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Ferie na Śmiałego, Łokietka i Sobieskiego

W Szkole Podstawowej 
nr 34 na osiedlu Bolesława 
Śmiałego odbywały się Zi-
mowe Ferie z Piłką Nożną. 
Zajęcia prowadził Krzysztof 
Rex. Dzieci i młodzież przez 
dwa tygodnie uczestniczy-
ły w specjalnie przygotowa-

nych aktywnościach, któ-
rych motywem przewodnim 
była piłka nożna. Był kon-
kurs rzutów karnych i wol-
nych, a na koniec każdego 
dnia zajęć odbywał się mecz 
kontrolny.

W Szkole Podstawowej 

nr 35 na osiedlu Włady-
sława Łokietka zorganizo-
wano Ferie z Koszykówką 
i Sportem. Zajęcia prowa-
dziła Małgorzata Łabędzka-
-Chojnacka. Odbywały się 
one w dwóch grupach: ko-
szykówki dziewcząt i chłop-
ców oraz zajęć sportowo-
rekreacyjnych.

Na osiedlu Jana III So-
bieskiego zajęcia sportowo-
-rekreacyjne odbywały się w 
Klubie Sportowym Sobieski 
Poznań. W programie były 
m.in. siłownia, wycieczki na 
Malta Ski oraz do papugar-
ni. Odbywały się spotkania 
z ciekawymi ludźmi i zaję-
cia plastyczne. 

Tekst i fot.
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 36,Os . Batorego 15c, Os. Śmiałego 36,
 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. 516 069 007,  601 56 87 32 

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315

  

Sprzedam działkę budowlaną
o powierzchni 923 m kw. 

położoną w Plewiskach przy ul. Fabianowskiej 
– 300 m od granicy Poznania. 

Cena – 390 000 zł. 
Front 26 m, bok przeciwległy 23,5 m, bok lewy 34 m, 

prawy 45,5 m. Wszystkie medi a w ulicy. 

Tel. 605 632 249. 
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 J. Grupińskiego sposób na poezję

W bogatym dorobku 
literackim Jerzego Gru-
pińskiego jego najnowszy 
zbiorek poetycki „Sposób 
na motyle” zajmuje miej-
sce szczególne. Książ-
ka ukazała się bowiem 
niemal w 80. urodziny 
poety, który stał się już 
instytucją poznańskiego 
życia kulturalnego.

Debiutował w latach 
sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku wraz z innymi uzna-

nymi poetami poznańskimi: 
Andrzejem Babińskim i Wi-
toldem Różańskim. Z jego 
inicjatywy powstał  w roku 
1970 w poznańskim Zam-
ku Klub Literacki, który od 
2005 r. znalazł swą siedzibę w 
Piątkowskim Centrum Kultu-
ry „Dąbrówka”. Przez te kil-
kadziesiąt już lat przyciąga 
on uznanych twórców a także 
młodych miłośników słowa.

Nieprzerwanie prowadzi 
go właśnie J. Grupiński, któ-
ry od 1995 r. redaguje tak-
że jedyne obecnie w Pozna-
niu pismo literackie „Proto-
kół kulturalny”. Ożywiona 
działalność klubu, liczne spo-
tkania, turnieje poetyckie i 
przedsięwzięcia wydawnicze 
dowodzą, że czar poezji nie 
przemija. Nawet w dobie 
sms-ów i tweetów ma ona 
swych wiernych wyznawców.

Z pewnością ich zainte-
resowanie wzbudzi najnow-
szy tomik J. Grupińskiego, 
w którym powraca on do 
zwartej formy poetyckiej, 
kierując się przesłaniem in-
nego wielkiego poety Ju-
liana Przybosia „najmniej 
słów”. Zachętą do zmierze-
nia się z taką skondensowa-
ną poezją są zapewne tak-
że liczne związki autora z 
chińskimi literatami. Jego 
wiersze zostały przetłuma-
czone m.in. na język chiński 
a przygotowane przez niego 
almanachy poetyckie zdoby-
ły nagrody w Hongkongu.

Siedemnasta książka po-
etycka J. Grupińskiego, aż 
tyle ma ich w swym dorob-
ku, zawiera krótkie, skła-
dające się niekiedy zaled-
wie z kilku słów, wiersze. 
Mają one jednak niezwy-

kłą moc. Jakże wiele zawie-
ra jej utwór pod tytułem 
Apostrofa. „Ocal/ zasłoń 
mnie skrzydło/ Ołowiano li-
tero/ podnieś”. Najbardziej 
dramatycznie brzmi jednak 
utwór zamykający książkę. 
Wiersz zatytułowany Ars 
Poetica, napisany przez 
80-letniego twórcę, które-
go prawie całe życie zwią-
zane jest z literaturą, zma-
ganiami ze słowem i two-
rzeniem, musi skłaniać do 
zastanowienia się nad isto-
tą poezji oraz ludzkiej egzy-
stencji: Sprzedawać/ własne 
wnętrzności./ Nigdy nie my-
ślałem/ że będę/ przy takiej 
brudnej robocie”. Ta poetyc-
ka robota daje jednak czy-
telnikom oczyszczającą siłę. 
Dziękujemy więc za nią Ju-
bilatowi i życzymy wielu ko-
lejnych sukcesów. (i)

Wędrówki z KOiR

Laponia bez św. Mikołaja?

W poświąteczny stycz-
niowy czas piątkowski 
Klub Odkrywców i Re-
porterów wraz z orga-
nizatorami festiwalu Na 
Szage i licznymi uczest-
nikami wybrali się w 
podróż przez Laponię, 
uznawaną powszechnie 
za krainę św. Mikołaja 
i reniferów. Przewodni-
kiem był poznański po-
dróżnik Andrzej Maćko-
wiak, który choć się sta-
rał, to jednak w swej 
opowieści nie mógł po-
minąć jej najważniejsze-
go mieszkańca.

W fińskim Rovaniemi, 
mieście będącym bramą 
do Laponii, ma on swój do-
mek, a nawet dwa, które są 
przez cały rok tłumnie od-
wiedzane przez turystów 

z całego świata. Skąd jed-
nak historyczny św. Miko-
łaj, który na przełomie III 
i IV w. był biskupem Miry 
na terenie dzisiejszej Tur-
cji, zawędrował aż za koło 
podbiegunowe? W Laponii 
– jak wyjaśniał A. Maćko-
wiak – znajduje się góra-
-ucho, która ponoć wysłu-
chuje wszystkie prośby o 
prezenty. A jak w ten rejon 
spłynęły życzenia, to wkrót-

ce przeniesiono również te-
go, który ma je spełniać. 
Dodano mu sanie i renife-
ry, których akurat w Lapo-
nii nie brakuje.

Znacznie jednak ciekaw-
sze od spotkań z lapońskim 
św. Mikołajem, który stał 
się symbolem popkultury, 
są wędrówki po tej rozle-
glej i dzikiej krainie. Obej-
muje ona obszar większy 

od Polski i roz-
ciąga się na te-
renie czterech 
państw.

- Laponia
to przede wszy-
stkim bez-
kres – mówił 
A. Maćkowiak, 
który przemie-
rzył ją wielo-
krotnie. – To 
rozlegle lasy, 

poprzecinane krystalicznie 
czystymi jeziorami i rzeka-
mi, które jednak przekra-
czać trzeba w bród. To się-
gające po horyzont pustko-
wia tundry oraz święte dla 
Samów, czyli rdzennych La-
pończyków, wzgórza Tuntu-
ri. Na tych rozległych obsza-
rach panuje cisza, która aż 
dzwoni w uszach. Przyciąga 
ona coraz więcej turystów, 
którzy tygodniami mogą wę-

drować po dzikich ostępach. 
Przy głównych szlakach cze-
kają na nich nawet drewnia-
ne domki, w których mogą 
przenocować. Miłośnicy wę-
drówek i kontaktu z dziewi-
czą przyrodą muszą się jed-
nak  przygotować na spotka-
nie z niesamowitą liczbą ko-
marów. Mogą za to liczyć 
na życzliwość mieszkańców 
tych ziem, którzy zawsze 
pomogą, a nierzadko poczę-
stują miejscowym przysma-
kiem, suszonym sercem re-
nifera. Warto wybrać się do 
Laponii i w ogóle całej Skan-
dynawii, która położona jest 
stosunkowo blisko Polski – 
podsumował swą opowieść 
A. Maćkowiak.

O wyprawach w dale-
kie i bliskie strony będzie 
można posłuchać podczas 
kolejnych spotkań KOiR a 
także na odbywającym się 
w pierwszych dniach lute-
go poznańskim festiwalu 
Na Szage. Weźmie w nim 
udział wielu podróżników, 
niektórzy z nich odwiedzi-
li już także Piątkowo. Wię-
cej informacji o spotka-
niach KOiR oraz festiwalu 
Na Szage na stronach in-
ternetowych www.echopiat-
kowa.pl oraz www.festiwal-
naszage.pl
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Napisali do Echa

Suszenie w „dziewiątce”

Szanowni Państwo,
może poprzez redakcję uda się nam poskromić uciążli-

wego sąsiada z bloku nr 9 na os. Batorego.
Otóż jest to osoba, która samowolnie wymienia zam-

ki do suszarni, uniemożliwiając pozostałym lokatorom ko-
rzystanie z tego pomieszczenia, zajmuje już kilka pomiesz-
czeń piwnicznych, urządził sobie warsztat, niekiedy hałasy 
są bardzo dotkliwe. O tym wszystkim wie Gospodarz domu, 
zdarzyło się, że udostępnił nam swoje klucze do suszarni, 
i w efekcie „za kilka dni klucz już nie pasował do zamka”.

Te metody już nikogo nie bawią, ale z drugiej suszarni 
musi korzystać kilka rodzin, więc jest „polowanie na wol-
ne linki”.

Pozdrawiam i liczę na wsparcie.
Lokator bl. OSB 9

Administrację Osiedla Stefana Batorego zapytaliśmy, 
czy wie o tych zdarzeniach? W jaki sposób może je rozwią-
zać? Odpowiedziała nam Maria Jankowska, administrator:

Administracja osiedla Stefana Batorego w odpowiedzi 
informuje, że gospodarz domu ma dostęp do wszystkich su-
szarni w budynku nr 9, nikt nie wymienił wkładek. Miesz-
kańcy mogą bez problemu korzystać z tych pomieszczeń 
(wypożyczając klucz od gospodarza na okres suszenia pra-
nia).  Z poważaniem,

Maria Jankowska
administrator

H H H

Czy to wina mieszkańców

Jestem lokatorem os. Bolesława Chrobrego 27. Wy-
gląda na to, że ani administracja, ani miasto nie radzą 
sobie ze śmieciami. Zdjęcia, które załączam, zrobiono 
o godz. 11 w Wigilię Bożego Narodzenia przed dwoma 
dniami świąt. I to nie jest wyjątek, tak jest średnio dwa 
razy w tygodniu. Zapewne niewiele by to lokatorów wzru-
szało, gdyby nie pogróżki polskich władz o kilkukrotnej 
podwyżce dla lokatorów. A przecież ten bałagan nie jest 
naszą winą. (sobaja) 

OTWARTY UMYSŁ 
W NOWOCZESNYM ŚWIECIE

Zapraszamy do 
XV Liceum Ogólnokształcącego

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu,
os. Bolesława Chrobrego 107

Planowane profile klas dla absolwentów szkoły podstawowej:

-  humanistyczno-prawniczy (rozszerzone przedmioty: język polski 
i historia)

-  medialno-kulturowy (rozszerzone przedmioty: język polski i WOS)
-  psychologiczno-pedagogiczny (rozszerzone przedmioty: biolo-

gia i WOS)
-  turystyczno-językowy (rozszerzone przedmioty: język angielski, 

język niemiecki i geografia) - biologiczno-chemiczny (rozszerzo-
ne przedmioty: biologia i chemia)

U nas:   - nauka na jedną zmianę
- doświadczona i kompetentna kadra
- zajęcia i warsztaty pod patronatem uczelni wyższych
- atrakcyjne wycieczki zagraniczne
- nowoczesny i funkcjonalny budynek
- wyposażone pracownie tematyczne
- dogodny dojazd komunikacją miejską
- wysoki poziom bezpieczeństwa
- miejsca parkingowe i stojaki na rowery

DRZWI OTWARTE:
29 marca (piątek) godz. 17.00-19.00
27 kwietnia (sobota) godz. 10.00-12.00

D o zobaczenia!



6  ECHO 2/283 (XXII)

  

Zima w Armenii

Dwóch reprezentantów Klubu Sportowego Sobieski 
Poznań znalazło się w składzie kadry Polski, która na 
obozie wysokogórskim w Armenii przygotowuje się do 
nadchodzącego sezonu zapaśniczego. Tadeusz Michalik 
i Gerard Kurniczak na wysokości 2100 n.p.m. szykują się 
do najważniejszych imprez rangi mistrzostw świata, jakie 
odbędą się w tym roku. Andrzej Słabęcki 

Fot. – KS Sobieski Poznań

Maluchy na matach
Zajęcia ruchowe dla najmłodszych mieszkańców 

Piątkowa, które odbywają się w Klubie Sportowym 
Sobieski cieszą się olbrzymią popularnością.

Celem projektu „Maluchy na matach” jest dbałość 
o zdrowie i kondycję psychofizyczną najmłodszych, wspo-
maganie harmonijnego rozwoju, przygotowanie do wszech-
stronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, jak również 
rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje 
i innych. Dzieci pod okiem wspaniałych instruktorów po-
przez zabawę i ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijają zain-
teresowania sportowe oraz uczą się sportowej rywalizacji.

Patronat nad projektem sprawują: Poznańska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa, Rada Osiedla Jana III Sobieskie-
go i Marysieńki, Miasto Poznań oraz KS Sobieski Poznań.

Zajęcia odbywają się w obiekcie sportowym KS Sobie-
ski Poznań mieszczącym się na osiedlu Jana III Sobie-
skiego 22G.

Klub zaprasza także na treningi zapasów w stylu kla-
sycznym oraz zapasów kobiet. Terminy zajęć  na plakacie 
obok.

Memoriał Bogdana Brody
 Po raz siódmy Klub Sportowy Sobieski jest organiza-

torem Otwartych Mistrzostw Poznania – Memoriału Bog-
dana Brody. Uroczyste otwarcie odbędzie się 9 lutego o 
godz. 10.30 w sali klubu na osiedlu Jana III Sobieskiego.

Patronat nad mistrzostwami objęła m.in. Poznańska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa. (as)

W miejskim kalendarzu 

Miło nam poinformować, że Gerard Kurniczak, miesz-
kaniec osiedla Bolesława Chrobrego, znalazł się w kalen-
darzu sportowym wydanym przez Miasto Poznań. Dla mi-
strza świata i mistrza Europy to kolejne wyróżnienie.

Młody zapaśnik był również gościem poznańskiej gali 
sportu, która była podsumowaniem najważniejszych wyda-
rzeń sportowych w naszym grodzie. Jego kariera została 
też zauważona i kolejny raz znalazł się w programie mi-
nisterialnym Team 100, który jest formą stypendium dla 
najlepszych młodych sportowców w naszym kraju. (na)

Pojedzie do Tokio? 
Tadeusz Michalik, za-

wodnik z Piątkowa, nie 
próżnuje i, przygotowując 
się do kolejnego sezonu 
zapaśniczego, walczy w 
lidze niemieckiej.

Do tej pory Michalik w 
klubie ASV Mainz 88 wy-
grał wszystkie swoje wal-
ki i był głównym motorem 
napędowym, który doprowa-
dził niemiecki klub do walki 
o finał Ligi Niemieckiej. Ta-

deusz Michalik jest też cały czas wiodącym zawodnikiem 
kat. 87 kg w Polsce.

W tym roku najważniejszą imprezą będą mistrzostwa 
świata w Astanie (Kazachstan), które będą pierwszą eli-
minacją do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 .

Andrzej Słabęcki
Fot. – archiwum zawodnika
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Jacek Rubczak.

- UZYSKA  WIEDZ  NA TEMAT EMISJI G OSU, 
- SPOTKA  NOWYCH PRZYJACIÓ , 
- MILE SP DZI  CZAS, 
- ODSTRESOWA  SI , 
- ROZWIN  SWÓJ WARSZTAT WOKALNY. 
PRZEDZIA  WIEKOWY: 16-45 LAT. 

 Na Kresach, na Dalekim Wschodzie, na Czarnym Lądzie
Spośród nowości, 

które pojawiły się na 
naszych półkach z po-
czątkiem nowego roku, 
chcielibyśmy zapropono-
wać dwie pozycje z za-
kresu literatury faktu. 
Obie – mniej lub bardziej 
bezpośrednio – dotyczą 
zagubionych wątków i 
postaci polskiej historii. 
Warto je przybliżyć, tym 
bardziej że autorki ksią-
żek łączą dokładną do-
kumentację historyczną 
z dobrym warsztatem pi-
sarskim.

Joseph Conrad i naro-
dziny globalnego świata, 
Maya Jasanoff

Joseph Conrad, urodzo-
ny w Berdyczowie w zabo-
rze rosyjskim, jest jednym 
z najsłynniejszych pisarzy 
polskiej narodowości. Nadal 
jednak jest bardziej znany i 
ceniony za granicą niż we 
własnym kraju. Jako mary-
narz podróżował po świecie 

i obserwował brutalną kolo-
nizację, dokonywaną przez 
Europejczyków w imię po-
stępu. Jako pisarz sięgał do 
tych doświadczeń i przeku-
wał je na prozę, dając się 
poznać jako znawca ludz-
kiej natury. Biografia ame-
rykańskiej historyk M. Ja-
sanoff , wydana przez Wy-
dawnictwo Poznańskie, to 

nie tylko podsumowanie ży-
cia i dorobku Conrada, ale 
też opowieść o tym, jak re-
wolucja przemysłowa i wal-
ka o ekonomiczną domina-
cję w Europie odbiła się (i 
odbija do dziś) na obliczu 
niemal całego świata.

Wieża Eiffla nad Pi-

ną, Agnieszka Rybak, 
Anna Smółka

Większość książek o ży-
ciu na Kresach Wschodnich 
przed wojną koncentruje 
się wokół mitu ziemiańskie-
go: opisuje siedziby rodów 
szlacheckich, staropolskie 
obrzędy i obyczaje. Wieża 
Eiffla nad Piną, opubliko-
wana przez Wydawnictwo 
Czarne, proponuje nieco in-
ne spojrzenie na tamto miej-
sce i czasy. Lata II Rzeczy-
pospolitej to przecież także 
okres budowy dopiero co 
odrodzonego państwa i pę-
du ku nowoczesności. Ta go-
rączka nie ominęła Kresów: 
powstawały nowe stocznie 
i fabryki, kopalnie i uzdro-
wiska. Autorki odtwarza-
ją tamtą atmosferę zachły-
śnięcia się nowymi możliwo-
ściami, kiedy nie wiedziano 
jeszcze, że następna wojna 
zniszczy ambitne plany.

Żaneta Dolatowska
Filia 14 Biblioteki Raczyńskich

2019 - Rok Ziemnej Świni

Nowe zodiakalne zwie-
rzę horoskopu chińskiego, 
nowy władca świata, który 
urząd swój będzie sprawo-
wać przez chińskich dwa-
naście miesięcy, to Ziem-
na Świnia.

Pod rządami tego zwie-
rzęcia będziemy się rado-
wać i smucić od piątku, 5 
lutego 2019 r., godz. 7.06 
do 24 lutego 2020 r., godz. 
12.59. 

Każdy rok ma swoje wzlo-
ty i upadki, a ten pod tym 
względem będzie szczegól-
nie charakterystyczny. Ist-
nieje wiele legend na temat 
powstania zwierzęcego zo-
diaku horoskopu chińskiego. 
Wszystkie one jednoznacz-
nie stwierdzają, że w skład 
owego zwierzyńca wchodzą: 

agresywny Szczur, pracowity 
Bawół, uśmiechnięty Tygrys, 
rozważny Zając (w Wietna-
mie Kot), wspaniały Smok, 
przebiegły Wąż, utalentowa-
ny Koń, delikatna Koza (cza-
sami Kozica bądź Owca), 
szczęśliwa Małpa, nadęty i 
dumny Kogut (czasami Ku-
ra), wierny Pies oraz sumien-
na Świnia, gdzieniegdzie zwa-
na Dzikiem.

Jeżeli chcesz się dowie-
dzieć:
- jakim jesteś znakiem zo-
diaku,
- jakie są Twoje predyspo-
zycje,
- jakie są Twoje wady, 
- z kim możesz współpraco-
wać,
- kogo masz unikać,
- kto znany jest spod Twoje-
go znaku,
- co czeka Ciebie, świat i Pol-
skę w nowym roku – to mu-
sisz mieć tę książeczkę.

Można ją będzie nabyć 13 
lutego w Piątkowskim Cen-
trum Kultury „Dąbrówka”, 
gdzie o godz. 18 rozpocznie 
się spotkanie z Jackiem Kry-
giem, autorem tego  krótkiego 
podręcznika astrologii chiń-
skiej. Będzie to też okazja do 
zadania pytań na temat te-
go co nas czeka w zbliżają-
cym się chińskim nowym ro-
ku. (na-h)
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KALENDARIUM PSM 
 4 lutego- dyżur członków Rady Nadzorczej

 5 lutego- Komisja Rewizyjna RN

 7 lutego- Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

19 lutego- Komisja ds. aktów prawnych

28 lutego- zebranie Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM
Uzgodniono plan działalności kulturalnej, 

oświatowej i sportowo-rekreacyjnej 

Ostatnie w minionym 
roku posiedzenie Rady 
Nadzorczej Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej odbyło się 20 grud-
nia. Na początku, jak 
zwykle, omówiono wy-
niki ekonomiczne PSM, 
tym razem za dziesięć 
miesięcy 2018 r. 

Na kontach odnotowano 
1,1 mln zł nadwyżki. Osie-
dle Stefana Batorego by-
ło na minusie, bo koszty 
dźwigów rosły szybciej niż 
przychody. Lekki deficyt 
był też na osiedlach Bole-
sława Chrobrego i Jana III 
Sobieskiego. Środki znajdo-
wały się natomiast na kon-
cie funduszu remontowego. 
Najwięcej na ten cel wyda-
ło osiedle Stefana Batore-
go, ale tak było wcześniej 
zaplanowane.

Rada zaopiniowała pro-
jekt odpowiedzi na pismo 
mieszkańca osiedla Bolesła-
wa Śmiałego 18 z września 
2018 r., który wyraził swoje 
wątpliwości na temat staw-
ki odpisu na administrację 
centralną. Omówiono też e-
-maila tego mieszkańca prze-
słanego 10 grudnia 2018 r.

Każdego roku najwięk-
sze dyskusje dotyczą przy-
jęcia planu działalności kul-
turalnej, oświatowej, spor-
towej i rekreacyjnej PSM. 
Plan na ten rok nie odbiega 
od ubiegłorocznego, człon-
kowie Rady szybko więc do-
szli do konsensusu. Rozpa-
trywano także wnioski dofi-
nansowania do zgłoszonych 
przez osiedla imprez ogól-
nospółdzielczych. Oprócz 
tradycyjnych Dni Piątkowa 
odbędą się w tym roku tak-

że imprezy osiedlowe. Do 
największych należeć bę-
dą Piknik Osiedli Królew-
skich na osiedlu Bolesława 
Śmiałego (1 czerwca), Piąt-

kowski Dzień Dziecka 2019 
zorganizowany w czerwcu 
na osiedlu Władysława Ja-
giełły, Pożegnanie Lata dla 
mieszkańców osiedla Bole-
sława Chrobrego (31 sierp-
nia) oraz Osiedlowe Ogni-
sko 2019 połączone z obcho-
dami 40-lecia osiedla Jana 
III Sobieskiego.

Następnie członkowie 
Rady – z powodu dłuż-
szej nieobecności – odwoła-
li Pawła Adamówa z człon-
kostwa w Komisji Rewizyj-
nej Rady Nadzorczej, a na 
jego miejsce powołali Jerze-
go Dyra. Ustalono także ter-
minarz posiedzeń oraz dy-
żury członków Rady Nad-
zorczej PSM w pierwszym 
półroczu.

W związku z pismem 
mieszkańca osiedla Jana 
III Sobieskiego Rada mia-
ła omówić zasady procedo-
wania w kwestii rozlicza-
nia centralnego ogrzewania 
oraz ciepłej i zimnej wody. 
Zajmie się tym na stycznio-
wym posiedzeniu, gdy otrzy-
ma wyjaśnienia specjalisty 
w tej dziedzinie. (big)
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Jest Nadzieja!
Wynika ona z przebiegu spotkania 

władz Spółdzielni, którą reprezentowa-
li członkowie jej Rady Nadzorczej oraz 
niżej podpisany z dwoma członkami 
Rady Miasta Poznania: Grzegorzem 
Ganowiczem oraz Przemysławem Pol-
cynem reprezentującymi w tym orga-
nie Komitet Obywatelski. Zarząd Spół-
dzielni na wniosek jednego z członków 
Rady Nadzorczej zaprosił na to spotka-
nie wszystkich reprezentantów PO w 
Radzie Miasta, lecz sprawy społeczne 
uniemożliwiały dwóm pozostałym rad-
nym: Marii Lisieckiej – Pawelczak i 
Małgorzacie Woźniak uczestnictwo w 
tym spotkaniu.

Było to pierwsze i zgodnie z wolą 
zebranych nieostatnie spotkanie, stro-
ny umówiły się bowiem na kolejne od-
bywane w cyklu półrocznym. A wszyst-
ko po to by sprawy mieszkańców Piąt-
kowa reprezentowanych przez władze 
Spółdzielni mogły być załatwiane szyb-
ciej i skuteczniej. Dziękując przybyłym 
za udział i głosy w dyskusji, która prze-
biegała w atmosferze wzajemnego za-
ufania i zrozumienia, przedstawiciele 
Spółdzielni zasygnalizowali na począ-
tek wzajemnych roboczych spotkań na-
stępujące problemy:
1. Realizacji ustawy o przekształce-

niu prawa użytkowania wieczyste-
go gruntów zabudowanych na ce-
le mieszkaniowe w prawo własno-
ści tych gruntów. W tym przypad-
ku chodzi o wysokość i warunki ko-
rzystania z bonifikaty, którą winna 
ustalić swą uchwałą Rada Miasta, 
by mieszkańcy mogli zdecydować o 
wyborze warunków dokonania owe-
go przekształcenia. Czy to w opar-
ciu o warunki obowiązujące do dnia 
31 grudnia 2018 r., tj. z 95% bonifi-

katą w opłacie z tytułu przekształ-
cenia, czy też na warunkach ww. 
ustawy z jeszcze niewiadomą wyso-
kością bonifikaty mającą obowiązy-
wać od 2019 roku.

2. Braku postępu w regulacji praw Spół-
dzielni do działek miasta, których po-
zyskanie umożliwiłoby lepsze zaspo-
kajanie potrzeb mieszkańców budyn-
ków spółdzielczych na osiedlach Ste-
fana Batorego, Jana III Sobieskiego, 
Władysława Jagiełły. Dotyczy to kil-
ku działek gruntowych, o które ubie-
ga się Spółdzielnia, proponując wła-
dzom miasta ich wykup lub inną for-
mę władania nimi, tj. dzierżawę czy 
prawo korzystania z nich, co upraw-
niałoby Spółdzielnię do ograniczenia 
prawa korzystania z nich wyłącznie 
przez mieszkańców budynków spół-
dzielczych i uzasadniałoby finanso-
wanie ich utrzymania.

3. Bardzo złego stanu chodników miej-
skich na osiedlach i wokół nich oraz 
zdecydowanie gorszego od spółdziel-
czego stanu utrzymania terenów 
miejskich na osiedlach lub przylega-
jących do osiedli. Zapewne szczupłość 
budżetu Zarządu Dróg Miejskich od-
powiedzialnego za jakość nawierzch-
ni chodników oraz Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami odpowie-
dzialnego za utrzymanie porządku 
i czystości na gruntach miejskich 
są przyczyną tego złego ich stanu, 
na który nie zgadzają się mieszkań-
cy Piątkowa.

4. Złej realizacji swoich obowiązków 
przez GOAP, który odpowiedzial-
ny jest w Poznaniu za utrzymanie 
porządku i czystości w gminie. W 
tym przypadku Spółdzielnia od sa-
mego początku wejścia w życie usta-

wy o utrzymaniu porządku i czysto-
ści, tj. od 1 lipca 2013 roku boryka 
się z ciągłymi obsypami pojemników 
na odpady plastikowe, makulaturo-
we, które gromadzone są w niezbyt 
przydatnych do tego celu pojemni-
kach, a także nierealizowaniem usta-
lonych harmonogramów ich wywo-
zu oraz usuwania tzw. gabarytów, 
które są wywożone zbyt rzadko w 
stosunku do istniejących potrzeb, 
zaśmiecając w ten sposób otocze-
nie altanek śmietnikowych na osie-
dlach. Do tego wszystkiego dochodzi 
złe uregulowanie zasad wywozu od-
padów zielonych obowiązujących w 
mieście. Odpady te są zbyt rzadko 
wywożone, co powoduje ich gnicie w 
kontenerach, w których są groma-
dzone, oraz zanieczyszczanie traw-
ników, których utrzymanie niemało 
nas kosztuje. Ponadto GOAP zobo-
wiązany jest przez władze miasta do 
wywozu odpadów zielonych do dnia 
30 listopada każdego roku. Tymcza-
sem liście do tego dnia nie zawsze 
spadną z drzew i dlatego ich wywóz 
na wysypisko śmieci po ww. dniu to 
dodatkowy koszt obciążający wszyst-
kich mieszkańców, gdyż płaci za to 
administracja osiedla. To złe uregu-
lowanie winno zdaniem władz Spół-
dzielni być jak najszybciej zmienio-
ne, bowiem podobnych dodatkowych 
kosztów nie pokrywają mieszkańcy 
budynków komunalnych.
Wszystkie wyżej wymienione spra-

wy zostały zasygnalizowane obecnym 
na spotkaniu radnym miejskim z na-
dzieją ich aktywnego udziału w szybkim 
rozwiązaniu ku zadowoleniu wszyst-
kich mieszkańców Piątkowa.

M.T.

Orlik 
nie tylko 
do grania 
w piłkę 
10 stycznia 

otwarto nowego 
orlika na osiedlu 
Stefana Batorego. 

W uroczystości 
uczestniczyli dyrek-
cja i uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 
67, przedstawiciele 
władz miasta Pozna-
nia oraz Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszka-
niowej. (PSM)
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Os. Władysława Łokietka

Odnawiane piwnice i elewacje

Najwięcej dzieje się 
obecnie w piwnicach. 
Na osiedlu Władysława 
Łokietka kontynuowa-
ne są bowiem rozpo-
częte w ubiegłym ro-
ku kompleksowe remon-
ty najniższych kondygna-
cji budynków. Odmalo-
wane korytarze popra-
wiają estetykę, a wymie-
niane na ledowe oświet-
lenie przynosi wygodę 
oraz oszczędności w zu-
życiu energii.

– Remonty piwnic wią-
żą się niejednokrotnie z 
problemami wynikającymi 
z ich niewłaściwego użytko-
wania. Bywają one niekie-
dy zawalone odpadami, któ-
re trzeba usuwać. Wszelkie 
prace remontowe prowa-
dzone są w uzgodnieniu z 
lokatorami. A jedni z nich 
mówią, że do piwnic w ogóle 
nie zaglądają, natomiast in-
ni wprost przeciwnie, prze-
rabiają je na jakieś warsz-
taciki albo miejsca spot-
kań. Obecnie odnawiamy 
pomieszczenia piwniczne w 
budynku nr 1 i systematycz-
nie będziemy je prowadzić 
w kolejnych blokach. Do 
końca roku wszystkie piw-
nice powinny zostać odno-
wione – zapewnia Aleksan-
der Meyza, kierownik Ad-
ministracji Os. Władysława 
Łokietka. Dodaje, że podję-
te zostaną także starania o 
wymianę oświetlenia na le-
dowe w indywidualnych czę-

ściach piwnic. Działania ta-
kie, uzasadnione względa-
mi bezpieczeństwa i ekono-
micznymi – oświetlenie le-
dowe jest tańsze, wymagają 
jednak współpracy ze strony 
właścicieli pomieszczeń. A z 
tym niekiedy różnie bywa.

We wszystkich budyn-
kach planowane jest także 
przeprowadzenie wymiany 
zaworów termostatycznych, 
co znacznie powinno popra-
wić cyrkulację ciepłej wody 
w sieci wodociągowej. Lo-
katorzy powinni więc prze-
stać uskarżać się na ko-
nieczność „odpuszczania” z 
kranu dużej ilości wody za-
nim doczekają się ciepłej. 
Natomiast w dwóch budyn-
kach 7 i 13 przeprowadzona 
zostanie wymiana pionów 
sieci energetycznych. Za-
instalowane zostaną kable 
o zwiększonym przekroju i 

większej wydajności. Wsze-
lakich odbiorników energii 
w mieszkaniach ciągle bo-
wiem przybywa i sieci prze-
syłowe w budynkach muszą 
im sprostać.

Sporo przedsięwzięć 
modernizacyjnych prowa-
dzonych jest także na ze-
wnątrz budynków oraz na 
terenach zielonych. Zimowe 
miesiące to najlepszy okres 
na wykonanie cięć pielę-
gnacyjnych w drzewosta-
nie. Takie zabiegi wywołują 
niekiedy zastrzeżenia miło-
śników przyrody. Nie brak 
jednak i takich, którzy naj-
chętniej wycięli by wszyst-
kie drzewa. Tym bardziej 
że kilkudziesięcioletnie to-
pole, zwłaszcza podczas wi-
chur, stanowią zagrożenie 
dla przechodniów i parku-
jących w pobliżu samocho-
dów. Gospodarowanie osie-
dlową zielenią odbywa się 
więc ze szczególną rozwagą 
i regulowane jest szczegóło-
wymi przepisami o ochronie 
środowiska. Zgodnie z nimi, 
na osiedlu posadzono więcej 
drzew, bo 49, niż wycięto je-
sienią poprzedniego roku. 
Nowe nasadzenia pojawiły 
się m.in. po wschodniej stro-
nie urządzonego niedawno, 
w ramach budżetu obywa-
telskiego, parku pomiędzy 
blokami a szkołą i pawilo-
nem handlowym „Netto”. 
Wiosną powinien on się za-
zielenić i rozkwitnąć w peł-
nej krasie.

Kolory odzyskają też ele-
wacje budynków nr 10 i 14, 

którym we znaki, zwłaszcza 
od północnej strony, dają się 
glony i grzyby. W tym roku 
planowane jest ich odmalo-
wanie wraz z wykonaniem 
zabezpieczenia przeciwgrzy-
biczego. Natomiast ciągle 
wiele kłopotów nastręcza 
utrzymanie porządku w al-
tankach śmieciowych oraz 
wokół nich. Częste opóź-
nienia w wywożeniu prze-
pełnionych pojemników mo-
gą zniechęcić do systema-
tycznej segregacji. Niewiele 
poprawiło też wprowadze-
nie comiesięcznych odbio-
rów odpadów wielkogabary-
towych. Lokatorzy niezbyt 
przejmują się harmonogra-
mem, skutek taki że w al-
tankach niemal na okrągło 
zalegają jakieś graty. Nie-
jednokrotnie muszą one być 
usuwane przez administra-
cję osiedla. (i)

Nieustające kłopoty z odpadami

Do odnowionych piwnic przyjem-
niej zajrzeć

Kable wydajniejsze i bezpieczniej-
sze

Nasadzenia drzew przy nowym parku 
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 Biznes rodzinny w obliczu śmierci właściciela
Działalność prowadzona indywidualnie przez 

osoby fizyczne jest zdecydowanie najpopularniej-
szą formą wykonywania działalności gospodarczej 
w Polsce. W rejestrze REGON wpisanych jest blisko 
3 miliony osób fizycznych wykonujących działalność 
gospodarczą i niemal 300 tysięcy spółek cywilnych. 
Według Instytutu Biznesu Rodzinnego firmy rodzin-
ne stanowią 36 procent wszystkich polskich przed-
siębiorstw.

Wśród osób fizycznych, które rozpoczęły swoją dzia-
łalność gospodarczą na początku lat dziewięćdziesiątych, 
spora grupa zbliża się lub już osiągnęła podeszły wiek, 
zwiększający prawdopodobieństwo śmierci lub innych 
poważnych chorób.Jak zatem przygotować się do zmian 
w przedsiębiorstwie rodzinnym? Czy istnieją jakieś regula-
cje prawne pomagające przedsiębiorcom w płynnym prze-
kazaniu firmy następcom? Z pomocą przychodzi niedaw-
no uchwalona ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsię-
biorstwem osoby fizycznej.

Przed wprowadzeniem powyższej ustawy, wraz ze 
śmiercią przedsiębiorcy de facto kończył się byt prawny 
prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. Do proble-
mów związanych ze śmiercią przedsiębiorcy można za-
liczyć: brak osoby uprawnionej do prowadzenia i repre-
zentacji przedsiębiorstwa, ograniczone możliwości posłu-
giwania się danymi firmy, wygaśnięcie umów o pracę za-
wartych przez przedsiębiorcę, wygaśnięcie decyzji admi-
nistracyjnych niezbędnych do prowadzenia działalności 
(koncesje, licencje, zezwolenia) oraz trudności z dostępem 
do rachunku bankowego.

Dodatkowo czas trwania procedur związanych ze 
stwierdzeniem nabycia spadku i jego podziałem, zwłasz-
cza przy braku aktywności, porozumienia czy współpracy 
między spadkobiercami, nierzadko trwa wiele miesięcy. W 
tym czasie firmy tracą płynność finansową, kontrahentów 
i w konsekwencji upadają.

Celem uchwalonej ustawy jest zapewnienie przed-
siębiorcom, będącym osobami fizycznymi, warunków do 
zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa 
po ich śmierci. Dzięki kontynuacji funkcjonowania firmy 
zwiększa się szanse na dalszy rozwój przedsiębiorstwa, bu-
dowanego niekiedy osobistymi staraniami przedsiębiorcy 
i członków jego rodziny przez wiele lat. Korzystanie z roz-
wiązań przewidzianych w ustawie jest w pełni dobrowol-
ne i to od przedsiębiorcy zależy, czy będzie chciał z nich 
skorzystać.

Co proponuje ustawa?
Przedsiębiorca będzie mógł ustanowić zarządcę sukce-

syjnego, który w przypadku jego śmierci będzie do czasu 
zakończenia postępowania zarządzał przedsiębiorstwem. 
Co ważne, to sam przedsiębiorca za swojego życia może 

powołać zarządcę. Oznacza to, że będzie to osoba kompe-
tentna, która zdaniem przedsiębiorcy będzie w stanie kon-
tynuować działalność oraz że przeprowadzi ją przez trud-
ny okres. Co istotne, gdy został powołany zarządca, wszel-
kie prawa i obowiązki zmarłego są kontynuowane. Zatem 
nie wygasają żadne z uprawnień wymienionych powyżej.

Jak ustanowić zarządcę sukcesyjnego?
Przedsiębiorca musi powołać go pisemnie, a następnie 

zgłosić ten fakt do Centralnej Ewidencji Działalności Gos-
podarczej. Zarządcą sukcesyjnym nie może zostać osoba, 
wobec której został orzeczony sądowy zakaz prowadzenia 
działalności gospodarczej. Funkcję zarządcy w jednym cza-
sie może pełnić tylko jedna osoba.

Przedsiębiorca może powołać zarządcę sukcesyjne-
go na wypadek, gdyby zarządca sukcesyjny powołany 
w pierwszej kolejności zrezygnował z pełnienia tej funkcji 
albo nie mógł jej pełnić z powodu śmierci. Również od-
wołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę bę-
dzie możliwe w każdym czasie – należy dokonać tego na 
piśmie i zgłosić do CEIDG.

A gdy nie powołano zarządcy sukcesyjnego?
Zgodnie z ustawą, jeżeli przedsiębiorca nie ustanowił 

zarządcy sukcesyjnego, to z chwilą jego śmierci, zarządcę 
sukcesyjnego może powołać:

1)  małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje 
udział w przedsiębiorstwie w spadku,

2)  spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przy-
jął spadek,

3)  spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który 
przyjął spadek.

Zarząd sukcesyjny ma charakter tymczasowy. Zgodnie 
z podstawową zasadą, zarządca sukcesyjny będzie mógł 
prowadzić przedsiębiorstwo do czasu działu spadku, nie 
dłużej jednak niż przez okres dwóch lat od dnia śmierci 
przedsiębiorcy.

Osobiście uważam, że jest to bardzo ważna ustawa, któ-
ra pomoże przedsiębiorcom w prowadzeniu ich działalno-
ści. Nawet, jeżeli teraz przedsiębiorca nie myśli o swojej 
przyszłości, to za kilka lat być może skorzysta z regulacji 
zawartych w tej ustawie. Przepisy nie nakładają żadnych 
obowiązków na przedsiębiorcę, a jedynie ułatwiają dopeł-
nienie formalności, które mogą zdarzyć się w przyszłości.

Przewiduje się, że dzięki tym rozwiązaniom nastąpi 
znaczne zmniejszenie liczby przypadków, w których wystę-
puje nagłe i nieuporządkowane zakończenie wykonywania 
działalności gospodarczej po śmierci właściciela przedsię-
biorstwa osoby fizycznej, a także w spółkach cywilnych.

adwokat Krzysztof Kowalski
Kancelaria Adwokacka

ul. Św. Marcin 35/2
adwokat.krzysztof.kowalski@gmail.com

 Będzie się działo w KORONIE
• 2 lutego odbędzie się zabawa kar-

nawałowa.

• 5 lutego o godz. 17 rozpocznie się 
bezpłatne spotkanie z refleksolo-
giem – Agatą Karlińską.

• 6 lutego w godz. 13-20 wykonywa-
ne będą badania USG, doppler ko-
lor (tarczycy, szyi, tętnic, itd.) na 
zapisy!

• 7 lutego o godz. 11 przyjadą dzie-
ci z Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego z Mosiny. W podziękowaniu 
dla seniorów zaprezentują przed-
stawienie w swoim wykonaniu.

• 12 lutego od godz. 15 odbędą się 
badania jelita grubego. A o godz. 
17 można będzie wysłuchać wykła-
du „Korzeń życia – jelito”.

• 13 lutego o godz. 18.30 rozpocz-
nie się wieczór z Zenonem Lasko-
wikiem.

• 16 lutego odbędzie się zabawa wa-
lentynkowa, motywem przewodnim 
będzie kolor czerwony.

• 20 i 27 lutego w godz. 17-20 seniorzy 
bawić się będą na potańcówkach.
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Prosto z miasta 

Chorobowe na hulajnogach
Z wiadomych powodów 

należy całkowicie zerwać z 
dotychczas praktykowanymi 
w tym miejscu kpinkami, do-
cinkami a nawet szyderstwa-
mi wobec różnych wydarzeń 
w mieście, a zwłaszcza nie-
których przedsięwzięć władz 
miejskich oraz innych insty-
tucji uprzykrzających życie 
poznaniakom. Publikowa-
nie takich treści jak nic pod-
pada pod mowę nienawiści, 
z którą raz na zawsze musi-
my w kraju, a już na pew-
no na łamach naszej gaze-
ty, zerwać. Artykuły w niej 
zamieszczane nie mogą mieć 
nic wspólnego z zalewają-
cymi nas hejtem i nienawi-
ścią, muszą być przyjemne, 
rzeczowe i wesołe, a przede 
wszystkim pełne życzliwości, 
otwartości, wolności i miło-
ści. Od tej pory takie wła-
śnie będą!

H H H
Dlatego w pierwszych 

słowach felietonu donoszę, 
że kocham Poznań a już 
szczególnie Piątkowo, na 
którym ja osobiście oraz kil-
kadziesiąt tysięcy mieszkań-
ców żyjemy sobie szczęśliwie 

od długich lat. To napraw-
dę najlepsze z możliwych 
miejsce do mieszkania i na-
prawdę doceniamy wszystko 
co władze miejskie robią, by 
żyło się nam jak najlepiej. 
Cieszymy się ze zbudowane-
go po wielu latach szybkiego 
tramwaju a jeszcze bardziej 
z obietnic o zbudowaniu 
ul. Nowo Naramowickiej. 
Obietnice są tak sugestyw-
ne i pełne luksusów, że aż 
miło ich posłuchać. Zwłasz-
cza przed każdymi kolejny-
mi wyborami. Aż strach po-
myśleć, co to będzie gdyby 
przypadkiem jednak zbudo-
wano tę nowoczesną arte-
rię. Jakich obietnic będzie-
my wtedy słuchać?

H H H
Z radością powitaliśmy 

w nowym roku kolejne zmia-
ny w miejskiej komunikacji. 
Nie, nie zwiększyła się licz-
ba nowych linii czy autobu-
sów ani też nie jeżdżą one 
punktualniej. Bądźmy tole-
rancyjni i nie wymagajmy 
tak daleko idących zmian, 
cieszmy się ze zmian w nu-
meracji linii autobusowych. 
Do tej pory były one dwu-

cyfrowe, a teraz są trzycy-
frowe. Do każdego dołożo-
no z przodu „jedynkę” i za-
raz wszystko wygląda ład-
niej, nowocześniej i bardziej 
światowo. Tak trzymać i za 
rok albo dwa dołóżmy kolej-
ną jedynkę lub nawet dzie-
wiątkę z przodu.

H H H
My, mieszkańcy spół-

dzielczych osiedli mieszka-
niowych cieszymy się rów-
nież z kolejnych rozwiązań 
wprowadzanych w gospo-
darce odpadami komunal-
nymi. Wprawdzie przepeł-
nienia pojemników czy zwa-
ły nieodebranych gabarytów 
zdarzają się nagminnie, ale 
za to przybywa pojemników 
na kolejne frakcje segrego-
wanych odpadów. Do spe-
cjalnych brązowych można 
wrzucać odpady biodegra-
dowalne, a do pozostałych 
jak dotychczas: do żółtych 
– plastik, niebieskich – 
papier i zielonych – szkło. 
Jak już w pocie czoła po-
rozdzielamy nasze odpady, 
to potem popatrzmy sobie 
jak podjeżdża specjalny sa-
mochód i zabiera wszystko 

razem. I zaraz jest raźniej 
i wesoło.

H H H
Przede wszystkim jednak 

radujemy się ze śmiałych 
i nowatorskich pomysłów 
prezydenta naszego miasta. 
Z animuszem rozpoczął on 
drugą kadencję swych rzą-
dów i zapowiedział, że war-
to rozważyć wprowadzenie 
zakazu dowożenia przez ro-
dziców samochodami dzieci 
do szkół. Rzeczywiście, pod 
wieloma placówkami oświa-
towymi w godzinach poran-
nego szczytu dochodzi do 
korków i groźnych sytuacji. 
Dobrze więc, że władze pro-
blem dostrzegają i nawet o 
nim dyskutują. Oczywiście 
zaproponowane rozwiązanie 
jest nierealne, ale ile wywo-
łuje emocji i ludzie mają o 
czym pogadać. A nie tylko 
ciągle o tej pogodzie, której 
– chociaż też jest coraz gor-
sza i do niczego – jakoś już 
tak cięgiem krytykować i na 
nią narzekać nie wypada. Z 
otwartością i miłością przyj-
mujmy więc kaprysy aury a 
także wszelakich władz.

WIST

  

Patroni piątkowskich ulic

Wspomnienie kresów
Piątkowo to dzielnica Po-

znania, w której nazewnic-
twie uwzględniono szcze-
gólnie wiele nazw związa-
nych z dziejami Pierwszej 
Rzeczypospolitej. Patrona-
mi poszczególnych osiedli 
są królowie, których pano-
wanie obfitowało w zwycię-
stwa i sukcesy: Bolesław 
Chrobry, Bolesław Śmiały, 
Władysław Jagiełło,  Zyg-
munt Stary, Stefan Batory 
i Jan III Sobieski, a sympa-
tycznym akcentem jest uho-
norowanie jednego z osie-
dli imieniem królowej Ma-
rii Kazimiery, żony króla 
Jana Trzeciego. Jednak na 
mapie Piątkowa jest swo-
isty zakątek w północno-za-
chodniej części osiedla Ste-
fana Batorego, z egzotycz-
nie brzmiącymi nazwami 
ulic. To też wspomnienie 
chwały niegdysiejszej, zwią-
zanej z kampaniami między 

innymi tego monarchy. To 
ulice: Wielkołucka, Smoleń-
ska, Pskowska, Brasławska, 
Postawska, Toropiecka, Se-
lizarowska i Uświacka. Nie-
gdyś były to ziemie wcho-
dzące w skład Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, od 
1569 roku będące w grani-
cach Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów. W XVI wieku 
na obszarach tych rozpo-
częła się rywalizacja Polski 
z Moskwą.

Wielkie Łuki i Psków to 
miejsca związane z wojnami 
Stefana Batorego. Pierwsze 
miasto zostało zdobyte 5 
września 1580 roku. Latem 
roku następnego król Ste-
fan Batory rozpoczął kam-
panię zmierzającą do zdoby-
cia Pskowa i zmuszenia ca-
ra Iwana IV Groźnego do 
zawarcia pokoju. Mimo pię-
ciomiesięcznego oblężenia 
miasta jednak nie udało się 

zająć. Symbolicznie sceny z 
tym związane uwiecznił na 
swym słynnym obrazie Jan 
Matejko.

Ulica Toropiecka upa-
miętnia bitwę pod Torop-
cem, 20 września 1580 ro-
ku. Tam to książę Janusz 
Zbaraski rozbił znacznie 
liczniejsze wojska carskie 
dowodzone przez wojewo-
dów Dmitrija Czeremisowa 
i Grigorija Naszczokina. Po 
stronie rosyjskiej zginęło od 
300 do 500 ludzi, 200 do-
stało się do niewoli, w tym 
obaj wojewodowie.

Uświat to miasto królew-
skie położone w powiecie wi-
tebskim; tutejszy zamek zo-
stał zdobyty przez króla Ste-
fana 16 sierpnia 1580 roku. 
Niedaleko też położony jest 
Selizarow.

Brasław (inaczej Bra-
cław) do 1598 roku był sto-
licą odrębnego wojewódz-

twa; na terenie tym przez 
wiele lat toczyły się zawzię-
te walki z Tatarami i Koza-
kami. Rejon postawski zaś 
leży w północnej Białorusi, 
w obwodzie witebskim.

Osobna epopeja z udzia-
łem w dziejach Rzeczypo-
spolitej związana jest z wiel-
kim znaczeniem twierdzy 
smoleńskiej, położonej na 
ważnym szlaku wojennym – 
niegdyś najdalej na wschód 
położonym miastem I Rze-
czypospolitej. Walki o mia-
sto toczyły się już od 1514 
roku. Zdobyty przez woj-
ska moskiewskie, został od-
zyskany za czasów króla 
Zygmunta III Wazy, ale od 
1654 roku Smoleńsk został 
w granicach Rosji. W trady-
cji też jest zachowane oblę-
żenie miasta w czasie mar-
szu Napoleona na Moskwę 
w 1812 roku.

Marek Rezler



ECHO 2/283 (XXII) 13

KLUB LITERACKI

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY
5 II 2019 o godz. 18 (wtorek) Prezentacja książek: Anna 
Landzwójczak – „Bezszelestnie”, Maria M. Pocgaj – „Mój 
lapoński sen”. Omówienie Danuta E. Dachtera.

19 II 2019 o godz. 18 (wtorek) Prozą i wierszem: Jolan-
ta Szwarc – „Między wczoraj a dzisiaj”, Stanisław Szwarc 
„Tańce do końca”.Recenzje Barbara Kęcińska-Lempka 
i Jerzy Grupiński.

Zapraszamy do publikacji w „Protokole Kulturalnym”. 
Spotkania w „Dąbrówce” prowadzi Jerzy Grupiński. 

Słowa wydarte codzienności
Pisarka Joanna Chmie-

lewska w swej książce 
„Mąż zastępczy” zauważy-
ła, że osoby zajmujące się 
pisaniem powinny szcze-
gólnie uważać na ów mo-
ment twórczy, szczególny, 
kiedy wena tupie gdzieś 
przy ich boku nóżkami ze 
niecierpliwienia. Jeśli go 
przeoczą – może spotkać 
ich rozczarowanie: „Jak 
wiadomo, pani wena bywa 
kapryśna, więc gdy czekanie 
ją znudzi, może wyprowadzić 
się gdzie indziej i co wtedy?”.

Prozaicy muszą jednak 
działać poza rządami chime-
rycznej weny. Zwyczajnie po-
winni zasiąść twardo przy 
biurku i bez względu na 
wszystko zacząć pisać. W 
przeciwnym wypadku mogą 
się nie doczekać stosownej 
chwili natchnienia. Postawę 
taką zdał się przyjąć Artur 
Dudziński –autor z kręgu 
Klubu Literackiego „Dąbrów-
ka” w Poznaniu.

Urodził się w Poznaniu w 
roku 1967. Jak sam wyznaje 
– czuje się prozaikiem. Autor 
publikował między innymi na 
łamach „Twórczości”, „Kry-
tyki literackiej”, „Przeglądu 
prawosławnego”, „Czasu li-
teratury”, „Wizji”, „Elewato-
ra”. W 2018 roku opublikował 
tom opowiadań „Kąty”. Wy-
dawnictwo „Miniatura” przy-
gotowuje aktualnie tom jego 
prozy, zatytułowany „Dyptyk 
wschodni”.

Oto kilka krótkich pró-
bek tekstów prozatorskich 
twórcy:

Cisza gór
Zegar. Miarowość nadaje 

przestrzeni równowagę. Ci-
sza staje się słyszalna i wi-
dzialna jak ciemność, gdy 
miejsca i przedmioty czekają 
na istnienie. Tymczasem są 
dźwiękiem.

Szum. Strumień dnia ma-
jaczącego na granicy z no-
cą, który przejmuje melodie 
krzątanin i metrum odde-
chu. Mięśniami twarzy mię-
toszę powieki — wyciskam 
wyrazistość słyszenia. Szum 
to? Ton? Intensywniej zgnia-
tam twarz dłonią, aby dotarły 
wreszcie motywy przewodnie 
rur o dominujących strumie-
niach wód i działaniu palacza.

Z promieniem świetlistej 
bieli, w wietrznym zawodze-
niu, sypie się okienkiem skru-
szały lukier. Kruszyny ułam-

kami szelestu dotykają celo-
fanu. Słodycz zamieci granej 
przez wiatr, który ze szpar, 
szczelin i pęknięć schroni-
ska wydobywa kontrapunk-
ty ciszy.

Cisza nocy jest barwnym 
baletem, rozsłyszanym w 
akordach szumów, puknięć i 
naprężeń instalacji i drzewa 
z ostinatowym werblem ciek-
nącej wylewki.

Cisza dnia — to osobli-
wość, której obecność zatrzy-
muje oddech, odcina obraz i 
zezwala na porwanie przez la-
winę zdumienia.

Pamięć
Patrzący przez okna. By-

le na ulicę, na życie, którego 
brak między sześcioma ścia-
nami pokoju, znanymi po pa-
mięć. Oczy wypadają i toczą 
się po parapetach. Spadają 
na trawniki, chodniki. Uli-
ca jest bilardowym stołem. 
Kij nudy albo rozpaczy ude-
rza w bile pełne źrenic. By-
le odwracać się od sześcianu, 
gdzie nie ma życia. Tam nie 
ma już nic. Pan łokciowy, pa-
ni łokciowa, jak mówi ulica, w 
autoportretach zawieszonych 
ponad chodnikami. Byle nie 
do pamięci, gdzie — rozpacz 
i śmierć.

Kobieta kroczy. Klei się 
do kobiety trotuar, ulica. Klei 
się dzielnica spojrzeń. Ciało 
kobiety wylewa się pęknięcia-
mi w odzieniu. Kobieta wle-
cze za sobą miasto. Każdy 
krok kobiety jest tektonicz-
nym wstrząsem. Ziemia pę-
ka. Trzeba pamięci lub innej 
zręczności, by nie wpaść w 
powstałą szczelinę na zawsze.

Zmierzch oddaje kobie-
tom piękno. Poeci zamykają 
to w szkatułkach zdań. Ko-
biety ożywają zmierzchem, 
poprawiając włosy, nerwowo 
ocierając się o lustra, witryny 
sklepów. Pragną odbicia męs-
kich oczu. Żądają potwierdze-
nia, że to one są naczynia-
mi boskości. Z wiekiem, gdy 

wzrok mężczyzn słabnie, wi-
dzą oni kobiety przez pamięć. 
Najważniejsze, by o tym nie 
mówić. Pamięć uzupełni brak 
a jej domeną jest zmrok.

Pamięć jest czarnym i 
ciężkim plecakiem ze stela-
żem, który utrudnia chód. 
Nie można go zdjąć trwale.

Requiem
The Peacocks — wycie 

zdobione diamentami tonów. 
Stan Getz i Bill Evans osią-
gają jednię i bezkres barw 
w dialogu wiążącym ich na 
wieczność.

Muzyka zatrzymuje się, 
bo wie o istnieniu końca. Ko-
niec nie raz w historii wzywał 
tę sztukę na służbę. Czynił 
to poprzez Verdiego, Britte-
na i innych.

U Evansa brak pustosło-
wia. Porządek, jak u Wolfgan-
ga Amadeusza. Dźwięki kłują 
jak reflektory. Getz jest wy-
razisty i zwierzęcy, niczym 
godowy samiec. Tańczy i ko-
kietuje. Evans kładzie plamy 
gęste i wyrazistsze od witra-
ży Chartres. Wielopoziomo-
we egzystencje wibrują ko-
lorami po złudzenie smaku. 
Są impresjonistyczne jak De-
bussy. Pianista stawia w ba-
sie drogowskazy. Zdaje się 
opuszczać tonację utworu, 
jak opuszczał rzeczywistość, 
otwierając furtkę kluczem ko-
kainy. Akordy są jak stawiane 
wolno kroki. Każdy następ-
ny nie przypomina poprzed-
niego i jest jak nowe spojrze-
nie z pawiego trenu, jest płót-
nem, na tle, którego gnie się 
kobieca szyja saksofonu. Po-
wietrze z dętego instrumen-
tu jest ze złota.

Saksofon i jego Stan.
Fortepian i jego uśmiech 

przez łzy. Bill ze spuszczoną 
głową i w ciemnych okularach 
słucha wnętrza i posłusznego 
chordofonu.

Oto żałobna msza i kate-
dra końca. Kolumnami for-
tepianowych akordów pnie 
się bluszcz saksofonowej fra-
zy. Muzycy wznoszą budowlę 
w dniu urodzin pianisty 16 
sierpnia 1974 roku. Jeszcze 
poprawki, ornamenty, aż za-
brzmią życzenia i brawa. Oto 
pogrzebowy marsz na for-
tepian i tenorowy saksofon. 
Oto pieśń końca we wzajem-
nym śpiewie artystów.

Zbiór morel
Adagietto. Sehr langsam. 

(Gustav Mahler)
Czubek białej drabiny w 

gęstwinie liści.
U szczytu: duże czerwone 

wiadro. Spalona zieleń. Wę-
drująca dłoń, łysiejąca głowa 
mężczyzny i dreszcze drzewa.

U dołu: aksamitne i poma-
rańczowe piłeczki rozrzucone 
przed ogrodzeniem z drucia-
nej siatki.

Przed siatką — dzieci. 
Starsze kuca. Mruży oczy. 
Czuwa. To kot. Młodsze zbli-
ża się jak mysz do rdzawego 
płotu i przekłada rączkę przez 
ażurowe jego oko. Sięga pi-
łeczkę. Drugą. Cofa rączkę, 
która utyka. Piłeczki wypada-
ją z dłoni z powodu boleśnie 
strzeżonej ludzkiej granicy.

Drzewo, wstrząsane kasz-
lem, wypluwa rumiane kulki, 
które docierają przed ogro-
dzenie, stając się zabawkami 
do jedzenia. Wypluwa męskie 
buty i spodnie.

Dzieci nie wypowiadają 
słów. Są słowami.

Żyły mężczyzny nurtuje 
słodycz nabrzmiewająca, sło-
dycz odczytania, słodycz wy-
przedzenia, która jest przecie 
miłosną słodyczą.

Mężczyzna milczy.
Kot i mysz umykają w 

uśmiech, gubiąc aksamitne 
zabawki. Opracowanie:

Anna Kokot
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JUŻ PO
ZIMOWYCH...

OKRES
DZIEJÓW 365 DNI

PRZYMIERZE
CIEKA-
WOSTKA

LARWA
KRABÓW

IMIĘ
FLEMINGA,
PISARZA

ŻONA
MAHOMETA

RODZI
ŻOŁĘDZIE

LUTNISTA
I
KOMPOZYTOR

JĘZYK
CHIŃSKO-
TYBETAŃSKI

KUCHENNY
STOŁEK

HAGA
PO
FRANCUSKU

SAMIEC
OWCY
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Krzyżówka
z Echem

Rozwiązanie krzyżów-
ki z poprzedniego numeru 
brzmiało: Spełnienia marzeń.

BARAN (21.03 - 20.04). Szykują się fest wojaże z całką famułą abo starą 
wiarą. Ino zaś podczas tego lofrowania się zbytnio nie staluj i bacz byś na 
balangach zdrowia i bejmów nie przenorał.
BYK (21.04 - 21.05). Bez żadnego chachulenia przyłóż się do akuratnego 
pozałatwiania wszelkich spraw urzędowych. Wew tym roku porzundek 
w kwitach ale zaś musi być.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Ale fest rajza zez znajomą wiarą ci się 
szykuje. Ino zaś na tych lofrach za frechownie se nie poczynaj, bo jeszcze 
w kalafę zarobisz i poruty se narobisz.
RAK (22.06 - 22.07). Zez kolejnych zmian wew robocie niewiele dobrego 
wyniknie. Będziesz musiał chapać za dwóch abo i trzech, ale zaś potem 
chybko uzorgujesz wuchtę bejmów.
LEW (23.07 - 22.08). Słonyszko coraz wyżej i czas kończyć zez ciągłym 
brynczeniem i rozmymłaniem. Jesteś szportowny szczun, masz fi fa i jak się 
akuratnie przyłożysz, kabza wnet będzie pełna.
PANNA (23.08 - 22.09). Wew robocie, zwłaszcza przy nowej wiarze, za 
wiela nie blubraj ani tyż się nie staluj. Całkiem spokojnie, z wielką rułą rób 
swoje, a uda ci się uzorgować pełną kabzę.

WAGA (23.09 - 22.10). Warto wykorzystać zimowe dni na wygib za 
miasto lub spotkanie zez starą wiarą. Z takiego lofrowania i blubrania 
mogą wyniknąć fi fne pomysły na dobre interesy.
SKORPION (23.10 - 22.11). Niespodzianie skapnie ci fest propozycja 
nowej roboty. Bez wielkiego stalowania się i mądrowania bierz się do 
chapania, a wnet uzorgujesz wuchtę bejmów.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Bez to glapienie się wew telewizor abo 
komputer ino głupie, chociaż cołkiem przyjemne, myśli do łba ci przyłażą. 
Ale zaś się ustatkuj i żodnych brewerii nie wyczyniaj.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Bez te świąteczno-karnawałowe balangi 
uzbierała się wew chałupie wuchta zbyrów i klamotów, które trza wyćpnąć 
na gemyle, a wew pokojach zaprowadzić porzundek.
WODNIK (21.01 - 20.02). Zamiast ciągłego nygusowania, ganiania 
po marketach abo glapienia się wew komputer, lepiej zabieraj się ze 
szwungiem do roboty. Za chapaninę skapną ci fest bejmy.
RYBY (21.02 - 20.03). Nie ma się co borchać na chlabrę i ziąb, lepiej 
pomyśleć o jakim wygibie zez famułą na narty abo do ciepłych krajów. 
Zimowe lofrowanie może być całkiem fest.

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. 
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redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów. 

Gwiazdy mówią... po naszymu  

HUMORKI
- Mój mąż ma straszną 

motywację, żeby schudnąć. 
Właśnie ukończył dwutygo-
dniową dietę w trzy godziny.

H H H
- Wodociągi?
- Tak, słucham?
- Z kranu płynie woda.
- A co ma płynąć?
- Sądząc po rachunku, to 

chyba burbon.
H H H

Mąż wraca uśmiechnięty 
do domu:

- Kochanie, zwolnili mnie 
z pracy.

- To z czego się cieszysz, 
idioto!

- Bo resztę posadzili!

Hasło dzisiejszej krzy-
żówki brzmi: Festyny dla 
Piątkowa.

Krzyżówka nr 2
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Na 22 września węd-
karze z koła „Chrobry” 
zaplanowali drużyno-
we zawody towarzyskie, 
tzw. „dwumecz” z Ko-
łem PZW nr 26 „Bizon” 
z Manieczek. Jego reali-
zacja wisiała na włosku 
z powodu pogody. Przed 
zawodami okrutnie wiało 
i padało. Jednakże opie-
kun wędkarzy, święty 
Zenon z Werony, czuwał 
i przestało padać, a ci-
śnienie zaczęło rosnąć.

Niemniej parasole zostały 
spakowane i skoro świt ruszy-
liśmy sporą kolumną samo-
chodów w kierunku Cichowa 
(między Śremem a Gosty-
niem). Na sporej leśnej pola-
nie czekali już na nas koledzy 
z Manieczek, którzy byli orga-
nizatorami zawodów. Brzegi 
jeziora są porośnięte sporymi 

dębami, nierzadko ze śladami 
zębów bobrów. Kilka zwalo-
nych leżało w wodzie. Ryby 
specjalnie nie brały. Głównie 
małe wzdręgi i płoteczki. Bog-
dan Gmerek wyholował lesz-
cza 35 cm i to była, jak się 
później okazało, największa 
ryba zawodów.

Niestety, wędkarze z Ma-
nieczek wygrali z nami 77 
do 88 (liczyła się mniejsza 
liczba punktów za zajęte 
miejsca w sektorach). Na 
pocieszenie zostały nam pu-
chary za indywidualne wy-
granie sektorów (Mirek Fo-
int i Leszek Marcinkowski), 

a także puchar za najwięk-
szą rybę i puchar dla naj-
większego pechowca zawo-
dów. Główne trofeum, oka-
zały puchar za zwycięstwo 
drużynowe, zostało w Ma-
nieczkach. 

Zbigniew Jędrys
Fot. – Paweł Styperek

  

Po ryby i grzyby do Sławna
W ciepłą, słoneczną sobotę, 29 września, odbyły 

się otwarte zawody wędkarskie połączone z grzybo-
braniem. Zamówiony autokar zawiózł wędkarzy na 
łowisko w Sławnie, a z grzybiarzami udał się do la-
sów w okolicach Klempicza.

Wędkarzy było 28, w tym jedna wędkarka. Łowili bez 
podziału na sektory i dowolnymi sposobami (za wyjątkiem 
spinningu i żywca) na dwie wędki. Niemal natychmiast je-
den z wędkarzy spiął sporego karpia. Ryby brały. Ryszard 
Sobiesiak złowił największego szczupaka zawodów – 59-cen-
tymetrowego. Im dalej, tym było już gorzej.

Około godziny 10 wrócił autobus z grzybiarzami. Grzy-
bów w lesie nie było. Grzybiarze zajęli się kibicowaniem 
wędkarzom. Pierwsze miejsce zajął Mirosław Foint, drugie 
– Zbigniew Jędrys, a trzecie – Ryszard Sobiesiak.

Zbigniew Jędrys 
Fot. – Eugeniusz Szaj

 Porażka w Cichowie

Spinning i prosiak na koniec sezonu
Ostatnie w 2018 ro-

ku zawody wędkarskie 
to były zawody spinnin-
gowe w pierwszą sobotę 
października. Miejscem 
zmagań z rybami był za-
lew Radzyny Duże. 

Frekwencja dobra – bo 
na zbiórkę stawiło się 20 
wędkarzy (w tym jedna węd-
karka). Pogoda tzw. wędkar-
ska, trochę wiało i za ciepło 
nie było. Ryby, jak to ryby, 
swój rozum mają i nie chcia-
ły współpracować, więc węd-
karze zrezygnowali ze spin-
ningów i przestawili się na 
łowienie „białej” ryby. Tylko 

nieliczni, jak koledzy Paweł 
czy Gieniu, biczowali wodę 
do końca zawodów, ale nie-
stety bez efektów. Wyni-
ki końcowe – totalne zero. 
Zawody zakończyliśmy, jak 
zwykle, wspólnym biesiado-
waniem, a było przy czym, 
gdyż kolega Jacek zrobił 
wszystkim niespodziankę 
i punktualnie o 13 nad za-
lew zajechał zamówiony ca-
tering, w postaci jeszcze go-
rącego, pieczonego prosia-
ka z różnymi dodatkami. 
Kto nie był, niech żałuje.

Tekst i fot.
Zbigniew Jędrys
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Sportow e wakacje na Batorego

To już kolejny rok, kiedy Sekcja 
Sportu we współpracy z Admini-
stracją Osiedla Stefana Batorego 
przygotowały cykl zajęć dla dzieci 
i młodzieży w ferie zimowe.

W gościnnych salach Szkoły Pod-
stawowej nr 67 przez pierwszy ty-
dzień ferii dzieci i młodzież mia-
ły możliwość grania w ping ponga, 
uczestniczenia w zajęciach sportowo-

-rekreacyjnych (piłka nożna, koszy-
kówka, piłka ręczna). Zajęcia prowa-
dził Maciej Kula. Na końcu odbył się 
Zimowy Turniej Tenisa Stołowego  o 
Puchar Kierownika Osiedla i mecz pił-
ki nożnej o Puchar Kierownika Sek-
cji Sportu PSM.

Frekwencja jak co roku dopisała.
Andrzej Słabęcki

Fot. – Maciej Kula i Andrzej Słabęcki


