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Głosowania na Walnym PSM
Podczas odbywającego się na sześciu osiedlach 

częściach Walnego Zgromadzenia PSM  przeprowa-
dzono wiele głosowań. Spółdzielcy wybierali radnych 
do nowej Rady Nadzorczej oraz decydowali m.in. 
o podziale nadwyżki bilansowej. O przebiegu zebrań 
piszemy na str. 7-10.
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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

  

  

Balkony w kwiatach
Zielone osiedle po raz dziesiąty

– Dzięki laureatom mamy piękne osiedle, to oni 
zdobią balkony, urządzają zieleńce i ogródki wokół bu-
dynków – powitała przybyłych na doroczne rozstrzy-
gnięcie konkursu Urszula Cicha. – Wymaga to czasu, 
zamiłowania i pieniędzy. Administracja Osiedla Bole-
sława Śmiałego od kilku lat wiosną przywozi ziemię, 
którą mieszkańcy mogą za darmo wziąć do domów.

Do tego konkursu nie trzeba się zgłaszać. Komisja rady 
osiedla chodzi pośród bloków i wybiera najładniejsze aran-
żacje, które docenia i nagradza.

W kategorii „Ukwiecony balkon” pierwsze miejsce 
zajęła Lucyna Klemens (bl. 8), drugie – Longina Francisz-
czak (bl. 27), a trzecie Łukasz Wala (bl. 14) oraz Barbara 
i Marek Fiszerowie (bl. 27).  Wyróżnienia otrzymali Łucja 
i Jan Poteralscy (bl. 33), Janina Sobol (bl. 7) oraz Irena i 
Łucjan Kałużni (bl. 14).

W kategorii „Zieleńce i ogródki” pierwsze miejsce przy-
padło Krystynie Banaś (bl. 11), drugie – Franciszce i Kazi-
mierzowi Nowakom (bl. 27) oraz Marii Adamczak (bl. 27), a 

trzecie Joannie i Zbigniewowi Gwiazdowskim (bl. 33). Wszy-
scy laureaci otrzymali karty podarunkowe do Castoramy.

- Zdrowa rywalizacja jest najważniejsza – powiedział pre-
zes PSM, Piotr Tysowski – to że państwo sami podejmuje-
cie decyzje gdzie i co zasadzić. Gratuluję i życzę sukcesów w 
przyszłym roku.

- Podziwiam osoby, które mają piękne balkony – powie-
działa Krystyna Kaczmarek, przewodnicząca Rady Nadzor-
czej PSM. – Sama też dbam o kwiaty na balkonie i działce. 
Wiem, jak ważne jest dla nas, by tej zieleni było jak najwięcej 
i by spędzać wśród niej miło czas. Zarażajcie swoją pasją in-
nych mieszkańców, może w kolejnych latach dołączą do was.

Na zakończenie wysłuchano koncertu w wykonaniu Micha-
ła Szóstka, Jerzego Konopy i Małgorzaty Głowackiej. Koncert 
prowadził Krzysztof Wodniczak. A potem rozmawiano jeszcze 
w klubowej kawiarence przy herbacie, kawie i pączkach. (big)

Fot. Urszula Cicha i Bernadeta Ignasiak
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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

CIL zaprasza w grudniu
Harmonogram działań CIL Piątkowo Zachód w grudniu:
4 grudnia (niedziela), os. B. Chrobrego 105, Ognisko na fyrtlu (bud. 

SP Nr 17)
•  godz. 15 – 18 Mikołajkowe warsztaty sąsiedzkie: Bombki dedykowane 

i inne atrakcje (5+); obowiązują zgłoszenia
•  godz. 17- 20 *Warsztaty fotograficzne: Fotografia produktowa - prak-

tyczny pokaz jak wykonywać fotografie na potrzeby sprzedaży przedmio-
tów używanych; obowiązują zgłoszenia
10 grudnia (sobota), os. B. Chrobrego 105, Ognisko na fyrtlu (bud. 

SP Nr 17)
•  godz. 10.30 – 12.30 Świąteczne warsztaty sąsiedzkie: EKOchoinka - 

tworzenie ekologicznych choinek z gałązek (15+); obowiązują zgłoszenia
•  godz. 15 – 17 Pogaduchy do kawuchy... swobodne rozmowy mieszkań-

ców przy kawie i herbacie, wstęp wolny
•  godz. 18- 22+ *Nocne planszówki: stacjonarna wypożyczalnia gier; wstęp 

wolny
17 grudnia (sobota), os. B. Chrobrego 105, Ognisko na fyrtlu (bud. 

SP Nr 17)
•  godz. 10.30 – 12.30 Pogaduchy do kawuchy... swobodne rozmowy 

mieszkańców przy kawie i herbacie, w tym temat: Sąsiedzkie Centrum 
Inicjatyw Lokalnych Piątkowo Zachód - co dalej?; wstęp wolny
26.11 - 18.12, os. B. Chrobrego 105, Ognisko na fyrtlu (bud. SP Nr 17)

•  Sąsiedzka Strefa Kibica - niekomercyjne pokazy wybranych meczów 
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA Katar 2022; wstęp wolny
Więcej informacji oraz zgłoszenia: cilpiatkowo(@)gmail.com W tytule na-

leży wpisać nazwę wydarzenia i datę, w treści należy zawrzeć imię i nazwi-
sko oraz nazwę osiedla.

Warsztaty fotograficzne, Nocne planszówki oraz Sąsiedzka Strefa 
Kibica to działania w ramach akcji Inicjatywa dla Piątkowa, w której miesz-
kańcy zgłosili pomysł i go współrealizują w ramach CIL Piątkowo Zachód.
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R. Wencka wędkarzem roku

Finał z kłopotami
Nie tak wyobrażaliśmy sobie 

organizację naszych ostatnich za-
wodów, które miały rozstrzygnąć 
rywalizację o tytuł Wędkarza Ro-
ku. Planowane spotkanie na zbior-
niku Radzyny, w wyniku niejasno-
ści w sprawie organizacji imprez 
na wodach będących w posiada-
niu Wód Polskich, trzeba było od-
wołać. 

Postanowiliśmy ratować sytuację 
i przenieść zawody na inny akwen. 
Sprawa nie była prosta, bo zosta-
ło nam tylko kilka dni. Na szczę-
ście uratował nas właściciel Łowiska 
Trzaskowo. W sobotę na starcie po-
jawiło się więc tam 36 osób. Pogoda 
nie była rewelacyjna. Siąpił delikatny 
deszczyk, ale wiadomo, że my, wędka-
rze, akurat wody się nie boimy.  

Niestety, chłodniejsza pora roku 
to nie jest dobry okres na ciepłolub-
ne ryby jak karp i karaś, z których 
Trzaskowo słynie. Wielu zawodników 
narzekało na wszędobylskie jazgarze, 
które uaktywniły się, gdy woda sta-
ła się chłodniejsza. Nic dziwnego, że 
w takich okolicznościach dominowały 
ryby małe. Brania większych ryb by-
ły delikatne i trudne do zauważenia. 
Jednak kilka osób mogło pochwalić się 
sporymi leszczami.  

Tytuł Wędkarza Roku 2022 zdobył 
Roman Wencka, który pokazał klasę i 
wygrał pięć razy swój sektor w ośmiu 
zawodach w tym sezonie. Na drugim 
miejscu uplasował się Dawid Skowroń-
ski, a trzecie miejsce zajął Kazimierz 
Kuligowski. Gratulujemy!

Marcin Ruciński

W „Złotym Liściu” 

Ze sztuką i darami jesieni

 Współpraca i pomoc

Słońce dla Korony

Jesień w Klubie Seniora Złoty 
Liść na osiedlu Władysława Ło-
kietka jest pełna różnorodnych za-
jęć i aktywności.

W październiku klubowicze obcho-
dzili Dzień Seniora. Wspólne popołu-
dnie upłynęło w atmosferze wzajemnej 
serdeczności i życzliwości, przy kawie, 
słodkościach i przyjemnej muzyce.

Seniorzy uczestniczyli także w wy-

kładzie z cyklu „Porozmawiajmy o... 
sztuce naskalnej Egiptu”, organizowa-
nym w poznańskim Muzeum Arche-
ologicznym. Uczestnicy usłyszeli wie-
le ciekawych informacji o badaniach 
sztuki naskalnej pochodzącej z czasów 
od epoki lodowcowej po współczesne.

Ponadto, korzystając z pięknej i 
słonecznej pogody, odbył się wspólny 
spacer, a po nim robienie dekoracji z 

darów jesieni. Powstał wyjątkowy stro-
ik i jesienne róże z różnobarwnych li-
ści, których wykonywanie o tej porze 
roku stało się już klubową tradycją.

W najbliższym czasie planowane 
są między innymi zajęcia kulinarne, 
treningi pamięci, zabawa andrzejko-
wa, wyjścia na wykłady, na seans fil-
mowy do kina i wiele innych.

Małgosia Pilch

W październiku instruktor osiedlowego klubu Ko-
rona, Ludmiła Kłos, i 10-osobowa klubowa delegacja 
zostali zaproszeni do Stemplewa.

Z okazji 40-lecia działalności Zespołu Placówek Eduka-
cyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych odbyła się tam 
jubileuszowa uroczystość. Przedstawiciele Korony odebra-
li srebrny medal Słońce w dowód szczególnej wdzięczno-
ści za lata współpracy i pomocy niesionej dzieciom spe-
cjalnej troski.

Miła Mądra
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Więcej okazji do spotkań w Filii 14 

Podróże z książkami i kapeluszami
W dziale dziecięco-młodzieżo-

wym Filii 14 Biblioteki Raczyńskich 
startujemy z dwoma nowymi przed-
sięwzięciami  – Książkowym Biurem 
Podróży i Książkowym Klubem Ka-
peluszowym.

Cieszące się dużą popularnością 
wśród najmłodszych czytelników i ich 
rodziców letnie „Czytasie na Tarasie” 
zainspirowały nas do stworzenia serii 
spotkań jesienno-zimowych w podob-
nej formie. Tym sposobem zrodził się 
pomysł na otwarcie Książkowego Biu-
ra Podróży. Wszystkich żądnych lite-
rackiej przygody zapraszamy w ponie-
działkowe popołudnia do wspólnej lek-
tury, która będzie wstępem do jak naj-
lepszej zabawy. Mile widziani są zwłasz-
cza spragnieni słuchania opowieści czy-
tanych na głos. Uzupełnieniem do wy-
słuchanej historii będą zabawy eduka-
cyjno-plastyczne, więc wszelki strach 
przed odrobiną chaosu, plam i brud-
nych rąk zostawiamy w domu! Zabie-
ramy natomiast nieskrępowaną wy-
obraźnię, twórczą odwagę, ręce chęt-
ne do zabawy oraz wyśmienite nastro-
je. Biuro przyjmuje w każdy poniedzia-
łek o godz. 17, wyłącznie dzieci do lat 

6 wraz z opiekunami. Na zajęcia obo-
wiązują zapisy.

Książkowy Klub Kapeluszowy to z 
kolei propozycja dla czytelnika, który 
pierwsze kroki w bibliotece dawno ma 
już za sobą. Zajęcia organizujemy z my-
ślą o młodzieży w wieku 14-19 lat. Chęt-
nych nastolatków zapraszamy do wspól-
nej rozmowy i wzajemnej inspiracji ulu-
bionymi książkami. Na każdym spotka-
niu uczestnik może podzielić się wra-
żeniami z ostatniej lektury lub krótko 
zaprezentować najciekawszą przeczyta-
ną książkę. Forma opowieści o wybra-
nej pozycji zależy tylko od Was. Będzie-
cie to mogli zrobić na różne sposoby – 
przez prace plastyczną, krótką formę 
muzyczną, skojarzenia kulinarne czy 
najzwyklejszą ustną relację – tak, by 

każdy mógł wyrazić swoje przemyślenia 
w najwłaściwszym dla siebie kształcie. 
Oprócz waszych literackich smaków po-
znamy też gusta prowadzącego bibliote-
karza, a może nawet zaproszonego go-
ścia. I najważniejsze – nie zapomnijcie 
o ulubionym nakryciu głowy lub też ta-
kim, które przygotujecie specjalnie na 
tę okazję. Liczymy na pomysłowość oraz 
nie tylko literackie inspiracje w wyborze 
odpowiedniego kapelusza, czapki czy na-
wet kasku. Zabierzcie ze sobą kubki na 
herbatę lub kawę, kogoś bliskiego i od-
wiedzajcie Książkowy Klub Kapeluszo-
wy. Spotykamy się w wybrane piątki 
o godzinie 17. Zgłoszenia przyjmujemy 
mailowo (filia14dz@bracz.edu.pl) i tele-
fonicznie (61 822 32 83).

Dział dla dorosłych zachęca nato-
miast do obejrzenia wystawy prezentu-
jącej przekrój najważniejszych polskich 
nagród literackich, jak i tych lokalnych, 
przyznawanych przez poznańskie środo-
wisko kulturalne. Wraz z krótką cha-
rakterystyką wybranych nagród poznać 
można nagrodzonych najważniejszymi 
laurami autorów i zwycięskie tytuły, do 
których lektury serdecznie zachęcamy.

Michał Charubin
Filia 14 Biblioteki Raczyńskich

Felietony przyprawione ironią
„Zaskakuje nas róż-

norodność tematów, wąt-
ków, opinii, faktów, hipo-
tez, również występują-
cych postaci. Zebrane w 
książkę felietony już swy-
mi tytułami zapowiadają 
czytelnicze atrakcje (…). 
Piórem lekkim, pełnym 
emocji, tak jak lekkim 
krokiem przechodzi autor-
ka przez ważne sprawy, 
problemy naszego świa-
ta i współczesnego czło-
wieka” – pisze poeta Je-
rzy Grupiński we wstępie 
do najnowszej książki An-
ny Kokot-Nowak, zatytu-
łowanej „Ironiczne szcze-
kanie pióra”. Ukazała się 
ona właśnie na rynku wy-
dawniczym. Opublikowa-
na została przez wielo-
letnią współpracowniczkę 
piątkowskiego Klubu Li-
terackiego „Dąbrówka”, 
w ramach przyznanego 
jej stypendium artystycz-
nego, zrealizowana przy 
pomocy środków budże-
tu Województwa Wielko-
polskiego.

Autorka to eseistka, kry-
tyk literacki i dziennikarka, 
urodzona w Poznaniu. Pisze 

także opowiadania i recen-
zje literackie. Publikowała w 
wielu pismach literackich, 
między innymi „Akancie”, 
„Krytyce Literackiej”, „ele-
Watorze”, „Podlaskim Kwar-
talniku Kulturalnym”, „Pro 
Libris”, „Protokole Kultural-
nym”, a także wielokrotnie 
na łamach „Echa Piątkowa”. 
W latach 2011–2015 współ-
pracowała z pismem literac-
kim „SOSNArt” w Sosnowcu. 
Jej teksty znalazły się w po-
nad 40 antologiach (w roku 
2022 w antologii dla Ukrainy 
„24/02/2022”), almanachach 

i e-bookach. Tłumaczona na 
język angielski, esperanto i 
chiński. 

Najnowsza książka A. Ko-
kot-Nowak to zbiór wybra-
nych 50 felietonów, tworzo-
nych przez autorkę już od 
dziesięciu lat. Teksty ujmują 
tematykę współczesnej kul-
tury, mass mediów i zjawisk 
społeczno-socjologicznych. 
Jak czytamy dalej we wstę-
pie „Anny kopytko pod spód-
nicą?” J. Grupińskiego: „(…) 
nie zmyli nas ta pozorna bez-
troska, kpina i poczucie hu-
moru, bo wbrew pierwsze-
mu wrażeniu, prace te mają 
swój ciężar myślowy, troszczą 
się o nasz ludzki los, człowie-
cze wartości, słowem – o to 
wszystko, co kształtuje drogi 
współczesnego homo sapiens. 
Szczególną uwagą autorki cie-
szą się tak zwane nowe me-
dia, nowe sposoby komunika-
cji, zapisu, porozumiewania”. 

Zebrane w książkę tek-
sty już swymi nietuzinko-
wymi tytułami zapowiadają 
czytelnicze atrakcje: „Bziki, 
manie i nawyki”, „Kuchen-
ne orgie”, „Świąteczna szer-
mierka słowami”, „Inwazja 
przydasiów”, „Bambosze czy 

spadochron?”. W posłowiu – 
eseju, autorka wyjaśnia swo-
je twórcze inspiracje, przywo-
łując postać filozofa, publicy-
sty i działacza społecznego 
Aleksandra Świętochowskie-
go. „(…)  właśnie tego iro-
nicznego pióra, zapisujące-
go kąśliwe zdania na prze-
ścieradle felietonów, pozaz-
drościłam temu zręcznemu, 
choć współcześnie niezbyt 
popularnemu autorowi. (…) 
podszyte szpileczkami saty-
ry teksty Świętochowskiego 
wciąż we mnie rezonowały. 
Wsłuchując się w ich drgnie-
nia, pozwoliłam sobie na 
stworzenie zarysu własnego 
świata, zbudowanego z mate-
rii żartu i pewnej kąśliwości. 
Jak dotąd powstało ponad 
sto felietonów (…). Mam na-
dzieję, że każdy z czytelników 
wejdzie odważnie do mojego 
gabinetu iluzji i groteski, by 
obejrzeć rzeczywistość prze-
glądającą się w zniekształ-
cających lustrach aberracji. 
Niech nikogo nie przestraszy 
«Ironiczne szczekanie pióra» 
– ono nawet, gdy warczy, jed-
nocześnie przyjaźnie macha 
pierzastym ogonem”.

Klub Literacki „Dąbrówka”
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Memoriał J. Moczyńskiego

Turniej na 5 krajów
Blisko 160 zawodników z pię-

ciu krajów stawiło się na poznań-
skim Piątkowie aby rywalizować 
w XVI Międzynarodowym Turnie-
ju Zapaśniczym - Memoriale J. Mo-
czyńskiego.

Memoriał jest corocznym spotka-
niem młodych zapaśników upamiętnia-
jącym postać założyciela i pierwszego 
prezesa klubu „Sobieski Poznań” - Józe-
fa Moczyńskiego. 

W gronie 18 klubów pierwsze miej-
sce wywalczyła drużyna „Sobieskiego 
Poznań”. 

Obecność zawodników z Ukrainy, Ho-
landii Belgii i Hiszpanii podniosła po-
ziom sportowy zawodów i dostarczyła 
wiele emocji podczas zaciętej rywalizacji 
na matach. Medalistami z „Sobieskiego” 
zostali, złotymi: Jehor Kovalov i Adrian 
Kukliński, a srebrnymi: Olgierd Nowic-
ki, Jakub Klapecki, Wojciech Grynia i 
Sebastian Januchta. 

SUKCESY MŁODZIKÓW
Z rozegranych w Janowie Lubelskim 

Mistrzostwach Polski Młodzików w Za-
pasach w Stylu Klasycznym zawodnicy 
KS „Sobieski Poznań” przywieźli dwa 
złote medale. Pierwsze miejsca wywal-
czyli Oliwier Zysk w kat. 57 kg i  Ol-
gierd Nowicki w kat. 68 kg. Obaj okazali 
się bezkonkurencyjni pewnie wygrywa-
jąc wszystkie swoje walki, a  O. Zyska 
nagrodzono również tytułem najlepsze-
go technika turnieju. KS „Sobieski Po-

znań” w klasyfikacji drużynowej wywal-
czył IV miejsce. 

Bardzo dobrze zaprezentowały się 
także zawodniczki KS „Sobieski Poznań” 
na zakończonych w Stargardzie Mistrzo-
stwach Polski U-15. Dziewczyny z Piątko-
wa wywalczyły drugie miejsce w klasyfi-
kacji drużynowej, a indywidualnie  me-
dalistkami zostały: Amelia Borkowska, 
Nikola Słowińska i Zofia Szymańska.

PODWÓJNY MISTRZ
Złoty medal i tytuł mistrza Polskiej 

Ligi Zapaśniczej wywalczył zawodnik 

„Sobieskiego” - Artsiom Shumski, wy-
stępując w kategorii wagowej 97 kg i 
130 kg wygrał wszystkie swoje walki. W 
drodze po złoty medal pokonał mistrza 
Europy w kat. 125 kg  - Kamila Kościół-
ka i klubowego kolegę złotego medalistę 
mistrzostw świata Gerarda Kurniczaka. 

ŁZY SZCZĘSCIA
W otwartych Mistrzostwach Woje-

wództwa Lubuskiego uczestniczyło 21 

najmłodszych zawodników z Piątkowa, 
reprezentujących styl klasyczny i zapasy 
kobiet. Były łzy szczęścia a czasami go-
rycz porażki. Zdobyto jednak kolejne do-
świadczenia. W klasyfikacji drużynowej 
ekipa z Piątkowa wywalczyła IV miejsce.

ZŁOTA DRUŻYNA
Blisko 120 zawodników z ośmiu woje-

wództw stawiło się w Poznaniu aby wal-
czyć w  Drużynowych Wojewódzkich Mi-
strzostwach Polski Kadetów 2022 - Za-
pasy Styl Klasyczny. Rywalizowano w 
dwóch grupach w 10 kategoriach wago-
wych. Pojedynki wyłoniły cztery woje-
wództwa, których reprezentacje w koń-
cowej fazie rywalizowały o medale  i za-
szczytny tytuł. Na matach KS „Sobie-
ski Poznań” nie brakowało emocji i za-
ciętych walk. 

Po  raz trzeci najlepsza okazała się 
drużyna woj. wielkopolskiego, która w 
finale pokonała woj. mazowieckie. Trze-
cie miejsce zajęło woj. śląskie. W zwycię-
skim składzie znaleźli się zawodnicy KS 
„Sobieski Poznań”, uczestnicy szkolenia 
w ramach MCS: Sebastian Warchoł, 
Adam Grandke, Jehor Kovalow, Mi-
chał Wojciechowski, Adam Fietz, Mi-
chał Anioł, Robert Borkowski, Oliwer 
Zysk, Jakub Tomyślak, Tymoteusz Osiń-
ski, Hubert Wysoczański i Kuba Klapec-
ki. Patronat nad zawodami objęła PSM.

W STYLU WOLNYM 
Udany start w Międzywojewódzkich 

Mistrzostwach Młodzików w stylu wol-
nym odnotowali zapaśnicy KS „Sobie-
ski Poznań”. W turnieju rozegranym w 

Pyrzycach wywalczyli drużynowo drugie 
miejsce, zdobywając sześć medali indy-
widualnie. Zawody były kolejnym spraw-
dzianem przed wyłonieniem kadry na 
MŚ U-15. 

SIŁA I MOC
Po udanym starcie w Mistrzostwach 

Europy, na których Sebastian Warchoł 
wywalczył drugie miejsce oraz dwóch zło-
tych medalach na Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży, zmienił on grupę wie-
kową i w Pucharze Polski Juniorów zdo-
był brązowy medal. Walcząc w kat. 97 
kg, pokazał siłę i dobre przygotowanie 
motoryczne. 

Tekst i fot.:
Andrzej Słabęcki i 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

Kandydaci 
do Rady Nadzorczej 

PSM w 2022 r.

Os. Stefana Batorego
 1.Grzegorz Hałuszko
 2.Maciej Kula
 3.Dariusz Leszczyński
 4.Jacek Walczak

Os. Władysława Jagiełły 
i Zygmunta Starego
 1.Krystyna Kaczmarek
 2.Piotr Kruszewski
 3.Waldemar Majtas
 4.Tadeusz Młochowski

Os. Władysława Łokietka
 1.Czesław Koperski
 2.Paweł Perz

Os. Bolesława Chrobrego
 1.Adam Chełkowski
 2.Maciej Góralski
 3.Paulina Grześkowiak
 4.Hanna Kędzierska
 5.Jarosław Kutzner
 6.Mirosława Musielińska-Klemka
 7.Włodzimierz Stefaniak

Os. Jana III Sobieskiego, 
Marysieńki i Baranowo
 1.Ewa Gawrońska-Ratajczak
 2.Włodzimierz Głodowski
 3.Tomasz Hejna
 4.Paweł Kaczmarek
 5.Mikołaj Małasiewicz
 6.Leszek Partyński
 7.Anita Wietrzyńska

Os. Bolesława Śmiałego
 1.Piotr K oper
 2.Mariusz Talaśka

Walne Zgromadzenie PSM
Rywalizacja o głosy i podział nadwyżki bilansowej

Walne Zgromadzenie Poznań-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w tradycyjnej formule odbyło się 
ostatnio wiosną roku 2019. W ko-
lejnych latach 2020 i 2021 z powo-
du ograniczeń koronawirusowych 
zgromadzenia się nie odbyły. Do-
piero w połowie tego roku zagro-
żenie epidemiczne się zmniejszy-
ło i zmiany przepisów prawnych 
umożliwiły zwołanie tego najważ-
niejszego organu spółdzielczych 
władz. 

Przeprowadzenie Walnego Zgro-
madzenia stało się pilną konieczno-
ścią, gdyż upłynęły już kadencje spół-
dzielczych organów. Dlatego w czerw-

cu tego roku na wszystkich sześciu 
osiedlach PSM odbyły się zebrania, 
podczas których wybrano nowe rady 
osiedli. We wrześniu przeprowadzono 
głosowanie na piśmie uchwał Walne-
go Zgromadzenia, natomiast w listo-
padzie odbywały się na poszczegól-
nych osiedlach części Walnego Zgro-
madzenia, podczas których ich miesz-
kańcy wybierali Radę Nadzorczą. W 
jej skład wchodzi 12 radnych, wybra-
nych po dwóch z każdego osiedla. W 
wyborcze szranki stanęło 26 kandyda-
tów. Podczas zebrań przedstawiali oni 
siebie oraz swój program działania.

Równie ważnym tematem jak wy-
bory było głosowanie uchwał nad po-
działem nadwyżki bilansowej z trzech 
kolejnych lat. Zgodnie z prawem spół-
dzielczym o podziale zdecydować mo-
że tylko Walne Zgromadzenie, a po-
nieważ przez ostatnie lata się ono nie 
odbyło, teraz trzeba było zdecydować 
na co przeznaczyć nadwyżkę z trzech 
lat. W sumie do podziału jest ponad 
8 mln zł i o ich przeznaczeniu decy-
dowali uczestnicy zebrań. 

Zarząd PSM przedstawił propozy-
cje uchwał oparte na dotychczas sto-
sowanej zasadzie, że część środków 
przeznaczana jest na cele ogólno-
spółdzielcze, natomiast zdecydowana 

większość z nich pozostaje do wyko-
rzystania w osiedlach, na których zo-
stały one wypracowane. Źródłem zy-
sków są głównie wpływy z czynszów 

Przezroczysta urna z kartami wyborczymi

Inaugurujące Walne Zgromadzenie zebranie mieszkańców os. Stefana Batorego



8  ECHO 12/329 (XXV) ECHO 12/329 (XXV) 9

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

za wynajem lokali użytkowych. 
Osiedla, na których funkcjonu-
je ich wiele, osiągają więc więk-
sze wpływy, które mogą prze-
znaczyć na remonty. Działalność 
lokali użytkowych wiąże się bo-
wiem nie tylko z wpływami, ale z 
licznymi uciążliwościami a także 
szybszym zużyciem alejek, chod-
ników czy innych urządzeń, któ-
rych utrzymanie wymaga zwięk-
szonych nakładów. Dlatego, za-
sada, że większość środków zo-
staje tam gdzie są wypracowy-
wane, była akceptowana przez 
minione lata. 

Pojawiały się jednak głosy 
krytykujące takie rozwiązanie i 
uznające je za niesprawiedliwe w 
stosunku do mieszkańców tych 
osiedli, na których lokali użyt-
kowych jest niewiele i wpływy 
z tytułu ich wynajmu są małe. 
W tym roku grupa niezadowo-
lonych z dotychczasowych zasad 
członków spółdzielni, głównie z 
osiedli Stefana Batorego oraz 
Władysława Jagiełły i Zygmun-
ta Starego, przedstawiła kontr-
projekty uchwał podziału nad-
wyżki bilansowej. Według nich 
ma ona być podzielona stosow-
nie do liczby powierzchni miesz-
kaniowej i użytkowej na poszcze-
gólnych osiedlach. Na takim roz-
wiązaniu tracą osiedla, gdzie lo-
kali użytkowych jest dużo, na-
tomiast zyskują osiedla, gdzie 
takich placówek jest niewiele i 
wpływy były do tej pory małe. 
Dyskusja nad tym, które rozwią-
zanie jest sprawiedliwsze, była 
ożywiona na wszystkich zebra-
niach. Na podstawie różnych, 
niekiedy emocjonalnych wypo-
wiedzi, uczestnicy zebrań decy-

dowali, które projekty uchwal 
poprzeć.

Kolejnym blokiem uchwał 
wymagającym decyzji Walnego 
Zgromadzenia były zgłoszone 
także przez grupę spółdzielców 
propozycje uchwał całkowicie 
zmieniających strukturę orga-
nizacji spółdzielczych organów 
władzy. Ich inicjatorzy propono-
wali w nich znaczne wzmocnie-
nie uprawnień rad osiedli. We-
dług przedstawionych na zebra-
niach opinii prawnych zgłoszone 
propozycje były często niezgod-
ne z przepisami prawa spółdziel-
czego. Ponad 30 takich projek-
tów uchwał musiało jednak być 
głosowanych jedna po drugiej, 
co wydłużało długo w noc i tak 
już przeciągające się zebrania. 
Głosowań na poszczególnych ze-
braniach było sporo, a ostatecz-
ne ich wyniki będą znane po pod-
sumowaniu głosów z wszystkich 
części Walnego Zgromadzenia.

OS. STEFANA BATOREGO
Walne Zgromadzenie zainau-

gurowali 4 listopada mieszkań-
cy os. Stefana Batorego, któ-
rzy spotkali się  w Sali Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego nr 
8 na os. Bolesława Śmiałego. 
Spodziewano się bowiem licz-
nego udziału spółdzielców i w 
tej sąsiadującej z Batorym pla-
cówce panowały lepsze warunki 
obrad. Miejsca wystarczyło dla 
wszystkich chętnych. Procedury 
związane z rejestracją nieco się 
przeciągnęły, podobnie jak dys-
kusje nad wyborem władz zebra-
nia oraz uchwaleniem zmian w 
porządku obrad. 

Mimo skrócenia czasu pre-
zentacji kandydatów do 3 minut, 

nie brakowało pomiędzy nimi, a 
także uczestnikami zebrania po-
lemik i sporów. Przewodniczący 
Rady Osiedla Stefana Batorego, 
kandydujący do Rady Nadzor-
czej, przekonywał do nowej for-
muły podziału nadwyżki bilanso-
wej. Nie wszyscy kandydaci się 
z tym zgadzali. Również opinie 
uczestników były podzielone. W 
głosowaniach część z nich popar-
ła propozycje Zarządu.

Większa zgodność wśród 
kandydatów panowała w kwe-
stii usprawnienia przepływu in-
formacji w spółdzielni oraz peł-
niejszego wykorzystywania w jej 
zarządzaniu nowoczesnych tech-
nologii informatycznych.  Po pre-
zentacjach przystąpiono do wy-
borów oraz głosowań nad propo-
zycjami zmian w statucie spół-
dzielni, które przeciągnęły ze-
branie do późnej nocy.

OS. WŁADYSŁAWA 
JAGIEŁŁY I ZYGMUNTA 

STAREGO    
Po załatwieniu kwestii pro-

ceduralnych związanych z wy-
borem władz zebrania i uchwa-
leniem porządku obrad przystą-
piono do prezentacji kandyda-
tów. W pytaniach do nich oraz 
podczas dyskusji najwięcej emo-
cji wzbudzały kwestie podziału 
zysku. Kandydująca ponownie 
do Rady Nadzorczej, była jej 
przewodnicząca w minionej ka-
dencji, przekonywała, że przez 
27 lat był on dzielony tak jak 
w projektach uchwał zapropo-
nował Zarząd. Jednak inni kan-
dydaci mieli odmienne zdania, 
podobnie jak wielu uczestników 
zebrania.

Nie brakowało też wnikli-
wych pytań w stosunku do nie-
których kandydatów. Musieli 
odpowiadać czy rzeczywiście 
mieszkają, czy tylko są właści-
cielami mieszkań na osiedlu, 
które chcą reprezentować w Ra-
dzie Nadzorczej a także czego 
dokonali podczas poprzednie-
go zasiadania w spółdzielczych 
organach. Jeden z uczestników 

zaapelował nawet by każdy kan-
dydat wyjaśnił co nim kieruje, 
że chce zostać radnym. Ubiega-
jących się o ponowny mandat 
radnych, którzy w minionych 
miesiącach z upoważnienia Ra-
dy Nadzorczej pełnili obowiązki 
prezesa i zastępcy prezesa Za-
rządu PSM pytano o ich dokona-
nia, a zwłaszcza kwestie umów 
zawartych z firmą Cerber moni-
torującą osiedla.

Przewodnicząca Rady Nad-
zorczej poprzedniej kadencji, w 
składanym podczas zebrań spra-
wozdaniu z działalności Rady 
wskazywała na złożone okolicz-
ności, w jakich ona funkcjono-
wała. Jej członkowie zdecydowa-
li o odwołaniu poprzedniego za-
rządu i powierzeniu pełnienia je-
go obowiązków osobom z grona 
radnych. Sprawowali oni funk-
cje do chwili wyłonienia w kon-
kursie, który musiano przepro-
wadzić dwukrotnie, obecnego 
zarządu PSM. Ustępująca Rada 
Nadzorcza odbyła w sumie 25 
posiedzeń i podjęła 59 uchwał.

OS. WŁADYSŁAWA 
ŁOKIETKA

Na kameralne zwykle spotka-
nia mieszkańców tego osiedla 
tym razem licznie stawili się peł-
nomocnicy członków spółdziel-

ni. W tej części Walnego Zgro-
madzenia było ich nawet więcej 
niż mieszkańców.

Najmniejsze z piątkowskich 
osiedli na przyjęciu kontrpro-
pozycji podziału nadwyżki bilan-
sowej mogło stracić – jak głosi-
ły ulotki rozprowadzone wśród 
uczestników – ponad 460 tys. zł. 
Nic zatem dziwnego, że właśnie 
dyskusja nad tymi kwestiami 
wzbudziła sporo emocji. Dopy-
tywano kandydatów, które roz-
wiązania popierają i jak głoso-
wali lub będą głosować na swo-
ich osiedlach. Niektórzy z nich 
unikali jasnych odpowiedzi, co 
jak skwitowano, też jest odpo-
wiedzią. 

W głosowaniu uczestnicy ze-
brania jak jeden mąż opowie-
dzieli się za propozycjami Zarzą-
du w sprawie podziału nadwyżki 
bilansowej. O ostatecznym wyni-
ku zdecyduje jednak posumowa-
nie głosów z wszystkich części 
Walnego Zgromadzenia. Wybo-
ry Rady Nadzorczej oraz deba-
ta i głosowania nad pozostałymi 
punktami porządku obrad prze-
biegły sprawnie, choć niewielu 
uczestników wytrwało do końca 
głosowania nad propozycjami 
zmian w statucie, które w zdecy-
dowanej większości odrzucono. 

OS. BOLESŁAWA 
CHROBREGO

Tradycyjnie zebranie na 
Chrobrym gromadzi wielu 
uczestników. Tak było również 
i tym razem. Propozycje zmian 
w porządku obrad zmierzają-
ce do wcześniejszego głosowa-
nia projektów podziału nadwyż-
ki budżetowej wzbudziły ostrą 
dyskusję. W głosowaniu nie zy-
skały one poparcia. Najpierw 
przystąpiono więc do procedu-
ry wyborczej, która zajęła spo-
ro czasu, a później gdy uczestni-
ków nieco już ubyło głosowano 
nad uchwałami o podziale zysku 
oraz projektami zmian w statu-
cie spółdzielni.

Kwestie zasadności podzia-
łu zysku raz po raz pojawiały 
się jednak podczas prezentacji 

kandydatów do Rady Nadzor-
czej. Dopytywano ich jak oni 
sami głosowali i które ich zda-
niem rozwiązanie jest lepsze i 
korzystniejsze. Jedna z mieszka-
nek wskazywała w dyskusji, że 
ogólna powierzchnia lokali użyt-
kowych na tym osiedlu i na osie-
dlu Batorego jest zbliżona, jed-
nak różnica wpływów jest znacz-
na. Zamiast więc próbować za-
bierać zyski ich osiedlu, które 
wymaga przecież znacznych na-
kładów remontowych, inicjato-
rzy nowego podziału powinni 
lepiej gospodarować swoimi za-
sobami. Zwolennicy nowego po-
działu zysku odwoływali się do 
poczucia solidarności i wspól-
nego gospodarowania spółdziel-
czymi zasobami. Argumentów 
przedstawiano wiele, a o wszyst-
kim zdecydują wyniki głosowa-
nia z wszystkich części Walne-
go Zgromadzenia.

OS. JANA III 
SOBIESKIEGO

Przybyłych na zebranie do 
hali klubu zapaśniczego „Sobie-
ski Poznań” witały ulotki z infor-
macją, że przyjęcie kontrpropo-
zycji podziału nadwyżki budże-
towej oznaczałoby utratę przez 
to osiedle kwoty ponad 730 tys. 
zł, które można byłoby przezna-
czyć na niezbędne remonty i 
modernizacje budynków, które 
należą do najstarszych na Piąt-
kowie. Niektóre mają już ponad 
40 lat i upływ czasu daje się im 
mocno we znaki. Finansowy ar-
gument przekonał uczestników 
zebrania i wszyscy zgodnie za-
głosowali za utrzymaniem trady-
cyjnego podziału oznaczającego, 
że zyski zostają w większości w 
osiedlu, które je wypracowało.

Do uczestników kierowano 
też sporo innych ulotek szcze-
gółowo informujących na które-

Walne Zgromadzenie PSM

Rywalizacja o głosy i podział nadwyżki bilansowej

Dokończenie ze strony 7

Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia

Glosują mieszkańcy os. WJ i ZS

Obrady na os. Władysława Łokietka

Obrady w zapaśniczej sali Sobieskiego

Dokończenie na stronie 10

Zarząd PSM uczestniczył we wszystkich 
zebraniach
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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 

Walne Zgromadzenie PSM
Rywalizacja o głosy i podział nadwyżki bilansowej
go kandydata głosować. Rywalizacja o 
mandat radnego z każdym zebraniem 
nabierała rumieńców i pomiędzy ubie-
gającymi się o nie dochodziło do nie-
kiedy ostrych polemik. Wskazywano w 
nich między innymi, że zgodnie z zale-
ceniami polustracyjnymi nie powinno 
się łączyć zasiadania w radzie osiedla 
z członkostwem w Radzie Nadzorczej. 
Jednego z kandydatów odpytano z te-
go co się ostatnio ważnego wydarzyło 
na osiedlu i okazało się, że niewiele wie 
o osiedlu, które chce reprezentować w 
Radzie Nadzorczej. Niespodzianką by-
ło też ogłoszenie przez jedną z kandy-
datek podczas prezentacji rezygnacji 
z ubiegania się o mandat. Kandyda-
ci często opowiadali się za zmianami 
statutowymi, które zachęcą większość 
członków do aktywniejszego udziału w 
życiu spółdzielni i wyborze jej władz.

OS. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO
Finał cyklu zebrań Walnego Zgro-

madzenia nastąpił tam gdzie je rozpo-
częto - w Sali Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 8 na os. Bolesława Śmia-
łego. W niej 21 listopada spotkali się 
mieszkańcy tego osiedla. Mimo zimo-
wej aury frekwencja była duża, licznie 
reprezentowani byli pełnomocnicy i 
sprawy związane z rejestracją uczest-
ników oraz wyłonieniem władz zebra-
nia zajęły nieco czasu. 

Na wniosek prowadzącego obrady 
przegłosowano skrócenie czasu pre-
zentacji kandydatów do „3 minut bez 
prawa zadawania pytań”. Wywołało to 
dyskusje, protesty i wniosek o kolej-
ne głosowanie nad możliwością zada-
wania pytań. Został on ponownie od-
rzucony przez większość uczestników. 
Niektórzy kandydaci wykorzystywali 
więc swój czas prezentacji na zadawa-

nie pytań kontrkandydatom. Pozosta-
wały one w większości bez odpowiedzi.

Kwestią ogniskującą uwagę ze-
branych, obok wyboru radnych, były 
uchwały dotyczące podziału nadwyżki 
budżetowej. Inicjatorzy obliczania jej 
w stosunku do ogólnej powierzchni 
mieszkalnej i użytkowej dowodzili, że 
opowiadając się za tym nowatorskim 
rozwiązaniem mieszkańcy dużego os. 
Bolesława Śmiałego zyskają blisko mi-
lion złotych, które będzie można wy-
korzystać na osiedlowe inwestycje i 
remonty. Nie wszystkich przekonali i 
w głosowaniu byli zwolennicy jedne-
go i drugiego rozwiązania. Ostatecz-
nie zdecyduje podsumowanie głosów 
z wszystkich części Walnego Zgroma-
dzenia.  

W jego wszystkich częściach, od po-
czątku do końca uczestniczyli przed-
stawiciele Zarządu PSM i jej główny 
księgowy. Na zakończenie obrad, pre-

zesa Piotra Tysowskiego spytaliśmy o 
pierwsze gorące wrażenia:

- Optymizmem może napawać, że 
w wyborach do Rady Nadzorczej obok 
doświadczonych kandydatów pojawiło 
się też kilka młodych osób. Rywalizacja 
bywała niekiedy ostra, ale wydaje się 
ona przejawem zaangażowania w spra-
wy spółdzielni. Wszyscy ubiegający się 
o mandat przedstawiali bowiem wiele 
ciekawych pomysłów, nad których moż-
liwościami wdrożenia będziemy – mam 
nadzieję owocnie - współpracować z wy-
braną Radą Nadzorczą. Sześć zebrań w 
dwa tygodnie to był niewątpliwie duży 
wysiłek organizacyjny. W ich przygoto-
wanie zaangażowanych było wielu pra-
cowników spółdzielni i za ten dodatko-
wy trud należą się im podziękowania. 
Chciałbym je również wyrazić wszyst-
kim spółdzielcom, którzy wzięli udział 
w zebraniach. 

Walerian Ignasiak

Dokończenie ze strony 9

Pobieranie kart wyborczych na Śmiałym
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Wrastanie w Piątkowo 

Blaski i cienie wielkiej płyty
Przy jednej ze ścieżek na os. 

Jana III Sobieskiego rośnie niedu-
ża kępa młodych drzew. Właściwie 
nic szczególnego, zieleni na tym 
osiedlu nie brakuje i administra-
cja osiedla dba o tę jego ozdobę 
bardzo dobrze. Jest jednak w ro-
ku kilkanaście dni, kiedy ta kępa 
młodych drzew cieszy szczególnie. 
To czas jesieni, kiedy liście zaczy-
nają zmieniać barwę przed opad-
nięciem. 

Dwa z rosnących tam dębczaków 
wyglądają całkiem zwyczajnie, zupełnie 
podobnie jak dąb „Jan”, zasadzony na 
pamiątkę setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Państwo Polskie, 
z inicjatywy mieszkańców osiedla. Tu 
cytat z tabliczki przy drzewie: „Dąb 
‘MONUMENT’, Quercus MONU-
MENT  JAN, w setną rocznicę od-
zyskania przez Polskę niepodle-
głości. Mieszkańcy Osiedla Jana 
III Sobieskiego. Listopad 2018.”  
Ten dębczak rośnie pomiędzy jednym z 
przedszkoli i boiskiem sportowym, na 
którym odbywały się „Dni Piątkowa” 
a w tym roku rodzinny festyn. Pozo-
stałe drzewka to dęby czerwone, ma-
jące nieco inne kształtem liście, które 
jesienią przybierają intensywną czer-
woną barwę i takie pozostają na drze-
wach dość długo. Ten liściany zielono 
– czerwony kontrast trwa kilkanaście 
dni i cieszy oko każdego.  

SŁABE PUNKTY
Zawsze mówiłem i pisałem, że 

mieszkamy w najlepszej części rozbu-
dowanego Poznania. Piątkowo leży na 
północ od śródmieścia, wyżej od pozo-
stałych rejonów i ma piękne sąsiedztwo 
z Górą Moraską oraz dwoma rezerwa-
tami przyrody. My, mieszkańcy Piąt-
kowa mamy też najbliżej nad morze i 
całkiem blisko do sąsiadujących z nami 
na północy jezior i lasów. Czy jest ja-
kiś słaby punkt tego pięknego miejsca? 
Ano jest i to w samym jego środku. Już 
kiedy ponad sześćdziesiąt lat temu czci-
liśmy parapetówką otrzymanie miesz-
kania na Winogradach przez naszych 
jeszcze starszych przyjaciół, zwróciłem 
uwagę na to, że w mieszkaniu jest tyl-
ko jeden pion kanalizacyjny i przez tę 
„oszczędność” kuchnia i ubikacja sąsia-
dowały ze sobą przez ścianę. Pomyśla-
łem również wtedy, że wąskie korytarze 
i brak jakichkolwiek ułatwień w poru-
szaniu się nie są prawie żadnym pro-
blemem tylko dla ludzi młodych i zdro-
wych. Teraz, będąc już w słusznym wie-
ku, odczuwam ten słaby punkt naszego 
pięknego miejsca szczególnie dotkliwie. 
Podobnie współczuję młodym mamom, 
mocującym się z wózkami przy pokony-
waniu tych ośmiu stromych i wąskich 
stopni schodów już w drodze na parter. 

 Piszę o tym, bo sam mieszkam w 
bloku, zbudowanym z płyt, wytwarza-
nych przed laty w „fabryce domów” 
produkującej prefabrykaty - płyty dla 
bloków na osiedlach winogradzkich i 
piątkowskich. Ta „fabryka” przy ul. 
Trójpole, to już historia. Bloki zbu-
dowane z „wielkiej płyty” mają zbyt 
wąskie korytarze i schody, co unie-
możliwia dobudowanie jakichkolwiek 
ułatwień w poruszaniu się, szcze-
gólnie dla wózków dziecięcych lub 
inwalidzkich. A kto pamięta, że kie-
dy wprowadzaliśmy się do tych no-
wych bloków, przy schodach prowa-
dzących na parter poręcz była tylko z 
jednej strony? 

WRASTANIE TRWA
W lutym roku przyszłego minie peł-

ne cztery lata od pierwszego felietonu 
i jeszcze prawie pół roku od startu pro-
jektu „Wrastanie w Piątkowo”. Jak ten 
czas leci! A zaczęło się od współpracy 
autora z czwórką nauczycieli z Zespo-
łu Szkół Zakonu Pijarów, którzy podję-
li udaną próbę zachęcenia uczniów tej 
szkoły do spisania wspomnień swoich 
rodziców, dziadków i sąsiadów o tym, 
jak to niegdyś, prawie pół wieku te-
mu na Piątkowie było. Powstało pra-
wie sześćdziesiąt opracowań, w zna-
komitej większości bardzo interesują-
cych i ciekawie napisanych. 

Wydział Historii UAM dołożył 
swoją pracę, wykonując kilkanaście 
plansz, zawierających zdjęcia z piąt-
kowskich osiedli, na tle których zo-
baczyć można było część tych prac 
uczniów oraz sześć pierwszych felie-
tonów z „Echa Piątkowa”. Plansze 
prezentowane były podczas ostatnich 
„Dni Piątkowa” przed pandemią oraz 
w Zespole Szkół Zakonu Pijarów. Ko-
lejnym krokiem miało być wydanie 
przez Wydział Historii UAM publikacji 
– książki, zawierającej dotychczas wy-
konane prace, wraz z wprowadzeniem 
do tematu, napisanym przez historyka 
z tego Wydziału. Praca nad projektem 
szła do przodu. Zostały przeprowadzo-
ne spotkania w osiedlowych klubach, 
na których seniorzy przedstawiali swo-
je wspomnienia. W „Echu” przedsta-
wiane były kolejne felietony. Przyszedł 

jednak czas pandemii i przygotowania 
do konferencji naukowej poświęconej 
wrastaniu w Piątkowo, jak i prace 
nad dalszą częścią projektu stanęły w 
miejscu. Pojawiła się jednak obeecnie 
szansa na kontynuację i pomyślne za-
mknięcie całego projektu. 

PIĘCIU MĘCZENNIKÓW
Przed rokiem w tych felietonach 

przedstawiani byli nasi przodkowie, 
głównie Wielkopolanie, którzy zasłu-
żyli się szczególnie w przygotowaniu 
i zwycięskim przebiegu Powstania 
Wielkopolskiego. Przypomniani zo-
stali także żołnierze walczący w skła-
dzie Armii Poznań w wojnie obronnej 
we wrześniu 1939 roku. Teraz przy-
szedł czas przypomnienia innych, tak-
że prawdziwie wielkich ludzi tamtego 
czasu, którzy  oddali swoje młode ży-
cie za Wiarę i Ojczyznę. Tymi młody-
mi Wielkopolanami byli Oratorianie 
- pięciu młodych wychowanków Sa-
lezjańskiego Oratorium św. Jana Bo-
sko w Poznaniu, którzy byli liderami 
młodzieży katolickiej. Jako podejrzani 
o przynależność do nielegalnej orga-
nizacji politycznej zostali aresztowani 
we wrześniu 1940 roku. Według hi-
tlerowskiego aparatu terroru działali 
nielegalnie, a więc w konspiracji. Z te-
go powodu zostali oskarżeni o zdradę 
stanu i uwięzieni. Prawie rok cierpie-
li w więzieniach w Poznaniu, Wron-
kach, Berlinie i Zwickau a końcem 
ich drogi przez mękę było więzienie 
w Dreźnie, gdzie 24 sierpnia 1942 zo-
stali zgilotynowani. Do końca swoich 
dni zachowali wiarę i przekonanie o 
słuszności swoich działań. Tymi mę-
czennikami byli: Czesław Jóźwiak lat 
22, Edward Kaźmierski lat 22, Fran-
ciszek Kęsy lat 21, Edward Klinik lat 
23 i Jarogniew Wojciechowski lat 19. 

Ci poznańscy męczennicy czasu 
pierwszej połowy ubiegłego wieku zo-
stali w roku 1999 beatyfikowani przez 
Jana Pawła II i uznani jako błogosła-
wieni. W Poznaniu zostali również 
upamiętnieni jako patroni nowej pa-
rafii na Dębinie, przy ulicy Orzecho-
wej, która została wydzielona z para-
fii pod wezwaniem Świętej Trójcy na 
Dębcu w roku 2013. Są także patro-
nami Zespołu Szkół Salezjańskich na 
Ratajach, przy ul. Bohaterów II Woj-
ny Światowej. Na Piątkowie śladem po 
tamtym ponurym czasie wojny jest co-
raz słabiej czytelna tablica na okaza-
łym budynku przy ulicy Obornickiej. 
Tekst tej tablicy informuje o tym, że 
w piwnicy tego domu w czasie wojny 
więzieni byli Polacy z Piątkowa i Su-
chego Lasu. Obecnie budynek stoi pu-
sty i czeka na swoje nowe przeznacze-
nie. A tablica?    

Hubert Owczarek
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Prosto z miasta 
Odloty nie tylko świąteczne

Na progu roku 2022 pisałem w 
tym miejscu, że trzy dwóje w da-
cie – a kiedyś była to przecież naj-
niższa uczniowska ocena – nie mo-
gą oznaczać niczego dobrego. Oczy-
wiście,  nie byłem żadnym jasnowi-
dzem – żartowałem. Jednak jak zwy-
kle rzeczywistość przerosła żarty. Ta-
kiego kiepskiego roku, zasługującego 
na dwóję z minusem, nikt się chyba 
nie spodziewał. Nie dość, że gnębił 
nas koronawirus, to jeszcze doszła 
wojna za naszymi wschodnimi gra-
nicami oraz związane z nią inflacja, 
sankcje i drożyzna. Pesymiści mogą 
stwierdzić, że już chyba nic gorszego 
spotkać nas nie może. Optymiści jed-
nak ich pocieszą, że oczywiście mo-
że! Najlepsze w tym szczególnie nie-
udanym roku jest chyba tylko to, że 
jego koniec jest już bliski. W dacie 
kolejnego nie ma już tyle dwójek i 
może chociaż on zasłuży na końco-
wą przysłowiową trójkę? 

H H H
A za nami, przed nami i w ogó-

le wszędzie wokoło święta. W ich 
nastrój próbują nas wprowadzać już 
od jakiegoś czasu handlowcy oraz 
inni spece od marketingu, którzy na 
wszelkie sposoby starają się przemie-
nić nasze nieco szare i nijakie ży-
cie w nieustające radosne świętowa-
nie. Jaskrawym tego przykładem jest 
uczynienie z naszych pełnych zadumy 
i melancholii listopadowych Wszyst-
kich Świętych wesołego halloween. 
Próby powstrzymania tego pędu zdają 

się na nic, wszyscy muszą się prze-
bierać i bawić się ile wlezie. Święto-
wanie musi być bowiem zbiorowe i 
powszechne. Zgodnie z medialną na-
gonką wszyscy Polacy pokochali już 
halloweenowe szaleństwa, tym bar-
dziej pokochają więc i bożonarodze-
niową atmosferę, która zalewa nas 
tuż po ich zakończeniu. Do grudnia 
i wigilii jeszcze szmat czasu a wo-
kół nas już pełno mikołajków, reni-
ferków, bombek, choinek i tym podob-
nych gadżetów. Wigilijno-noworoczne 
świętowanie trwa już na dobre. Po-
znań poszedł na rekord i tegorocz-
ne jarmarki bożonarodzeniowe zor-
ganizował aż w czterech miejscach, 
na placach Kolegiackim i Wolności, 
Rynku Łazarskim oraz terenach Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich. 
Jest więc gdzie świętować. Żeby było 
tylko jeszcze za co. Jednak narzekać 
czy marudzić nie wypada, tym bar-
dziej  że po noworocznym świętowa-
niu zaraz wejdziemy w świętowanie 
wielkanocne, po nim świętojańskie, 
świętomarcinskie, a potem znowu już 
halloween i wigilia. 

H H H
Zdaje się, że pod tym względem 

coraz bardziej odlatujemy w kosmos. 
Potwierdza to zorganizowanie w po-
znańskim obserwatorium astrono-
micznym hucznych obchodów odkry-
cia w roku 1949 planetoidy 1572, 
którą na chwałę naszego miasta od-
krywcy nazwali Posnania. Okaza-
ły obiekt o średnicy ponad 30 km, 

mniej więcej tyle ile z jednego koń-
ca Poznania na drugi, krąży sobie 
gdzieś pomiędzy Marsem i Jowiszem 
i pojęcia nie ma, że nad Wartą ce-
lebruje się jego urodziny czyli odkry-
cie oraz chrzciny. Posnania już jest 
w kosmosie, natomiast Poznań, a 
zwłaszcza jego włodarze, też odlatu-
ją coraz wyżej. 

H H H
Powrót do rzeczywistości bywa 

jednak gorzki. Tylu słów krytyki ile 
w tym mijającym roku wylano na 
poznańskie władze nie padło chyba 
przez całe poprzednie dziesięciolecia. 
Trzeba przyznać, że na takie oceny 
solidnie sobie one zasłużyły wyczy-
nami remontowymi czy edukacyjny-
mi. Poznaniakom pozostaje jedynie 
zgrzytać zębami i jakoś sobie radzić 
w coraz bardziej rozkopanym mie-
ście. Pod choinkę dostali jednak nie 
lada niespodziankę. Okazuje się, że 
Poznań znalazł się na podium kra-
jowego rankingu  miast zrównowa-
żonego rozwoju. Lepiej wypadły tylko 
Świnoujście i Warszawa, a za nami 
cała reszta polskich miejscowości. 
Rankingu nie sporządzał nikt nie-
zrównoważony, lecz opracowano go 
na podstawie oficjalnych statystyk 
Głównego Urzędu Statystycznego, 
uwzględniających kilkadziesiąt pa-
rametrów warunków życia  w mia-
stach. Wynika z nich, że w Pozna-
niu jest dobrze, a nawet bardzo do-
brze. I tak trwa mać! 

WIST  

  

Wokół Piątkowa
Ulica Uświacka

W północnej części osiedla Ste-
fana Batorego mamy zespół niewiel-
kich uliczek, z których nazw często 
nie zdają sobie sprawy nawet stali 
mieszkańcy tej części Poznania. Ale 
na planach Poznania sprzed kilku-
nastu lat są jak najbardziej widocz-
ne i zaznaczone. Upamiętniają miej-
scowości dawnej Rosji, często dziś 
już mające notatkę w bardzo szcze-
gółowych mapach tego kraju. Ale są. 
Zwłaszcza że był czas, gdy obszar 
ten znajdował się w granicach Rze-
czypospolitej.

Zacznijmy od ulicy Uświackiej. Na-
wiązuje do nazwy niewielkiej miejsco-
wości Uswiaty, znajdującej się w ob-
wodzie pskowskim, liczącej dziś około 
3 tysięcy mieszkańców, która jest sie-

dzibą administracyjną rejonu uswiat-
skiego. Uswiaty położone są pomię-
dzy jeziorami Uzmień i Uswiatsko-
je, znane są jako ośrodek przemysłu 
drzewnego.

Uswiaty należą do najstarszych 
miejscowości dzisiejszej Rosji Po raz 
pierwszy były wzmiankowane pod na-
zwą Wswiacz w 1021 roku, kiedy Ja-
rosław Mądry przekazał ją we włada-
nie księciu połockiemu Briaczysławo-
wi. W późniejszych dokumentach no-
towano także formy nazwy Wswiaty, 
Uswiacz, Swiacz i Ust´-Swiato. W XII 
wieku Uswiaty weszły w skład księ-
stwa witebskiego, które wydzielono 
z księstwa połockiego. W 1320 roku 
miejscowość została przyłączona do 
Litwy po odziedziczeniu księstwa wi-

tebskiego przez Olgierda. Na począt-
ku XVI wieku Uswiaty znalazły się 
w granicach księstwa moskiewskiego. 
W 1567 roku w mieście wzniesiono 
twierdzę. W 1580 roku miejscowość 
została zajęta przez wojska polsko-li-
tewskie i przyłączona do Rzeczypo-
spolitej. W 1654 roku Uswiaty zo-
stały zdobyte przez Rosjan i w 1658 
roku ustanowiono je siedzibą ujezdu. 
Po rozejmie andruszowskim w 1667 
roku miasto ponownie znalazło się w 
granicach Rzeczypospolitej. Było tak 
aż do pierwszego rozbioru Polski w 
1772 roku, gdy Uswiaty zostały włą-
czone do Rosji. W 1985 roku miej-
scowość otrzymała status osiedla ty-
pu miejskiego.

Marek Rezler
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„Młode pióra” wróciły na Piątkowo 

Laureaci turnieju poetyckiego
Młodzi adepci pióra znów spo-

tkali się w  Centrum Kultury „Dą-
brówka” na IX Turnieju Poetyckim  
- „Młode pióra”, tym razem wzbo-
gaconym o warsztaty literackie. 

Organizatorem imprezy i fundato-
rem głównej nagrody - rzeźby w brą-
zie -  był znany pisarz poznański Jerzy 
Grupiński. Na spotkanie licznie przy-
była młodzież wraz z opiekunami, tak-
że ze szkół z Piątkowa. Spośród gości 
imprezy - poznańskich pisarzy,  wyło-
niono jury w składzie: przewodniczący 
Marek Słomiak, poetki Ewa Moskalik 
i Aldona Latosik. 

Pierwsze miejsce i tym samym na-
grodę główną w postaci wspomnianej 
rzeźby przyznano Urszuli Mankiewicz  
za wiersz „***/ Kiedyś znajdę /Spado-
chron ze słów złoty/”.

Drugie  miejsce zajął wiersz „Has-
sleglitter”, napisany w formie sonetu, 
autorstwa Wojciecha Ryszarda Gaw-
rońskiego. Trzecia nagroda trafiła do 
Małgorzaty Kleiber (wiersz  „xxx Je-
stem owcą...”) która była już wcześniej  
zauważona  w Lednickiej Wiośnie Po-

etyckiej w Turnieju Białych Piór .Tak 
więc finaliści Turnieju – to nie nowi-
cjusze...

Przyznano także dwie równorzęd-
ne nagrody w kategorii poezji dziecię-
cej uczennicom: Zofii Brzezińskiej za 
wiersz  „Kot” oraz Ewie Żołądkowskiej 
za utwór „Czerwiec”. Obie dziewczynki 
były już wcześniej nagrodzone w kon-
kursie szkolnym „Wiersz Miesiąca”. 

Gratulujemy wszystkim młodym 
twórcom oraz ich opiekunkom: Ewie 
Matuszewskiej, która została uhono-
rowana tomikami  przybyłych poetów, 
w uznaniu za świetne przygotowanie 
i wsparcie  młodzieży oraz Agniesz-
ce Mąkini znanej poznańskiej poetce, 
która  zaprezentowała swój nowy tomik 
„Równomagia”.

Małgorzata Szczęsna-Łyssowska
Członkini Klubu Literackiego „Dąbrówka”

Idzie dalas, bejmów coraz mniej, to trzeb-
no oszczędzać. Kuchnia poznańska jest nie 
tylko tania, ale tyż pożywna. Przepisy zebra-
łam od wiaruchny zez Poznania i opublikowa-
łam w książeczce gwarowej „W antrejce pod 
ryczką”. Książeczka została wydana w 1999 
roku i stała się hitem. A oto przepisy:

Pyry zez gzikiem
Składniki: kilo pyrów, funt białego sera, kwaterka 

śmietany, dwie cebule, sól i pieprz do smaki.
Rychtowanie: Pyry ugotować w mundurkach. Gzik: 

biały ser wymojtać zez śmietaną i pokrojoną wew kostkę 
cebulą, dodać sól i pieprz.

Obrane pyry każdy se myrdo wew gziku.

Parzybroda  lub fuslapa(zupa)
Składniki: główka włoskiej kapusty, ka-

woł chabasu, funt pyrów, włoszczyzna, wody 
półtora litra, łyżeczka kminku, ździebko so-
li do smaki.

Rychtowanie: Do gotującej się osolonej wo-
dy ćpnij chabas i niech się przewroco zez pół 
godziny. Zaś potym wrzuć pokrojoną włoszczy-
znę, kapustę, pyrki i kminek. Zupa musi być 

gęsta, jak zaś wszyćko będzie durch miętkie, to w sam 
rychtyk do spucnięcia.

Tero wiaruchna ma blendery i inne wynalazki, więc 
jest łatwiej.

Życzę smacznego.
Halina Płoszyńska

Przepisy kuchni poznańskiej

 Przerwa na czytanie
W Szkole Podstawowej nr 34 im. 

Wojska Polskiego po raz kolejny odby-
ła się „Przerwa na czytanie”. Zorga-
nizowano ją  w ramach III Międzyna-
rodowej edycji ogólnopolskiej akcji po-
pularyzującej wśród dzieci i młodzieży 

lekturę książek. W holu szkoły spotka-
ły się chętne osoby, by wspólnie po-
czytać ulubioną książkę. W tym roku 
po raz pierwszy uczestniczyły dzieci z 
grup przedszkolnych wraz ze swoimi 
paniami z Przedszkola nr 190. Były to: 

Gąsienice, Mrówki i Świerszcze. Książ-
ki czytali też oczywiście uczniowie z 
klas 4-8 oraz nauczyciele. Młodszym 
uczniom z klas 1-3  czytały panie wy-
chowawczynie. Akcja cieszyła się du-
żym zainteresowaniem. (DK)
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Krzyżówka nr 12

BARAN (21.03 - 20.04). Koniec roku bliski, trza się więc przyłożyć do akurat-
nego wyrychtowania wszelkich spraw urzędowych. Porzundek w kwitach ale 
zaś musi być, a potem wszystko będzie już proste i łatwe. 
BYK (21.04 - 21.05). Warto wykorzystać pierwsze zimowe dni na rajzę w góry 
abo do jakich ciepłych krajów. Zez takiego lofrowania i blubrania z nową wiarą 
mogą wyniknąć całkiem fi fne pomysły.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Ale zaś fest świąteczne lofrowanie po całkiej fa-
mule ci się szykuje. Ino zaś na tych rajzach i balangach za frechownie se nie 
poczynaj, bo jeszcze w kalafę zarobisz i poruty se narobisz.   
RAK (22.06 - 22.07). Bez te ciągłe podwyżki w składach oraz porzundki 
w domu można w nerwicę popaść. Ale zaś lepiej daj se więcej luzu i zabierz 
famułę na zakupy abo chociaż na jakie słodkie.
LEW (23.07 - 22.08). Wew robocie ani zez sąsiadkami za wiela nie blubraj, ino 
zabieraj się akuratnie do porzundków. Uważaj by jakie mądre cię nie przekaba-
ciły, bo możesz na tym stracić wuchtę bejmów. 
PANNA (23.08 - 22.09). Jeszcze nie czas na świąteczne nygusowanie. Zamiast 
leżeć odłogiem, lepiej bierz się do chapania wew robocie oraz zorgowania bej-
mów. Może sypnie nimi gwiazdor?

WAGA (23.09 - 22.10). Nie ma się co borchać na chlabrę i śnieg, zimą przecież 
musi być zimno. Lepiej więc pomyśl o jakim wygibie ze znajomą wiarą, nie 
zapomnij tyż o porzundkach i prezentach.  
SKORPION (23.10 - 22.11). Przepynkaliśmy jakoś koronawirusa to infl ację tyż 
przepynkamy. Ale zaś na święta przed famułą zbytnio się nie staluj i bacz byś 
zdrowia i bejmów nie przenorał.  
STRZELEC (23.11 - 21.12). Zez tego ciągłego glapienia się wew telewizor abo 
komputer nic dobrego nie wyniknie.  Możesz ino zdrowie przenorać  i poruty 
wśród znajomej wiary se narobić.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Ady przestań już borchać się na famułę, szczu-
nów a nawet kejtra. Jesteś szportowny szczun, masz fi fa do wielu rzeczy i jak się 
akuratnie przyłożysz, to  wnet uzorgujesz wuchtę bejmów.
WODNIK (21.01 - 20.02). Pod choinkę skapnąć mogą propozycje fest intere-
sów abo nowej roboty. Ale zaś uważaj byś nie popadł w jakie bachandryje, bo ze 
szumnych zapowiedzi może bowiem niewiele wyniknąć. 
RYBY (21.02 - 20.03). Na świąteczne balangi przyjdzie pora, na razie zdrowie 
najważniejsze. Zadbaj o nie jak należy. Pogimnastykuj się trochę, polataj zez 
kijami po parku albo między blokami i wyćpnij wszelkie blondki.

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

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

Gwiazdy mówią... po naszymu  
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HUMORKI
Dziewięciolatek przycho-

dzi do ojca z pracą domową 
z przyrody:

- Tato, od czego robi się 
burza?

Ojciec wzdycha i odpo-
wiada:

- Synku, czasami od jed-
nej porzuconej skarpetki…

H H H

Katechetka pyta Jasia 
na lekcji religii:

- Kto wszystko widzi, 
wszystko słyszy i wszyst-
ko wie?

- Nasza sąsiadka!
H H H

Spytałem dziewczynę, 
czy może mi podać gazetę. 
Odpowiedziała:

- Mamy XXI wiek, weź 
iPada.

Ten pająk nawet się nie 
zorientował, co go trafiło.

H H H

- Po czym poznać, że je-
steś już stary?

Auta z twojego roczni-
ka zamiast tanieć, drożeją.

Rozwiązanie krzyżówki nr: 12
Czas prezentów nadchodzi.
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Nie tylko na szkle malowane 

Jesienny wernisaż w Batorym

Grupa Pracowni Sztuk Wizual-
nych w klubie seniora Batory dzia-
ła bardzo prężnie od przeszło ro-
ku pod kierunkiem dr Magdaleny 
Parnasow-Kujawy z poznańskie-
go Uniwersytetu Artystycznego. 
9 listopada zaprosiła na wernisaż 
prac swoich członków.

- To jest nasz drugi wernisaż, je-
stem pełna podziwu, bo seniorki są wy-
jątkowe – mówi pani Magdalena. – My-
ślę, że wszyscy dostrzegają serce, ja-
kie włożyły w realizację prac. Od stro-
ny sztuk wizualnych one są niesłycha-
nie ciekawe. Panie również zmierzy-

ły się z trudem 
malowania na 
szkle. Mam wie-
le uznania dla 
ich cierpliwości 
i otwartości na 
nowe zadania. 
Dla mnie to za-
szczyt móc pra-
cować z nimi, 
widzieć energię 
i zapał, których 
mogliby im po-
zazdrościć mło-
dzi ludzie.

W imieniu 
seniorek przemówiła Urszula Frącko-
wiak, dziękując za atmosferę: - Myśla-
łyśmy, że prawie nie potrafimy nic, a 
otworzyłyśmy się na nowe wyzwania.

- Październik i listopad są dość 
intensywne w klubie – dodaje Be-
ata Przybylska-Kujawa. – Seniorzy w 
ostatnim czasie byli na kilkudniowej 
wycieczce w górach, zwiedzali m.in. 
Książ i Walim. W klubie mieliśmy 
imieniny osób z trzeciego kwartału. 
Poza tym było też spotkanie klubo-
wych 80-latków przy kawie i słodkim. 
Byliśmy na smażeniu powideł, cały 
dzień na świeżym powietrzu. Szyku-
jemy się do obchodów imienin osób 
z czwartego kwartału, Andrzejek, a 
wcześniej Święta Niepodległości. Wy-
bieramy się z wizytą do Parku Ilumi-
nacji. Będziemy mieć też spotkanie z 
radcą prawnym na tematy interesują-
ce seniorów. (big)
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Nagrodzone spośród 600 prac 

Młode artystki z laurami

Uczestniczki zajęć plastycznych 
w „Dąbrówce” zostały laureatkami 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczne-
go „Uliczki, kamieniczki, zaułki” zor-
ganizowanego pod patronatem Krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych im. Ja-
na Matejki. 

W konkursie wzięły udział dzieci i mło-

dzież z całej Polski. Uczestnicy pokazali swoje ulubio-
ne miejsca znajdujące się w ich miastach, wyróżniające 
się oryginalną konstrukcją, ciekawym wyglądem lub po 
prostu bliskie ich sercu. 

Na konkurs nadesłano ponad 600 prac – tym bar-
dziej cieszy, że laureatkami konkursu zostały Aleksan-
dra Górka i Gabriela Kopek, uczestniczki warsztatów 
plastycznych PCK „Dąbrówka”, które prowadzi artysta 
plastyk Anna Szyszka.


