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Bratankowie  na Piątkowie
To już kolejny raz, kiedy zapaśnicy z miasta par-

tenerskiego Györ gościli w Poznaniu. Tym razem wi-
zyta związana była z XXVI Międzynarodowym Tur-
niejem o Puchar Sobieskiego.

Zawodnicy z Györi Atlétikai Club Birkózó Szakosztálya 

przebywali w naszym mieście na zaproszenie KS Sobieski 

Poznań i Urzędu Miasta Poznania. Przed zawodami wę-

gierscy zapaśnicy wraz z trenerami uczestniczyli w obo-

zie kadry narodowej Polski, która przygotowywała się w 

Poznaniu do mistrzostw Europy.

Wspólne treningi zapaśnicze i doskonalenie wytrzyma-

łości siłowej oraz wymiana myśli trenerskiej to główny ele-

ment realizowany podczas tego pobytu. Reprezentacja Gy-

ör w klasyfikacji drużynowej zajęła III miejsce.
Andrzej Słabęcki
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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, Os. Śmiałego 5a,Os . Batorego 15c, Os. Śmiałego 5a,
 czynne: pn – pt. 8 - 18, sob. 8 - 14 czynne: pn – pt. 8 - 18, sob. 8 - 14

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

„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

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

  

  

  

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

Coraz w ięcej 
aktualnych 
informacji
o sprawach 

Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

w zakładce 

INFORMACJE 
I KOMUNIKATY

na www.psm.poznan.pl

 Sklep Rybny

DORSZ
 Rafał Naglik t el. 690-375 915
www.rybny-dorsz.pl Realizujemy również zamówienia telefoniczne

RYBY ŚWIEŻE PROSTO Z KUTRA
DUŻA GAMA RYB WĘDZONYCH TRADYCYJNIE

Poznań, os. Bolesława Chrobrego, 
ul. Gieburowskiego box 23

690-375 9

POZNAŃSKA 
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

zaprasza na
KORTY TENISOWE 

(os. Jana III Sobieskiego)

od poniedziałku do piątku w godz. 14 – 20
w soboty i niedziele  w godz. 9 – 20

KOSZT:  1 GODZ. - 12 zł

UWAGA: Wejścia na kort tylko w obuwiu 
tenisowym po uprzednim zgłoszeniu się 

w pawilonie obsługi kortu.

TELEFON KONTAKTOWY:     
609 555 024
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Wyprawy KOiR
„Na szage” przez Bajkał i Syberię 

–Spotykani nad Baj-
kałem mieszkańcy mówi-
li z uśmiechem, że u nich 
zima trwa tylko 10 mie-
sięcy, a potem to już tyl-
ko lato i lato – opowiada-
li Alicja i Jędrzej Łukow-
scy do licznie zgromadzo-
nych uczestników kolejne-
go spotkania Klubu Od-
krywców i Reporterów, 
któremu patronowali re-
dakcja „Echa Piątkowa” 
oraz organizatorzy po-
znańskiego festiwalu po-
dróżniczego „Na Szage”.

J. Łukowski, który wła-

śnie niedawno powrócił z 

kolejnej nadbajkalskiej wę-

drówki, przez lata mieszkał 

na piątkowskich osiedlach 

i z sympatią wspominał 

pierwsze wyprawy pomię-

dzy bloki czy do Żurawiń-

ca. Bajkałem zauroczyli się 

wraz z żoną podczas pierw-

szych studenckich podróży. 

To niezwykły akwen, któ-

rego z racji rozmiarów nie 

wypada nawet nazywać je-

ziorem, określany jest więc 

świętym morzem Syberii. 

Położony jest w środku azja-

tyckiego kontynentu, po-

śród ogromnych gór. Roz-

ciąga się na długości ponad 

600 km i ok. 80 km szero-

kości. Jego głębokość prze-

kracza 1600 m i jest to naj-

większy na świecie zbiornik 

słodkiej wody. W zdecydo-

wanej większości czystej i 

nieskażonej wody, bo po-

budowane nad nim kombi-

naty upadły wraz z ZSRR. 

Widoczność w wodzie jest 

niezwykła i przekracza kil-

kadziesiąt metrów. Zimą 

wędrówka po ogromnych 

połaciach przezroczystego 

lodu dostarcza niesamowi-

tych wrażeń.

Zresztą atrakcji dla mi-

łośników podróży jest tam 

wiele. Dotarcie z Polski do 

serca Syberii jest już wiel-

kim wyzwaniem i zajmuje 

parę dni. A potem na każ-

dym kroku niezwykłe kra-

jobrazy, dzikie góry, cieka-

we zabytki oraz spotkania 

z bardzo życzliwymi ludź-

mi. Nad ogromnym Bajka-

łem historia poplątała lo-

sy wielu ludzi, kultur i reli-

gii. Żywe są wciąż tradycje 

szamanizmu wyznawanego 

przez rdzennych mieszkań-

ców tego obszaru Buriatów, 

kuzynów Mongołów. Ale sil-

ne są też wpływy buddy-

zmu i prawosławia. W po-

znawaniu bogactw Syberii 

dużą rolę odegrali Polacy. 

O zasługach Jana Czerskie-

go, Benedykta Dybowskie-

go oraz wielu innych pol-

skich zesłańców przypomi-

na muzeum Bajkału a tak-

że polski kościół działający 

w Irkucku.

A. i J. Łukowscy wie-

lokrotnie pływali po wo-

dach Bajkału, wędrowali 

jego brzegami i spotykali 

piaszczyste plaże dorównu-

jące bałtyckim, pełne latem 

wczasowiczów. Podejmowa-

li też wielodniowe wypra-

wy w otaczające go góry 

czy rozległe stepy. Jednak 

wciąż to ogromne konty-

nentalne morze jest pełne 

miejsc wartych poznania. 

Zachęcają do ich odkrywa-

nia. Prowadzone przez nich 

biuro „Szerokie tory” or-

ganizuje niezwykłe wypra-

wy nad Bajkał i jeszcze da-

lej na wschód. A wrażenia 

z nich będą prezentowane 

podczas kolejnych festiwali 

„Na Szage” oraz spotkań 

KOiR.  (i)

Niepodległość oczami dzieci 

Związek Leśników Polskich Par-
ków Narodowych zorganizował kon-
kurs plastyczny pod tytułem „100 le-
cie odzyskania niepodległości przez 
Polskę”. Zabawa była skierowana do 
dzieci i wnuków członków Związku, 
którzy nie przekroczyli osiemnaste-
go roku życia. Celem przedsięwzię-
cia było podniesienie świadomości 
wśród młodzieży na temat doniosło-
ści tak ważnej rocznicy. Zaintereso-

wani mogli przesyłać swoje prace w 
okresie od 10 stycznia 2018 roku do 
31 marca 2018 roku.

Po zakończeniu konkursu komisja 
dokonała oceny prac uczniów i wyło-
niła następujących laureatów: pierwsze 
miejsce – Michał Leputa, 8-latek z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Kręp-
nej, drugie – Martyna Kubacka, 12-lat-
ka ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Lu-
boniu, trzecie – Agata Bzdyk, 9-lat-
ka ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Za-
kopanem. Ponadto, wyróżniono prace 
Szymona Rybackiego, Anny Bzdyk, 
Anny Polak, Olgi Kowalskiej i Barba-
ry Bzdyk.

Związek Leśników Polskich Par-
ków Narodowych przygotował cieka-
we nagrody rzeczowe a także zobowią-
zał się przesłać indywidualne podzięko-
wanie dla każdego uczestnika konkur-
su, skierowane na adres placówki szkol-
nej, do której uczestnik uczęszcza, wraz 
ze wskazaniem miejsca zajętego przez 
uczestnika.

Nadesłane prace zostaną zaprezen-
towane na wystawach pokonkurso-
wych. Od 6 do 13 kwietnia dzieła mło-
dzieży członków ZLPPN można by-

ło podziwiać w Piątkowskim Centrum 
Kultury „Dąbrówka” na osiedlu Bole-
sława Chrobrego w Poznaniu. Następ-
nie prace pojawiły się na otwarciu se-
zonu motocyklowego na torze Poznań 
podczas City Run Poznań – 14 kwiet-
nia. Później wystawa przeniosła się na 
CWJ Hipodrom Wola przy ulicy Lutyc-
kiej w Poznaniu i była prezentowana na 
święcie 15. Pułku Ułanów Poznańskich 
w dniach 20-22 kwietnia.

Prace młodzieży ruszą także w Pol-
skę i będą prezentowane w siedzi-
bach Polskich Parków Narodowych, po 
czym zwieńczą swoje tournee wizytą w 
Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Inicjatywa Związku Leśników Pol-
skich Parków Narodowych jest świet-
ną okazją, by sprawdzić, jak 100-lecie 
odzyskania niepodległości przez Pol-
skę jest widziane oczami dzieci. Jed-
nocześnie akcja zwiększa świadomość 
młodych ludzi na temat patriotyzmu 
i kształtowania odpowiednich postaw 
obywatelskich.

Marek Słowikowski
przewodniczący 

Związku Leśników Polskich
Parków Narodowych
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Zielone porządki
Wiosną ruszyły prace przy urządzaniu parku na zanie-

dbanym przez lata terenie pomiędzy spółdzielczymi blo-

kami osiedla Władysława Łokietka a pawilonem handlo-

wym „Netto” przy ul. Łużyckiej. Działkę rozkopano, po-

wstały zarysy przyszłych alejek, jednak zapału wykonaw-

com nie starczyło na długo. Pojawiają się oni i znikają, a 

pracy przy tej inwestycji jest sporo i dobrze byłoby się z 

nimi uporać jak najszybciej. W końcu na park, o którego 

budowie zdecydowali sami mieszkańcy w ramach budżetu 

obywatelskiego w roku 2016, czekają już dość długo. La-

tem chcieliby odpocząć pośród zadbanej zieleni. Także z 

drugiej strony osiedla Władysława Łokietka ma się wkrót-

ce rozpocząć porządkowanie terenu w pobliżu lasku Żura-

winiec. Odnowione zostaną ścieżki oraz ustawione będą 

ławki. W planach jest także urządzenie w pobliżu ul. Ja-

sna Rola wybiegu dla psów. (i) 

Wielkanocny ping pong

23 kwietnia w Szko-
le Podstawowej nr 67 
i Gimnazjum nr 12 na 
osiedlu Stefana Batore-
go Poznańska Spółdziel-

nia Mieszkaniowa ko-
lejny raz zorganizowała 
Wiosenny Turniej w Te-
nisie Stołowym o Puchar 
Piątkowa.

POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
PIĄTKOWSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ

Tabela po meczach rozegranych   22. 4. 2018 r.
GRUPA OPEN 

Lp. Nazwa drużyny liczba 
meczy

pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo

1 AKADEMIA SPAWANIA 2 6 12 5 7
2 CZERWONE DIABŁY 1 3 15 2 13
3 DRUŻYNA 

PIERŚCIENIA
1 3 15 2 13

4 EVERYBODY 
WINOGRADY

1 3 8 2 6

5 BALBINA 1 3 2 0 2
6 ICT POLSKA 1 3 3 2 1
7 FC NOWA WIEŚ 1 3 6 5 1
8 FLORIAN 1 0 2 3 -1
9 LUIS I SPÓŁKA 1 0 5 6 -1

10 ZESPÓŁ 
NIESPOKOJNYCH 
NÓG

2 0 4 7 -3

11 CAŁY CZAS 
DO PRZODU

1 0 1 7 -6

12 THE CITIZENS 1 0 2 15 -13
13 PI - KO TEAM 2 0 4 23 -19
14 WALKOWER POZNAŃ 0 0 0 0 0

Od lewej stoją: Marian Piszora, Krzysztof Grausz, Tomasz Łukaszczyk i Piotr Ciszak

Piotr Ciszak i Marian Piszora

Tomasz Łukaszczyk

Na starcie stanęło 11 za-

wodników podzielonych na 

dwie grupy, którzy rywali-

zowali każdy z każdym aż 

do wyłonienia czterech za-

wodników, którzy spotkali 

się w rozgrywkach półfina-

łowych. Rywalizacja była za-

cięta i emocjonująca.

Pierwsze miejsce zajął 

Tomasz Łukaszczyk, dru-

gie Piotr Ciszak, a trze-

cie Krzysztof Grausz. Naj-

starszy uczestnik turnieju 

o Puchar Piątkowa – Ma-

rian Piszora – zajął czwar-

te miejsce.
Tekst i fot.:

Andrzej Słabęcki 
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 W Sofii wygrał wszystko
Bardzo dobrze spisał się 

nasz reprezentant, miesz-

kaniec osiedla Jana III So-

bieskiego, Edgar Babayan, 

na Międzynarodowym Tur-

nieju Zapaśniczym w Sofii. 

Stolica Bułgarii okazała się 

areną idealną dla zawod-

nika KS Sobieski Poznań, 

który w kategorii 82 kg nie 

miał sobie równych i wygrał 

wszystkie walki. Kolejnym 

etapem w sportowej rywa-

lizacji będzie wyjazd na Mi-

strzostwa Europy w tym ro-

ku w Moskwie.
Andrzej Słabęcki

 Złoto dla Kurniczaka

W mistrzostwach Polski juniorów klasę pokazał Ge-

rard Kurniczak (kat. 97 kg), który wywalczył złoty medal. 

W drodze do finału pokonał Patryka Kamińskiego (AZS 

AWF Warszawa) 3:1. W drugiej rundzie wygrał 7:0 z Pio-

trem Biela z CEMENT-GRYF Chełm, a w walce finałowej 

również stosunkiem 7:0 wygrał z Jakubem Antoszewskim 

z AGROS. Kurniczak jest mieszkańcem osiedla Bolesława 

Chrobrego oraz stypendystą miasta Poznania i ćwiczy w 

ramach MCS w Zapasach.

Trzecie miejsca zajęli Dominik Waśkowicz (55 kg), Bar-

tosz Rajter (kat. 82 kg) oraz Michał Parsadanshvili (87 kg).
Andrzej Słabęcki

Fot. – PZZ

 Karolina Nogaj z medalem
Panowie walczyli w Poznaniu, a panie z Klubu Sportowe-

go Sobieski Poznań udały się do Koronowa na Mistrzostwa 

Polski Seniorek – Zapasy Kobiet. W tym zacnym gronie 

srebrny medal i drugie miejsce w kategorii 76 kg wywal-

czyła Karolina Nogaj, mieszkanka osiedla Bolesława Chro-

brego. W tej kategorii wagowej przegrała dopiero walkę fi-

nałową z Natalią Strzałka z ZKS SLAVIA (Ruda Śląska).
Andrzej Słabęcki

 Jakub Adamski z brązem

XXVI Międzynarodo-
wy Turniej o Puchar 
Sobieskiego w tym ro-
ku zgromadził na star-
cie 80 zawodników z Li-
twy, Łotwy, Węgier, Bia-
łorusi oraz kadrę Polski 
kadetów, która przez ca-
ły tydzień przebywała na 
zgrupowaniu w KS So-
bieski Poznań.

Zawodnicy startujący w 

turnieju to numery jeden 

w swych kategoriach wago-

wych, a zawody były kolejną 

eliminacją do wyjazdu na mi-

strzostwa Europy i świata.

Jedyny medal dla piąt-

kowskiego klubu w tym za-

cnym gronie zdobył Jakub 

Adamski, który wywalczył 

trzecie miejsce, zdobywając 

medal brązowy. Po raz 25. 

patronat na zawodami obję-

ła Poznańska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa.
Andrzej Słabęcki

Fot. – Maciej Kula 



ECHO 5/274 (XXI) 7

  

Do Darłowa po wiosenne dorsze

Piątek, 6 kwietnia, go-
dziny wieczorne, a tu nie-
codzienny ruch na par-
kingu przed siedzibą Ad-
ministracji Osiedla Bo-
lesława Chrobrego. To 
wędkarze z Koła „Chro-
bry” a także koledzy z 
Tarnowa Podgórnego i 
Swarzędza zbierają się, 
by ruszyć na morskie 
łowy.

O 22 bagaże i wędkarze, 

w liczbie 26, są już w auto-

karze, ruszamy, by po 6-go-

dzinnej jeździe znaleźć się w 

Darłowie – bałtyckim por-

cie rybackim. Tutaj kierow-

nik wyprawy, prezes koła 

„Chrobry”, Ryszard Stype-

rek, krótko omawia specy-

fikę łowienia z kutra w mo-

rzu. Dla większości takie ło-

wienie to nie pierwszyzna, 

jednak było kilku nowicju-

szy i na nich trzeba zwrócić 

większą uwagę, a następnie 

dzieli grupę na dwa zespoły. 

Większy, 16-osobowy, loku-

je się na kutrze „SPARKY”, 

mniejszy 10-osobowy na ku-

trze „BOMIK”.

O godzinie 6 cumy rzu-

cone, odbijamy i płyniemy 

w morze. W trakcie prze-

jazdu na łowisko szyprowie 

poszczególnych kutrów za-

poznają z warunkami bez-

pieczeństwa a także z obo-

wiązującymi sygnałami pod-

czas łowienia w morzu. Po-

goda łaskawa dla wędka-

rzy, nie za ciepło, ale naj-

ważniejsze, że nie buja i nie 

pada. Szyprowie napływają 

na sobie tylko znane miej-

sca i po sygnale można ło-

wić. Niestety, dorsze nie 

za bardzo chcą współpraco-

wać z wędkarzami. Brania 

są kiepskie, niemniej jed-

nak trochę połowiono. Lep-

XIX Mistrzostwa Piątkowa w Koszykówce Ulicznej
im. Kazimierza Paprockiego

26 maja na boiskach szkolnych 
na osiedlu Władysława Łokietka 
rozegrany zostanie dooczny turniej 
streetballa, czyli koszykówki ulicz-
nej. Jego organizatorami są Szkoła 
Podstawowa nr 35 oraz Poznańska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Mistrzostwa rozegrane zostaną w 

pięciu kategoriach wiekowych. Grupa 

A to chłopcy do 16 lat (ur. w 2002 i 

młodsi), B – dziewczęta do 16 lat (ur. 

w 2002 i młodsze), C – chłopcy do 19 

lat (ur. w 1999 i młodsi), D – dziew-

częta do 19 lat (ur. w 1999 i młodsze) 

oraz E, czyli Open (pozostali).

Każdy zespół składa się z czterech 

zawodników (trzech grających i rezer-

wowy). Wszystkie zespoły w katego-

riach od A do B muszą mieć pełnolet-

niego opiekuna. Wpisowe od zespołu 

wynosi w kateriach A, B, C i D – 20 

zł, a w kategorii Open – 50 zł. Re-
prezentacje szkół biorą udział w 
turnieju bez opłaty startowej, wy-

starczy karta zgłoszeniowa z pie-
czątką szkoły.

Zapisy trwają do 22 maja, liczba 

miejsc jest ograniczona. Zgłoszenie 

zostanie przyjęte po wypełnieniu ka-

ry zgłoszeniowej i wysłaniu jej na e-

-maila oraz dokonaniu wpłaty na kon-

to lub w szkole SP 35 (na przelewie 

koniecznie informacja: nazwa zespołu 

oraz kategoria wiekowa). Więcej infor-

macji pod nr tel. 790 606 024 lub to-

maszmierzejewski68@gmail.com. 

System rozgrywek uzależniony jest 

od liczby zgłoszonych zespołów w danej 

kategorii. Zawodnik ma prawo do gry 

w jednym zespole w określonej katego-

rii. Poza kategoriami wiekowymi nie 

obowiązują żadne ograniczenia startu. 

Każda kategoria wiekowa zostanie po-

dzielona na grupy eliminacyjne. Mecze 

eliminacyjne zostaną rozegrane syste-

mem „każdy z każdym”. Zespoły, które 

zajmą I i II miejsce w grupach elimina-

cyjnych przechodzą do drugiej fazy roz-

grywek, gdzie walczą o zwycięstwo w 

danej kategorii systemem pucharowym. 
Opiekun lub kapitan jest zobowiązany 

pod rygorem dyskwalifikacji drużyny do 

podania prawdziwych danych uczestni-

ków turnieju. Każdy zawodnik powinien 

posiadać dokument tożsamości i okazać 

go na wezwanie organizatora.

Ważne: skład drużyny można zmie-

nić wyłącznie przed pierwszym me-

czem zespołu. Po rozegraniu pierwsze-

go meczu nie wolno dokonywać żad-

nych zmian w składzie zespołu.

Harmonogram rozgrywek zostanie 

wywieszony w holu SP nr 35 na os. 

Wł. Łokietka 104 w dniu 25.5.2018 

oraz na stronie www.streetball.po-
magamtobie.pl. Tam też znajdują się 

szczegółowe informacje, w tym prze-

pisy gry, i można pobrać karty zgło-

szeniowe. 

Dla trzech pierwszych zespołów w 

każdej kategorii przewidziano: meda-

le, dyplomy i nagrody rzeczowe. (na)

sze efekty osiągnięto na ku-

trze „BOMIK”, gdzie Mirek 

Foint wyłowił blisko 7 kilo-

gramów dorszy, na kutrze 

„SPARKY” najlepszy był Pa-

weł Styperek – 3,5 kg.

Po 10-godzinnym rejsie 

zawijamy z 

powrotem 

do portu. 

Tu nastę-

puje ofi-

cjalna część 

w y p r aw y 

– wręcze-

nie pucha-

rów trzem 

najlepszym 

z każdego 

kutra. Te-

raz jeszcze 

sześć godzin jazdy i docie-

ramy do Poznania. Już w 

drodze powrotnej umawia-

my się na kolejną morską 

wyprawę  w październiku.
Zbigniew Jędrys 

i Monika Styperek
Fot. – Paweł Styperek
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KALENDARIUM PSM 
7 maja - dyżur członków Rady Nadzorczej

8 maja - Komisja Rewizyjna

10 maja - Komisja Członkowsko-Samorządowa

22 maja - Komisja ds. aktów prawnych

24 maja - posiedzenie Rady Nadzorczej

 Z prac Rady Nadzorczej PSM

Odpowiadając mieszkańcom…

Członkowie Rady 
Nadzorczej Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej na swoim kwietnio-
wym posiedzeniu przy-
jęli przedstawione przez 
Zarząd wyniki ekono-
miczne Spółdzielni za 
dwa miesiące tego roku. 
Były one dobre. Zaległo-
ści czynszowe w stosun-
ku do grudnia zmalały na 
lokalach mieszkalnych o 
przeszło 403 tys. zł (bli-
sko 12 procent), a na lo-
kalach użytkowych wzro-
sły przejściowo o prawie 
56 tys. zł (22,5 proc.), bo-
wiem zostały one spłaco-
ne w kolejnym miesiącu. 
Salda na rozliczeniach 
mediów na większości 
osiedli były dodatnie.

Po ożywionej dyskusji 

trwającej już kolejny mie-

siąc przyjęto projekt od-

powiedzi do dwóch człon-

ków Rady Osiedla Bolesła-

wa Śmiałego. Sprawa doty-

czyła konfliktu personalne-

go. Po rozpoznaniu zarzu-

tów Rada uznała je za bez-

podstawne i nie znajdujące 

potwierdzenia w faktach.

Wywołana uchwałą Ra-

dy Osiedla Jana III Sobie-

skiego propozycja zmiany 

podstawy rozliczania kosz-

tów eksploatacji dźwigów 

w budynkach mieszkalnych 

nie znalazła konsensusu 

wśród wszystkich rad osie-

dli. Każda z nich przedsta-

wiła nieco inną propozy-

cję. Ostatecznie po dłuższej 

dyskusji postanowiono więc 

przesunąć to rozstrzygnię-

cie na później.

Trwają prace nad zmia-

nami dostosowującymi sta-

tut do obowiązujących prze-

pisów. Przy okazji zastana-

wiano się nad ewentualną 

likwidacją funduszy wpiso-

wego (już wszedł w skład 

zasobowego) oraz udziało-

wego. W drugim przypadku 

ustawa nie przewiduje po-

bierania wpłat udziałów, ale 

nie wspomina też o tym, co 

robić z istniejącymi udziała-

mi. Dotychczas służył on na 

pokrycie ewentualnych strat 

gdyby nie starczyło środków 

z funduszu zasobowego. Z 

dyskusji wynika, że komisja 

zaproponuje jego likwidację.

Następnie członkowie 

Rady uzgodnili odpowiedź 

dla mieszkańca os. Bolesła-

wa Śmiałego 18, który zło-

żył skargę na dotyczące je-

go osoby zapisy w protokole 

rady osiedla. Rada Nadzor-

cza nie ma uprawnień, by 

ingerować w protokoły rady 

osiedla, zwróci natomiast 

się do niej o przestrzeganie 

wymogów formalnych przy 

sporządzaniu i podpisywa-

niu protokołów z obrad.

Kilkudziesięciu miesz-

kańców osiedla Bolesła-

wa Śmiałego wyraziło swój 

sprzeciw wobec budowy na 

terenie parkingu na skrzy-

żowaniu ulic Umultowskiej 

i Wiechowicza dyskontu jed-

nej z sieci a także wobec 

budowy na terenie po tzw. 

przychodni wielopiętrowego 

budynku mieszkalnego. Ra-

da odpowiedziała, że wnio-

sek w sprawie dyskontu zo-

stał skierowany do rady 

osiedla do konsultacji na 

temat przydatności takiego 

obiektu. Operator parkingu 

zgłaszał wielokrotnie małe 

zainteresowanie mieszkań-

ców usługami. Zapowiada-

na przez niego rezygnacja 

z prowadzenia działalności 

skłoniła do poszukiwania 

innego rozwiązania dla te-

go terenu. O ile opinie rady 

będą pozytywne, Spółdziel-

nia przeprowadzi referen-

dum wśród mieszkańców 

okolicznych budynków, któ-

re nadzorować będzie Rada 

Nadzorcza. Natomiast dział-

ka po przychodni nie na-

leży do Spółdzielni, ale ta 

monitoruje pojawiające się 

projekty jej zagospodaro-

wania. Według wiedzy PSM 

powstać ma w tym miejscu 

parking strzeżony, co jest 

mniej uciążliwe niż budy-

nek mieszkalny.

Mieszkańcom osiedla Bo-

lesława Śmiałego odpowie-

dziano w sprawie aktów 

notarialnych wyodrębnio-

nych lokali. Prawo do zaj-

mowanych piwnic w budyn-

ku określa zapis działu III 

ksiąg wieczystych dla bu-

dynków, natomiast kwestia 

umocowania prawnego pra-

cownika Spółdzielni podpi-

sującego w jej imieniu akty 

notarialne określona jest w 

pełnomocnictwie z 26 lute-

go 2008 r.

Na koniec udzielono od-

powiedzi mieszkańcom blo-

ku 24 na osiedlu Bolesława 

Śmiałego w sprawie termo-

modernizacji ich budynku. 

Prace dociepleniowe plano-

wane są w roku 2019 i moż-

liwe będzie ich wykonanie 

bez potrzeby skorzystania 

z kredytu. (big)
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 Os. Bolesława Chrobrego

Kolorowe zachęty do sportu i zabawy

W wiosennym słońcu odnowio-
ny kompleks sportowo-rekreacyj-
ny w pobliżu budynku nr 28 na 
osiedlu Bolesława Chrobrego pre-
zentuje się niezwykle okazale. Ko-
lorowe przyrządy do ćwiczeń, si-
łownia oraz zadbane boiska zachę-
cają do aktywności. Chętnych do 
sprawdzenia swych sił oraz spor-
towego wysiłku prawie nigdy nie 
brakuje.

Urządzono je z myślą przede wszyst-

kim o bardziej już dojrzałych miesz-

kańcach osiedla. Wymyślne urządze-

nia do trenowania różnych części cia-

ła mają im pomóc w utrzymaniu do-

brej kondycji. Pamięta się jednak rów-

nież o milusińskich, których przybywa 

na osiedlu. Jak zwykle wiosną, doko-

nano gruntownego przeglądu wszyst-

kich osiedlowych placów zabaw. A jest 

to spore przedsięwzięcie, gdyż placów 

jest 17 i samo przywrócenie „pełnej 

sprawności” piaskownicom wymaga 

przewiezienia kilku ton piasku. Do 

tego dochodzą drobne naprawy i wy-

miany niektórych elementów a także 

zadbanie o otoczenie.

A na osiedlu Bolesława Chrobrego 

jest rzeczywiście o co dbać. Tereny zie-

lone zajmują bowiem ponad 30 hek-

tarów i wiosną pracy z ich uporząd-

kowaniem, przycinaniem i nasadze-

niami jest szczególnie wiele. – Wszy-

scy chcą mieszkać pośród zadbanych 

trawników, kwitnących drzew i kwia-

tów, jednak utrzymanie zieleni w na-

leżytym stanie to wielki wysiłek. Na-

sza kilkuosobowa ekipa ds. zieleni ma 

co robić. Żywopłoty ciągną się kilo-

metrami i na okrągło trzeba je przy-

cinać. Rozległe połacie trawników też 

wymagają ciągłego koszenia. W sezo-

nie trwa więc ono niemal cały czas. 

Skończymy z jednej strony osiedla i 

możemy już rozpoczynać z drugiej. 

Do tego dochodzą problemy z odbio-

rem odpadów zielonych. Brakuje do 

nich pojemników i terminy odbioru są 

zbyt rzadkie. Musimy więc własnymi 

silami i na własny koszt wywozić sko-

szone trawy i inne odpady zielone – 

mówi Jerzy Czapczyk, kierownik Ad-

ministracji Os. Bolesława Chrobrego.

Do poprawy osiedlowej estety-

ki przyczyniają się także moderniza-

cje altanek na śmieci. Zainstalowanie 

pierwszych zamkniętych obiektów spo-

tkało się z bardzo pozytywnymi opi-

niami mieszkańców. Dlatego w tym 

roku będą stawiane kolejne podobne 

altany. Pojawią się one m.in. w pobli-

żu budynków nr 1 A i H, 7 A, 11 A, 

16 i 39. Nowoczesne, estetyczne obiek-

ty mogą się podobać. Jednak nie roz-

wiązują one problemu odpadów wiel-

kogabarytowych, które nadal bywają 

wyrzucane w pobliżu altanek i „stra-

szą” przez długie dni. Pomimo obietnic 

zwiększenia częstotliwości ich odbio-

ru ciągle administracje osiedli muszą 

same radzić sobie z tym problemem.

Obecnie najważniejszym przedsię-

wzięciem realizowanym na Chrobre-

go jest termomodernizacja wieżowca 

nr 39. Prace przebiegają sprawnie i 

wraz z dociepleniem przewidziany jest 

także remont pieszojezdni wzdłuż bu-

dynku. Gruntowne odnowienie pieszo-

jezdni przeprowadzono także przy bu-

dynkach 18 i 19. Tam położenie no-

wych nawierzchni poprzedził remont i 

udrożnienie rur kanalizacyjnych. Eks-

ploatowane od kilkudziesięciu lat były 

już, jak się okazało, w dużym stopniu 

niedrożne. Takich zabiegów wymaga 

coraz więcej odcinków osiedlowej sie-

ci kanalizacyjnej. Są one prowadzo-

ne systematycznie, choć potrzeby w 

tej dziedzinie są spore – mówi Stani-

sław Guzikowski, zastępca kierownika 

administracji.

W tym roku, po zakończeniu ter-

momodernizacji bloku 39, planowane 

jest jeszcze rozpoczęcie termomoder-

nizacji budynków 12A i 12B. – Będzie 

to oznaczało finał programu termo-

modernizacyjnego na osiedlu. Jednak 

przed nami wiele innych pilnych zadań 

koniecznych do utrzymania budynków 

w należytym stanie oraz poprawy wa-

runków zamieszkiwania. Nieodzowne 

są naprawy dachów, malowanie elewa-

cji, instalowanie oświetlenia ledowe-

go, które przynosi znaczne oszczęd-

ności, oraz kontynuacja modernizacji 

dźwigów osobowych. Nie zapominamy 

też o dbałości o czyste powietrze. Na 

osiedlu zamontowano czujniki, które 

na bieżąco monitorują stan powietrza 

a wyniki są dostępne w internecie – 

mówi J. Czapczyk. (w)

Kolorowe i zadbane place zabaw

Przybywa estetycznych altanek na odpady
Bliski jest finał prac termomodernizacyjnych 
na osiedlu

Kompleks sportowo-rekreacyjny zachęca do aktywności
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Kaziukowe wspomnienia
Jestem i czuję się od 

urodzenia Polakiem, ale 
moje korzenie to biało-
ruska zapadła wieś koł-
choźna Wierkowszczina 
w rejonie Słabodka, Re-
jon Brasław. Tam też kie-
dyś sięgała Polska. U mo-
ich baćków, „plemienni-
ków”, bywałem już parę 
razy. Mieszka tam jesz-
cze wujek Franek kołchoź-
nik – traktorzysta z żoną 
i dziećmi. Opiłem się do 
bólu miejscowego samo-
gonu, „porybaczyłem” po 
nocach sieciami po rzece 
Drui, dopóki ryb-nadzor 
nie skasował łódki wraz 
z sieciami. Kąpałem się 
w drewnianej bani, czy-
li łaźni: miejscu do kąpa-
nia i bezpiecznego pędze-

nia bimbru. Ale buch Wa-
lenty, na bok sentymenty.

Wróćmy do Kaziuków. Je-

stem już od 15 lat poznania-

kiem przywiezionym w kanie 

po mleku. Mieszkam na typo-

wym blokowisku zanurzony 

już w realia poznańskiej sub-

kultury. Na wieść o „poznań-

skich Kaziukach” ucieszyłem 

się jak młody pareń przed 

pierwszą randką. Ubrany „do 

ośpic” jadę na Stary Rynek i 

oczom nie wierzę. Mimo sy-

beryjskiej pogody frekwencja 

doskonała, tłok jak na daw-

nych Jarmarkach Świętojań-

skich. Jest powitanie, jest hi-

storyczny orszak, postawiono 

estradę dla gości, artystów i 

VIP-ów. Ale obok tego dzie-

siątki kramów, handlarzy z 

całej Polski z towarami bez 

związku ze świętem. Czego 

tam nie było. Ryby z Wejhe-

rowa, oscypki z Zakopanego, 

serwetki z Podkarpacia i cią-

gle głodne 2 kozy.

Trudno znaleźć wileńskie 

bazie czy sztukę ludową. Peł-

no wyszynku jak na weselu u 

szwagra. Bigosy, kiełbasy, go-

lonki z wody i z rożna, maka-

rony z Włoch, full komercja. 

Nie ma zupełnie wiatru, nad 

rynkiem prawie biało od dy-

mu i rozpałek do grilla. Ast-

matycy się duszą, dzieci wy-

miotują. Przy scenie głównej 

paręnaście osób jako tako za-

interesowanych clue imprezy: 

jak przywitania gości z Litwy, 

wręczenie siostrze zakonnej 

żurawiny czy występy chóru 

i kapeli wileńskiej.

Za to przy kramach pełne 

szaleństwo. Kolejki za kiełba-

są z Rzeszowa, wędzonką z 

Warszawy, rybami i innym 

badziewiem. Poznaniacy obła-

dowani siatami i torbami wy-

glądają jak bezdomni po wigi-

lii w Caritasie, byle do domu 

na obiad, a niedługo skoki ze 

Stochem. Job twoja mać, jed-

na wielka komercja. Braku-

je tylko Żydów, by sprzeda-

wali wódkę na kieliszki i pa-

nienek lekkich obyczajów, by 

naganiały klientów do bram 

kamienic. Zniesmaczony tym 

wszystkim też kupiłem grza-

ne piwo w jakimś kramie oraz 

posłuchałem bluesa czy coun-

try u wędrownego grajka i po-

jechałem na skoki. Widocznie 

takie nastały czasy, a palmę 

kupiłem w Cepelii.
Wiktor Milkiewicz

Poetyckie przechadzki i pytania

Długie zimowe wieczory za na-
mi i pogoda zaprasza do aktyw-
ności na otwartej przestrzeni, ale 
nie znaczy to, że mamy martwy 
sezon na czytanie. Wiosenne słoń-
ce sprzyja rodzinnym spacerom 
i obserwacjom natury. Dociekli-
wym małym zoologom przydadzą 
się więc książki O rety! Przyro-
da i O rety! Przyroda świata To-
masza Samojlika, które niedawno 
trafiły do naszej biblioteki.

Samojlik, naukowo zajmujący się 
badaniem historii Puszczy Białowie-
skiej, jest także znanym popularyza-
torem wiedzy o przyrodzie. Sympatię 
czytelników zaskarbiły mu komikso-
wa trylogia o ryjówce przeznaczenia 
i seria opowiastek o żubrze Pompiku. 
Książki z cyklu O rety! zawierają duże 
kolorowe plansze przedstawiające ży-
cie zwierząt w różnych środowiskach i 
różnych porach roku, a wyrazista kre-

ska autora i dowcipne komentarze w 
dymkach nadają publikacji atrakcyjny 
charakter komiksu.

Choć sezon na przeziębienia już chy-
ba za nami, warto mieć także na uwa-
dze książeczkę Zasmarkana bajka wę-
gierskiej pisarki Krisztiny Tóth. Opo-
wieść o perypetiach rodziny Smarków 
zamieszkujących nos przedszkolaka Pe-
tiego ma wpoić maluchom podstawy hi-
gieny. Peti nie chce wydmuchać nosa 
i nie myje rąk, toteż państwo Smarko-
wie są zachwyceni swoim lokum i cią-
gle knują plany zarażenia innych dzie-
ci. Mimo specyficznego tematu książ-
ka jest przyjemną i zabawną lekturą, 
która spodoba się również dorosłym.

Nasze zbiory wzbogaciły się także 
o najnowszą powieść Małgorzaty Mu-
sierowicz. W Ciotce Zgryzotce, 22. od-
słonie Jeżycjady, w radościach i stra-
pieniach wieku dojrzewania towarzy-
szymy Norze Górskiej – córce Patrycji 

Borejko. Tu chyba nie będzie niespo-
dzianek – tak jak w każdej poprzed-
niej części, tak i tym razem na czy-
telniczki czeka nowa porcja poczucia 
humoru i łacińskich sentencji, a tak-
że zapewnienie, że nic złego nie może 
się wydarzyć, jeśli tylko rodzina trzy-
ma się razem.

Na koniec jak zwykle serdecznie za-
praszamy dzieci na kreatywne czwart-
ki. Do tej pory uczestnicy zajęć między 
innymi konstruowali z bibuły i styro-
pianu hiacynty na powitanie wiosny, a 
także poznali drogę, jaką musi przejść 
książka od pomysłu w głowie autora 
do rąk czytelnika. Dowiedzieli się, na 
czym polega praca w takich zawodach 
jak redaktor, korektor, introligator, a 
sami mogli zabawić się w ilustratora, 
przygotowując nowe wydanie swojej 
ulubionej lektury. 

Żaneta Dolatowska
Filia 14 Biblioteki Raczyńskich

Majówka z książką

Nawet w internetowej dobie sms-ów i tweetów po-
ezja ma się całkiem dobrze i budzi spore zaintereso-
wanie. Przekonują o tym trzy tomiki poetyckie przy-
gotowane przez Wydawnictwo Miejskie Posnania. Ich 
autorami są uznani poeci związani z Grodem Przemy-
sława, laureaci wielu konkursów literackich i anima-
torzy życia kulturalnego, jak Jerzy Grupiński od lat 
działający na piątkowskiej niwie, gdyż właśnie w PCK 
„Dąbrówka” prowadzi klub literacki.

Troje poetów. Każdy inny, a jednak bardzo sobie bliscy. 
Elżbieta Tylenda w zbiorze „Zanim obłożą nas lodem” po-
dejmuje odwieczne zagadnienia ludzkiego losu. „Tak dużo 
pozostaje niewypowiedzianych, tak dużo ginie w próżni każ-
dego dnia. I co komu po tych słowach?” A jednak słowa od-
wołujące się do podstaw naszego bytu wciąż są chyba wie-
lu ludziom potrzebne. Podobne odniesienia do przemijania, 
wyrażane także w poetyckiej formie, są obecne również w 
utworach Jerzego Beniamina Zimnego zebranych w tomi-
ku „Księga wyjść”.

Szczególny wymiar mają jednak poetyckie strofy Jerze-
go Grupińskiego prezentowane w tomiku „Album poznań-
ski. Przechadzki poetyckie po mieście i bliskich sercu okoli-
cach”. Podczas lektury chciałoby się dodać, że są to również 
przechadzki przez wieki. Autor odnosi się bowiem do wybit-
nych postaci z naszej historii oraz ich związków z wielkopol-
skimi losami. W wierszach pojawiają się więc Juliusz Słowac-
ki i Józef Wybicki, a także wiele innych osób oraz wydarzeń 
i miejsc, które są natchnieniem do poetyckich przemyśleń. 

Wspaniałym uzupełnieniem literackich przechadzek J. 
Grupińskiego są fotografie nadające niezwykły klimat stro-
fom. Należy podkreślić ciekawą szatę graficzną tomików po-
etyckich poznańskiego wydawnictwa. Utrzymane w jednoli-
tym stylu, w twardych okładkach z tłoczeniami są małym ar-
cydziełem wydawniczym. Chociaż w poezji wciąż najważniej-
sze jest słowo, to jednak forma jego prezentacji też ma zna-
czenie. Poznańscy poeci oraz wydawnictwo wspólnie zrobili 
tymi dziełami wiele, by w czasach pośpiechu i wszechogar-
niającego hejtu poezja mogła do nas przemówić. (i)
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KLUB LITERACKI

PIĄTKOWSKIE 
CENTRUM KULTURY

8 V 2018, godz. 18 (wtorek) Promocja książki Kaliny I. 
Zioły – „Oczy od grzechu ciemne”. Pokaz prac plastycznych 
Rozalii Nowak.
29 V 2018, godz. 18 (wtorek – bistro „Cezar”) Nowe twarze 
w klubie: prezentacja tomiku Radosława Grzegorczyka 
pt. „Contra”. Debiut poetycki Edwarda Henki. Omówienie 
– Aleksander Talarkiewicz.
5 VI 2018, godz. 18 (wtorek) Prezentacja książki Edyty 
Kulczak pt. „www.john”. Alicja Kubiak opowie o liberaturze. 
Spotkanie poprowadzą Jolanta i Stanisław Szwarcowie.
19 VI 2018, godz. 18 (wtorek) Czytamy Mistrza – Zbigniew 
Herbert. Warsztaty literackie (grafika tekstu, litera, 
interpunkcja). Prosimy o utwory własne, autorskie – ksero.

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

Prowadzi Jerzy Grupiński

Na Wiel kanoc – zapasy
7 klubów sportowych, 

27 kategorii wagowych 
i 122 zawodników, to 
statystyki Zapaśniczego 
Turnieju Wielkanocne-
go, który odbył się w Klu-
bie Sportowym Sobieski 
Poznań. Zawody są cy-
kliczną imprezą z roku 
na rok przyciągającą co-
raz większą grupę zapa-
śniczek i zapaśników.

Otworzył je Grzegorz 

Ganowicz, przewodniczący 

Rady Miasta Poznania. Pro-

jekt wsparło bowiem mia-

sto Poznań, a patronat nad 

imprezą objęła Poznańska 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

i Rada Osiedla Jana III So-

bieskiego. KS Sobieski Po-

znań dziękuje Administracji 

Osiedla Jana III Sobieskie-

go za pomoc w przygoto-

waniu obiektu do zawodów.

Po raz kolejny drużyna 

KS Sobieski Poznań okaza-

ła się najlepszą ekipą w kla-

syfikacji drużynowej.
Andrzej Słabęcki

Fot. – Ewelina Jaśkowiak 
i Piotr Rychter 
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Prosto z miasta 

Bajery na internet i komputery
Kolejne wielkie wynalazki 

ludzkości jakoś nie przybliżają 
nas do wspanialej przyszłości. 
Z kołem, dynamitem czy rozbi-
tym atomem wciąż jedynie same 
kłopoty. Pożytki niby są, ale pro-
blemy i zagrożenia jeszcze więk-
sze. Większość wynalazków naj-
lepiej sprawdza się w wojnach. 
Niestety. Zresztą z myślą o mi-
litarnych sukcesach najczęściej 
ich dokonywano. Nawet tele-
wizja jest ubocznym produktem 
rozwoju środków łączności nie-
zbędnych wszak na polu walki.

H H H
Z internetem miało być ina-

czej. Jednak też nam jakoś nie 
wychodzi. Ten cudowny środek 
błyskawicznego przekazywania 
informacji, umożliwiający łącze-
nie wszystkich ze wszystkimi na 
naszych oczach przemienia się 
w komunikacyjne monstrum, 
nad którym nie wiadomo, czy 
jeszcze ktoś panuje. Na jaw wy-
chodzi, że poprzez internet i ha-

kerskie oprogramowania można 
dzisiaj wpływać na wyniki de-
mokratycznych wyborów lub w 
przeróżny sposób manipulować 
ludźmi. Zachęcać do kupowa-
nia jednych towarów i odstrę-
czać od innych, można kształto-
wać opinię publiczną i produko-
wać fake newsy na każdy temat. 
Możliwości wykorzystywania in-
ternetu w niecnych sprawach, 
zarówno tych o znaczeniu glo-
balnym, jak i codziennych dro-
biazgach, mogą przerażać i po-
winny skłaniać do zastanowie-
nia. Chyba nawet zdecydowane-
go przeciwdziałania. Ale na to 
się nie zanosi.

H H H
Niedawny przypadek po-

znańskiego youtubera, wynaj-
mującego zresztą mieszkanie na 
Piątkowie, który zasłynął wul-
garnymi filmikami i namawia-
niem nastolatek do rozbierania 
się przed internetowymi kamer-
kami, spowodował dyskusję nad 

tym, co właściwie dzieje się w 
tym wirtualnym świecie. Peda-
godzy i psycholodzy pogadali 
o tym skąd tyle w nim hejtu i 
dlaczego dominujące wulgarne 
i obrzydliwe filmiki cieszą się 
dużym powodzeniem, zwłaszcza 
wśród małolatów. Z tych dywa-
gacji, poza stwierdzeniami, że 
trzeba edukować i rozmawiać z 
dziećmi, niewiele wynika. Prze-
cież zakazać małolatom dostępu 
do internetu nie można. Zresztą 
oni i tak są z nim lepiej zazna-
jomieni niż starsze pokolenia, 
dla których komputery i inne 
elektroniczne bajery są praw-
dziwym dopustem bożym. Spo-
sobu na ucywilizowanie inter-
netu i ukrócenia wylewającego 
się z niego hejtu i przemocy nie 
widać. Nawet amerykańscy se-
natorzy przesłuchujący niedaw-
no ojca facebooka mieli do nie-
go liczne pytania o ograniczanie 
internetowej wolności i o to, ja-
kim prawem on i jego pracow-

nicy cenzurują, no może mode-
rują, wypowiedzi anonimowych 
użytkowników. Natomiast na ich 
dobre wychowanie i samoograni-
czenie internetowego chamstwa 
nie ma co liczyć.

H H H
Skoro nic nie pomoże mnoże-

nie w sieci cenzorów ani też ape-
le o dobre zachowanie, pozostaje 
nam jedynie przyzwyczaić się i 
polubić internet z całym dobro-
dziejstwem inwentarza. Pocie-
szenia można upatrywać w pra-
wie Greshama-Kopernika. Zgod-
nie z nim gorszy towar wypiera 
z rynku lepszy, a więc zapewne 
niebawem internetowi, facebo-
okowi, tweeterowi i innym cyfro-
wym szaleństwom zagrozi kolej-
ny ludzki wynalazek, który przy-
sporzy nam pewnie jeszcze więcej 
kłopotów. Ale z nimi zmagać się 
już będą dzisiejsze maluchy, któ-
re chętniej niż po smoczka się-
gają po smartfona.

WIST

  

Patroni osiedli piątkowskich

Wiedeńska wiktoria
Ulicą najważniejszą, ze względu na 

rangę historyczną, jest oczywiście uli-

ca Wiedeńska – boczna od Franciszka 

Stróżyńskiego.

Na początku podkreślmy, że sam 

król Jan III Sobieski, patron sąsiednie-

go osiedla, a mąż Marysieńki, był czło-

wiekiem z krwi i kości, nie wolnym od 

słabości i chwil załamań. Jednak w pol-

skiej tradycji znany jest przede wszyst-

kim jako dzielny żołnierz (ostatni taki na 

tronie polskim), a jednocześnie wzrusza-

jący amant i autor wspaniałych listów 

do ukochanej żony. Powierzchownością, 

manierami i pod względem mentalności 

doskonale pasował do szlacheckiej braci, 

świetnie się z nią rozumiał, naturę nie-

co warcholską potrafił łączyć z gorącym 

patriotyzmem.

Jednak jako monarcha znalazł się w 

niezwykle trudnej sytuacji politycznej. 

Nie były to realia nowe, szlachta z jed-

nej strony podcinała fundamenty potęgi 

władzy królewskiej, z drugiej zaś czyni-

ła wszystko by zwyciężyć w wyścigu do 

korony. Godność królewska była upra-

gniona i pełna chwały, ale zarazem sys-

tematycznie podważana, podkopywana, 

Monarchę słabszego duchem czekała w 

Rzeczypospolitej droga bardzo niebez-

pieczna a wyboista…

Sobieski najpierw musiał walczyć z 

Turcją. Miał w tym wprawę, a i sami 

przeciwnicy określali go mianem Lwa 

Lechistanu. Pokonał Turków pod Cho-

cimem, stał się w kraju ogromnie popu-

larny, więc bez trudności w 1674 r. zo-

stał wybrany królem – jakże innym cha-

rakterem od słabego Michała Korybuta 

Wiśniowieckiego. W polityce zagranicz-

nej początkowo opierał się na Francji, w 

czym walnie pomagała mu ambitna mał-

żonka, sama Francuzka pochodzeniem. 

Zamierzał przyłączyć Prusy Książęce, 

wyeliminować Prusy i Brandenburgię; 

może nawet udałoby się wkroczyć na 

Śląsk. Zawarł z Francją w tej sprawie 

tajny układ w Jaworowie (1675), pakto-

wał przeciwko Habsburgom. Jednak po-

lityka Francji uległa zmianie i w rezul-

tacie Ludwik XIV stracił zainteresowa-

nie przymierzem z Polską. W rezultacie 

w latach 1678–1679 Sobieski musiał od-

wrócić sojusze i sprzymierzyć się z ce-

sarzem Leopoldem I przeciwko Turcji.

Słynna wyprawa a potem triumfalne, 

wielkie zwycięstwo w bitwach pod Wied-

niem i Parkanami we wrześniu 1683 ro-

ku było łabędzim śpiewem oręża polskie-

go. Potem były już tylko klęski i niepo-

wodzenia. Historycy później przez wie-

le dziesięcioleci wiedli spór o celowość 

tego sojuszu i zwycięstwa, które ocaliło 

jednego z trzech przyszłych zaborców 

Polski. Akcentowano lekceważący stosu-

nek cesarza do zwycięskiego sojusznika. 

My z kolei, zapatrzeni w szum skrzydeł 

husarii polskiej, która z kahlenbergow-

skiego wzgórza zmiażdżyła wojsko Kara 

Mustafy, zapomnieliśmy o bardzo nieja-

snych meandrach ówczesnej polityki eu-

ropejskiej.

Z perspektywy czasu możemy dziś 

stwierdzić, że optymalnego i całkowi-

cie słusznego, a korzystnego dla Polski 

rozwiązania wtedy nie było. W sytuacji 

ogólnego osłabienia władzy królewskiej, 

anarchiczności ustroju i wielkich zawi-

rowań w polityce europejskiej, w grun-

cie rzeczy byliśmy już skazani. Nieprzy-

padkowo już w 1696 roku, a więc kilka-

naście lat po wspaniałym zwycięstwie 

wiedeńskim, Jan III Sobieski odchodził 

na zawsze w przekonaniu o bezsilności 

swej polityki, w lęku o przyszłość Rze-

czypospolitej. Nie udało się zapewnić 

sukcesji tronu, spokoju wewnętrznego i 

bezpieczeństwa w polityce zagranicznej. 

Nawet Sobieski nie dał wtedy rady. By-

ło już za późno.

A zwycięstwo w bitwie pod Wied-

niem na stałe już weszło do polskiej tra-

dycji orężnej i przez cały okres rozbiorów 

zagrzewało polskie serca, drażniąc zara-

zem jednego z zaborców. W Wielkopol-

sce zaś w wielu miejscach i w niejednym 

miasteczku do dziś można oglądać pięk-

ne żeliwne tablice upamiętniające obcho-

dzoną w 1883 roku dwusetną rocznicę 

wiedeńskiej wiktorii – na chwałę polskiej 

tradycji i na pohybel jej wrogom.
Marek Rezler
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Jajeczko u Kowala 
Przed Wielkanocą seniorzy klubu „KORONA” spotkali 

się na „jajeczku” u Kowala w Kluczewie. Humory, jak wi-

dać, dopisywały. Piotr Zagawa

Będzie się działo w KORONIE
 9 maja, godz. 17 – wernisaż prac malarskich Ry-

szarda Rogalskiego

16 maja, godz. 12 – próba teatru „Hop z kanapy”

16 maja, godz. 17-20 – potańcówka

Po sukcesie odniesionym w Osiedlowym Domu Kultury 

„Orbita” grupa teatralna postanowiła uczcić go zorganizo-

waniem wesela dla głównych bohaterów sztuki pt. „Kan-

dydatki na żonę”. Wesele to odbędzie się 16 maja podczas 

tradycyjnej potańcówki środowej.

W „Orbicie” aktorzy i reżyserka udzielili wywiadu Wi-

nogradzkiej Telewizji Kablowej, która emitowała relację z 

wydarzenia na swoim kanale. Relacja jest również dostęp-

na w internecie na stronie wtvk. Teatr po kolejnym wy-

stępie otrzymuje wiele zaproszeń.

23 maja, godz. 18 – pokaz mody. Wystąpi między 

innymi 20 modelek z Osiedlowego Klubu Korona, w tym 

kierowniczka klubu Korona, która jest między innymi po-

mysłodawczynią imprezy, zaprezentuje swoje projekty .

 Paleciaki pomagają
uprawiać eko rośliny

W dzisiej-
szych cza-
sach dzieci 
coraz szyb-
ciej i czę-
ściej zaczy-
nają choro-
wać. Jedzą 
produkty ku-
pione w skle-
pach, pry-
skane pesty-

cydami i wypełnione po brzegi konserwantami, prze-
ciwutleniaczami i barwnikami.

Kumulacja tych chemikaliów wpływa negatywnie na 

zdrowie, wywołując choroby, między innymi układu roz-

rodczego, hormonalnego, odpornościowego i nerwowego. 

Jednak nie zawsze możliwe jest unikanie zatrutego je-

dzenia, bo trudno w dzisiejszych czasach znaleźć produk-

ty nie poddane działaniom jakichkolwiek niebezpiecznych 

dla naszego zdrowia substancji. Najpewniejszym sposo-

bem na spożywanie zdrowych warzyw i owoców jest sa-

modzielne uprawianie ich. Niestety większość dzieci z Po-

znania mieszka w blokach, przez co nie mają one pojęcia 

jak uprawiać rośliny.

Dlatego uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. 

Adama Mickiewicza z Poznania postanowili temu zaradzić, 

biorąc udział w znanej olimpiadzie projektów społecznych 

Zwolnieni z Teorii. Paleciaki (tak nazywa się ich projekt) 

chcą pokazać, że nie trzeba mieszkać na wsi, by stworzyć 

swój domowy ogródek. Aby to osiągnąć, pokazują uczniom 

pięciu poznańskich szkół podstawowych: SP 34, 17 i 67, 

Dwujęzycznej Polsko-Angielskiej Prywatnej Szkoły Podsta-

wowej i Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczew-

skiego filmy instruktażowe, jak sadzić rośliny.

Dzieci po zobaczeniu filmu mogą sprawdzić czego się 

nauczyły, w praktyce sadząc warzywa i owoce w paleto-

wych ogródkach, które zostały przez Paleciaki dostarczo-

ne każdej szkole. Ogródki zrobili sami, ze zużytych palet, 

co dodaje walorów estetycznych całemu projektowi. Dzieci 

na etapie uprawy przynoszą nasiona i cebulki warzyw do 

szkół i zamieniają się w małych ogrodników, zagłębiając 

się w dziedzinę sadzenia roślin. Projekt paleciaki pokazu-

je, że brak miejsca nie skreśla dzieci z szansy na założe-

nie własnego ogródka warzywnego.
Anna Jaworowicz

 Walczyli na poduszki
Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki na Poduszki w 

klubie Korona na osiedlu Bolesława Śmiałego zorganizo-

wano dla dzieci animacje. Prowadziła je Justyna Kucner 

z Happy Fit. (na)
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Krzyżówka
z Echem

Rozwiązanie krzyżów-
ki z poprzedniego numeru 
brzmiało: Optymizm wraz z 
wiosną.

BARAN (21.03 - 20.04). Zamiast ciągłego nygusowania, wystawiania 

kalafy na słonyszko abo glapienia się wew telewizję lepiej weź się za 

porzundki abo fundnij całkiej famule jakie słodkie.

BYK (21.04 - 21.05). Bez tyn wiosenny skwar we łbie masz ino wuchtę 

głupich pomysłów. Ale zaś wew robocie wiela się nie staluj i frechownie se 

z wiarą nie poczynaj, bo ino poruty narobisz.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Jeszcze przed wakacjami skapną ci 

propozycje ciekawej i całkiem intratnej roboty. Ale zaś lepiej uważaj na 

szczegóły i posłuchaj dobrych rad starych kumpli.

RAK (22.06 - 22.07). Szykuje się fest rajza ze starą eką. Nygusowanie 

w badejkach na słonyszku będzie ci plożyć. Ino zaś na tych balangach 

uważaj, byś nie przepynkał zdrowia i bejmów.

LEW (23.07 - 22.08). Zez borchania i brynczenia na szefów wew robocie 

nic dobrego nie wyniknie. Nie ma się więc co stalować ani tyż chachulić, 

ino się akuratnie do chapania przyłożyć.

PANNA (23.08 - 22.09). Wew robocie przyjdzie ci chapać za dwóch abo 

i trzech kumpli, ale zaś potem zez uzorgowaną wuchtą bejmów będziesz se 

mógł polofrować po cołkiem świecie.

WAGA (23.09 - 22.10). Wiosenne dni to najlepszy czas na porzundki wew 

chałupie i całkiej famule. Śrupy oraz insze klamoty najlepiej wyćpnąć na 

gemyle, a lajsnać se nowe dyrdony i graty.

SKORPION (23.10 - 22.11). Zez famułą warto dobrze żyć. Nie borchaj 

się więc na szczunów czy kejtra, że ino cięgiem szuszwolą. Ale zaś poblubraj 

z nimi, zabierz na słodkie, lajsnij ancug i będzie fest.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Bez fefrów i stalowania, ale zaś z większym 

szwungiem bierz się do roboty, a bejmy same skapną. Jak trochę pomyślisz 

i pochapiesz, to uzorgujesz ich pełną kabzę.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Zamiast glapienia się wew telewizor czy 

komputer abo słodkiego nygusowania, bierz się do chapania. Ale zaś potem 

pomyśl o jakim majowym wygibie.

WODNIK (21.01 - 20.02). Jesteś szportowny szczun i masz fifne pomysły. 

Ze szwungiem wprowadzaj je w życie, a bejmy same skapną. Ino zaś  

z wiarą nie blubraj ani tyż różnych mądrych nie słuchaj.

RYBY (21.02 - 20.03). Daj se luz i machnij ręką na kolejne reformy wew 

robocie. Jakoś to będzie, a zamiast brynczeć, lepiej pojedź zez wiarą na jaką 

rajzę abo chociaż wygib za miasto.

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 5

HUMORKI

- Sekretarka odbiera tele-

fon i oznajmia:

 Niestety, szef jest na na-

radzie. Ale jeśli ma pan pilną 

sprawę, to go obudzę.

H H H

Córka do matki:

- Mamo, całe lata z uprzej-

mości udawałam, że znaleźli-

ście mnie w kapuście. Teraz 

twoja kolej uwierzyć, że prze-

nocuję u koleżanki.

H H H

- Co to jest bigamia?

- Jak się ma o jedną żo-

nę za dużo.

- A monogamia?

- Tak samo.

3 4 5 6 7 81 2

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20
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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 2018 r.:Specjalne oferty w 2018 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
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Tańcem po Polsce i świecie 
Pod takim tytułem ar-

tyści Teatru Wielkiego w 

Poznaniu przedstawili pro-

gram o tradycji polskich 

tańców narodowych, opo-

wieść o tańcach ludowych 

oraz prezentację wybranych 

tańców narodowych innych 

krajów. W spektaklu narra-

torzy – stary góral i szlach-

cianka, wprowadzali nas w 

świat kolorowych tańców, 

a na scenie prócz mazu-

ra, poloneza, krakowiaka, 

tańców Podhala zobaczyli-

śmy również tango, tańce 

koreańskie oraz rosyjskie. 

Cały spektakl przeplatany 

góralskim humorem narra-

tora. Spektakl odbył się w 

Piątkowskim Centrum Kul-

tury DĄBRÓWKA 22 mar-

ca. (psta)


