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KARTA RABATOWA UPOWAŻNIA 
DO ZNIŻKI W WYSOKOŚCI 15% 

DOTYCZY CAŁEGO MENU
NIE OBOWIĄZUJE W DOWOZIE

Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,
tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28

                                    OBIADY DOMOWE

chrzciny * komunie * rocznice ślubu
stypy * garmażerka * catering

os. Bolesława Śmiałego 4a 
(pawilon naprzeciw Poczty)

facebook: Na górce, e-mail: nagorce@op.pl
telefon: 600 595 762 

Dokończenie na stronie 4

Piątkowskie ferie na piątkę
Aktywne wakacje 

2017 na Piątkowie do-
biegają końca. W Echu 

kontynuujemy fotorela-
cję z ferii organizowa-



2  ECHO 9/266 (XX)

  
  

Ogiery, zamek i plaża 

W połowie lipca senio-
rzy z klubu Złoty Liść wy-
jechali na wycieczkę do 
Sierakowa. Zarówno po-
goda, jak i nastroje do-
pisywały nam przez ca-
ły dzień.

Pierwszym punktem wy-
cieczki było Stado Ogierów, 
gdzie mieliśmy okazję podzi-
wiać piękne zwierzęta. Dużą 

atrakcją okazał się również 
przejazd bryczką.

Zwiedziliśmy także Mu-
zeum Zamek Opalińskich w 
Sierakowie, dowiadując się 
wielu interesujących infor-
macji związanych z dzieja-

mi zamku.
Następnie wraz z prze-

wodnikiem udaliśmy się na 
spacer edukacyjny po mieś-

cie, poznając ciekawe fakty i 
miejsca w Sierakowie.

Wycieczkę zakończyliś-
my spacerem po plaży nad 
jeziorem oraz chwilą relak-
su w miejscowej kawiarni.

Małgosia Pilch
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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 

WARZYWA 
I OWOCE

bez nawozów i oprysków,
polecane dla małych dzieci!

dla osób starszych i chorych
możliwa dostawa do domu, tel. 787 209 322możliwa dostawa do domu, tel. 787 209 322

świeże jaja wiejskie
Os . Batorego 15c, czynne: pn – pt.  8 - 17, sob. 8 - 14Os . Batorego 15c, czynne: pn – pt.  8 - 17, sob. 8 - 14

FRYZJER 
„Izabella” 

os. B. Śmiałego 30k
wt., pt. 10-19, 
śr., czw. 10-16

sob. 9-14
w czwartki zniżka 20%
Tel. 501 018 416

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

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315

  instalacja systemów operacyjnych Windows
  rozwiązywanie problemów z działaniem 

komputera
  diagnozowanie problemów sprzętowych
  usuwanie wirusów i programów
  instalacja i konfiguracja sieci 

(routery, WI-FI, modemy ADSL, kablowe itp.)
  udostępnianie internetu dla innych 

komputerów
  instalacja dodatkowych akcesoriów 

i sterowników

dojazd gratis, faktury

„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 
Tel. 61 822 78 57,  601 56 87 32 

  

  

  

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Maciej Górecki 

rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia nr 6244)
świadczy usługi w zakresie wyceny nieruchomości

Poznań i okolice - działki, domy, mieszkania

Piątkowo i Winogrady - rabat 20%  
tel. 506-930-922

Grupa rekreacyjna dla dorosłych zaprasza na zajęcia:

gdzie przy pomocy ćwiczeń znanych ze sztuk walk:
    • Poprawiamy kondycję i humor
  • Spalamy kalorie i dobrze się bawi my
• Poznajemy techniki Judo i samoobrony, zwiększając pewność siebie

Treningi: wtorki i czwartki 19:30
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Os. Władysława Łokietka 104
 czarnykotjudo@gmail      facebook.com/judo.fi tness.poznan
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Dokończenie ze strony 1
nych przez Poznańską 
Spółdzielnię Mieszkanio-
wą na osiedlu Jana III 
Sobieskiego oraz osiedlu 
Stefana Batorego.

Na Sobieskiego zajęcia 
odbywały się głównie w 
Klubie Sportowym Sobie-
ski Poznań, gdzie do dys-
pozycji była siłownia, sala 
do gier zespołowych i sala 
z matami. Nie zabrakło tak-
że wyjść na Termy Maltań-
skie, był też aktywny dzień 
na kompleksie Malta Ski – 
zabawy na pontonach i ka-
ruzela. Odbyła się też rowe-

rowa wycieczka do rezerwa-
tu meteorytów na Morasku.

W gimnazjum na Bato-
rego w hali sportowej i na 
boiskach na świeżym powie-
trzu rywalizowano w grach 
zespołowych. Dzieci były 
też na basenie a nawet w 
łodziach WOPR-u wybrały 
się na  wodną przejażdżkę.

Wszędzie uczestnikom 
towarzyszyli wykwalifiko-
wani opiekunowie i wycho-
wawcy. (big)

Fot. – Andrzej Słabęcki, 
Kasia Żebrowska, Marta Erbert 

i Weronika Głowacka

Piątkowskie ferie na piątkę



 

 

Przychodnia Zdrowia NOVAMED 
os. B. Chrobrego 118 

Zaprasza  
 

 
  

 
 

 

Zapisy w rejestracji lub pod numerem 
telefonu 61 855 04 31 

Cyfrowe, programowane aparatyCyfrowe, programowane aparaty

Przyjd , sprawd , wypróbuj! 
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Zaproszenie na EKOzGranie 
Stowarzyszenie Cen-

trum Promocji Ekoro-
zwoju zaprasza miesz-
kańców osiedla Piątko-
wo oraz Jana III Sobie-
skiego i Marysieńki, gru-
py znajomych, a szcze-
gólnie dzieci (od 11 r.ż.) 
z rodzicami, dziadkami 
lub babciami do uczest-
niczenia w nieodpłatnych 
warsztatach w ramach 
projektu „EKOzGranie – 
warsztaty”. Projekt jest 
dofinansowany ze środ-

ków budżetu Miasta Po-
znania w Konkursie Mi-
krodotacji Centrum Ini-
cjatyw Lokalnych Po-
znań 2017.

Podczas spotkań prze-
niesiesz się w świat, w któ-
rym:

-  zmierzysz się z sy-
mulacją rzeczywistych 
procesów, szczególnie 
opartych na ograniczo-
nych zasobach wystę-
pujących we wspólnej 
przestrzeni – na ile po-

dejmiesz odpowiedzial-
ność za swoje decyzje?

-  będziesz mógł rozwi-
jać wiele umiejętności 
(m.in. współpracę, ko-
munikację, negocjacje, 
myślenie strategiczne, 
ekonomiczne zarządza-
nie zasobami) – w ja-
kim obszarze chcesz się 
rozwijać?

-  będziesz mógł bliżej 
poznać swoich sąsia-
dów – czy chcesz zacie-
śnić relacje z najbliższy-

mi lub poznać lokalną 
społeczność?

Warsztaty odbywają się 
od 1 lipca do 15 listopada 
2017 r. Terminy są podawane 
na bieżąco (możliwość 
dostosowania do preferencji 
zorganizowanych grup). 
Zgłoszenia należy przesy-
łać na adres mailowy: ar-
kadiusz.zacharzewski@cpe.
info.pl, wpisując w temacie 
EKOzGranie 2017, a w tre-
ści imię i nazwisko oraz nr 
tel. oraz informacje dodat-
kowe, np. preferowane ter-
miny warsztatów (data, go-
dzina), lokalizację czy licz-
bę osób w grupie. Więcej 
informacji otrzymać można 
pod numerem 727 918 596.

Podczas warsztatów bę-
dą wykorzystywane gry:

1)  Ropa z Catanu – Zna-
cie osadników z Cata-
nu? A mieliście oka-
zję przebywać na wy-
spie w czasach, kiedy 
odkryto na niej ropę 
naftową? Jak wyko-
rzystasz nowy suro-
wiec w rozwoju swo-
ich miast?

2)  Władcy Doliny – Ży-
jesz w dolinie rze-
ki. Czy chcesz po-
znać świat, w któ-
rym Twój sukces za-
leży od sposobu, w 
jaki stawisz czoła wy-
zwaniom zrodzonym 
przez warunki poli-
tyczne i ekonomicz-
ne oraz nieprzewidy-
walność środowiska? 
Czy uda wam się zna-
leźć optymalne roz-
wiązanie?

3)  Pandemia – Czy zbli-
ża się koniec świata? 
Czy potrafisz współ-
pracować? Czy jako 
drużynie specjalistów 
uda się wam uchro-
nić ludzkość przed 
unicestwieniem?

4)  EkoSkrzaty – Świat, 
który prawdopodob-
nie jest Tobie bli-
ski, ponieważ jesteś 
w mieście. Jednak... 
nie jako człowiek. Czy 
odnajdziesz się w roli 
skrzata? Czy zadbasz 
o zasoby i nauczysz 
mieszkańców zacho-
wań przyjaznych dla 
klimatu?
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KALENDARIUM PSM 
 4 września - dyżur członków Rady Nadzorczej

 5 września - Komisja Rewizyjna RN

 7 września - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

21 września  - zebranie RN

26 września - Komisja ds. Aktów Prawnych RN

Coraz w ięcej aktualnych informacji
o sprawach 

Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

w zakładce 
INFORMACJE I KOMUNIKATY

na www.psm.poznan.pl

Z prac Rady Nadzorczej
Przyjęto plany remontowe i eksploatacyjne na 2018 r.

Sierpniowe posie-
dzenie Rady Nadzor-
czej rozpoczęło się tra-
dycyjnie od rozpatrze-
nia wniosków o pozba-
wienie członkostwa w 
spółdzielni osób zalega-
jących z opłatami czyn-
szowymi. 

Większe niż dwumie-
sięczne zaległości miało 
w minionym miesiącu 36 
spółdzielców. Ponad poło-
wa z nich uregulowała zo-
bowiązania, inni zawarli 
porozumienia o ich ratal-
nej spłacie, Radzie pozo-
stało więc do rozstrzygnię-

cia kilka spraw. W niektó-
rych Rada wstrzymała się z 
podjęciem decyzji o wyklu-
czeniu, ale w przypadkach 
znacznych zaległości jedno-
głośnie postanowiła o po-
zbawieniu ich członkostwa.

Głównym tematem ob-
rad była analiza wyników 
ekonomicznych PSM w 
pierwszym półroczu. Przed-
stawiając je, Mariusz Talaś-
ka podkreślił, że spółdziel-
nia we wszystkich segmen-
tach działalności uzysku-
je pozytywne wyniki. Nie 
ma więc zagrożeń dla osią-
gnięcia planowanych celów. 

Wskazał, że podjęte działa-
nia dla poprawy wyników 
tzw. bazy Boranta przy-
noszą pierwsze pozytyw-
ne efekty.

Następnie radni rozpa-
trzyli kwestie zatwierdze-
nia korekty stawek eksplo-
atacyjnych oraz planów re-
montowych i eksploatacyj-
nych osiedli na rok 2018. 

W trakcie dyskusji, w  
oparciu o analizy prze-
prowadzone podczas obrad 
Komisji Rewizyjnej, Rada 
Nadzorcza podjęła jedno-
głośnie uchwały o ich przy-
jęciu. Tadeusz Młochowski, 
przewodniczący Rady Nad-
zorczej, stwierdził, że przy-
jęte plany w pełni uwzględ-
niają stanowiska poszcze-
gólnych rad osiedli. Stosun-
kowo wczesne ich uchwale-
nie pozwala na dobre przy-
gotowanie się do ich re-
alizacji. Radni zatwierdzi-
li także plan przyszłorocz-
nych kosztów administracji 
ogólnej spółdzielni. (i) 
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Na Jana III Sobieskiego i Bolesława Śmiałego
Nowi kierownicy administracji dwóch osiedli
Bezpośrednią obsługą mieszkańców oraz utrzymaniem w należytym stanie infrastruktury technicznej zaj-

mują się administracje osiedli. Ich sprawne działanie ma więc zasadniczy wpływ na warunki życia miesz-
kańców. Decyzją Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 1 sierpnia administracje dwóch piąt-
kowskich osiedli mają nowych kierowników. Administracją Os. Bolesława Śmiałego kieruje Przemysław 
Twardowski, a Administracją Os. Jana III Sobiekiego – Maciej Delikta. Obaj są od lat związani z Piątko-
wem i PSM, zapytaliśmy ich więc o doświadczenia, przemyślenia i zamierzenia.

PRZEMYSŁAW TWARDOWSKI: 
TERMOMODERNIZACJA DO 2021 R.

Jestem absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowe-
go Politechniki Poznańskiej a także uzyskałem licencję za-
rządcy nieruchomości. Byłem jednym z pierwszych miesz-
kańców osiedla Bolesława Śmiałego, a w PSM pracuję od 
2005 r. na stanowisku inspektora ds. technicznych. Pod-
stawowym zadaniem zarządcy, określonym w przepisach 
prawnych, jest „utrzymanie nieruchomości w stanie nie-
pogorszonym” i takie też będzie moje główne zadanie jako 
kierownika administracji. Oczywiście, mieszkańcy i ja sam 
również chciałbym, aby ten stan się poprawiał i na osie-
dlu mieszkało się coraz wygodniej. Jednak osiągnięcie te-
go jest związane z wysokością wpłat mieszkańców na fun-
dusz remontowy. Wzrost płac w budownictwie oraz pod-
wyżki cen materiałów budowlanych powodują, że z roku 
na rok za te same pieniądze możemy wykonać coraz mniej 
prac remontowych. Musimy więc  liczyć na wyrozumiałość 
mieszkańców przy proponowaniu ewentualnych podwyżek 
stawki remontowej. Zapewniam, że będziemy się starali 
optymalizować koszty bieżącej eksploatacji poprzez stoso-
wanie materiałów o dłuższym okresie użytkowania i mniej 
zawodnych. Warto podkreślić, że dużo zależy od samych 
mieszkańców, którzy dbając należycie o wspólne mienie 
i przeciwdziałając jego dewastacji, mogą przyczyniać się 
do obniżenia kosztów eksploatacyjnych.

Najważniejszym przedsięwzięciem inwestycyjno-remon-
towym realizowanym systematycznie na osiedlu jest ter-
momodernizacja kolejnych budynków. Są to prace kosztow-
ne pochłaniające większą część budżetu remontowego. Do 
docieplenia pozostało jeszcze kilka budynków i całe zada-
nie chcemy zakończyć w latach 2021-2022 r. 

Chcemy też rozwijać działalność kulturalną sprzyjającą 
integracji mieszkańców. Na uznanie zasługują dokonania 
osiedlowego klubu „Korona”. Warto rozszerzać jego róż-
norodne działania i dlatego chcielibyśmy przekształcić go 
w Osiedlowy Klub Kultury „Korona”. Takie zamierzenia 
wynikają z oczekiwań mieszkańców oraz istoty spółdziel-
czości. W swych działaniach będę współpracował z Radą 
Osiedla i zawsze będę do dyspozycji mieszkańców, którym 
chcę służyć pomocą w rozwiązywaniu problemów.

MACIEJ DELIKTA: 
KONTYNUOWAĆ DOBRE ROZWIĄZANIA

Dotychczasowy kierownik administracji, Eugeniusz Ję-
drzejczak, przechodzi na emeryturę. Zamierzam kontynuować 
dotychczasowe dobre działania i wprowadzać nowe, polepsza-
jąc komfort życia.

Mieszkam na osiedlu Jana III Sobieskiego od ponad 20 
lat, a w jego administracji pracuję od 1991 r., ostatnio jako za-
stępca kierownika ds. technicznych. Znam więc dobrze osiedle 
i ludzi, którzy tutaj mieszkają i nieobce są mi nasze problemy.

Osiedle jest jednym z większych i starszych osiedli na Piąt-
kowie. A to oznacza, że coraz więcej uwagi trzeba przykładać 
do remontów budynków i infrastruktury technicznej a także 
dostosowywaniem ich do aktualnych przepisów i standardów. 
Ciągłej opieki wymaga piękna soiedlowa zieleń, w tym nasz 
park, który jest ewenementem na skalę ogólnopolską. 

Za bardzo ważną, jeśli nie najważniejszą, kwestię uwa-
żam utrzymanie osiedla i Spółdzielni w całości bez podziału 
na dziesiątki małych enklaw wspólnotowych. Uważam, że du-
ży może więcej.

Administracja będzie realizować wypracowane z Radą Osie-
dla plany remontowe i inwestycyjne. Obejmują one różnorodne 
przedsięwzięcia, a ich celem jest poprawa stanu osiedla i stan-
dardu życia mieszkańców. Pomocne w tym może być przyjęcie 
przez Radę Miasta planu zagospodarowania tej części Piątko-
wa, do którego podczas konsultacji zgłosiliśmy m.in. wniosek 
o zachowanie układu urbanistycznego osiedla charakterystycz-
nego dla lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku. Chcemy, by taki zapis uchronił osiedle przed „dogęsz-
czaniem” zabudowy.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji na osiedlu 
Jana III Sobieskiego dzieje się wiele dobrego i to zarówno 
w zakresie remontów, modernizacji, jak i przedsięwzięć kultu-
ralnych oraz sportowych. To u nas odbywają się Dni Piątko-
wa oraz Piknik osiedlowy, w tym roku 9 września, to u nas 
działa fantastyczny Klub Seniora Hetman z przeszło dwu-
stu bardzo zaangażowanymi uczestnikami oraz popularnymi 
wśród dzieci półkoloniami. Współpracujemy ze znanym w Pol-
sce Klubem Sportowym „Sobieski”, szkołami i przedszkola-
mi, współorganizując zajęcia wakacyjne i festyny dla najmłod-
szych mieszkańców. To co dzieje się na Sobieskim jest możli-
we dzięki ludziom kochającym swoje osiedle. Dziękuję im za 
to i zapewniam o dalszej współpracy. Pragnę również serdecz-
nie podziękować mojemu poprzednikowi za wiele lat pracy dla 
naszego osiedla. (i)
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KLUB LITERACKI

PIĄTKOWSKIE 
CENTRUM KULTURY

12 IX 2017 o godz. 18 (wtorek): Wieczór utworów 
satyrycznych, biesiadnych, fraszek, dedykacji, aforyzmów, 
limeryków itp. Zapraszamy do czytania. Pisarka z rataj-
skiego muralu – Barbara Tylman.
19 IX 2017 o godz. 18 (wtorek – Bistro „Cezar”): Tomasz 
Rębacz – „Sytuacje, tom równorzędny”. Recenzja – Alicja 
Kubiak. Prezentacja rysunków Izabeli Czarny i obrazów 
Grażyny Kielińskiej.
3 X 2017 o godz. 18 (wtorek): Klubowe debiuty: Adam 
Maria Synowiec, Aleksander Talarkiewicz. Omówienie 
– Marek Słomiak.
17 X 2017 o godz. 18 (wtorek): Promocja nowej książki 
Stanisława Chutkowskiego – „Relacje”. Recenzja – Jerzy B. 
Zimny. „Pstryk…” – poetycki debiut Agnieszki W. Pawlak.

Zapraszamy do publikacji w Protokole Kulturalnym
Spotkania w „Dąbrówce”, os. Bolesława Chrobrego 117. 

Prowadzi Jerzy Grupiński

Z ,,Dąbrówki” – pisarz i jego krytyk

Relacje Stanisława 
Chutkowskiego z poezją 
polską są więcej niż po-
prawne. Poznański po-
eta, inżynier z wykształ-
cenia zaczął pisać sto-
sunkowo niedawno. Jak 
wielu innych rodaków, 
wpadł w wir lirycznego 
słowa i w okresie pię-
ciu lat wydał cztery to-
my poezji.

Początkowo, traktowa-
łem sympatycznego inżynie-
ra z rezerwą. Lokując jego 
pisanie w umownym koszy-
ku lirycznych owoców wąt-
pliwej jakości i gatunku. Po-
jedyncze utwory, które czy-
tałem, nie trafiały do mnie, 
ale moje uwagi kierowane 
do autora – jak się później 
okazało, nie trafiły w próż-
nię. Ostatni tom poezji pt. 
„Relacje” przyprawił mnie 
o zakłopotanie – przystąpi-
łem do niego z dużą rezer-
wą, a tu olbrzymie zasko-
czenie: jest to poezja więcej 
niż poprawna, jest to poeta 
w miarę już ukształtowa-
ny, powód do dumy środo-
wiska, w którym ,,dorastał 
swoim słowem” i w końcu 
sam może mieć satysfakcję 
z ogromu pracy włożonej w 
warsztat poetycki. Własny, 
odrębny warsztat, trzeba to 
podkreślić.

,,Dzieci Dąbrówki” z oj-
cem Jerzym Grupińskim pi-
szą swój odrębny rozdział li-
teratury. Ile przez ten Klub 
Literacki przewinęło się na-
zwisk! Wystarczy że wymie-
nię Dariusza Sośnickiego i 
Magdę Gałkowską, jeszcze 
wcześniej – rzesza znanych 
i uznanych obecnie polskich 

pisarzy. Teraz stara się do-
trzymać im kroku Stani-
sław Chutkowski, poeta, po-
litechnik, człowiek pogodne-
go usposobienia, niezwykle 
pracowity i szanowany w 
środowisku.

W tomie ,,Relacje” znaj-
duję kilkanaście wierszy wy-
sokich lotów. Bynajmniej 
nie podniebnych, jak najbar-
dziej przyziemnych, uzbro-
jonych w słowa potoczne, 
ale po mistrzowsku zesta-
wione w liryczną formę. 

Poeta ucieka od patosu, 
obce mu są zawiłe metafo-
ry, a jak już, to sytuacyjne 
metafory, ale nie oderwane 
od rzeczywistości. Unika 
bieganiny po podwórkach 
przeszłości, nie wraca tam 
po ograne już tropy, szuka 
własnych określeń dla rze-
czy i przedmiotów prostych, 
w powszechnym użytkowa-
niu. Wspina się na mural, 
szukając strof miejskich, 
ulic i parków, gdzie dojrze-
wają nowe miłości. Ale mia-
sto staje się coraz mniej li-
ryczne, dlatego stara się je 
upiększyć swoją oryginal-
ną wyobraźnią: /…/,,z wie-
kiem / zostaję fanem te-
go miejsca / przyzwycza-
ja się / przeciera ścieżki 
innego krajobrazu”.

,,Inny” krajobraz, w nim 
te same ścieżki i na nich in-
ni ludzie. Poezja jest mniej 
podatna na skutki czasu, 
może oszukiwać czas, może 
szybciej kroczyć i ma zdol-
ności powrotu na chwilę, na 
spotkanie z kimś, kogo już 
nie ma, na ponowne zobra-
zowanie dzieciństwa, w spo-
sób odrębny bardziej urze-

czywistniony: /…/,,wróciły 
wspomnienia dziecka / 
które przy lampie nafto-
wej / ożywiało królika / 
wyczarowanego z ręki”. 
I na koniec chęć poszuki-
wania tego, co zatracone w 
przeszłości. Nie na próżno, 
lecz jak najbardziej skutecz-
ne mimo zmian i podeszłego 
już wieku autora: ,,opusz-
czam siebie / przekor-
nie / niech wejdę / gdzie 
nie byłem / pójdę tam 
po inne”.

Nie ma nic ważniejszego 
dla poety, powinności pięk-
nej i zarazem trudnej do zre-
alizowania jak – pójść tam, 
gdzie się nie było, pójść po 
inne z tamtego czasu. Do-
robić się statusu odrębnego. 
Chutkowskiemu coraz bliżej 
do tego, ale musi przyhamo-
wać pióro i bardziej przyj-
rzeć się tekstom, własnym 
tekstom, tym które wybijają 

się ponad przeciętność i po-
równać je z pozostałymi wy-
branymi do druku. Czy jest 
tego świadomy? Raczej nie, 
ponieważ w omawianym to-
mie obok znakomitych wier-
szy pomieścił słabsze. Gdy-
by tego uniknął, tom byłby 
zdecydowanie lepszy. Jed-
nak z książki na książkę, 
z wiersza na wiersz – do-
strzegam u niego progre-
sję jakości. Jest na najlep-
szej drodze do sukcesu, mi-
mo zaawansowanego wieku 
i późnego debiutu. Poezja 
na szczęście uniezależniła 
się od wszelkich miar, wie-
ku autora i moment debiu-
tu nie są i nie będą do koń-
ca skorelowane. Na tym po-
lega siła tej pięknej sztuki.

Jerzy Beniamin Zimny
----------------
,,Relacje”, Stanisław 

Chutkowski, Wydawnictwo 
Kontekst, Poznań, 2017

Jerzy Beniamin ZimnyStanisław Chutkowski
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Będzie się działo 
w KORONIE

26 września 2017 roku o godzinie 18 rozpoczną się charyta-
tywne zajęcia fitness latino. Motywem przewodnim będzie DZI-
KI ZACHÓD (mile widziane przebranie!). Potrzebne dzieciom 
artykuły zostaną przekazane do Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Stemplewie. Zajęcia będą prowadzone przez Justynę 
Kucner (Happy Fit).

Na Mazurach i nad morzem
p rzygotowywali się do sezonu

Jak co roku, dzięki 
wsparciu Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej za-
wodniczki i zawodnicy KS 
Sobieski Poznań uczestni-
czą w obozach sportowych, 
przygotowując się do kolej-
nego sezonu zapaśniczego.

W tym roku odbyły się 
dwa zgrupowania sportowe. 
Zawodnicy stylu klasyczne-
go w miejscowości Wydmi-
ny na Mazurach pod czuj-
nym okiem trenerów szlifo-
wali formę przed sezonem, 

który w tym roku obejmie 
również start w Drużyno-
wych Mistrzostwach Polski 
– Krajowa Liga Zapaśnicza 
PWPW.

Dziewczyny udały się 
do Międzywodzia nad pol-
skie morze, gdzie w pia-
skach plaży Bałtyku odby-
ło się zgrupowanie kondy-
cyjne. Był to czas nie tylko 
ćwiczeń, ale i wakacyjnego 
wypoczynku.

Andrzej Słabęcki
Fot. – KS Sobieski Poznań

WYSTĄPIĄ:

WSTĘP WOLNY
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Prosto z miasta 

Kto nas atakuje
Minionego już niestety lata 

nie atakowały nas upały, ale 
burze, oszuści, drwale, rowe-
rzyści oraz przede wszystkim 
komary, szerszenie i dziki. Bły-
skawice i gromy dostarczają 
wielu wrażeń estetycznych, jed-
nak związane są z nimi liczne 
skutki uboczne. Nie wiadomo, 
co gorsze: połamane drzewa i 
pozrywane linie energetyczne 
czy zalane mieszkania i piw-
nice. Liczba łamanych przez 
fanaberie natury drzew mo-
że się niebawem zmniejszyć, 
gdyż ich masowe wycinanie 
zapoczątkowane ministerial-
nymi reformami trwa w naj-
lepsze. Drwale nie próżnują 
nie tylko w Puszczy Białowie-
skiej, ale także w poznańskich 
ogródkach. Nie zmniejsza się 
natomiast liczba cwaniaków 
próbujących oszukiwać star-
szych ludzi metodą na „wnucz-
ka, policjanta czy pracownika 
ZUS”. Trudno to zrozumieć, 

ale wciąż udaje się im nabie-
rać wiele osób.

Atakujący rowerzyści są 
jeszcze wyjątkiem, ale będzie 
ich zapewne przybywać. Na 
ścieżkach rowerowych wielu 
z nich wpada w wyścigowy 
amok i dokonują spektaku-
larnych wyczynów. Jeden nie 
zauważył betonowego słupka 
i zakończył jazdę tragicznie. 
Inny zdenerwowany cyklista 
wyładował swą złość na bogu 
ducha winnych pieszych. Wy-
trzymać z rozpędzonymi ro-
werzystami może być równie 
trudno jak z owadami oraz 
inną dziką zwierzyną, która 
coraz bezczelniej poczyna so-
bie na poznańskich ulicach i 
podwórkach. Łatwiej im tam 
znaleźć przysmaki niż w la-
sach czy na polach.


Nie atakowali, a w każ-

dym razie czynili to kiepsko 
tego lata, piłkarze tak hołubio-
nego przez poznaniaków „Le-

cha”, którzy strzelili na progu 
sezonu niewiele goli. Zgodnie 
z nową tradycją szybko od-
padli z europejskich pucha-
rów, ale już niezgodnie z nią 
szybko zakończyli rywalizację 
o puchar Polski. W tych roz-
grywkach zwykli bowiem prze-
grywać dopiero w finale kra-
jowym. Skoro zatem kopacze 
nie kwapili się do zdobywania 
bramek, za strzelanie zabrali 
się kibice. Na podpoznańskiej 
stacji benzynowej rozegrały się 
sceny jak z amerykańskiego fil-
mu kryminalnego. Najlepsze, 
że ofiara strzelaniny straciła 
całkowicie pamięć, choć kula 
trafiła ją w nogę, a nie w gło-
wę. Jakiekolwiek przypuszcze-
nia, że może chodzić o jakieś 
mafijne porachunki są oczy-
wiście całkowicie bezzasadne. 
Takie rzeczy to w Ameryce al-
bo Włoszech, a nie wśród po-
znańskich kibiców znanych z 
patriotycznych postaw.


Rynków mamy w Pozna-

niu kilka. Są one dowodem 
wchłaniania podpoznańskich 
miejscowości, których centra 
przetrwały w nazwach rynków 
– jeżycki, łazarski czy wildec-
ki. Wkrótce przybędzie nam 
jeszcze jeden. Ruszyła bowiem 
zabudowa terenów dawnego 
dworca PKS. Ma tam powstać 
zupełnie Nowy Rynek, czy na 
miarę XXI wieku – czas poka-
że. Tymczasem coraz bliżej też 
przebudowy głównej niegdyś 
śródmiejskiej arterii – ul. Św. 
Marcin. Ma ona stać się jesz-
cze mniej przyjazna dla zmo-
toryzowanych. Już teraz są tę-
pieni w śródmieściu na wszel-
kie możliwe sposoby. A będzie 
jeszcze gorzej. Oczywiście, dla 
miłośników jeżdżenia po mie-
ście samochodami. Ogólnie bo-
wiem będzie w mieście lepiej. 
Jednak czy będzie dobrze – 
myślę, że wątpię.

WIST

  

Patroni osiedli piątkowskich

Zygmunt I Stary (1467 - 1548)
1 I 1467 - urodził się królewicz Zyg-

munt, syn Kazimierza Jagiellończy-
ka i Elżbiety Rakuszanki

25 I 1507 - koronacja Zygmunta na 
króla Polski

- początek przebudowy zamku wawel-
skiego w stylu renesansowym

8 II 1512 - ślub z Barbarą Zapolyą
- utrata przez Polskę Smoleńska na 

rzecz Moskwy
- udział Zygmunta I w zjeździe Habs-

burgów w Wiedniu
2 X 1515 - zgon królowej Barbary
1517 – 1533 - budowa Kaplicy Zygmun-

towskiej w katedrze na Wawelu
18 IV 1518 - ślub z Boną Sforza d’A-

ragon
1521 - wojna polsko-krzyżacka
1 VIII 1520 - narodziny królewicza Zyg-

munta Augusta, następcy tronu
9 VII 1521 - zawieszenie dzwonu „Zyg-

munt” na wieży katedry wawelskiej 
(13 lipca – pierwsze uruchomienie)

10 IV 1525 - hołd pruski
1526 - 1529 - włączenie Mazowsza do 

Korony
20 II 1530 - koronacja Zygmunta Au-

gusta na króla Polski
22 VIII 1531 - zwycięstwo nad Mołda-

wianami w bitwie pod Obertynem
- „pokój wieczysty” z Turcją
- tzw. wojna kokosza - pierwszy rokosz 

szlachty przeciwko królowi

1 IV 1548 - zgon króla Zygmunta I 
Starego

Wygląd króla Zygmunta I 
(w dniu zaślubin z Boną):

„Włosy miał ciemne, duże brwi, groź-
ne wejrzenie, policzki zabarwione natu-
ralnym rumieńcem, cała postać wzbu-
dzała szacunek, a roztropna natura nie 
pominęła niczego, co łączy się z pełnią 
ludzkiej urody”.
(Jodok – Ludwik Decjusz: Zygmunt I)

Król Zygmunt okiem historyka 
(Henryka Rutkowskiego)

„Zygmunt I był sprawiedliwy i wyro-
zumiały, chciał panować patriarchalnie, 
budzić w społeczeństwie uczucia sza-
cunku i miłości, a nie strachu albo lek-
ceważenia. Na ogół mu się to udawało 
[..] Zygmunt zjednywał sobie wszystkich 
prawdziwie królewskim majestatem. By-
wał jednak nie tylko dostojny i poważ-
ny, ale także żartobliwy. Zygmunta Sta-
rego cechowała rozwaga i przezorność, 
umiał dostrzegać przeciwległe wartości 
i trzeźwo oceniać racje, często rezygno-
wał z doraźnych korzyści na rzecz dal-
szych perspektyw. Miał wszakże cechę 
stanowiącą dla monarchy obciążenie na-
der ujemne: był niezdecydowany, prze-
ważnie namyślał się długo przed podję-

ciem decyzji, a czasem nawet nie mógł 
samodzielnie się na nią zdobyć”.

A oto inna ciekawostka 
(skąd my to znamy...) 

podana przez H. Rutkowskiego:
„Zygmunt był praworządny, uznawał 

autorytet norm prawnych, tak samo jak 
i norm moralnych, a nawet odznaczał 
się wyjątkowym legalizmem i skrupulat-
nością. Mimo takich zasad nie chciał się 
pogodzić z przywilejami szlacheckimi i 
ustawami, które oceniał jako sprzeczne 
z królewską suwerennością, i jeżeli mu-
siał się stosować do nich, uważał to za 
skrępowanie złymi prawami. Dlatego też 
w pewnych wypadkach, kiedy nie grozi-
ły zbyt daleko idące konsekwencje, Zyg-
munt Stary łamał prawo. Przykładem 
może być nieprzestrzeganie ustawy za-
kazującej łączenia wysokich urzędów w 
jednym ręku. Monarcha nie uznawał te-
go zakazu, ponieważ aby zapewnić sobie 
wierną służbę najbliższych doradców i 
współpracowników oraz by ich sowicie 
wynagrodzić, dawał im przez łączenie 
urzędów bogate uposażenia. Dotyczyło 
to zwłaszcza kanclerza Krzysztofa Szy-
dłowieckiego i podkanclerzego biskupa 
Piotra Tomickiego”.

(„Poczet królów i książąt polskich”. 
Warszawa 1978)

Marek Rezler
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 Będzie karasiowy rekord Polski
3 czerwca Robert Styperek, członek koła nr 168 

„Chrobry”, złowił rekordowego karasia w stawie w 
Owińskach, łowisku Stowarzyszenia rozwoju rekre-
acji i ochrony środowiska z Czerwonaka koło Pozna-
nia. Zdarzyło się to około godziny 5 rano.

Przynętą była kukurydza, a połów metodą spławikową. 
Waga ryby to 4,3 kg, a jej długość 57 cm. Ryba po złowie-
niu została zważona i zmierzona, a następnie trafiła w do-
brej kondycji z powrotem do wody i dalej rośnie.

Rekordowy połów został zgłoszony i aktualnie czeka-
my na oficjalne zatwierdzenie karasia jako nowego rekor-
du Polski. Gratulacje dla Roberta!

Zbigniew  Jędrys

 Spinningowe na Warcie
W sobotę, 4 czerw-

ca, spotkaliśmy się nad 
brzegiem Warty, by roze-
grać towarzyskie zawody 
wędkarskie. Tym razem 
spinningowe. Sponsorem 
głównym zawodów był 
właściciel firmy „DEZ-
POL” – Jacek Galas.

Na zbiórkę stawiło się 
19 wędkarzy, członków na-
szego koła. Warta w cią-
gu poprzedzających zawo-
dy dwóch tygodni znacznie 
opadła. Główki stały się do-
stępne dla wędkarzy, a na-
potykani wędkarze „spławi-
kowcy” twierdzili, że ryba w 
Warcie po głośnym na cały 
kraj zatruciu wody się odro-
dziła. Łowią leszcze, płotki 
i spore karasie.

Niestety, mimo ładnej, 
słonecznej pogody, na spin-
ning nic godnego uwagi nie 
brało. Owszem, zdarzały się 

szczupaczki, ale wszystko 
niemiarowe. Dodatkowo ży-
cie uprzykrzały wszędobyl-
skie meszki. Wędkarski ho-
nor uratowały okonie.

Ostatecznie pierwsze 
miejsce z czterema okonia-
mi zajął Paweł Styperek 
(804 pkt.); drugie z najwięk-
szą rybą zawodów 22,5-cen-
tymetrowym okoniem – Pa-
tryk Kempa (521 pkt.), a 
trzecie – Maciej Lenarczyk 
(481 pkt.).

Najlepsi otrzymali pa-
miątkowe dyplomy i pucha-
ry oraz jakże cenny uścisk 
dłoni prezesa koła i preze-
sa firmy „Dezpol”.

W tym samym czasie w 
niedalekich Owińskach od-
bywała się impreza z oka-
zji Dnia Dziecka. 
Piątkowskie koło 
było współorgani-
zatorem tej impre-
zy, a także sponso-
rowało upominki 
dla dzieci biorą-
cych udział w róż-
nego rodzaju kon-
kursach. Gwoź-
dziem festynu by-
ły zawody wędkar-
skie rozgrywane 
na stawie przed 
owińskim pała-
cem. I tutaj nasze 
dzieciaki pokaza-
ły klasę. W gru-
pie wiekowej do lat 
dziesięciu drugie 
miejsce i najwięk-

szą rybę (40-centymetrowe-
go karasia) wyłowiła Mar-
tyna Przybylska, a w gru-
pie starszej od 10 do 14 lat 
pierwszym miejscem i naj-

większą rybą (38-centyme-
trowym leszczem) mógł się 
pochwalić Dominik Win-
kel.

Tekst i zdjęcia:
Zbigniew Jędrys

Jakub Balcerek ze szczupaczkiem

Z pucharami Dominik Winkel

Wędkarze po zawodach

O puchary kierownika
Kolumną 11 samochodów wyruszyliśmy 24 czerwca w 

kierunku jeziora Mistrzewskiego niedaleko Gniezna. Spon-
sorem tytularnym zawodów był Kierownik Administracji 
Osiedli Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego. 

Koniec  końców okazało się, że nie było tak źle jak się 

z początku wydawało. Na 28 wędkarzy były tylko 4 zera. 
Pierwsze miejsce i największą rybę zawodów złowił Le-
szek Raczyński (leszcz 40 cm). Drugi był Paweł Styperek, 
a trzeci Tomasz Henka. Wśród młodzieży najlepszy oka-
zał się Mateusz Czapczyk. Zbigniew Jędrys
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Krzyżówka
z Echem

Rozwiązanie krzyżów-
ki z poprzedniego numeru 
brzmiało: Lato jak wiosna.

BARAN (21.03 - 20.04). Zez blubraniem i bręczeniem na wszyst-
kich dej se już spokój. Jesteś szportowny szczun i masz same fifne 
pomysły. Skapnie ci za nie wuchta bejmów i uznanie wiary.

BYK (21.04 - 21.05). Po letnich rajzach skapnie ci wew robocie 
fest fucha. Bez zbędnego mądrowania zabieraj się do chapania, suk-
ces murowany i wuchta bejmów w kabzie.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Zamiast ciągłego nygusowania, gla-
pienia się wew telewizję abo szuszwolenia po chałupie, lepiej weź się 
akuratnie do roboty abo poblubraj trochę zez famułą.

RAK (22.06 - 22.07). Po wakacyjnych wygibach nastał czas na po-
rzundki wew chałupie. Zbyry i insze klamoty trza wyćpnąć na gemy-
le, a statki, szafonierki i cołką famułę poustawiać jak należy.

LEW (23.07 - 22.08). Przed tobą fest wygib ze starą eką, będzie-
cie się bachać, blubrać i nygusować na słonyszku. Ino bacz, byś na 
tych balangach za wiela zdrowia i bejmów nie przenorał.

PANNA (23.08 - 22.09). Wew robocie wciąż gorący okres i trza 
chapać za dwóch abo i trzech, ale zaś potem z kabzą pełną bejmów 
będziesz se mógł do woli lofrować po cołkim świecie.

WAGA (23.09 - 22.10). Przestań się borchać i brynczeć na famu-
łę, szczunów czy kumpli. Zaproś ich na wspólny wygib. Ino uważaj-
cie, by nie zrobić jakiej poruty i zdrowia nie przenorać.

SKORPION (23.10 - 22.11). Nie warto się fefrać na famułę, trza 
z nią dobrze żyć. Gzuby i kejter trochę mogą naszuszwolić, ale zaś 
potem niech nie robią poruty, ino wezmą się do roboty.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Dosyć już nygusowania, memłania 
i mądrowania się z wiarą po próżnicy. Jesteś szportowny szczun i ze 
szwungiem zabieraj się do chapania, a bejmy same skapną.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Daj se jesienią więcej luzu. Zamiast 
udawać nyrola i cięgiem szporać, polofruj trochę po marketach i laj-
snij se nowy dyrdon abo pojedź z famułą na jaki wygib.

WODNIK (21.01 - 20.02). Szykuje ci się parę dni laby i słodkie-
go nygusowania. Ale zaś nie rób poruty, uważej na korbole oraz in-
sze trunki i się nie staluj ani se z wiarą frechownie nie poczynaj. 

RYBY (21.02 - 20.03). Bez to lofrowanie po kurortach do łba ci 
ino głupie, ale zaś cołkiem przyjemne myśli przyłażą. Ale zaś przed 
wiarą zbytnio się nie staluj i żodnych bachandryji nie wyczyniaj. 

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. Adres redakcji: 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 117, pokój 81, www.echopiatkowa.pl,
e-mail: echopiatkowa@o2.pl. Dyżur red. poniedziałki 16.30 - 17.00. Druk: Drukarnia Colgraf. 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  

Krzyżówka nr 9

HUMORKI
Kierownik do podwład-

nego:
- Jesteś zwolniony!
- Zwolniony? Myślałem, 

że niewolników się sprze-
daje…


Para leży w łóżku. Ona:
- Wiesz kochanie, kiedyś 

się pobierzemy…
On, powoli zaciągając się 

papierosem:
- Myślisz, że ktoś nas ze-

chce?


- Jak daliście na imię sy-
nowi, który się właśnie uro-
dził?

- Ludwik.
- Ludwik? Czemu?
- Bo czternasty.
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Do Dźwirzyna, nieopodal Kołobrzegu,
Nad Bałtyk i jezioro Resko,
Tam gdzie wojowie Bolesława Chrobrego
Brali zaślubiny z morzem

Zaprasza dzisiaj Gród PiastówGród Piastów
Ośrodek wypoczynkowy oferuje
wysoką jakość usług, rodzinną atmosferę 
i moc atrakcji dla dzieci

Specjalne oferty w 2017 r.:Specjalne oferty w 2017 r.:
  wczasy rodzinne
   kolonie nad morzem
     wycieczki i zielone szkoły
      wypoczynek dla seniorów

Hotele Gorzelanny - Ośrodek Gród Piastów
78-131 Dźwirzyno, ul. Janka Krasickiego 42

Tel./fax +48 (94) 358 50 05
Tel. kom. +48 661 404 873

http://www.gorzelanny.pl/grod-piastow



16  ECHO 9/266 (XX)

Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A, 
tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28

KARTA RABATOWA UPOWAŻNIA 
DO ZNIŻKI W WYSOKOŚCI 15% 

DOTYCZY CAŁEGO MENU
NIE OBOWIĄZUJE W DOWOZIE

 

  

  

KOiR na koloniach
Wakacyjne wyprawy w „Dąbrówce”

W wakacyjne dni mło-
dzi sympatycy Klubu Od-
krywców i Reporterów wy-
ruszyli na wyprawy w róż-
ne strony kraju a nawet 
świata. 

Wrażenia będą omawiane 
podczas kolejnych spotkań. 
Przygód i atrakcji nie brako-
wało także uczestnikom tur-
nusów kolonijnych zorganizo-
wanych w sierpniu w Piątkow-
skim Centrum Kultury „Dą-
brówka”. Obok wycieczek do 

kina, kręgielni oraz gier i za-
baw spotkali się także z przed-
stawicielami KOiR, którzy od-
krywali nie tylko uroki podró-
żowania, ale również niezwy-
kłe i tajemnicze dzieje Piątko-
wa oraz spółdzielczych osiedli. 

Szczególną okazję do przy-
bliżenia ich historii stanowi 
przypadający właśnie jubile-
usz czterdziestolecia rozpo-
częcia wznoszenia bloków na 
Piątkowie. Pierwszym odda-
nym wiosną 1977 r. był obec-

ny budynek nr 14 na osiedlu 
Bolesława Chrobrego. Po nim 
szybko wyrastały kolejne spół-
dzielcze osiedla noszące imio-
na polskich królów. Obec-
nie mieszka w nich ponad 
37 tys. osób. Choć Poznań-
ska Spółdzielnia Mieszkanio-
wa, która zbudowała współ-
czesne Piątkowo, skupia się 
obecnie na administrowaniu 
blisko milionem metrów kwa-
dratowych powierzchni miesz-
kaniowej znajdującej się w jej 
zasobach, to jednak na Piąt-
kowie wciąż przybywa nowych 
bloków.

Jednak dzieje Piątkowa są 
znacznie starsze i sięgają śre-
dniowiecza. Wieś ta wymie-
niana w jest akcie lokacyjnym 
Poznania. Przez kolejne wieki 
stanowiła własność zakonu 

dominikanek. Po jego kasacie 
pojawili się w niej pruscy osad-
nicy. W odrodzonej Rzeczypo-
spolitej Piątkowo było zasob-
ną wsią, w której domy mieli 
też słynni poznaniacy, m. in. 
znany kompozytor Feliks No-
wowiejski. Wielka przemiana 
Piątkowa nastąpiła wraz z bu-
dową osiedli. Mieszka na nich 
wielu ciekawych ludzi, sporo 
tu  także obiektów wartych po-
znania. Wiedzę o nich stara 
się przybliżać KOiR, pod jego 
egidą przygotowywane jest 
wydawnictwo popularyzujące 
Piątkowo, oraz odbywają się 
ciekawe spotkania i wyprawy. 
Na kolejną, podczas której po-
znawać będziemy dominujące 
nad osiedlami wieże radiowo-
-telewizyjne, zapraszamy we 
wrześniu. (i)


