników i admi-
nistracji os. Stefana Batorego. 
Szczególnie niepokoją ich przed-
stawiane przez inwestora plany 
wykorzystania terenu po byłym 
„Tesco”. Projekty stawiania wie-
żowców i znacznego „dogęszcze-
nia” zabudowy spotykają się ze 
zdecydowaną krytyką. Spowo-
dują one bowiem wiele utrud-
nień i niedogodności, związa-
nych choćby z niedostatkiem 
miejsc parkingowych. Dyskusje 

nad przyszłością tego terenu 
trwają i w obliczu obecnej nie-
pewności na rynku budowlanym 
nie wiadomo czym się zakończą.

- Zdanie mieszkańców i osie-
dlowych działaczy jest ważne 
jednak decydujące słowo należy 
do władz miasta. Chciałbym aby 
odpowiedziały one pozytywnie 
na ich wnioski a także na wie-
loletnie starania o przekazanie 
niewielkiej działki za kościołem. 
Na tym zaniedbanym, porośnię-
tym chaszczami terenie planu-
jemy urządzić potrzebny w tym 
rejonie parking – mówi Janusz 
Piskor, kierownik Administracji 
os. Stefana Batorego. 

Sprawa ta była również te-
matem spotkania Zarządu PSM 
z Bartoszem Gussem, Zastępcą 
Prezydenta Miasta Poznania ce-
lem realizacji tej potrzebnej dla 
mieszkańców inwestycji.

W ostatnim czasie wykonana 

została zatoka parkingowa przy 
budynku 14 co zwiększyło liczbę 
miejsc parkingowych bardzo po-
trzebnych na jednostce F. Udo-
godnienia zyskali nie tylko zmo-
toryzowani ale także posiadacze 
dwóch kółek. Przy blokach 1, 5, 
8, 9 i 14 zainstalowano bowiem 
estetyczne stojaki dla rowerów.

Na osiedlu kontynuowany 
jest z rozmachem program do-
cieplania budynków. W tym ro-
ku zakończono termomoderni-
zację bloku 7 oraz rekultywację 
terenu wokół niego i podejmo-
wane są kolejne przedsięwzięcia. 
Po uzyskaniu wszelkich zgód od 
mieszkańców budynków nr 19 
D-G i 20 A-C podpisano umowę 
z Bankiem Gospodarstwa Kra-
jowego na zaciągnięcie pożyczki 
w ramach programu Jessica 2 
i po rozstrzygnięciu przetargu 
na wykonawcę robót rozpoczęto 
prace związane z termomoder-
nizacją tych budynków. Powinny 
się one zakończyć na przełomie 
tego i przyszłego roku. W pla-
nach jest podjęcie prób uzyska-
nia dofinansowania w ramach 
Jessica 2 na docieplenie bloków 
26, 27 i 28.

Prowadzony jest remont kla-
tek schodowych w budynku nr 
11. W jego ramach gruntownie 
odnowiono ściany oraz wymie-
niono m. in. grzejniki, balustra-
dy, drzwi wejściowe do piwnic 
oraz oświetlenie na ledowe. Po 
takich odmienionych, lśniących 
nowością i czystością klatkach 
schodowych aż miło chodzić. W 
przyszłym roku podobne kura-
cje upiększające przejdą kolejne 
klatki schodowe w budynkach 

na jednostce F. Modernizowane 
są także piony balkonów na bu-
dynkach 36, 73 i 75 a w nadcho-
dzących miesiącach odnawianie 
będą balkony i elewacje bloków 
w jednostkach G I, II i III. 

Tradycyjnie w okresie let-
nim dużo uwagi poświęcono 
pielęgnacji zieleni oraz utrzy-
maniu placów zabaw. Gruntow-
nie odnowiono plac przy budyn-

ku 7, modernizowany jest także 
obiekt przy bloku 73. Z przychyl-
nym przyjęciem mieszkańców 
spotkały się podjęte na podsta-
wie przeprowadzonej ankiety 
próby upiększenia i ożywienia 
wielkiego i nieco pustego placu 
w centrum osiedla. Latem po-
jawiła się tam pizzeria na kół-
kach, planowane jest też posta-
wienie urządzeń zachęcających 
do zabaw i wypoczynku. Syste-
matycznie prowadzono jest tak-
że wymiana legalizacyjna wodo-
mierzy i podzielników ciepła. Do 
zainstalowania w mieszkaniach 
są tysiące tych niewielkich ale 
jakże ważnych urządzeń. 

Po wielu miesiącach eks-
ploatacji można stwierdzić, że 
sprawdziły się nowatorskie na 
piątkowskich osiedlach pod-
ziemne zbiorniki na odpady. 
Estetyczne i kolorowe pojemniki 
przy budynku 18 zyskały apro-
batę mieszkańców i skutecznie 
zachęcają one do segregacji. 
Dlatego planowana jest w przy-
szłym roku modernizacja altan-
ki na odpady przy bloku 14 i za-
instalowanie tam również pod-
ziemnych zbiorników. (i) 

Działka zarośnięta chaszczami czeka na zagospodarowanie

Trwa termomodernizacja budynków 19 i 20

Odnowiony blok nr 7 i pobliski plac zabaw

Zasieki na odpady przy bloku 14 będą wkrótce wyglądać jak przy „osiemnastce” 

W PBO można zagłosować za przebudową dojazdu do bloku 10 i parkingu
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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 

Klub Korona
Na targach Viva Seniorzy!

Życie zaczyna się po sześćdzie-
siątce – pod takim hasłem obcho-
dzone są doroczne, największe w 
Polsce targi produktów i usług dla 
seniorów Viva Seniorzy! Jak zwy-
kle na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich. A tytuł w tym 
roku brzmiał – Viva! Wielkopolski 
Senior – edycja 2022. Wielkopolska 
Otwarta na Osoby Starsze.

W tym roku impreza odbywała się w 

piątek i sobotę 29 i 30 września. Gwiaz-

dami targów byli Zenon Laskowik oraz 

Andrzej Rosiewicz. Była też potańcówka 

przy rytmach serwowanych przez DJ Za-

rana. Organizatorzy obliczyli, że aktyw-

nie i wesoło spędziło czas ponad 3000 

młodych duchem osób .

Piątkowo reprezentowali członkowie 

klubu Korona z osiedla Bolesława Śmia-

łego. Stoisko piątkowskich seniorów było 

oblegane przez publiczność. Swoje prace 

i wyroby zaprezentowały kółka: szydełko-

we, Kosz kwiatów, biżuteryjne oraz pla-

styczne Werniks. (big)

U Przyjaciół

Dla ciała i dla ducha
Wyprawą do Mniszek 

na kolejną edycję Wiel-
kiego Smażenia Powideł 
klub osiedlowy Przyjacie-
le przywitał jesień.

Podczas festynu w sa-

mym środku Puszczy Notec-

kiej uczestnicy mogli spróbo-

wać lokalnych przysmaków, 

zwiedzić Centrum Edukacji 

Regionalnej i posłuchać mu-

zyki na dwóch plenerowych 

scenach.

Udaliśmy się także na wy-

cieczkę szlakiem wielkopol-

skich pałaców – zwiedzaliśmy 

pałac Muzeum Adama Mickie-

wicza w Śmiełowie i J.H. Dą-

browskiego w Winnej Górze. 

Odwiedziliśmy także nowo 

otwartą wystawę Triumf Ko-

loru w CK Zamek, na której 

zaprezentowano wybitne dzie-

ła francuskich twórców grafi-

ki z przełomu XIX i XX w. 

takich jak: Alfons Mucha czy 

Henri de Toulouse Lautrec. 

W klubie odbyła się huczna 

zabawa taneczna „Przywita-

nie jesieni” (na zdjęciu) oraz 
spotkanie poetyckie.

Po dawce przyjemności 

dla ducha, przyszła pora na 

coś dla ciała – klub wznowił 

zajęcia ruchowe, zdrowy krę-

gosłup, qigong, wybraliśmy 

się także na kręgle! Dzięki 

współpracy instruktorki klu-

bu z Aktywnym Piątkowem 

15 klubowiczów uczęszcza re-

gularnie na bezpłatne zajęcia 

aerobicu na basenie na os. 

Stefana Batorego. Mamy tak-

że inne  sukcesy: grupa klubo-

wiczek: Maria Szulc, Elżbieta 

Byczko oraz Teresa Targow-

ska, przy wsparciu instruktor-

ki klubu, otrzymała grant fi-

nansowy na materiały warsz-

tatowe z programu Akademii 

Aktywności Senioralnej.
Sylwia Czubała
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Wrastanie w Piątkowo

Pośród kościołów, cmentarzy i bloków 
Dla czytelników „Echa Piątkowa”, szczególnie dla 

czytających felietony pod wspólnym tytułem „Wrasta-
nie w Piątkowo”, interesującą może być wiadomość, 
że staraniem Instytutu Historii UAM oraz Towarzy-
stwa Polsko – Niemieckiego w Poznaniu wydana zo-
stała książka, zawierająca wybrane opisy tego wra-
stania. Przedstawione zostały wyniki pracy piątkow-
skiej młodzieży – uczniów Zespołu Szkół Zakonu Pi-
jarów, pracujących pod kierunkiem czwórki swoich 
nauczycieli.

Uczniowie przeprowadzili wywiady o początkach osiedli 

piątkowskich, spisując ich treść, 

zgodnie z wytycznymi otrzyma-

nymi od swoich nauczycieli. Opo-

wiadającymi byli rodzice, dziad-

kowie i znajomi tych uczniów. 

Ponieważ wykonanych zostało 

ponad sześćdziesiąt prac, w wy-

danej książce przedstawiona jest 

tylko ich część. Przedstawione 

są w niej także plansze wystawy, 

prezentowanej m.in. w Zespole 

Szkół Zakonu Pijarów oraz pod-

czas Dni Piątkowa. Znalazło się 

w niej również pierwsze sześć 

felietonów z roku 2019. Należy 

mieć nadzieję, że druga książka 

o podobnej zawartości, zawiera-

jąca pozostałe prace uczniów, wspomnienia piątkowskich 

seniorów oraz dalsze felietony, ukaże się szybciej, po pla-

nowanej konferencji naukowej na ten właśnie temat.  

MIEJSCA PAMIĘCI
Przyszedł listopad, miesiąc zadumy, wspomnień i od-

wiedzania grobów tych naszych bliskich, o których żyje 

już tylko nasza pamięć. Dlatego też wspomnieć i choć na 

chwilę przywołać należałoby miejsca, w których swój spo-

czynek wieczny znaleźli ci, którzy byli tutaj przed nami. 

Na Piątkowie są dwa takie miejsca, choć o jednym z nich 

pamięć jest prawie całkiem zatarta.   

Kiedyś Piątkowo było najdalej na północ położoną wsią, 

należącą do poznańskiej parafii Świętego Wojciecha. Od 

najdawniejszych czasów parafia ta miała swój cmentarz 

na Wzgórzu Świętego Wojciecha, a więc bardzo daleko od 

Piątkowa. Zarówno rozległość parafii, jak i rosnąca liczba 

parafian z czasem wymusiły zmiany organizacyjne, oraz 

szukanie nowych miejsc pochówku dla zmarłych. Z tych 

powodów z parafii św. Wojciecha w latach dwudziestych 

ubiegłego, dwudziestego wieku, wyodrębniona została nowa 

parafia św. Stanisława Kostki na Winiarach. W skład tej 

nowej parafii weszło Piątkowo. Utworzyła ona swój cmen-

tarz już za fortami pruskiej Festung Posen czyli Twierdzy 

Poznań, właśnie na Piątkowie, na obszarze obecnego os. 

Bolesława Chrobrego. 

W maju roku 1923 proboszcz parafii św. Wojciecha, do 

której wówczas należały Winiary poświęcił pomnik upa-

miętniający mieszkańców Winiar poległych w pierwszej 

wojnie światowej. Wtedy też odprawił w winiarskiej ka-

plicy pogrzebowej pierwszą mszę świętą. W czerwcu 1923 

r. uchwałą Rady Gminnej Winiar przeznaczono tę kapli-

cę do odprawiania stałych nabożeństw. Duszpasterzował 

w niej ksiądz kapelan przy klasztorze Sióstr Pasterek, bę-

dący wikariuszem parafii św. Wojciecha. Także w czerw-

cu ksiądz biskup Walenty Dymek - sufragan poznański, 

poświęcił cmentarz grzebalny parafii na Piątkowie. Samo-

dzielna parafia pod wezwaniem św. Stanisława Kostki, któ-

ra objęła Winiary oraz wieś Piątkowo utworzona została 

pierwszego lipca 1928.

W tamtym czasie na Piątkowie już prawie ćwierć wie-

ku istniał inny cmentarz - ewangelicki, założony dla nowo 

utworzonej kolonizacyjnej, niemieckiej wsi Schoenherrn-

hausen. Ta niemiecka wieś należała najpierw do poznań-

skiej ewangelickiej parafii Świętego Krzyża w Poznaniu 

(obecny kościół katolicki p.w. Wszystkich Świętych, przy 

ulicy Ewangelickiej) a później do parafii ewangelickiej 

w Morasku. Na cmentarz dla tej nowej pruskiej wsi wy-

brany został teren, należący obecnie do os. Jana III 

Sobieskiego. Pozostałości tego cmentarza istniały jeszcze 

w latach siedemdziesiątych.

Wieś Schoenherrnhausen nie 

była jedyną nową niemiecką wsią 

na północ od Poznania. W tym 

samym czasie, w tej okolicy po-

wstały jeszcze inne niemieckie 

osady, na przykład Ulmenhof, 

Nordheim, Steimersdorf czy ma-

jątek Sedan, niektóre na tere-

nie obecnego poligonu Biedru-

sko. Osady te także miały swo-

je cmentarze, ruiny niektórych 

jeszcze istnieją. To jednak osob-

na, dłuższa historia. Szczególną 

rzeczą jest, że dwa z tych cmenta-

rzy, związanych z nowopowstały-

mi, niemieckimi miejscowościa-

mi na północ od Poznania, leżą 

w najbliższym sąsiedztwie nowych katolickich kościołów, 

którymi są: Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na os. Ja-

na III Sobieskiego oraz kościół pod wezwaniem Najświęt-

szego Serca Pana Jezusa w Suchym Lesie. Po obu tych 

cmentarzach nie ma już żadnego widocznego śladu, pozo-

stały tylko ulotne ślady pamięci. 

CIL I BLOKI
Od pewnego czasu mieszkańcy Piątkowa mają pod gór-

kę z komunikacją miejską. Remont Pestki trwa i czas do-

jazdu do miasta znacznie się  wydłużył. Dziś jest to trud-

ne do zaakceptowania, ale przecież wiele lat wracaliśmy 

z miasta tramwajami na pętlę przy ulicy Obornickiej, aby 

tam przesiadać się do autobusu dowożącego nas na osiedla. 

A z tej pętli jeździł tylko jeden autobus, wcale nie za często.

Nagle okazało się, że ta niedogodność ma również do-

brą stronę. Jeździliśmy do miasta szybko, omijając samo 

Piątkowo, które wciąż się zmienia. Był czas gdy granica 

z gminą Suchy Las była przesuwana na północ i na tych 

nowych terenach powstawały bloki głównie Poznańskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej. Teraz pod hasłem „Nowe Piąt-

kowo” nastąpił zwrot w stronę miasta i powstawać zaczę-

ły wysokie bloki na południowej części Piątkowa, pomiędzy 

ulicami Obornicką, Lechicką i trasą PST. Dotąd samotnie 

stojące trzy „szesnastki”  naprzeciwko Izby Skarbowej przy 

ul. Wojciechowskiego zaczynają mieć w sąsiedztwie nowe, 

podobnie wysokie betonowe gmachy, mieszczące w swoich 

parterach różne instytucje i firmy usługowe.

A do czego możemy się uśmiechnąć w tym jesien-

nym czasie? Rośnie aktywność obywatelska wspomagają-

ca mieszkańców. Mieszkańcy Piątkowa spotykają się na 

przedsięwzięciach organizowanych przez Centra Inicjatyw 

Lokalnych, których jest na Piątkowie kilka. Przybywa grup 

społecznych, których członkowie wspomagają się przy roz-

wiązywaniu swoich problemów czy też prezentują się na 

swoich stronach internetowych. W poniedziałki, w restau-

racji McTosiek na kawie z CIL Poznań – Północ spotyka-

ją się regularnie członkowie tej grupy. I tym optymistycz-

nym akcentem zamknąć można ten listopadowy felieton.  
Hubert Owczarek
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Prosto z miasta 
Trochę zielono mi…

Poznań byłby wspaniałym, dobrze zor-
ganizowanym i jeszcze lepiej zarządzanym 
miastem, gdyby nie jego mieszkańcy, któ-
rzy tylko narzekają i są wiecznie niezado-
woleni z tego co miasto oraz jego światłe 
i bardzo postępowe władze dla nich ro-
bią i co im oferują. Tyle zdaje się wyni-
kać z obszernego głosu, jaki dał po wa-
kacyjnej przerwie prezydent Poznania na 
łamach lokalnego dziennika. Znany z do-
brego mniemania o sobie i jeszcze lepszej 
kondycji fizycznej prezydent dał na tych 
łamach zdecydowany odpór wszelkim kry-
tykom jego inwestycyjnych przedsięwzięć. 
Aż dziw, że swych oponentów nie wyzwał 
na bokserski pojedynek, co uczynił z mi-
nistrem edukacji. Ten jednak nie wyraził 
woli spotkania się w ringu z bojowym re-
prezentantem poznańskiego samorządu. 
Ministra łatwo było zlokalizować i w me-
diach słownie potarmosić, natomiast kry-
tycy prezydenckich dokonań popisują się 
głównie na internetowych portalach i są 
raczej nieuchwytni a ponadto boksowanie 
się z nimi - nawet gdyby podjęli wyzwanie, 
na co się raczej nie zanosi - nie dodałoby 
prezydentowi splendoru. Dlatego poprze-
stał na pouczeniu ich oraz pozostałych 
poznaniaków, narzekających nieustannie 
na liczne nie tylko komunikacyjne bolącz-
ki, że rozmach podjętych prac remonto-
wych w śródmieściu Poznania należy po-
dziwiać i doceniać a nie obśmiewać po 
różnych internetach. 

H H H
Wielu poznaniaków ciągle jednak nie 

potrafi tego zrozumieć i uporczywie, bez 

uzasadnionych powodów krytykuje śmia-
łe i dalekosiężne projekty podejmowane i 
forsowane przez miejskie władze. Szczegól-
nym przykładem takiej nieodpowiedzialnej 
postawy są obywatelskie protesty przeciw-
ko wycince kilkudziesięcioletnich drzew na 
modernizowanej ul. 27 Grudnia. Zielona 
alejka jest chyba już ostatnią taką enkla-
wą w ścisłym śródmieściu Poznania, któ-
re jest sumiennie przebudowywane i zabe-
tonowywane od kilku lat. Apele ekologów 
i miejskich społeczników wsparte opiniami 
ekspertów na niewiele się zdały. Drzewa 
mają zostać wycięte, a zamiast nich po-
jawią się inne, lepiej dostosowane do no-
wych czasów formy zieleni. Może. A prze-
cież drzew żal…

H H H
Trzeba jednak umieć podejmować trud-

ne decyzje.  Prezydent to czyni, gdyż jest 
przekonany, że racja i tak będzie po jego 
stronie. Świadczyć o tym może  przykład 
gruntownie przebudowanego, kosztem po-
nad 40 mln zł, Rynku Łazarskiego. Tra-
dycyjne stragany zastąpiła okrągła nieco 
futurystyczna konstrukcja z wielką wyrwą 
pośrodku dachu. Handlowcy i klienci na-
rzekają, bo przez dziurę co rusz wpada 
deszcz, śnieg oraz inne paskudztwo, o daw-
nym komforcie handlowania można więc 
tylko pomarzyć. Jednak modernizacja ryn-
ku została doceniona i nagrodzona przez 
Towarzystwo Urbanistów Polskich za naj-
lepiej zrewitalizowaną przestrzeń miejską. 
Na gorzki żart zakrawają słowa z uza-
sadnienia, że projektantom i wykonawcom 
udało się stworzyć przestrzeń „z wielką kul-

turą i szacunkiem dla przyszłych użytkow-
ników”. Ale przecież to właśnie ci, użyt-
kownicy, mają całkowicie odmienne zdanie 
od urbanistów. Za jakiś czas znajdą się 
więc jacyś inni urbaniści, którzy nagrodzą 
modernizację poznańskiego śródmieścia i 
nawet pochwalą związaną z nią wycinkę 
kilkudziesięciu drzew.

H H H
Przejawów prezydenckiej troski o eko-

logię w Poznaniu bowiem nie brakuje. Za 
główne zagrożenie dla czystego powietrza 
w mieście uznano nie dymiące rury wy-
dechowe tysięcy samochodów wystających 
godzinami w ulicznych korkach ani star-
ty setek samolotów z Ławicy lecz domowe 
piece opalane węglem. I to właśnie one 
znalazły się na celowniku prezydenta oraz 
miejskich służb. Wyposażono je w specja-
listyczne drony do wykrywania podejrza-
nych kominów, w ślad za nimi wkracza-
ją do akcji miejscy strażnicy i przykładnie 
karzą sprawców zatruwania poznańskiego 
powietrza. Zmasowane operacje powietrz-
ne prowadzone są głównie na peryferyj-
nych poznańskich osiedlach. Przez mie-
dzę sąsiadują one z osiedlami już gmin-
nymi, których mieszkańcy mogą sobie do 
woli popalać czym chcą. Poznań chce jed-
nak, kosztem wielu poznaniaków, dawać 
przykład ochrony środowiska. Bo włodarz 
naszego miasta, jak wyznał prasie, chciał-
by zasłużyć by nazywano go zielonym pre-
zydentem. Tyle, że w polszczyźnie „być w 
czymś zielonym” znaczy również nie mieć 
o czymś większego pojęcia…

WIST

  

Wokół Piątkowa
Marszałek Sejmu

Postać Macieja Rataja należy do swo-

istego panteonu zacnych działaczy pol-

skich, związanych z parlamentaryzmem 

II Rzeczypospolitej. Był to człowiek szla-

chetny, bardzo sumienny i szanowany, 

zasługuje na szczególne upamiętnienie.

Urodził się 19 lutego 1884 roku w 

ubogiej rodzinie w podlwowskiej wsi 

Chłopy, Jego ojciec od początku doce-

niał znaczenie edukacji: Maciej po ukoń-

czeniu szkoły ludowej i gimnazjum we 

Lwowie, które ukończył z odznaczeniem, 

podjął studia z filologii klasycznej na Uni-

wersytecie Lwowskim, a później praco-

wał jako nauczyciel języka łacińskiego w 

gimnazjum we Lwowie, a od 1918 roku 

w Zamościu. Już w trakcie studiów pro-

wadził aktywną i wielokierunkową dzia-

łalność oświatową, kształceniową i poli-

tyczną w środowiskach chłopskich i już 

wtedy związał się z Polskim Stronnic-

twem Ludowym „Piast”, współpracował 

m.in. z Bolesławem Wysłouchem, Win-

centym Witosem i Janem Stapińskim.

W 1918 roku M. Rataj był szczegól-

nie aktywnym działaczem ludowym w 

okręgu zamojskim i organizował tam de-

monstracje patriotyczne. W następnym 

roku został posłem do Sejmu Ustawo-

dawczego, gdzie faktycznie kierował pra-

cami Komisji Konstytucyjnej. W rządzie 

Wincentego Witosa, zaprzysiężonym 24 

lipca 1920, został ministrem wyznań re-

ligijnych i oświecenia publicznego – od-

tąd też silnie związał się z parlamen-

taryzmem, a 1 grudnia 1922 r, został 

wybrany na marszałka Sejmu. Maciej 

Rataj okazał się sprawnym organizato-

rem prac Sejmu, zaskarbiając sobie po-

wszechny szacunek większości składu 

izby, a od czasu przewrotu majowego stał 

się jednym z głównych krytyków rządów 

sanacyjnych. W marcu 1928 zakończył 

swą działalność jako marszałek Sejmu, 

ale nie zakończył aktywności parlamen-

tarnej i był prezesem Stronnictwa Lu-

dowego. Ponownie prezesem SL był od 

marca 1938 do maja 1939 roku. 

Po wybuchu II wojny światowej nie 

opuścił Warszawy. Był jednym z ini-

cjatorów powołania Robotniczej Bryga-

dy Obrony Warszawy (od 6 września 

1939), a potem zaangażował się w pod-

ziemną działalność niepodległościową i 

polityczną. W listopadzie 1939 Maciej 

Rataj został aresztowany przez gestapo. 

Po trzech miesiącach został zwolniony z 

powodu braku dowodów na prowadzenie 

przez niego antyniemieckiej działalności. 

Jednak nie przerwał aktywności konspi-

racyjnej. Ponownie aresztowany w 1940 

roku, został zamordowany przez Niem-

ców w ramach akcji AB, mającej na ce-

lu eksterminację polskiej inteligencji. 

Zginął 21 czerwca 1940, rozstrzelany w 

masowej egzekucji w Palmirach. Dla hi-

storyka szczególne znaczenie mają wspo-

mnienia M. Rataja, opublikowane dwu-

krotnie, w latach 1965 i 2021.

Maciej Rataj patronuje ulicy na osie-

dlu Wilczy Młyn, łączącej szereg innych 

ulic upamiętniających postacie dwu-

dziestolecia międzywojennego i II woj-

ny światowej.
Marek Rezler
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Jesień w Filii 14 

Spotkania z malarzami słowa
Jesień to nie tylko początek roku 

szkolnego i konieczność powrotu do 
edukacyjnej rzeczywistości po letnim 
wypoczynku. Bibliotekarze z Filii 14 
także zakasują rękawy do nowych 
wyzwań aktywnie promujących czy-
telnictwo wśród najmłodszych.

Powrót dzieci do szkolnych obowiąz-
ków to również wznowienie po wakacyj-
nej przerwie wizyt w bibliotece zorgani-
zowanych grup przedszkolnych i szkol-
nych. W ramach zapoznania z bibliote-
ką dział dziecięcy gości przedszkolaki na 
lekcjach bibliotecznych. Dzieci mają oka-
zję poznać tajniki pracy bibliotekarza, zaj-
rzeć do bibliotecznych zakamarków i szu-
flad czy rozwikłać zagadkę biblioteczne-
go porządku na regałach. Biblioteka to 
przede wszystkim jednak ciekawe opowie-
ści i niesamowite historie. Głośna lektu-
ra książki wybranej przez panie bibliote-
karki pomaga wejść do bogatego świata 
wyobraźni przeróżnych literackich bo-
haterów, znanych, bądź dopiero pozna-
wanych przez czytelniczych nowicjuszy. 
Ich przygody stają się też inspiracją do 
wspólnych zabaw i działań plastycznych. 
Ci, którzy nie pierwszy raz przekraczają 
próg biblioteki, spotykają się natomiast 

na tematycznych zajęciach animacyjno-
-warsztatowych. Wówczas punktem wyj-
ścia do wspólnej lektury, rozważań i gier 
jest konkretnie zaproponowany temat.

Również okazyjne święta stanowią 
pretekst do odkrywania nowego oblicza 
biblioteki. Nie inaczej było z okazji Nocy 
Bibliotek, kiedy w jeden piątkowy wie-
czór zaprosiliśmy czytelników do niety-
powego spędzenia czasu w naszej filii. 
Licznie przybyli uczestnicy mieli jedyną 
w swoim rodzaju szansę sprawdzić, jak 
wygląda biblioteka pogrążona w ciemno-
ściach. Przekonali się, że czytanie przy 
świetle latarki może być dobrą zabawą. 
Wykonali także pracę plastyczną, która 
cieszy oczy tylko w ciemnościach.

Biblioteka Raczyńskich aktywnie włą-
czyła się również w obchody II Tygodnia 
Św. Franciszka – inicjatywy społeczno-
-kulturalnej promującej życie w duchu 
ekologicznym. Filia 14 zorganizowała 
warsztaty Zero Waste dla całych rodzin. 
W temat wprowadził nas Detektyw Ło-
dyga – bohater książek dla dzieci, który 
na potrzeby zajęć zmienił się w zaklina-
cza śmieci. Opowieść przybliżyła ideę re-
cyklingu i upcyclingu, w czym pomogła 
też specjalnie stworzona na zajęcia wer-

sja gry Memory. Polegała ona na szuka-
niu par: przedmiot czy materiał i rzecz, 
do której zrobienia one posłużyły. Na ko-
niec czekało na uczestników zadanie w 
duchu Zero Waste – drugie życie dali-
śmy zużytym płytom CD. Przy pomocy 
filców, kolorowych papierów, plasteliny, 
piórek, pomponów i zakrętek, a przede 
wszystkim wyobraźni, powstały prawdzi-
we dzieła sztuki: łapacze snów, naszyjni-
ki, podkładki pod gorące kubki, bączki i 
różne ozdoby do domu.

Przypominamy, że nadal trwa akcja 
Jesień z malarzami słowa. We wtorkowe 
popołudnia zaproszeni goście przybliża-
ją uczestnikom zagadnienia związane z 
artystyczną stroną książki. W ramach 
spotkań z autorami, ilustratorami i gra-
fikami dzieci mogą puścić wodze swej 
plastycznej wyobraźni i w warsztatowej 
formie przekonać się, że obraz może być 
idealnym dopełnieniem treści. Wszyst-
kich chętnych do aktywnego włączenia 
się w działania biblioteki zapraszamy do 
naszej filii, jak i do śledzenia naszych me-
diów społecznych oraz strony Biblioteki 
Raczyńskich.

Michał Charubin, Zofia Jazdon
Filia 14 Biblioteki Raczyńskich

Wiersze znad Noteci

Miłość do muz, zbóż i… karate
Nie tylko z Piątkowa… z różnych 

stron ściągają do „Dąbrówki” ludzie 
pióra. Młodsi i starsi. Bywa, że z 
daleka. Edward Henka gospodaru-
jący we wsi Drawsko, koło Krzyża, 
nie żałuje czasu i paliwa, bywa na 
Piątkowie chętnie, bo to jest oka-
zja by przeczytać, pokazać swoje 
nowe wiersze. 

Odwiedzam poetę w jego zagro-

dzie. Blisko stąd do Noteci i Drawy. 

Łąki, pola - otwiera się zielony hory-

zont. Gospodarstwo nastawione na 

produkcję rolną i zwierzęcą. Niby da-

leko stąd do literatury. Jednak pra-

gnieniem Edwarda jest zbudowanie 

tu, na resztkach dawnego spichlerza, 

domu pracy twórczej. - Będziecie tu 
przyjeżdżać i pisać… - mówi. Nie tyl-

ko ziemia i literatura, bo E. Henka 

uprawia też egzotyczne sztuki walki, 

karate shotokan, w którym osiągnął 

trzy pasy Kyu. 

Ale oddajmy głos poecie: /Wenus w 
majestacie/ Amor z łukiem? cięciwa śpie-
wa strzała osiąga cel// z kadzielnicy uno-
si się woń/ rozkochane serca/ składają 
ofiarę / uczą się miłości dróg/

E. Henka jest autorem debiutu 

„Stworzeni by kochać”, publikował w 

„Protokole Kulturalnym” i w „Echach 

Nadnoteckich“, był wyróżniany i nagra-

dzany w konkursach literackich. Nieba-
wem ukaże się jego nowa książka „Prze-
milczenia”. Czy spełniają się więc jego 
marzenia?

Miało przecież być jak u Jana z Czar-
nolasu? Młody - in -spe - artysta chciał 
posadzić lipę i pod nią pisać, rzeźbić, ma-
lować? Osiąść pośród łanów zbóż, kwia-
tów, traw. Rychło okazało się, że ziemia 
i zwierzęta wymagają tyle pracy, że nie-
wiele chwil pozostaje dla muz…

Mimo to o piórze E. Henka nie zapo-
mniał. Przyjaciele coraz bardziej doma-
gali się wydania utworów, które poeta 
im czytał. I tak oto narodził się debiut…

***
na miłość
nigdy nie jest za późno
czy masz naście lat 
czy siedemdziesiąt

gdy przytuli cię do piersi
krew szaleje
siła rozpiera
kolory tęczy mają dziwny kształt

co pozostaje gdy ją porzucisz
niedopieszczony żar
cierpienie kolejnego dnia
więc - nie uciekaj

Czytelnika ujmuje dynamika, koloryt 
obrazów, ich temperament. Gdy iskra 
gaśnie /bogowie zasłonili twarz. Bo brak 
miłości jest katastrofą, końcem świata. 

Teksty wzmacniają odwołania do kul-
turowych tropów, figur, alegorii - czy-
tamy więc o Zeusie, Herkulesie, Monie 
Lisie… Autor objawia poczucie humoru, 
dystansu wobec swoich miłosnych pasji. 
Wśród ostatnich wierszy czytamy teksty 
do Boga, do Ukrzyżowanego i wtedy mi-
łość uzyskuje nowy pogłębiony wymiar.

Wiersze E. Henki pisane roman-
tycznym językiem, niewątpliwie znajdą 
swych odbiorców. Są ciepłe i pomysło-
we, zwracają się do uczuć i doświadczeń 
czytelnika. Autorowi życzę na poetyckiej 
ścieżce chłodnej ręki i ciągle tego same-
go gorącego serca…

Jerzy Grupiński
opiekun Klubu Literackiego “Dąbrówka“ 

Edward Henka drugi z lewej, podczas XII 
Turnieju o Pierścień Dąbrówki, na pierwszym 
planie Krzysztof Galas, stoi Kalina I. Zioła, 
siedzi Anna Landzwójczak.
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Krzyżówka nr 11

BARAN (21.03 - 20.04). Warto się przyłożyć do akuratnego pozałatwiania 
wszelkich spraw urzędowych. Porzundek wew kwitach musi być, a zaś potem 
wszystko będzie już proste i łatwe. 
BYK (21.04 - 21.05). Po letnich rajzach i balangach uzbierało się  wew chałupie 
wiele zbyrów i klunkrów, które  najlepiej wyćpnąć na gemyle a wew izbach 
i szafonierkach zaprowadzić porzundek.  
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Słonyszka coraz mniej, ale zaś warto wykorzystać 
ostatnie pogodne dni na rajzę zez famułą wew góry, nad morze albo nawet – bo 
covid już nie taki straszny - do jakich ciepłych krajów. 
RAK (22.06 - 22.07). Bez te ciągłe szporanie prądu wew robocie a także w cha-
łupie można już całkiem wew nerwicę popaść. Ale zaś lepiej daj se trochę luzu 
i lajsnij se nowy ancug albo chociaż jakie słodkie.
LEW (23.07 - 22.08). Nie ma się co borchać na jesienną chlabrę, o tej porze roku 
to przecież normalne. Lepiej więc pomyśleć o jakiej rajzie ze znajomą wiarą 
i troche se poloforować albo poblubrać.  
PANNA (23.08 - 22.09). Wew robocie ani zez sąsiadkami za wiela nie blubraj 
ani tyż się zbytnio nie staluj. Uważaj by jakie mądre cię nie przekabaciły, bo 
możesz na tym stracić wuchtę bejmów. 

WAGA (23.09 - 22.10). Ady przestać już bręczeć na wszystko i wszystkich. 
Jesteś szportowny szczun, masz fi fa do wielu rzeczy i jak się akuratnie przyło-
żysz wnet uzorgujesz wuchtę bejmów.  
SKORPION (23.10 - 22.11). Szykują się fest rajzy po dalekich krajach abo 
chociaż jakie krajowe szkolenie wew robocie. Ino się tam nie staluj i bacz byś 
zdrowia i bejmów nie przenorał.  
STRZELEC (23.11 - 21.12). Bez te urlopowe nygusowanie ino bebech ci rośnie 
a kabza pustoszeje. Zamiast leżeć odłogiem, lepiej zabieraj się do chapania wew 
robocie i zorgowania bejmów.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Propozycjom fest interesów abo nowej roboty 
przyjrzyj się bardzo akuratnie. Zez szumnych zapowiedzi może bowiem niewie-
le wyniknąć, a zaś ino popadniesz wew bachandryje. 
WODNIK (21.01 - 20.02). Ale zaś całkiem fest blubranie i dylanie zez znajomą 
wiarą ci się szykuje. Ino zaś na tych balangach za frechownie se nie poczynaj, bo 
se jeszcze ino poruty narobisz.   
RYBY (21.02 - 20.03). Zez  tego ciągłego glapienia się wew telewizor abo kom-
puter nic dobrego nie wyniknie.  Możesz ino zdrowie przenorać  i poruty wśród 
znajomej wiary se narobić.

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 15 16 17 18 19

HUMORKI
- Mamusiu, skąd się wzią-

łem?

- Bocian cię przyniósł.

- To rozumiem, bociek jest 
dystrybutorem, a kto produ-
centem?

H H H
- Idą takie czasy, że wszy-

scy będziemy zaciskać pasa.

- Tylko że jedni na brzu-
chu, a inni na szyi.

H H H
Na ulicy studenta fizyki 

zaczepia kobieta:

- Do kościoła to dobry 
kierunek?

- Dobry.

Kobieta odchodzi, a stu-
dent do siebie:

- Kierunek dobry, ale 
zwrot przeciwny.

H H H
- Czym się różni ksiądz 

od policjanta?

- Ksiądz mówi: Pan z wa-
mi, a policjant: Pan z nami.

H H H
- Co jest najbardziej po-

trzebne w lesie?

- Papier toaletowy, zwłasz-
cza w iglastym.

Rozwiązanie krzyżówki nr: 11
Kto do rady nadzorczej.
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Piątkowskie Centrum Kultury DĄBRÓWKA 

Os. Bolesława Chrobrego 120, 60-681 Poznań, tel. 61/822 38 33, dabrowka@psm.poznan.pl 

ZESPOŁY MUZYCZNE
•poniedziałek-piątek - godz. 17:00

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

KLUB BRYDŻOWY
•ŚRODA - godz. 15:00

SZKOŁA RUCHU I TAŃCA
• środa - godz. 18:00, piątek - godz. 17:30, 

                            TAI CHI   HI-                                   I- gimnastyka chińska
• wtorek - godz. 19:15

         

                              

KLUB MALUCHA
•wtorek, czwartek - godz. 9:25 - 12:25
•piątek,- godz. 11:30 - 12:50           

ASZ TEATR R -- warsztaty
•wtorek - godz. 17:00, 18:30, 

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

AEROBIK 

- wtorek - godz. 18:00

SENIOR FIT T -- gimnastyka usprawniająca
• poniedziałek, czwartek - godz. 15:45, 17:00
• poniedziałek, piątek - godz. 10:00

JOGA
• poniedziałek, czwartek - godz. 18:00

Warsztaty teatralne w „Dąbrówce” 

Od października roz-
poczęły się warsztaty te-
atralne dla dzieci prowa-
dzone na scenie Piątkow-
skiego Centrum Kultury 
„Dabrówka”. W zajęciach 
bierze udział 15 dzieci w 
wieku 10-12 lat. Trwa ca-
ły czas nabór do grupy 
starszej.

Zajęcia odbywają się co 

tydzień i pierwszy spektakl 

planowany jest na początek 

stycznia. Na zajęciach poja-

wi się również pani scenograf 

oraz aktorzy Teatru asz.teatr. 

Podczas zajęć dzieci korzysta-

ją z rekwizytów, kostiumów 

i dekoracji Teatru asz.teatr.

Stypendystka Poznania
Miejska Komisja Programu Stypendiów Twór-

czych Miasta Poznania w roku 2022 po zapo-

znaniu się i ocenie wszystkich 151 wniosków 

postanowiła jednogłośnie przyznać 26 stypendiów 

dla osób związanych z poznańskim środowiskiem 

kulturalnym. Jedną ze stypendystek w dziedzinie 

kultury została animatorka społeczności lokalnych, streetwor-

kerka, instruktorka klubu osiedlowego „Przyjaciele” na os. 

Bolesława Chrobrego - Sylwia Czubała. Stypendium pozwo-

li jej zrealizować wstęp do badań na temat „współczesnych 

praktyk kulturowych na osiedlach z wielkiej płyty w Polsce”.
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Pamięci o. J. Jońca

Dużo biegania i dobrej zabawy
Zorganizowany na os. Ja-

na III Sobieskiego już po raz 

11. Bieg Jońca zgromadził 

liczne grono miłośników bie-

gania w najróżniejszym wie-

ku. Rozegrano aż 14 biegów 

przełajowych w 26 katego-

riach wiekowych na dystan-

sach od 250 m do 3000 m. 

Wszyscy uczestnicy, którzy 

dobiegli do mety, otrzymali 

medale, a zwycięzcy również 

puchary i nagrody

Zawody, którym patrono-

wało wiele poznańskich urzę-

dów i instytucji, w tym PSM, 

są hołdem dla pijara o. Jo-

zefa Jońca, założyciela Sto-

warzyszenia Parafiada, któ-

ry zainicjował program edu-

kacyjny pod hasłem: „Ruch 

rzeźbi umysł, serce i ciało”. 

Zaangażował się on także w 

projekt „Katyń… ocalić od 

zapomnienia”, mający na ce-

lu upamiętnienie polskich ofi-

cerów zamordowanych w Ka-

tyniu. Ojciec J. Joniec zginął 

w katastrofie prezydenckiego 

samolotu pod Smoleńskiem. 

Dla uczczenia jego pamię-

ci Zespół Szkół Pijarów im. 

Józefa Kalasancjusza od roku 

2011 organizuje bieg, który 

prowadzi przez tereny szko-

ły oraz osiedlowymi alejkami.

Biegowa impreza na Piąt-

kowie jest już jedną z naj-

większych w Wielkopolsce i 

co ważne,  nie wzbudza ty-

le negatywnych opinii co po-

znański maraton, który po-

woduje wiele komunikacyj-

nych utrudnień i utrapień dla 

mieszkańców. Podczas Biegu 

Jońca wszyscy się doskona-

le bawili.




