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Odcinki trasy 
 już gotowe

Przed rokiem rozpoczęto bu-
dowę trasy Nowonaramowickiej. 
Inwestycja nabiera rozmachu i 
niestety wiąże się to z utrudnie-
niami komunikacyjnymi w rejonie 
os. Władysława Łokietka i Nara-
mowic. Prace związane z budową 
całego odcinka trasy tramwajowej 
do ul. Błażeja na Naramowicach 
wraz z układem drogowym, obej-
mującym m.in. dwupoziomowe 
skrzyżowanie ulic Lechickiej i Na-
ramowickiej, zakończą się w 2022 
roku. Więcej informacji na str. 16
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USŁUGI REMONTOWE
V malowanie
V tapetowanie
V szpachlowanie
V układanie płytek
V instalacje sanitarne
V panele  V  płyta GK
V karcher

tel. 515 550 833

 Opiekunka szuka pracy
Zaopiekuję się troskliwie starszą osobą. Jestem uczci-

wą, sumienną i empatyczną. Posiadam referencje i do-
świadczenie w opiece. Tel. 609 623 474.

Konkurs
plastyczny

Administracja wraz z Radą Osiedli Wł. Jagielly i
Z. Starego ogłasza konkurs plastyczny 

z okazji Dnia Dziecka.

 

MALUJĘ BO LUBIĘ

Tematyka do wyboru:
- pejzaż
- portret

- świat bajek
- świat minecrafta

 
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież 

w wieku od 7- 15 lat.
Przybory malarskie będą wydawane w Administracji 

os. Wł. Jagiełły bl. 29 w godzinach urzędowania 
w okresie od 24.05 do 28.05 . 2021 r.

Wykonane prace malarskie należy przynieść do Administracji w
następnym tygodniu nie później niż do 4.06.2021 r.

 
Na wszystkich uczestników czekają nagrody.

 

 

Memoriał J. Martyły na os. Władysława Łokietka 

Koszykarskie talenty

Koszykarskie talenty 
po raz kolejny zawitały 
na osiedle Władysława 
Łokietka by rywalizo-
wać w  Memoriale Józefa 
Martyły. Patron turnie-
ju był wieloletnim dzia-
łaczem poznańskiej ko-
szykówki, kierownikiem 
sekcji i drużyny pierw-
szoligowej oraz popula-
ryzatorem tej dyscypliny 
sportowej.

W sali sportowej ZSP nr 
1 na os. Władysława Łokiet-
ka 104 rywalizowały syste-
mem pucharowym cztery 
zespoły. Nie brakowało emo-
cji i ostrej sportowej walki. 
Zawody stanowiły w tych 
trudnych czasach ważny 
element współzawodnictwa 
sportowego dzieci i młodzie-
ży przygotowujący ich do 
najważniejszych imprez ran-
gi mistrzowskiej  w Polsce. 

W klasyfikacji końcowej tur-
nieju najlepsza była druży-
na MKS Opalenica, przed 
MUKS Poznań, Basket Te-
am Suchy Las i Enea AZS 
Poznań/Sp 35.

Tekst i foto -
 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 

„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 

Tel. 516 069 007, 601 56 87 32 

  

Gabinet Weterynaryjny
Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób 

psów i kotów,
chirurgia, czipowanie 

i wystawianie paszportów

os. B. Śmiałego, ul. Wachowiaka 10, 
tel. 61 825 55 61

Czynny codziennie w godz. 9 – 19
soboty 14 – 17, niedziele 15 - 17

PUNKT  PARTNERSKI

Kilkanaście Towarzystw Ubezpieczeniowych
w jednym miejscu !!!

PRZYJDŹ I PORÓWNAJ 
Poznań, ul. Jaroczyńskiego 35

tel. +48 600-498-333
WYBIERZ SUPERUBEZPIECZENIE

#bezwychodzeniazdomu

Coraz w ięcej aktualnych informacji
o sprawach 

Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w zakładce 

INFORMACJE 
I KOMUNIKATY

na www.psm.poznan.pl

 

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia przechodzi kryzys psychiczny 
lub ma za sobą doświadczenie hospitalizacji, 
a teraz:

potrzebujesz wsparcia w procesie zdrowienia
chciałbyś/chciałabyś poznać ludzi w podobnej sytuacji
szukasz miejsc, które oferują pomoc blisko Ciebie, np. 

lokalnych grup wsparcia,    warsztatów zajęciowych
potrzebujesz pomocy w rozwoju zawodowym lub 

osobistym
chcesz lepiej komunikować się z osoba bliską, która 

przechodzi kryzys emocjonalny

PRZYJDŹ DO NAS PO POMOC

BEZPŁATNIE I BEZ SKIEROWANIA

Projekt przeznaczony jest dla osób dorosłych 
z terenu miasta Poznania, 

w szczególności rejonu Starego Miasta

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego 
Poznań PÓŁNOC

ul. Tymienieckiego 34
61-001, Poznań

tel. 603 763 008; 61 102 39 73
strona www: sczp-poznanpolnoc.pl
email: biuro@sczp-poznanpolnoc.pl

Projekt pn.: „Środowiskowe Centrum 
Zdrowia Psychicznego Poznań 

PÓŁNOC”, współfinansowany w ramach 
Poddziałania 7.2.2 WRPO 2014 - 2020

Termedia sp. z o.o. 
Wydawnictwa Medyczne 

i Specjalistyczne

Fundacja Ciszum Miasto Poznań

Tu jest 
miejsce 

na Twoją 
reklamę
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Dzikom tak spodobało się na piątkowskich osie-
dlach, że pod jednym z bloków na os. Władysława Ło-
kietka urządziły sobie gniazdo, w którym wraz z wiosną 
pojawiło się siedem pasiastych warchlaków. Chociaż mi-
łośnicy zwierząt informowali poprzez plakaty, że dziki 
są sympatyczne i niegroźne, to jednak strażnicy miej-
scy wraz z weterynarzami przystąpili do działania i po 
uśpieniu rodzinkę przeniesiono w nadwarciańskie lasy.

Problem panoszenia się dzików w śródmiejskiej zabudo-
wie Poznania jednak narasta. Coraz częściej pojawiają się 
informacje o dewastowaniu przez nie trawników czy placów 
zabaw, a nawet atakach na psy oraz ludzi. Jak przeciwdzia-

łać tym zagrożeniom – głowią się miejscy urzędnicy. Do-
tychczasowe metody polegające głównie na chwytaniu i wy-
wożeniu zwierząt za miasto okazują się nieskuteczne. Na 
drastyczne rozwiązania, czyli odstrzał sympatycznych czwo-
ronogów nie ma przyzwolenia społecznego. Natomiast dzi-
ków w mieście ciągle przybywa. Przystosowały się do bu-
szowania po osiedlowych trawnikach i śmietnikach. Zresztą 
nie brak mieszkańców, którzy ochoczo dokarmiają „biedne” 
zwierzątka i ptaszki.

Jak już informowaliśmy populację miejskich dzików szaco-
wano na ok. 270 osobników. Po wiosennych wykotach może 
się ona znacznie powiększyć. Szukając sposobów rozwiązania 
problemu władze miasta zdecydowały się zachęcać dziki do 
powrotu do lasu. Konkretnie do lasów komunalnych, które zaj-
mują spory obszar miasta. Tam właśnie mają powstać paśniki 
z przysmakami dla dzików. Założenie, że mając wszelkie wy-
gody w lesie watahy dzików przestaną buszować po osiedlach, 
wydaje się zasadne. Czy jednak zwierzaki przywykłe do osie-
dlowego życia zechcą z niego zrezygnować, pozostawią miesz-
kańców w spokoju i powrócą w swe leśne ostoje? Czas pokaże 
na ile nowe sposoby walki z dzikami okażą się skuteczne. Tym 
bardziej że nie brak też przeciwników wypędzania dzików w 
lasy komunalne. Wskazują oni, że masowe pojawienie się ich 
w poznańskich lasach sprawi, że spacerowicze czy miłośnicy 
biegania pośród drzew przestaną czuć się bezpiecznie. Trudno 
więc o dobre rozwiązanie, ale próbować je znaleźć trzeba. (i) 

  

Koniec buszowania między blokami?

Leśne wygody skuszą dziki

Tysiące wyrzucone przez okno

Na wnuczka, policjanta i… amanta
Co jakiś czas w mediach słyszy-

my informacje o kolejnych oszu-
stwach dokonywanych metodą „na 
wnuczka czy policjanta”, wydają 
się one odległe i trochę nierealne. 
Tymczasem… Niedawno zadzwo-
niła do redakcji kobieta i zdener-
wowanym głosem opowiedziała co 
spotkało jej rodzinę.

- Mama, kobieta blisko 90-letnia, 
mieszka od dawna na os. Jana III 
Sobieskiego. Z Piątkowem jest bardzo 
związana i długo nie chciała się prze-
nieść w inne miejsce. W ostatnich la-
tach opiekowaliśmy się nią na zmianę 
z bratem dojeżdżając do jej mieszkania. 
Zaplanowaliśmy już jej przeprowadzkę 
by zapewnić jej lepszą opiekę, więc ma-
ma porządkowała swoje sprawy i zgro-
madziła nieco gotówki. Wystarczyły dwie 
godziny w samo południe, gdzieś pomię-
dzy godziną 12 a 14, gdy akurat niko-
go z nas przy niej nie było. Zadzwoni-
ła najpierw niby jakaś pani z poczty z 
wiadomością, że jest wielkie zagrożenie 
i trwa policyjna akcja zabezpieczająca. 
Dalej rozmowę poprowadził rzekomy po-
licjant, który tak omotał starszą kobie-
tę, że wyrzuciła ona wszystkie posiadane 
pieniądze przez okno. A było tego chy-
ba kilkaset tysięcy złotych. Gdy pojawi-
liśmy się w mieszkaniu po oszustach i 
pieniądzach nie było już ani śladu. Za-
wiadomiliśmy policję, wszczęto postępo-

wanie, ale nikt nie ma wielkich nadziei 
na odzyskanie straty. Jedyne co można 
zrobić to ostrzec innych. Dlatego dzwo-
nię i apeluję do wszystkich o rozwagę i 
ostrożność, gdyż prób podobnych oszustw 
jest coraz więcej.

Coraz więcej jest też ostrzeżeń kie-
rowanych przede wszystkim do star-
szych osób, gdyż to one są przede 
wszystkim ofiarami. Znamienne, że jak 
wynika z rozmów z nimi, na ogół zda-
ją sobie oni sprawę z zagrożenia i teo-
retycznie wiedzą jak powinni postąpić. 
Jednak w sytuacji stresowej i po na-
wiązaniu przez oszusta kontaktu telefo-
nicznego jakby zapominali o rozsądku i 
nie potrafią się wyzwolić spod jego pre-
sji. Ulegają naciskowi i wykonują jego 
polecenia, które mają katastrofalne na-
stępstwa. Tak właśnie stało się w opisa-
nym przypadku, w którym zastosowa-
no klasyczną metodę oszustwa „na po-
licjanta”. Ale bezwzględni sprawcy sto-
sują także inne metody. Przypominamy 
je byśmy nie byli zaskoczeni, gdy od-
bierzemy telefon z dziwną informacją:
●  Metoda „na wnuczka” – oszust podaje 

się za członka rodziny informując, że pil-
nie potrzebuje pieniędzy na spłatę zacią-
gniętej pożyczki, na operację dla chorego 
dziecka lub na zakup mieszkania czy auta 
po okazyjnej cenie.

●  Metoda „na pomoc społeczną” – oszust 
podaje się za pracownika opieki społecz-

nej, informując właściciela mieszkania, że 
została mu przyznana zapomoga w okre-
ślonej kwocie.

●  Metoda „na urzędnika” – oszust podaje 
się za pracownika gazowni, administra-
cji, który okazuje sfałszowane dokumen-
ty świadczące, że lokator musi dopłacić 
pieniądze za mieszkanie, gaz, wodę lub 
ogrzewanie.

●  Metoda „na akwizytora” – oszust poda-
je się za sprzedawcę, który oferuje róż-
nego rodzaju towary lub proponuje kup-
no „staroci”, które może posiadać właści-
ciel mieszkania.

●  Metoda „na rurę” – oszust podaje się za 
pracownika administracji budynku infor-
mując lokatora, że zalewane jest mieszka-
nie sąsiadów, wobec czego musi spraw-
dzić szczelność rur lub innych urządzeń.
Oszuści doskonalą swe metody, wy-

korzystując też zagrożenie koronawiru-
sem. Niedawno w mediach  pojawił się 
fake news, czyli fałszywa wiadomość, o 
kilkunastu osobach, które zmarły jed-
nocześnie po podaniu szczepionki. Aby 
przeczytać tekst zawierający więcej in-
formacji, należało kliknąć w link i podać 
swoje dane. A to okazywało się pierw-
szym krokiem do utraty pieniędzy. Po-
licja ostrzega też, zwłaszcza osoby szu-
kające w internecie prawdziwej miło-
ści, przed amantami udającymi amery-
kańskiego żołnierza. Po miłosnych po-
rywach zostają zwykle puste konta. (i) 
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Renta planistyczna – to warto wiedzieć
Co to jest renta 

planistyczna
Informacje na temat 

opłaty planistycznej zwanej 
również rentą planistycz-
ną zostały wprowadzone w 
Ustawie z 27 marca 2003 ro-
ku o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym:

„Jeżeli w związku z 
uchwaleniem planu miejsco-
wego albo jego zmianą war-
tość nieruchomości wzrosła, 
a właściciel lub użytkownik 
wieczysty zbywa tę nieru-
chomość, wójt, burmistrz al-
bo prezydent miasta pobiera 
jednorazową opłatę ustalo-
ną w tym planie, określoną w 
stosunku procentowym do 
wzrostu wartości nierucho-
mości. Opłata ta jest docho-
dem własnym gminy”. Mó-
wiąc wprost: działka, której 
wartość wzrasta po wpro-
wadzeniu planu (ponieważ 
np. staje się bardziej atrak-
cyjna ze względu na lep-
sze możliwości zagospoda-
rowania) i zostanie sprzeda-
na w terminie wskazanym w 
Ustawie, wówczas w drodze 
decyzji administracyjnej zo-
stanie naliczona względem 
zbywcy opłata planistyczna.

Jest to forma daniny, któ-
ra jest traktowana jako re-
kompensata kosztów dla 
gmin za wprowadzenie miej-
scowych planów. Niejedno-
krotnie o istnieniu tej opła-
ty właściciele dowiadują się 
po fakcie, czyli po zbyciu 
nieruchomości i w momen-
cie otrzymania decyzji o na-
liczeniu opłaty. Często opła-
ta planistyczna jest mylona z 
opłatą adiacencką, która ma 
zupełną funkcję. Renta pla-
nistyczna dotyczy sytuacji, 
gdy właściciel sprzeda nie-
ruchomość przed upływem 
5 lat od dnia wejścia w ży-
cie, bądź zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego. Dotyczy to 
wyłącznie zbywanych nieru-
chomości, których wartość 
wzrosła na skutek wprowa-
dzenia miejscowego planu.

Reasumując, przesłanka-
mi do naliczenia opłaty pla-
nistycznej jest: związek wej-
ścia w życie (lub zmiany) 
miejscowego planu między 
wzrostem wartości nieru-
chomości objętym planem, 
a zbyciem takiej nierucho-
mości.

Ile wynosi opłata 
planistyczna

Informacje o opłacie zo-
stały zawarte ww. Ustawie, a 
jej wysokość zgodnie z prze-
pisami nie może być wyż-
sza niż 30% wzrostu warto-
ści nieruchomości. Wzrost 
wartości nieruchomości sta-
nowi różnicę między warto-
ścią nieruchomości określo-
ną przy uwzględnieniu prze-
znaczenia terenu obowiązu-
jącego po uchwaleniu lub 
zmianie planu miejscowego 
a jej wartością, określoną 
przy uwzględnieniu przezna-
czenia terenu, obowiązują-
cego przed zmianą tego pla-
nu, lub faktycznego sposo-
bu wykorzystywania nieru-
chomości przed jego uchwa-
leniem.

Opłata jest jednorazowa, 
a Ustawa określa jej gór-
ną granicę, zaś informacje 
o opłacie zostają zawarte w 
miejscowych planach gmin. 
Obowiązek opłaty dla kon-
kretnych przypadków jest 
stwierdzany na drodze decy-
zji administracyjnej po prze-
prowadzeniu odrębnego po-
stepowania. Podstawą nali-
czenia opłaty jest operat sza-
cunkowy zlecany przez gmi-
nę i wykonany przez rzeczo-
znawcę majątkowego. Wy-
sokość opłaty z tytułu wzro-
stu wartości nieruchomości 
zostaje określana na dzień 
jej sprzedaży, tzn. że póź-
niejsze zmiany wartości spo-
wodowane innymi czynnika-
mi niż wprowadzenie miej-
scowego planu nie powinny 
mieć znaczenia dla oceny. 
Wydana decyzja oprócz in-
formacji o wysokości opła-
ty musi zawierać termin jej 
uiszczenia.

W przypadku, gdyby ad-
resat decyzji uchylał się od 
zapłaty opłaty planistycz-
nej, wójt (burmistrz, prezy-
dent miasta) powinien pod-
jąć działania na zasadach i 
w trybie przewidzianym w 
przepisach o postępowaniu 
egzekucyjnym.

Jeśli masz zamiar sprze-
dać swoją nieruchomość, a 
wiesz, że opłata w tej sy-
tuacji będzie zasadna, mo-
żesz wystąpić z wnioskiem o 
wskazanie wysokości opłaty 
przez zbyciem nieruchomo-
ści. Zgodnie z ustawą: „Wła-
ściciel albo użytkownik wie-
czysty nieruchomości, której 
wartość wzrosła w związku 
z uchwaleniem lub zmianą 
planu miejscowego, przed 
jej zbyciem może żądać od 
wójta, burmistrza albo pre-
zydenta miasta ustalenia, w 
drodze decyzji, wysokości 
opłaty, o której mowa w art. 
36 ust. 4.” Wydanie takiej de-
cyzji jest odpłatne.

Skąd gmina wie, 
że doszło do sprzedaży
Gminy mogą wystąpić do 

właściciela o zapłatę renty 
planistycznej w ciągu 5 ko-
lejnych lat od dnia, w któ-
rym plan miejscowy albo je-
go zmiana stały się obowią-
zujące, jak zatem gmina do-
wiaduje się o zbyciu nieru-
chomości? Zgodnie z prze-
pisami zawartymi w ustawie, 
notariusz w terminie 7 dni 
od dnia sporządzenia umo-
wy, której przedmiotem jest 
zbycie nieruchomości, w for-
mie aktu notarialnego, jest 
zobowiązany przesłać wójto-
wi, burmistrzowi albo prezy-
dentowi miasta wypis z tego 
aktu. Następnie wójt (bur-

mistrz albo prezydent mia-
sta) ustala opłatę, w dro-
dze decyzji, bezzwłocznie po 
otrzymaniu wypisu z aktu 
notarialnego .

Kiedy opłata planistyczna 
nie jest pobierana

Opłaty planistycznej gmi-
na m.in. nie pobiera w sytu-
acji, gdy pomimo sporządze-
nia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzenne-
go, przeznaczenie nierucho-
mości w nowym planie nie 
zmieniło się, tzn. jest takie sa-
mo, jakie było w planie już nie-
obowiązującym. Opłata sta-
je się również bezzasadna je-
śli gmina nie ustali w uchwale 
dotyczącej miejscowego pla-
nu informacji o jej stawce. Na-
tomiast w razie gdy gmina po-
brała opłatę, a nastąpi stwier-
dzenie nieważności uchwały 
rady gminy w sprawie planu 
miejscowego, pobrana opła-
ta podlega zwrotowi na rzecz 
aktualnego właściciela nieru-
chomości.

Zbycie to nie tylko 
sprzedaż

W kontekście opłaty 
planistycznej wątpliwości 
wzbudza pojęcie „zbycia” 
jako jednej z przesłanek do 
naliczenia opłaty. Zgodnie 
z wyrokiem Naczelnego Są-
du Administracyjnego z dnia 
26 października 2017 roku: 
„Umowa zamiany nierucho-
mości, jako umowa służąca 
 ekwiwalentnemu przenie-
sieniu własności nierucho-
mości bez użycia pieniądza w 
sposób oczywisty mieści się 
w pojęciu „zbycia nierucho-
mości”. Oznacza to, że opłata 
planistyczna może być należ-
na w razie zbycia nierucho-
mości, bez względu na for-
mę, w jakiej taka czynność 
zostanie dokonana.

Warto wspomnieć, że w 
sytuacji odwrotnej, tj. jeże-
li w związku z uchwaleniem 
planu miejscowego albo je-
go zmianą, wartość nieru-
chomości uległa obniżeniu, 
a właściciel zbywa tę nie-
ruchomość, może żądać od 
gminy np. odszkodowania 
albo wykupienia nierucho-
mości lub jej części.

Ewa Manthey,
doradca ds. nieruchomości 

REMAX,
tel. 787 006 777
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Zmagania na matach

Medale i europejskie kwalifikacje

Bardzo dobrze zaprezentowali 
się zapaśnicy z Piątkowa w Otwar-
tych Mistrzostwach Wielkopolski w 
Zapasach. W Zalasewie na czterech 
matach rywalizowało 220 zapaśni-
ków i zapaśniczek z 22 klubów. W 
tym gronie wojownicy z Sobieskie-
go wywalczyli pierwsze miejsce w 
klasyfikacji drużynowej. Turniej 
był kolejnym etapem przygotowań 
do mistrzostw Europy i świata, w 
których wezmą udział zawodnicy i 
zawodniczki z Piątkowa. 

Z turnieju kwalifikacyjnego do Mi-
strzostw Europy U 15 w gościnnym 
Pelplinie zapaśniczki KS Sobieski Po-
znań wróciły ze złotym medalem Leny 
Paprzyckiej w kat. 33 kg. Popularna 
„Pchła” okazała się nie do przejścia i 
wywalczyła pierwsze miejsce, uzysku-
jąc kwalifikacje do Mistrzostw Euro-
py U 15. Na podium, zdobywając III 
miejsce stanęła także Emilia Reich. 
Pozostałe dziewczyny również dziel-
nie walczyły i w klasyfikacji drużyno-
wej zajęły VII miejsce.

DOBRE WYSTĘPY
Kolejny dobry występ zanotował 

Gerard Kurniczak z KS Sobieski Po-

znań. Po zdobyciu złotego medalu na 
Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 
Zapasy Styl Klasyczny tym razem wy-
startował w stylu wolnym. W królew-
skiej kat. 125 kg zajął drugie miejsce. 
W zawodach w Staszowie sukces od-
niósł również Dawid Zakrzewski, któ-
ry wywalczył brązowy medal. W klasy-
fikacji drużynowej zapaśnicy z Piątko-
wa zajęli V miejsce.

Dobry występ zanotowała Maja 
Kmiecik z KS Sobieski Poznań na II 
Pucharze Polski Ka-
detek, która wywal-
czyła brązowy me-
dal. Turniej rozegra-
ny w Dzierżoniowie 
był bezpośrednim 
etapem rywalizacji o 
prawo startu w Ogól-
nopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży 2021. 

MISTRZOSTWA 
SZKÓŁ 

Bardzo dobrze 
wypadli zawodnicy 

z KS Sobieski Poznań na Mistrzo-
stwach Polski Szkół Podstawowych 
w zapasach styl klasyczny w Gomu-
linie. Zawody były eliminacją do Mi-
strzostw Europu U 15 i stały na bar-
dzo wysokim poziomie. Zapaśnicy z 
Piątkowa wywalczyli pierwsze miejsce 
w klasyfikacji drużynowej i dwie kwali-
fikacje na wyjazd do Sofii na Mistrzo-
stwa Europy. Zdobyli je Michał Anioł 
i Michał Wojciechowski. 

ZŁOTE DZIEWCZYNY
Dziewczyny z Piątkowa zdomino-

wały rozgrywki Dolnośląskiej Ligi w 
Zapasach Kobiet. W zmaganiach o zło-

ty laur uczestniczyło 11 klubów i oko-
ło 70 zapaśniczek. Złote medale dla 
Piątkowa wywalczyły: Emilia Reich, 
Marta Bereszyńska, Lena Paprzycka, 
Magdalena Bogucka, Zofia Szymań-
ska i Aleksandra Zielińska. 

OSIEM MEDALI
Kolejny dobry występ zanotowa-

li sumici i sumitki z Piątkowa. Na 
Pucharze Polski Kadetów i Juniorów 
w Sumo udało się wojownikom z So-
bieskiego zdobyć 8 medali. Pierw-
sze miejsca zajęli Adam Fietz i Mi-
łosz Romanowski. Zawody w Siedl-
cach były bezpośrednim sprawdzia-
nem przed Mistrzostwami Europy 
i świata. 

Andrzej Słabęcki 
Foto - Maciej Kula
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KALENDARIUM PSM 
 8 czerwca -  Komisja ds. aktów prawnych Rady 

Nadzorczej PSM

10 czerwca - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

17 czerwca - Komisja Rewizyjna RN

24 czerwca - zebranie Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej

Termomodernizacje oraz inwestycje

- Byłem zawsze za podjęciem 
inwestycji na tzw. bazie Boranta, 
jednak obecnie kiedy pojawiają 
się pierwsze wyliczenia związane 
z kosztami niezbędnych wyburzeń, 
przebudowy ulicy oraz sieci kana-
lizacyjnych i energetycznych, któ-
re będzie musiał ponieść inwestor, 
czyli spółdzielnia, szczególnie że w 
I etapie miałyby być to mieszkania 
lokatorskie, zaczynam mieć wąt-
pliwości, czy to aby na pewno się 
opłaca w pierwszym etapie inwe-
stycji – mówił Andrzej Matuszak, 
na kwietniowym posiedzeniu Ra-
dy Nadzorczej, podczas którego 
po raz kolejny omawiano między 
innymi kwestie rozpoczęcia budo-
wy osiedla mieszkaniowego przy 
ul. Boranta.

Obrady, które odbywały się zdalnie, 
za pośrednictwem łączy internetowych 
prowadził Piotr Koper, przewodniczą-
cy Rady Nadzorczej. Ożywioną dysku-
sję w sprawie inwestycji na Boranta 
poprzedziła informacja wiceprezesa 
Michała Tokłowicza o bieżących pra-
cach zarządu spółdzielni. Przedstawił 
on przebieg przedsięwzięć termomo-
dernizacyjnych realizowanych na po-

szczególnych osiedlach. Na os. Stefa-
na Batorego kończą się docieplenia bu-
dynków 5 i 6, wybrano w przetargu 
wykonawcę robót dla budynku 7 oraz 
projektantów dla budynków 19 i 20. 
Natomiast na os. Bolesława Śmiałe-
go planowo postępują przygotowania 
do rozpoczęcia prac na budynku 36, 
(w tym zgoda banku na otrzymanie po-
życzki Jessica 2) i są na ukończeniu. 
Niestety pandemia uniemożliwiła 
podjęcie przez Walne Zgromadzenie 
Spółdzielni zgody na zaciągnięcie 
zobowiązania kredytowego przez 
Zarząd PSM, choć zarazem istnieje 
oferta banku na 
udzielenie kredytu bez 
zgody Walnego, na 
wniosek Zarządu PSM.

Nie wiadomo kiedy 
się ono odbędzie, a Ra-
da Nadzorcza – co pod-
kreślali radni w dys-
kusji - nie może wcho-
dzić w jego kompeten-
cje i podejmować w tej 
sprawie jakichkolwiek 
uchwał.  Natomiast im-
pas nastąpił w realiza-
cji przedsięwzięcia w 

budynku 37. Dotychczasowe próby 
wypracowania porozumienia z jego 
mieszkańcami nie przyniosły rezulta-
tu i pozostaje decyzja - albo wycofać 
się z przedsięwzięcia, albo realizować 
je bez zgody wszystkich mieszkańców. 
W dyskusji opowiedziano się za konty-
nuowaniem rozmów z mieszkańcami i 
szukaniem porozumienia pomimo, że 
negocjacje przedstawiciela Rady Nad-
zorczej nie przyniosły rezultatu.

- W związku z lockdownem i ogra-
niczeniem działalności wielu zakładów 
usługowych nastąpił znaczny wzrost 
wniosków najemców lokali usługowych 
o ulgi w opłatach czynszowych. Za-
pewne pomożemy im w podobnej for-
mie jak podczas poprzedniej fali pan-
demii – mówił M. Tokłowicz.  Przed-
stawił także inicjatywy podejmowane 
przez spółdzielcze kluby z „Dąbrówką” 
na czele dla ożywienia życia kultural-
nego i sportowego. Sprzyjać temu bę-
dzie postępujące luzowanie obostrzeń 
oraz możliwość prowadzenia działań 
na świeżym powietrzu, na przykład 
na kortach na os. Jana III Sobieskie-
go rozegrano już pierwsze turnieje i 
prowadzone są zajęcia sportowe.

Zasadnicza debata dotyczyła jed-
nak przyszłości bazy Boranta. Radni 
wskazywali, że z różnym natężeniem 
toczy się ona już od kilkunastu lat 
i jej końca nie widać. Materiały przed-
stawione przez Zarząd dokumentują-
ce dotychczasowe działania i wska-
zujące na konieczność poniesienia 
na wstępie inwestycji kilkumiliono-
wych nakładów uznano za niewystar-
czające. (ik )
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INFORMATOR PSM
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Osiedle Bolesława Chrobrego 117
60-681 Poznań
tel. 61 8272-200
fax 61 8223-053

Administracja Osiedla Bolesława Chrobrego
os. Bolesława Chrobrego 110/11
60-681 Poznań
tel.: 61-82-23-912, 61-82-23-942, 61-82-23-271
fax. 61-82-83-013
e-mail: adm.chrobry@psm.poznan.pl
Kierownik – Marcin Majchrzycki
Dyżurny instalator: 502 390-632
Dyżurny elektryk: 502 390-642 

Administracja Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki 
os. Jana III Sobieskiego 103
60-688 Poznań
tel.: 61-82-34-301 ,tel.: 61-82-34-291 dział techniczny 
fax. 61-82-34-701
e-mail: adm.sobieski@psm.poznan.pl
Kierownik - Maciej Delikta
Dyżurny instalator: 605 781-596
Dyżurny elektryk: 605 781-598 

Administracja Osiedla Bolesława Śmiałego
os. Bolesława Śmiałego 104
60-682 Poznań
Telefony:
61-82-36-021 - Sekretariat
61-82-36-041 - Dział Techniczny (wew. 377, 388)
61-82-36-021 - Dział Administracyjny (wew. 366)
e-mail: adm.smialy@psm.poznan.pl
Kierownik - Przemysław Twardowski 
Dyżurny instalator: 782 26 34 01
Dyżurny elektryk: 782 54 72 48

Administracja Osiedla Stefana Batorego
os. Stefana Batorego pawilon nr 38 A wejście A
60-687 Poznań
tel.: 61-82-17-381, 61-82-18-041, 
fax. 61- 82-18-881
e-mail: adm.batory@psm.poznan.pl
e-mail: tech.batory@psm.poznan.pl
Kierownik - Janusz Piskor
Dyżurny instalator 606 189-518
Dyżurny elektryk 606 189-794 

Administracja Osiedla Władysława Jagiełły 
i Zygmunta Starego
os. Władysława Jagiełły bud. nr 29
60-694 Poznań
tel. 61-822-58-31, tel. 61-822-28-27
fax: 61-825-19-20
e-mail: adm.jagiello@psm.poznan.pl
Kierownik - Renata Michałowska 
Dyżurny instalator: 603 450 357
Dyżurny elektryk: 518 491 233 
Gospodarz osiedla OWJ 887 696 476
Gospodarz osiedla OZS 607 439 491 

Administracja Osiedla Władysława Łokietka
os. Władysława Łokietka 102
61-616 Poznań
tel. 61- 82-27-461
fax. 61-82-27-308 e-mail: adm.lokietek@psm.poznan.pl
Kierownik - Aleksander Meyza
Dyżurny instalator: 602 279-530
Dyżurny elektryk: 602 278-751

Os. Bolesława Chrobrego

Odnawiane elewacje i place zabaw

Na początku maja nastą-
piła przeprowadzka admi-
nistracji osiedla Bolesława 
Chrobrego do nowej siedzi-
by, która mieści się nadal 
w dotychczas zajmowanym 
pawilonie 110, ale z jego 
drugiej strony. Odnowione, 
przestronne pomieszczenia 
zajmują większą powierzch-
nię i interesantom będzie 
łatwiej załatwiać wszelkie 
sprawy.  Natomiast do lo-
kali po administracji, po 
ich gruntownej moderniza-
cji, przeniesie się prężnie 
działający osiedlowy klub 
„Przyjaciele”.

Nie są to jedyne zmiany ja-
kie zaszły w ostatnich miesią-
cach na tym osiedlu. Po ponad 
dwudziestu latach kierowania 
administracją osiedla na eme-
ryturę przeszedł Jerzy Czap-
czyk i jego obowiązki przejął 
Marcin Majchrzycki, prawnik i 
licencjonowany zarządca nieru-
chomości od kilku lat związany 
z PSM, był m. in. zastępcą kie-
rownika administracji os. Jana 
III Sobieskiego.  

- Zaraz na początku swego 
urzędowania wraz z pracowni-
kami administracji przenosimy 

się do nowych pomieszczeń, w 
których mam nadzieję, będzie-
my sprawniej obsługiwać inte-
resantów oraz zarządzać wszyst-
kimi sprawami osiedla. Stanowi 
ono szczególną i skomplikowaną 
strukturę. Najważniejsi są oczy-
wiście mieszkańcy, których jest 
blisko 10 tysięcy. Jednak to od 
stanu technicznego budynków 
oraz sprawności infrastruktury 
technicznej zależy ich poziom 
zadowolenia. Chciałbym aby na 
Chrobrego mieszkało się wy-
godnie, przyjemnie i bezpiecz-
nie. Wsłuchuję się więc w gło-
sy mieszkańców, a także w opi-
nie radnych ze spółdzielczej Ra-
dy Osiedla jak i miejskiej Rady 
Osiedla „Piątkowo”.  Będę także 
starał się korzystać z wiedzy i 
doświadczenia mojego poprzed-

nika J. Czapczyka – mówi M. 
Majchrzycki.

Zmiany nie oznaczają więc 
rewolucji, a głównym zadaniem 
jest kontynuowanie przedsię-
wzięć remontowych zaplanowa-
nych na ten rok. Z rozmachem 
trwają roboty przy komplekso-
wym odnawianiu elewacji oraz 
wymianie balustrad i moderni-
zacji loggi w budynku 19. Powin-
ny się one zakończyć na przeło-
mie czerwca i lipca. Gruntow-
ną rewitalizację przeszedł par-
king przy budynku 20. Jego re-
mont wpisuje się w plan organi-
zacji ruchu na osiedlu, którego 

opracowanie nakładają przepi-
sy prawne. Warto więc podkre-
ślić, że zgodnie z nimi osiedla 
to strefa zamieszkania, w któ-
rej pierwszeństwo mają piesi 
a pojazdy mogą się poruszać z 
dopuszczalną prędkością 20 km 
na godzinę.

W tym roku przewidziano 
modernizację 6 dźwigów osobo-
wych w wysokich budynkach. W 
klatce budynku 7 A działają już 
dwie zmodernizowane windy. 
Jednak podczas prac wykonaw-
ca uszkodził granitowe schody, 
których naprawa spowodowała 
nieco komplikacji dla mieszkań-
ców. W nadchodzących miesią-
cach remontowane będą windy 
w budynkach 7 B, C i 9 B, C. 
Amatorów internetowych zaku-
pów ucieszy pojawienie się ko-
lejnych pacz-
komatów na 
osiedlu, na-
tomiast ad-
ministrację 
osiedla ucie-
szy czynsz 
za nie. Za-
instalowano 
je już w po-
bliżu gabine-
tów „Terme-
diki” a ko-
lejne staną 
przy pawilo-
nie 110.

Wi o sną 
duży ruch 

zapanował na osiedlo-
wych placach zabaw, 
których jest aż 17. Po-
nadto działa 5 siłowni 
terenowych oraz 4 pla-
ce workout. Wszyst-
kie te obiekty prze-
szły gruntowne prze-
glądy techniczne oraz 
wymieniono piasek w 
piaskownicach. Do tej 
operacji potrzeba było 
aż 24 tony specjalne-
go piasku z atestem. 
A latem trzeba będzie 
zapewne znowu go do-
sypywać. Zostanie on 
także wymieniony na 
boisku do siatkówki 
przy budynku 7, ale 
do celów sportowych 
wymagany jest już in-
ny piasek, choć też z 
atestem.

Rozległy teren 
osiedla zajmują licz-

ne trawniki, kwietniki oraz drze-
wa. Utrzymaniu zieleni poświę-
ca się wiele uwagi, choć zado-
wolić wszystkich jest trudno. 
Szczególnie wiele emocji budzi 
wycinka drzew. Bywa ona jed-
nak koniecznością, gdyż nie-
które drzewa usychają lub są 
niszczone przez wichury. Wy-
cinka każdego wymaga jednak 
zachowania określonych proce-
dur i uzyskania zgody miejskich 
urzędników. W zamian za usu-
nięte nasadzane są nowe, i z 
reguły sadzi się ich więcej niż 
usuwa. W dodatku są to gatun-
ki lepiej przystosowane do śród-
miejskiej zabudowy. Osiedlowa 
zieleń więc rozkwita i miło przy-
siąść pośród niej na wygodnych 
ławkach, których też przybywa 
z każdym rokiem. (i)

Z tej strony pawilonu znajduje się obec-
nie wejście do siedziby Administracji  

Chciałbym aby na Chrobrego mieszkało 
się wygodnie, przyjemnie i bezpiecz-
nie - mówi Marcin Majchrzycki, nowy 
kierownik Administracji os. Bolesława 
Chrobrego

W przestronnych pomieszczeniach łatwiej i przyjemniej intere-
santom oraz pracownikom

Bujna zieleń i ławki zachęcają do wypoczynku

Odnawianie elewacji i loggi w budynku 19

Siłownie zachęcają do aktywnego wypoczynku

Piasku oraz innych atrakcji na placach zabaw nie zabraknie
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Wiele hałasu o… cięcia pielęgnacyjne

Drzewa znów 
w pełnej krasie

Drzew na piątkowskich osiedlach są pewnie tysią-
ce. Dopóki sobie spokojnie rosną, pięknie się zielenią 
i szumią, nawet ich nie zauważamy. Kłopoty pojawiają 
się, gdy nazbyt wyrosną i gałęziami zagrażają przechod-
niom, samochodom czy ścianom budynków a korzeniami 
chodnikom. Nieodzowne okazuje się wtedy ich przycię-
cie, praktykowane od wieków przez wszystkich ogrod-
ników na świecie. No, ale wtedy czasami objawiają się 
prawdziwi obrońcy przyrody.

Z pełnym zaangażowaniem wystąpili oni w obronie „mordo-
wanych” w środku zimy drzew rosnących pomiędzy budynka-
mi 26, 27 i 28 na os. Bolesława Śmiałego. Zabiegi pielęgnacyj-
ne wykonywała specjalistyczna firma na zlecenie administracji 
osiedla, do której napływały skargi od mieszkańców tych bu-
dynków na uciążliwe sąsiedztwo wyrośniętych drzew liczących 
już w obwodzie około metra. Domagali się oni podjęcia zdecy-
dowanych działań i uwzględniając ich racje postanowiono przy-
ciąć korony drzew. Nie spodobało się to jednak obrońcom ziele-
ni, którzy zaalarmowali władze spółdzielni, radnych oraz miej-
skich urzędników, zarzucając nieszczęsnym inicjatorom i wy-
konawcom cięć pielęgnacyjnych dewastowanie zieleni i w ogóle 
„mordowanie przyrody”.

W odpowiedzi na ich interwencję inspektorzy Wydzia-
łu Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Po-

Aktywna Wiosna  

Tenisowy turniej 

„Lato z Estradą” na Piątkowie 

Kulturalne inicjatywy
Na tablicach in-

formacyjnych czy 
slupach ogłoszenio-
wych przez ostatnie 
miesiące panowała 
posucha. Pandemia 
i związane z nią 
obostrzenia ograni-
czyły życie kultural-
ne i sportowe nie-
mal do minimum. 

W dużej mierze przeniosło się ono do internetu. 
W piątkowskich klubach seniora nie poddawano 

się marazmowi i podejmowano sporo inicjatyw ma-
jących zachęcić mieszkańców do aktywności. Organi-
zowano konkursy fotograficzne, malarskie i literac-
kie, przejazdy św. Mikołaja czy wyjścia z okazji świąt 
w fantazyjnych strojach i drobnymi upominkami na 
osiedlowe alejki. Podczas zabaw, które wzbudzały spo-
re zainteresowanie mieszkańców, przestrzegano oczy-
wiście wszelkich przepisów sanitarnych. Działalnością 
piątkowskich placówek kulturalnych w czasach zara-
zy interesowali się członkowie Rady Nadzorczej i rad 
osiedli. Podczas spotkań i dyskusji szukano rozwiązań 
i wypracowania takich form działalności, które zyska-
ją największą akceptację mieszkańców. 

Postępujące luzowanie ograniczeń sprzyjać będzie 
ożywieniu kulturalnemu. Z nowymi pomysłami do 
mieszkańców Piątkowa wyjdą nie tylko animatorzy 
ze spółdzielczych klubów osiedlowych ale także spo-
łecznicy działający w ramach Centrum Inicjatyw Lo-
kalnych oraz Estrada Poznańska, która wzorem ubie-
głego roku kontynuować będzie cykl imprez pod ha-
słem  „Lato z Estradą”. W jego ramach w różnych 
miejscach Poznania zorganizowanych zostanie w wa-
kacyjnych miesiącach ponad 100 wydarzeń. Z tego 
kilka na piątkowskich osiedlach.  Ich motywem prze-
wodnim będzie „Kultura w klimacie”.

znania zjawili się 
na osiedlu i wraz 
z przedstawiciela-
mi zainteresowa-
nych stron dokona-
li oględzin przycię-
tych klonów jesio-
nolistnych. Osiem 
osób oglądało i mie-
rzyło drzewa, słu-
chało wyjaśnień i 
wszystko zapisało 
w dokumentach, 
które pewnie jesz-
cze krążą po urzę-
dach. 

A rzekomo zde-
wastowane drze-
wa, nie przejmu-
jąc się całym za-
mieszaniem, pięk-
nie się wiosną za-
zieleniły i prezen-
tując się  w całej 
swej krasie są ozdo-
bą osiedla. I co waż-
ne nie utrudniają 
też życia mieszkań-
com.(a)  

W majową niedzielę spotkali się sympatycy te-
nisa ziemnego z Piątkowa na I Turnieju Wiosen-
nym. Pogoda dopisała i ostra rywalizacja trwała 
od pierwszego gema. Zawodnicy zostali podziele-
ni na dwie grupy, w których rywalizowano syste-
mem każdy z każdym. Turniej wygrał Piotr Do-
magała, który pokonał w finale Juana Garcia 2:1 
(4:6, 7:5, T 7:4). Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe 
statuetki oraz nagrody ufundowane przez Sekcję 
Sportu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Andrzej Słabęcki 
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Wrastanie w Piątkowo 

Wspomnienia seniorów i… juniorów
O wrastaniu w Piątkowo 

piszę w „Echu Piątkowa” już 
tak długo, że czas zapropo-
nować Czytelnikom, przede 
wszystkim tym piątkowia-
nom, którzy również w to 
miejsce wrastają, aby spró-
bowali dodać coś od siebie. 
A może kontynuacja te-
go tematu stanie się zada-
niem dla mieszkańców ak-
tywnych w Centrach Inicja-
tyw Lokalnych, działających 
na Piątkowie?  Przeżywali-
śmy przecież wszyscy wiele 
ciekawych zdarzeń, wartych 
utrwalenia i tworzących na-
szą historię. Pozostaje tylko 
pytanie, jak spowodować by 
uczestnicy tej najnowszej hi-
storii zechcieli podzielić się 
swoimi wspomnieniami. Do 
tego można byłoby także po-
kazać posiadane przez wie-
lu zdjęcia, ilustrujące tamtą 
przeszłość. 

Warto również ponow-
nie napisać, skąd się wziął 
pomysł projektu o wrasta-
niu w Piątkowo i wyni-
kające z niego teksty. To 
przypomnienie ma na ce-
lu także zachęcenie przy-
szłych autorów do podję-
cia prób pisania i w ten 
sposób do kontynuacji te-
go tematu. Otóż jakiś czas 
temu, jeszcze przed pande-
mią, spotkało się zupełnie 
przypadkiem kilku miesz-
kańców Poznania, ludzi z 
dwóch pokoleń, którzy po 
krótkim wspomnieniu mi-
nionego czasu postanowi-
li podjąć próbę utrwalenia 
tej niedawnej przeszłości, 
czasu powstawania zespo-
łu spółdzielczych osiedli 
mieszkaniowych na Piąt-
kowie. Szczególnym zało-
żeniem tego projektu by-
ło, aby to zadanie zrealizo-
wane zostało w dwóch czę-
ściach: Pierwszą miały być 
relacje tych, którzy zasie-
dlali Piątkowo, czyli ludzi 
tworzących tę nową spo-
łeczność poznańskiej aglo-
meracji. Jako część drugą, 
zaplanowano relacje kolej-
nego pokolenia, czyli tych, 
którzy tamtej przeszłości 
nie tworzyli a tylko w niej 
dorastali. W efekcie senio-
rzy z piątkowskich klubów 
przedstawili swoje wspo-

mnienia z przekształcania 
się podpoznańskiej wsi w 
zespół osiedli mieszkanio-
wych. Zaś młodzież jednej z 
piątkowskich szkół wykonu-
jąc zadanie przeprowadze-
nia wywiadów, zapytywała 
swoich bliskich i znajomych 
o tamten czas. Usłyszane 
wspomnienia utrwalone zo-
stały w opracowaniach tych 
uczniów w sposób bardzo 
rzetelny. Ich relacje przed-
stawiają wydarzenia sprzed 
lat jak najbardziej wiary-
godnie, ale jednak z punk-
tu widzenia tych młodych 
ludzi i tak osiągnięto in-
ną jakość tych relacji. Ten 
etap projektu zrealizowany 
został pomyślnie, powsta-
ło kilkadziesiąt prac o róż-
nej objętości. Autorzy pro-
jektu zostali wprost zasko-
czeni zarówno formą jak i 
treścią opracowań wykona-
nych przez młodzież. Po-
wstała myśl, aby powtórzyć 
ten projekt w innej szkole, 
leżącej na obszarze innego 
piątkowskiego osiedla. 

Inicjatywa trafiła jed-
nak na wielkie zawirowa-
nie, jakim okazała się pan-
demia koronawirusa. Do-
brze zapowiadający się dru-
gi etap projektu nie ruszył. 
Prezentowane w trzech 
miejscach plansze, przed-
stawiające efekt pierwsze-
go etapu projektu, głównie 
wyniki prac uczniów, czeka-
ją na lepszy czas w Wydzia-
le Historii UAM, we współ-
pracy z którym projekt był 
realizowany. Zaś publiko-
wany w „Echu Piątkowa” 

trzeci rok cykl felietonów 
podtrzymuje szansę i na-
dzieję powrotu do projektu 
z początkiem roku  szkol-
nego 2021 – 2022, o ile 
tylko ograniczenia w życiu 
społecznym, spowodowane 
pandemią zostaną uchylo-
ne. Założeniem projektu by-
ło porównanie, skonfronto-
wanie opisu tamtej, jak naj-
bardziej lokalnej historii, 
widzianej oczami obecnych 
już seniorów z wyobraże-
niami tej młodzieży szkol-
nej, która zbierała wiedzę 
o tamtych wydarzeniach i 
przedstawiła ją w swoich 
opracowaniach. 

Przeprowadzone spotka-
nia w piątkowskich klubach 
seniora umożliwiły powsta-
nie zbioru wspomnień ich 
członków. Z lektury tych 
wspomnień wyniknął nie-
co inny obraz tamtego cza-
su, jednak oba zbiory – ten 
„seniorski” i ten „młodzie-
żowy” bardzo dobrze uzu-
pełniają się, tworząc wiary-
godny obraz tamtego czasu.   

Założeniem projektu by-
ło przedstawienie historii 
tego niewielkiego kawałka 
Wielkopolski, który podob-
nie jak cały region, ma nie 
tylko polską historię. W po-
przednim numerze wspo-
mniane zostały epizody cze-
skie albo jak kiedyś mówiło 
się także – morawskie. I tu 
przychodzi zauważyć pew-
ną ciekawostkę, dotyczącą 
Moraska, tej leżącej na pół-
noc od Piątkowa miejsco-
wości, którą założyli a po-
tem rozwijali przybysze z 

południa, z Moraw. Otóż 
na dziewiętnastowiecznych 
mapach pruskich, również 
tych wojskowych występu-
ją niemieckie i polskie na-
zwy miejscowości. Na przy-
kład oprócz Naramowic wi-
dzimy Glinienko, Radojewo 
a nawet Chojnicę (tam była 
parafia i cmentarz katolic-
ki, teraz to obszar poligo-
nu) i Piontkowo (oryginal-
na pisownia). Zaś pomiędzy 
tymi nazwami są: Nordhe-
im, Neudorf, Hauland czy 
Ulmenhof. Jednak nie ma 
nazwy Morasko ani Huby 
Moraskie. Kto może powie-
dzieć, czemu te nazwy tam 
się nie zmieściły?    

Piątkowo nie miało 
szczęścia do kościołów, choć 
przez kilka wieków, z nada-
nia króla Przemysła II, by-
ło wsią zakonną, miało jed-
nak dwa cmentarze. Istnie-
jący do dziś, choć nieczyn-
ny cmentarz katolicki, zo-
stał założony w latach trzy-
dziestych ubiegłego wieku 
jako cmentarz parafii wi-
niarskiej, czyli parafii świę-
tego Stanisława Kostki. To 
przy tym cmentarzu a wła-
ściwie w jego kaplicy cmen-
tarnej swój początek wzięła 
pierwsza parafia piątkow-
ska, na obszarze osiedla Bo-
lesława Chrobrego.  Drugi 
cmentarz, nieco starszy – 
ten ewangelicki miał mniej 
szczęścia i zbyt długo nie 
przetrwał. Podobnie jak kil-
ka innych ewangelickich w 
tej okolicy, kiedy zabrakło 
tych, którzy tam odprowa-
dzali na wieczny spoczynek 
swoich bliskich, stał się ru-
iną cmentarza a potem zdzi-
czałym nieużytkiem. Na jed-
nym z tych nieistniejących 
już cmentarzy, jeszcze kil-
kanaście lat temu stała pi-
ramidka, którą zrozpaczeni 
rodzice postawili jako miej-
sce wiecznego spoczynku 
swojego dziecka. A ten piąt-
kowski ewangelicki cmen-
tarz spotkał los podobny 
do ewangelickiego cmenta-
rza z Suchego Lasu. Sąsia-
duje z nowo zbudowanym 
kościołem, jako ziemia nie-
znana, taka lokalna „terra 
incognita”.      

Hubert Owczarek  
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Prosto z miasta 

Skazani na sukcesy?
Pierwszomajowe Święto Pracy, ze 

względu na aurę i nieustępującego ko-
ronawirusa przeminęło tego roku wyjąt-
kowo smętnie. Zwłaszcza dla kogoś, kto 
jeszcze pamięta, jak to niegdyś maszero-
wano w pochodach i masowo świętowa-
no na różnych kiermaszach i zabawach. 
Na osłodę powiało jednak nieco optymi-
zmem, gdyż w okolicy robotniczego świę-
ta pojawiła się informacja, że Wielkopol-
ska jest regionem o najniższym bezrobo-
ciu w całej Unii Europejskiej. Takiego 
sukcesu chyba jeszcze nigdy nie zazna-
liśmy. W ogóle, w unijnych statystykach 
bezrobocia nasz kraj wypada znakomi-
cie. Jesteśmy tak zapracowanym naro-
dem, że zostanie bezrobotnym wymaga 
naprawdę wielu starań i ciężkiej pra-
cy. Zdaje się jednak, że statystyki so-
bie, a życie sobie i wcale z pracą, a już 
zwłaszcza z płacą, nie jest tak różowo. 
Oficjalne bezrobocie mamy bowiem ni-
skie, ale szarą strefę a już zwłaszcza sa-
mozatrudnienie nadzwyczaj rozwinięte. 

H H H
O warszawskich autobusach czy wro-

cławskich tramwajach śpiewano piosen-
ki, tymczasem okazuje się że to poznań-
skie tramwaje jeżdżą najszybciej w kraju. 
Takiego sukcesu poznaniacy wyczekujący 
co dzień na przystankach na „bimbę” 
chyba się nie spodziewali. A jednak oka-
zują się one najszybsze spośród tramwa-
jów jeżdżących w 15 polskich miastach. 
Duży udział w tym rekordowym osiągnię-
ciu ma Piątkowo, na które jeździ szybki 

tramwaj. Co prawda szybki to jest on 
raczej z nazwy, gdyż także musi ograni-
czać prędkość, jednak bezkolizyjna trasa 
pozwala poprawić średnie wyniki prze-
jazdu. Wiele wskazuje, że tramwaje bę-
dą jeździć jeszcze szybciej i ciszej, gdyż 
MPK przystąpiło do szlifowania szyn 
na poznańskich trasach tramwajowych. 
Wiąże się to ze sporym hałasem, ale po 
zakończeniu całej operacji „bimby” będą 
mknęły prawie jak metro. Aż dziwne, że 
o tym najnowocześniejszym środku miej-
skiego transportu od dawna nikt w Po-
znaniu nie wspomina. Coś włodarze mia-
sta i politycy tracą fantazję. Ale pocze-
kajmy tylko na jakieś wybory.

H H H
A to jeszcze nie koniec naszych suk-

cesów. Największy odniósł prezydent Po-
znania Jacek Jaśkowiak, który został 
uznany najlepszym gospodarzem miasta 
w Polsce w rankingu pewnej ogólnopol-
skiej gazety. Nic tylko gratulować, cho-
ciaż trudno pojąć czym właściwie na ta-
kie laury zasłużył. Jego poprzednicy mo-
gą się poszczycić trasą PST czy Starym 
Browarem, a laureat co najwyżej budo-
waną od początku swej kadencji i wciąż 
nie ukończoną ścieżką rowerową wzdłuż 
ul. Grunwaldzkiej. 

H H H
Zależność jest prosta – im bogatsze 

społeczeństwo, tym więcej wytwarza ono 
wszelakiego rodzaju odpadów. Potwier-
dzają to badania naukowców i wszelkie 
statystyki. Sądząc więc po ilości śmieci 

zalegających w najróżniejszych miejscach 
należy stwierdzić, że jesteśmy baaaardzo 
bogatym narodem. Odpadów mamy taki 
dostatek, że nie wiadomo co z nimi ro-
bić. Dlatego większość obywateli nie robi 
nic, tylko wyrzuca je gdzie popadnie, naj-
chętniej w lasach czy wokół osiedlowych 
altanek. Kolejną próbę ukrócenia tego 
procederu podejmują władze Poznania, 
które zdecydowały wystąpić ze Związku 
Międzygminnego „Gospodarka Odpada-
mi Aglomeracji Poznańskiej” i na własną 
rękę uporać się z problemem. Zacząć na-
leży od skłonienia wszystkich mieszkań-
ców do ponoszenia opłat za wytworzone 
przez siebie odpady. A to może być trud-
ne. Według ostrożnych szacunków w li-
czącym niewiele ponad 500 tysięcy Pozna-
niu za śmieci nie płaci grubo ponad 100 
tysięcy mieszkańców. Aż co piąty pozna-
niak żyje więc na koszt pozostałych czte-
rech poznaniaków. Jeżeli mimo takich 
dziur system prawie się samofinansował 
i mimo wszystko jakoś funkcjonował, to 
gdyby pozyskać jeszcze opłaty od tych stu 
tysięcy dotychczas skutecznie śmiecących, 
ale nie płacących, z zagospodarowaniem 
odpadów nie powinno być najmniejszych 
kłopotów. Jednak zanim to nastąpi cze-
kają nas kolejne zmiany i nieuchronne 
zamieszanie z pojemnikami oraz odbio-
rem odpadów. Ale potem będzie już tylko 
czysto, sprawnie i wygodnie. Na pewno?

WIST

  

Wokół Piątkowa
Jak to z Połabianami było

Ulica Połabska łączy 
Serbską i Lechicką – zatem 
kim byli owi Połabianie? En-
cyklopedia internetowa Wi-
kipedia (zresztą nie zawsze 
w pełni wiarygodna) definiu-
je to pojęcie tak: „Połabia-
nie – słowiańskie plemię po-
łabskie należące do grupy ple-
mion obodryckich. Zamiesz-
kiwali tereny na zachód od 
Obodrytów właściwych w do-
rzeczu środkowej i dolnej Ła-
by. Głównym ich ośrodkiem 
był Racibórz (obecnie: Ratze-
burg w Niemczech). Należe-
li do związku obodryckiego. 
Po 1131 roku ich władcą był 
Przybysław wagryjski.” Nas 
jednak interesują konkretne 
plemiona, w mniej lub bar-
dziej  związane z ziemiami 
zamieszkałymi przez Polan.

Słowianie połabscy naj-

wyraźniej nie mieli szczęścia 
w swoim położeniu geopoli-
tycznym, niemal od razu stali 
się obiektem ekspansji mar-
grabiów niemieckich. Od VI 
wieku zamieszkiwali tereny 
między Morzem Bałtyckim, 
Łabą, Hawelą i Odrą. Obsza-
ry te najpierw były obiektem 
ekspansji Karola Wielkiego, 
a potem Sasów. Nie dali się 
jednak ujarzmić. W VII wie-
ku dwa z tych plemion, Obo-
drzyce i Wieleci znaleźli się 
pod wpływem państwa Fran-
ków, ale po długich, nie za-
wsze pomyślnych bojach, w 
wyniku powstania w 983 ro-
ku się wyzwolili. Stopniowo 
jednak ekspansja niemiec-
ka przynosiła sukcesy. Sa-
mi Wieleci, którzy utworzyli 
własny związek plemion, da-
li się mocno we znaki tak-

że państwu Mieszka I. W 
XII wieku została ogłoszona 
krucjata przeciwko pogań-
skim plemionom połabskim, 
w kolejnych wyprawach wzię-
li udział także niektórzy ksią-
żęta polscy.

Umocnienie władzy na 
podbitych terenach Niemcy 
realizowali przede wszyst-
kim poprzez osadnictwo 
(Ostsiedlung), ale wiele ele-
mentów miejscowej kultury 
słowiańskiej zachowało się 
aż do XVIII wieku.

Ewenementem tradycji i 
kultury Słowian połabskich 
jest zachowana do dziś, po 
tysiącu lat, kultura Serbów 
Łużyckich, skoncentrowana 
w okolicach Budziszyna i Mi-
śni, zrzeszająca obecnie zale-
dwie około 60 tysięcy osób – 
choć dodajmy, że historyczny 

obszar ich zasięgu obejmuje 
też pewne tereny dzisiejszej 
Polski i Czech. Przetrwali, 
zachowali swój język i kultu-
rę pomimo wielu fal germa-
nizacyjnych. Więcej, po dru-
giej wojnie światowej powstał 
projekt utworzenia odrębne-
go państwa serbołużyckiego, 
a nawet w Polsce zaczęto 
formować przyszły rząd te-
go państwa. Plan ten jednak 
nie został zrealizowany. Para-
doks dziejów sprawił, że do-
piero po wycofaniu się ZSRR 
z wpływu na te obszary, po 
zjednoczeniu Niemiec i w wa-
runkach funkcjonowania Unii 
Europejskiej, kultura Serbo-
łużyczan znalazła się w zagro-
żeniu. Populacja kultywująca 
tradycje etniczne i kulturowe, 
coraz bardziej się zmniejsza.

Marek Rezler
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Konkurs socjologiczny 

Poznań – jaki był, jest i będzie
Konkursy z cyklu 

„Czym jest dla Ciebie 
miasto Poznań?” są wy-
jątkowym przedsięwzię-
ciem organizowanym od 
prawie stu lat. Zbierając 
wypowiedzi o sposobie, 
w jaki doświadczają róż-
ni mieszkańcy, konkursy 
wspierają debatę na te-
maty ważne dla życia w 
Poznaniu. 

Po raz pierwszy, przy 
okazji PeWuKi, konkurs 
zorganizował w 1928 r. Flo-
rian Znaniecki, dyrektor 
Polskiego Instytut Socjolo-
gicznego, jeden z twórców 

metody biograficznej w so-
cjologii. W 1964 r. pod egi-
dą Katedry Socjologii UAM 
badanie powtórzył Janusz 
Ziółkowski, socjolog mia-
sta i procesów urbaniza-
cji. Trzeci konkurs ogłosili 
w 1994 r. Ryszard Cichoc-
ki i Krzysztof Podemski w 
imieniu Instytutu Socjolo-
gii UAM. 

Czwarta edycja konkur-
su skierowana jest do osób 
mieszkających w Poznaniu 
lub związanych z nim (np. 
mieszkańcy aglomeracji), w 
różnym wieku, o różnych 
poglądach, profesjach i lo-

sach życiowych. Wypowiedzi 
zbierane są do 30 czerwca 
2021 r. Można przesłać wy-
powiedź pisemną lub nagra-
nie. Osoby, które chciałyby 
wziąć udział, a stan zdro-
wia lub umiejętności nie 
pozwalają im na dłuższe pi-
sanie lub realizację nagra-
nia – otrzymają dodatko-
wą pomoc. 

Przewidziano nagrody 
dla laureatów, a także loso-
wanie nagród wśród wszyst-
kich uczestniczek i uczest-
ników. Pula środków prze-
znaczonych na konkurs wy-
nosi 17 000 zł. Wybrane 

i uprzednio zanonimizo-
wane wypowiedzi zostaną, 
za zgodą autorek i auto-
rów, opublikowane. Wszyst-
kie posłużą do socjologicz-
nych badań nad Poznaniem. 
Konkurs w 2021 r. organizu-
je Wydział Socjologii UAM 
we współpracy z Miastem 
Poznań, Fundacją Rozwoju 
Miasta Poznania i Fundacją 
Naukową im. Floriana Zna-
nieckiego. 

Więcej informacji o kon-
kursie na stronie czympo-
znan.pl  oraz tel. 61 829 
21 39.  

Dominika Nosal
Wydział Socjologii UAM 

Literackie potyczki ze zwięzłością 

Drabble - opowiadanie w stu słowach

Mimo zawieszenia 
imprez w „Dąbrówce”, 
twórcy z naszego Klubu 
Literackiego nie próżnu-
ją. Oto drabble, krótkie 
autorskie noty, których 
źródła można się dopa-
trywać w mailach i in-
nych tekstach, którymi 
posługują się dziś tzw. 
media społecznościowe.

Stusłówka, stusłowia, 
setki – to różne określenia-
mi krótkich opowiadań o an-
glojęzycznej nazwie „drab-
ble”. Oficjalnie nie używa 
się polskiej nazwy na te 
miniopowiadania. Można je 
potraktować jako trening 
krótkiej wypowiedzi, impre-
sji literackiej, zwięzłej my-
śli zawartej w ograniczonej 
przestrzeni. Tekst powinien 
być lekki i łatwy w zrozu-
mieniu. Dobrze, gdy czyta 
się go jednym tchem.

Autorką prezentowa-
nych poniżej „stusłówek” 
jest Alicja M. Kubiak, uro-
dzona w Poznaniu w 1971. 
Zajmuje się pisaniem opo-
wiadań, bajek oraz felie-
tonów, esejów, recenzji. 
Ukończyła Wyższą Szko-
łę Zarządzania i Banko-
wości w Poznaniu. Au-
torka zbioru opowiadań 
„Za szklanymi drzwiami” 
(2016) i „Bajki o Wilczku” 
(2019), z elementami wie-
rzeń słowiańskich i ilustra-
cjami Pawła Łojko – kolo-
rowanka okazjonalna, wy-
konana na VI Wiec Zale-
ski. Prowadziła warsztaty 
literackie dla młodzieży 
klas IV – VI oraz spotka-
nia poetyckie. Publikowa-
ła w czasopismach: „Twór-
czość”, „Akant”, „Świadec-
two”, „Protokół Kultural-

ny”, „Krytyka Literacka”, 
„Nihil Novi”, „Gazeta Kul-
turalna”, „Metafora”, „Tar-
nowa Kultura”. Od 2005 
roku jest członkiem Klu-
bu Literackiego w CK Za-
mek – aktualnie: Piątkow-
skie Centrum Kultury „Dą-
brówka”. Jest członkinią 
Grupy Literycznej Na Kre-
chę i Stowarzyszenia Gród 
Zalesie. Od jakiegoś czasu 

mieszka we wsi Grzebieni-
sko – powiat Szamotuły.

Pałac
Czasami śnię o tobie. Je-

steśmy w ogrodzie, a w nim 
– jak w domu – meble po-
rozstawiane. Rozmawiamy, 
jakbyśmy się znali od same-
go początku świata, albo jesz-
cze dłużej. Pałac góruje nad 
nami. Jest obcy i niedostęp-
ny. To twierdza, do której 
nikt nie wchodzi. Jego mu-
ry skrywają wnętrza mroczne 
i tajemnicze. Miejscami od-
padający szary tynk, odkry-
wa piękno czerwonej cegły, 
która lśni.

Siedzimy naprzeciw sie-
bie, a żywe światło ognia 
oślepia nasze myśli. Przez 
moment milczymy, by nie 
uronić chwili ciszy. Spojrze-
nia gasną, gdy słowa błą-
dzą na ustach. Przełknąć 
ich nie sposób, gdy mroczna 
mgła wylewa się z zakamar-
ków, wtłaczając niepewność 
w uczucia.

Listy
Masz siwe włosy, zgoliłeś 

brodę i wąsy. Jesteś niższy, 
niż wtedy, gdy po raz pierw-
szy wyszedłeś mi naprzeciw. 
Schody niespodziewanie ru-
nęły w dół, byś mógł posta-
wić stopę w miękkiej trawie. 
Zdawało mi się, że słyszę tar-
cie chrząstek i zgrzyt w kar-

ku. To grawitacja przywołuje 
do siebie, powoli i łaskawie, 
w bólach światu to ciało od-
bierze. Tylko myśl utrzymu-
je cię w pionie, zawsze ge-
nialna, szybka i odważna, 
niczym bohater uciśnionych.

Przeglądam twe listy wy-
blakłe. Ich skrzydła unoszą 
mnie do czasów, kiedy zaczę-
ły rosnąć dęby. Od wieków 
to trwa i nie chce się skoń-
czyć – kartka zaczynająca się 
od słów „Waćpanno ma...”.

Zamek
Ten świat jest zbyt wiel-

ki dla dwóch osób. Zamiesz-
kajmy w murach, które po-
mieszczą niebo, ocean, zie-
mię, słońce i księżyc. Gdzie 
zamknięci we dwójkę, nie 
będziemy czuli się tłumem, 
który otumania i więzi na-
sze pasje. Spacerując nie na-
tkniemy się na siebie, a prze-
chodząc mimo, nie zobaczy-
my się ani razu. I tylko my-
śli tłukące się po kątach, bę-
dą wydawały dźwięki mędr-
ców, których nigdy nie usły-
szy wrzeszczący tłum. 

Zbuduj mi bibliotekę ze 
słońcem, by świeciło w dzień, 
i księżycem, który oświe-
tli księgi nocą. W ścianach 
niech szumią fale oceanu, a 
piasek na posadzce stłumi 
odgłos stóp. Marzę, że kie-
dyś tak właśnie się stanie.

Alicja M. Kubiak
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Krzyżówka nr 6

BARAN (21.03 - 20.04). Bez to zamieszanie zez wirusami i zdalnym chapaniem 
skapnie ci wuchta bejmów. Ale zaś fest przyłóż się do nowych obowiązków, 
a czekają cię dalsze przyjemne niespodzianki.
BYK (21.04 - 21.05). Na nygusowanie i cywanie na słonyszku szkoda czasu. 
Wew robocie cięgiem straszą reformami oraz inszymi zmianami, a na dodatek 
przyjdzie chapać za wiarę, która już se wypoczywa.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Wytęskniona bez te koronawirusy rajza zez famu-
łą abo starą wiarą będzie całkiem fest. Ale zaś dystans trzymaj i za frechownie 
se nie poczynaj, bo se ino poruty narobisz.   
RAK (22.06 - 22.07). Bez glapienia się na innych wykorzystuj ciepłe dni na 
lofrowanie po  mieście lub okolicy oraz blubranie zez znajomą wiarą. Zez tego 
wynikną całkiem fi fne pomysły oraz interesa.
LEW (23.07 - 22.08). Zez boczenia się i borchania na famułę nic dobrego nie 
będzie. Szkoda czasu na bręczenie i marudzenie. Lepiej zabierz całką famułę do 
składu na zakupy abo jakie słodkie.
PANNA (23.08 - 22.09). Za frechownie zez bliską wiarą se nie poczynaj. Za-
miast się cięgiem stalować, warto poblubrać od serca. Razem macie trochę fi f-
nych pomysłów i możecie zrobić wiela dobrego.

WAGA (23.09 - 22.10). Chociaż bez lato przestać glapić się wew telewizor abo 
komputer. Lepiej zadbaj o własne zdrowie i zacznij latać za piłką, jeździć na kole 
abo chociaż łazić zez lagami. 
SKORPION (23.10 - 22.11). Bez wielkiego stalowania się i mądrowania bierz 
się do chapania wew robocie. Przyjdzie się trochę umordować ale zaś chybko 
uzorgujesz pełną kabzę bejmów. 
STRZELEC (23.11 - 21.12). Bez tyn żar we łbie ci się legną ino głupie, chociaż 
cołkiem przyjemne myśli. Ale zaś na tych letnich lofrowaniach lepiej się ustatkuj 
i żodnych brewerii ze znajomą wiarą nie wyczyniaj.  
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Porzundek wew kwitach ale zaś musi być, bo 
inaczej popadniesz w bachandryje. Przejrzyj szpargały w szafonierkach i akurat-
nie pozałatwiaj wszelkie sprawy urzędowe.  
WODNIK (21.01 - 20.02). Po powrocie do prawie normalnej roboty raczej nie-
wiele dobrego można się spodziewać. Będziesz musiał chapać za dwóch abo 
i trzech, ale zaś potem będzie już ino lepiej.  
RYBY (21.02 - 20.03). Nie warto się borchać na szefów. Robota ci ploży, lepiej 
więc pomyśl o jakim krótkim wypadzie za miasto albo na działkę kumpli. Będzie 
fest ino uważej by poruty nie narobić.   

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

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

Gwiazdy mówią... po naszymu  
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HUMORKI
- Czy tu mieszkają Nowa-

kowie?
- Wyprowadzili się pół ro-

ku temu.
- Co za ludzie! Zamawia-

ją instalatora, a potem nagle 
się wyprowadzają!

H H H
Przychodzi baba do laryn-

gologa:
- Pan jesteś ten doktor 

od uszu?
- Tak.
- Bo mój stary to strasz-

na fleja, chodzi brudny, na-
prany, z kolegami po nocach 
się szlaja.

- Ale co ja?
- Jak to co? Powiesz mu 

pan coś do słuchu…
H H H

- Mamo, jaką koszulę mam 
dziś włożyć do szkoły? Z dłu-
gim czy z krótkim rękawem?

- Z krótkim. A czemu py-
tasz?

- Bo nie wiem, dokąd mam 
umyć ręce.

Rozwiązanie krzyżówki nr: 6
Po Urbanie lato nastanie.
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Maluchy na matach 
Silniejsi, mocniejsi 

i uśmiechnięci
Cykl zajęć rekreacji ruchowej dla najmłodszych 

mieszkańców Piątkowa prowadzonych od 10 lat cie-
szy się niezmienną popularnością i przyciąga kolej-
ne pokolenia nowych uczestników.

Dzieci mają możliwość ćwiczenia na matach zapaśni-
czych i pod okiem doświadczonych trenerów rozwijają ko-
ordynację ruchową oraz cechy motoryczne. Spotkania od-
bywają się na obiekcie KS Sobieski Poznań na o s .Jana III 
Sobieskiego a patronat nad zajęciami objęła PSM.

Andrzej Słabęcki 
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AUTOMATYCZNA PRALNIA DYWANÓW 

EMERYTOM i RENCISTOM odbieramy dywan BEZPŁATNIE! 

od 19zł/m2 

● INNOWACYJNA TECHNOLOGIA CZYSZCZENIA ● 
● Twój dywan będzie wyglądać jak nowy ●  

Zamów odbiór: tel. 885 025 022 

odbieramy ● pierzemy ● odwozimy 

  

Po roku budowy ul. Nowonaramowickiej

Pierwsze odcinki trasy już gotowe

Przygotowania do tej wielkiej inwe-
stycji trwały latami, a pod koniec maja 
ubiegłego roku wreszcie rozpoczęły się 
zasadnicze prace przy budowie trasy 
tramwajowej na Naramowice i nowego 
układu drogowego. Arteria z wiaduk-
tem nad ul. Lechicką, mająca wielkie 
znaczenie dla mieszkańców północnej 
części Poznania ma być gotowa za rok. 
Postęp prac, ich rozmach oraz zaan-
gażowanie władz miasta i bezpośred-
nich wykonawców pozwalają mieć na-
dzieję, że termin zostanie dotrzymany.

Po roku intensywnych robót goto-
we są już pierwsze, na razie skrom-
ne, odcinki nowej trasy. Na całym, po-
nad trzykilometrowym placu budowy 

prace są zaawansowane, jednak naj-
bardziej pomiędzy pętlą Wilczak a ul. 
Włodarską. Większość zasadniczych 
robót budowlanych została już tam 
zrealizowana. Przewiduje się bowiem, 
że zanim gotowa będzie cała trasa do 
ul. Błażeja, tramwaje będą dojeżdżać 
właśnie do ul. Włodarskiej.

Prace budowlane, koncentrujące 
się obecnie także w rejonie Naramowic 
oraz  ulic Łużycka, Sarmacka wiążą się 
ze sporymi komplikacjami w organiza-
cji ruchu. Zmotoryzowani muszą się li-
czyć  w tym rejonie z drogowymi nie-
spodziankami i… korkami. Ale każ-
dy dzień przybliża oddanie do użytku 
trasy Nowonaramowickiej, dla której 
wciąż nie wybrano jeszcze patrona.


