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Zmiany w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w komuni-

kacie poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 27 
maja 2021 r. Rada Nadzorcza PSM odwołała Krzysz-
tofa Winiarza z pełnienia funkcji prezesa Zarządu 
PSM i Michała Tokłowicza z pełnienia funkcji zastęp-
cy prezesa PSM.

Rada Nadzorcza PSM z dniem 27 maja 2021 r., 
zgodnie ze statutem PSM, wyznaczyła ze swojego gro-
na do czasowego pełnienia funkcji prezesa PSM Miro-
sławę Musielińską – Klemka i Piotra Kopera do peł-
nienia funkcji zastępcy prezesa PSM.

Jednym z głównych zadań Rady Nadzorczej PSM 
będzie przygotowanie i ogłoszenie konkursu na wy-
bór członków Zarządu PSM.

Nowy Zarząd PSM: prezes Mirosława Musielińska-Klemka (z prawej) 
i zastępca prezesa Piotr Koper Więcej informacji na stronie 7
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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.

Dzień Dziecka trochę inaczej… 

Malowanie i teatralne granie

Tradycyjnie Dzień Dziecka na 
osiedlu Władysława Jagiełły orga-
nizowany był dla milusińskich nie 
tylko z osiedli Władysława Jagiełły i 
Zygmunta Starego, ale i dla wszyst-
kich dzieci z całego Piątkowa. Był 
dniem niezwykle radosnym z wielo-
ma atrakcjami, dniem zabawy, śmie-
chu i prezentów. Niestety, już drugi 
rok z rzędu pandemia wstrzymała 
obchody wielu wydarzeń, w tym tak-
że obchody z okazji Dnia Dziecka.

Jednak, na osiedlach nie chcieliśmy 
aby ten dzień przeszedł całkowicie bez 
echa. Administracja osiedli Władysława 

Jagiełły i Zygmunta Starego wraz z ra-
dą osiedli zorganizowała konkurs pod ty-
tułem „Maluję bo lubię”. Przygotowane 
przez administrację materiały malarskie 
można było odbierać w siedzibie admi-
nistracji, a zgłoszenia przyszły nie tylko 
z naszych osiedli, ale również z Bolesła-
wa Chrobrego i Jana III Sobieskiego.

Do konkursu zgłoszono 25 prac i 
wszystkie zostały nagrodzone, nato-
miast odbiór nagród przewidziany zo-
stał po 20 czerwca. Na wernisaż prac za-
praszamy do siedziby administracji osie-
dli Wł. Jagiełły i Z. Starego, gdzie wy-
stawione są wszystkie nadesłane prace.

Centrum Inicjatyw Lokalnych przy 
współudziale administracji osiedli przy-
gotowało dla najmłodszych tzw. teatrzyk 
między blokami. 6 czerwca wystawiło 
„Szewczyka dratewkę”. Na widowni na 
trawie uczestniczyły całe rodziny.

Renata Michałowska

Dzień Dziecka u Maciusia 

Sportowo, kolorowo i… zdrowo

W pierwszym tygodniu 
czerwca wychowankowie 
Przedszkola nr 35 im. 
Króla Maciusia I obcho-
dzili swoje święto – Dzień 
Dziecka. 

Ten ważny dzień poprze-
dzony był zapoznaniem dzie-
ci z ich prawami – o któ-
rych powinni pamiętać wszy-
scy dorośli oraz z zabawami 
dzieci z różnych stron świa-
ta. Podczas zajęć dzieci samo-
dzielnie wysnuły, jakże ważny 
wniosek, że bez względu na 
kolor skóry, pochodzenie, ję-
zyk, którym się posługujemy 
czy strój, w którym chodzimy  

- wszyscy są równi i tak samo 
ważni, mają swoje marzenia i 
smutki. I każdemu człowieko-
wi – małemu i dużemu nale-
ży się szacunek.

Od samego ranka 1 czerw-
ca na dzieci czekały niespo-
dzianki w postaci kolorowych 
balonów oraz wesołej muzyki 
witającej je przy wejściu. Po 
zdrowym i pożywnym śniada-
niu wszystkie przedszkolaki 
wzięły udział w podsumowa-
niu programu własnego „Daj 
się pobrudzić” autorstwa E. 
Babicz, A. Jankowskiej i M. 
Heigelmann, który realizowa-
ny był przez cały rok szkolny. 
W salach zrobiło się koloro-
wo, pachnąco  - sensorycznie, 
a śmiechom i radości nie było 
końca. Po drugim śniadaniu 
na dzieci czekały kolejne nie-
spodzianki – tym razem w na-
szym ogrodzie – pojawiło się 
tam mnóstwo różnokoloro-
wych baniek mydlanych oraz 
balony. Na zakończenie tego 
emocjonującego dnia dzieci 

otrzymały prezenty ufundo-
wane przez Radę Rodziców.

Zwieńczeniem trzydnio-
wych obchodów Dnia Dziec-
ka była Spartakiada Spor-
towa, podczas której dzieci 
młodsze poznawały zasady fa-
ir-play, natomiast dzieci star-

sze zasady te utrwalały oraz 
propagowały zdrowy tryb ży-
cia i zachęcały do uprawiania 
sportu. Na zakończenie każ-
de dziecko otrzymało złoty 
medal oraz zasłużone brawa.

         Monika Heigelmann
     Przedszkole nr 35
im. Króla Maciusia I
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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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 Nie tylko disco na Chrobrego
Potańcówka sąsiedzka 

Odżywają tradycje wspólnych 
zabaw na świeżym powietrzu. W 
długi czerwcowy weekend odbyła 
się na os. Bolesława Chrobrego, 
w pobliżu budynku nr 7, potań-
cówka sąsiedzka. Zapoczątkował 
ją oddolny feministyczny kolektyw 
„Życie na fali”, który zaprosiłam 
do współpracy w ramach projektu 
Bloki Animacji w 2018 roku. Do tej 
pory potańcówki prowadziły: Pau-
lina Piórkowska, Ola Polerowicz i 
Maria Dutkiewicz. Od tamtego cza-
su pomysł rozwijał się w stronę od-
dawania inicjatywy mieszkankom i 
mieszkańcom. 

Wspólnie z P. Piórkowską wypraco-
wałyśmy autorską metodę prowadzenia 
potańcówek. Przed każdą imprezą zbie-
rane są propozycje piosenek, w tym 
roku poprzez fanpage Bloki Animacji 
oraz rozmowy z dziećmi z osiedla. Pod-
czas imprezy listy z nazwami piosenek 
zostają rozdane uczestniczkom i uczest-
nikom z zaznaczeniem, że można je za-
mawiać. Proponowane utwory można 

samodzielnie lub za naszym pośrednic-
twem zadedykować wybranym osobom 
przez mikrofon. Wszystkie kartki z de-
dykacjami są przez nas zbierane i trak-
tujemy je jako archiwum nie tylko lu-
bianych w danym momencie piosenek, 
ale także osiedlowych myśli - „Serdusz-
ko puka w rytmie cha cha od Grażyny 
dla Zdzisława”, „Michael Jackson dla 
tych, co go nie lubią”, „Modern Talking 
dla wszystkich z Chrobrasa i dla mojej 
Kasi - Michał”. 

Tym razem inicjatorami imprezy 
były dzieci z osiedla – Nadia, Marty-
na, Malwina i Amadeusz, które dzięki 
mojemu wsparciu napisały wniosek o 
dofinansowanie do CIL Piątkowo Za-
chód. Jak napisały dzie-
ci: „Celem imprezy jest 
integracja po covidzie, 
zabawa, poznanie z sąsia-
dami, ruch na świeżym 
powietrzu. Wiemy czego 
słucha teraz młodzież i 
dzieci, więc możemy zro-
bić dla nich dobrą impre-
zę”. Pozyskany grant poz-

wolił sfinansować nagłośnienie i obsłu-
gę techniczną imprezy. Dzieci przeszły 
krótkie szkolenie z zakresu obsługi pro-
gramu Virtual DJ, które przygotowała 
P. Piórkowska i samodzielnie odtwarza-
ły muzykę i czytały dedykacje.

Administracja os. Bolesława Chro-
brego sfinansowała poczęstunek dla 50 
osób oraz wsparła imprezę technicznie. 
Podczas zabawy, w ciągu kilku godzin 
pojawiło się łącznie około stu osób. Naj-
większą popularnością cieszył się naj-
nowszy utwór Palucha „Każdy blok” 
oraz „Tylko biedronka nie ma ogonka” 
- piosenka, która szczególnie przypadła 
do gustu najmłodszym uczestnikom im-
prezy. Nie zabrakło najnowszych hitów 
radiowych oraz dyskotekowych szlagie-
rów z lat 90-tych. 

Osoby zainteresowane jakąś for-
mą współpracy przy kolejnej imprezie, 
lub zgłaszaniem utworów, proszone są 
o kontakt mailowy: obchklub@gmail.
com. W planach bowiem kolejna ple-
nerowa, wakacyjna impreza taneczna, 
tym razem dla starszych odbiorców.

Sylwia Czubała
Instruktorka klubu „Przyjaciele”

Przesilenie u „Przyjaciół”
Nowe projekty i dotacje

Klub Osiedlowy „Przyja-
ciele” wznowił działalność 
stacjonarną po przerwie 
związanej z pandemią. Otwar-
cie sezonu okołowakacyjne-
go poprzedziło zebranie, pod-
czas którego wyłoniono nową 
radę klubu. Odbyła się także 
wspólna wycieczka nad Mal-
tę. Atrakcją tej wyprawy był 
spacer wśród koron drzew. 

Grupa 10 seniorek wzięła 
udział w szkoleniach dotyczą-
cych pozyskiwania mikrodotacji 
z Centrum Inicjatyw Lokalnych 
Piątkowo Zachód. Spotkania po-
prowadził Arkadiusz Zacharzew-
ski. Zawiązała się grupa inicja-
tywna: Mirosława Jasińska, Ma-
ria Szulc, Wacława Górny, Zbi-
gniew Choczaj oraz instruktorka 
klubu osiedlowego „Przyjaciele” 
- Sylwia Czubała. Napisali oni  

wniosek i otrzymali dofinanso-
wanie na dwie imprezy klubo-
we: „Noc świętojańska” oraz „Po-
żegnanie lata”, a także warszta-
ty zielarskie przybliżające trady-
cje Nocy Kupały. To już kolejny, 
czwarty projekt klubowiczów, 
który zyskał dotację z CIL Piąt-
kowo Zachód.

Wśród najbliższych wakacyj-
nych klubowych planów: biesia-
da w Porcie Stary Młyn nad Weł-
ną oraz rejs tramwajem wodnym 
na Szeląg. W ofercie klubu także 
zajęcia ruchowe w plenerze. Po-
niedziałki godz. 10 - trener senio-
ralny, wtorki  godz. 17 - qigong, 
środy godz. 13.30 - ćwiczenia z 
gumami oporowymi, godz.14.15 - 
nordic walking, czwartki godz.11 
- qigong, godz.12 - zdrowy kręgo-
słup. Zapraszamy osoby w każ-
dym wieku!
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Mistrzostwa w spławiku

Wędkarskie brania w dzień i w nocy

W maju zaświeciło wreszcie dłu-
go oczekiwane „zielone światło” od 
władz Polskiego Związku Wędkar-
skiego na organizację imprez i za-
wodów wędkarskich. Szkoda, że tak 
późno, ale cóż, pandemia. 

W sobotę,  22 maja, spotkaliśmy się 
więc nad brzegami Jeziora Rogozińskie-
go by rozegrać I turę zawodów mistrzow-
skich. Stawiło się 32 członków koła. 
Łowiliśmy podzieleni na trzy sektory, od 
godziny 9.30 do 13.30, na jedną wędkę 
metodą spławikową. Ryby brały różnie, 
przede wszystkim ukleje, krąpiki i ma-
łe leszcze. Niektórym udało się skusić  
„japońce” - karasie srebrzyste i one ro-
biły wyniki. Było sporo zaczepów, ze-
rwanych przyponów i zestawów, ale to 
głównie wina korzeni i zwalonych drzew 
w wodzie, a nie dużych ryb. 

Pogoda z początku była wędkarsko 
dobra. Jednak miłe złego początki. Za-
częło się chmurzyć, okrutnie wiać i 
grzmieć. Nadchodziła burza. W tej sytu-
acji jedynym wyjściem było przerwanie 
zawodów i zaliczenie osiągniętych do tej 
pory połowów. Bezpieczeństwo najważ-
niejsze. Komisja sędziowska ważyła po-
łowy wędkarzy na ich stanowiskach, ry-
by wracały do wody, a wędkarze ucieka-

li przed deszczem do samochodów. Lało 
jak z cebra. Minęło 40 minut i przestało 
padać i można było ogłosić wyniki oraz 
zakończyć zawody.

Wyniki pierwszej tury zawodów 
o tytuł „Mistrza Koła Chrobry w spła-
wiku”:

Sektor I – I miejsce  Sławomir 
Korcz, II - Mirosław Foint,

Sektor II – I miejsce Ryszard Sty-
perek, II - Stanislaw Pikroń,

Sektor III – I miejsce Marek Prze-
woźny, II -  Bogdan Gmerek.

Zatem faworyci nie zawiedli. Na za-
kończenie  prezes koła wręczył wszyst-
kim uczestnikom zawodów upominki 
rzeczowe oraz podziękował za przyby-
cie i wytrwałość. Jednocześnie przypo-
mniał o czekającej II turze mistrzostw, 
po której ostatecznie zostanie wyłonio-
ny Mistrz Koła na 2021 rok.

Tydzień później na łowisku Wojno-
wice odbyły się nocne zawody otwarte 
zorganizowane przez  Koło „Chrobry”. 
Wystartowaliśmy w piątek o 18.30 i ło-
wiliśmy do godziny 7 w sobotę, metodą 
feederową, na jedną wędkę.

Łowisko Wojnowice ma kształt koła 
o średnicy około 200 m. Na środku 
zbiornika wbite są cztery tyczki, które 
wskazują zawodnikom podział obszaru, 
na którym mogą łowić. Jest to łowisko 
typu „no kill”, czyli złów i wypuść. Obo-
wiązuje tu wewnętrzny regulamin, który 
wymaga m.in. łowienia na haczyki bez-
zadziorowe, posiadania dużego podbie-
raka i maty do lądowania ryb itp.

W trakcie zawodów pogoda była dla 
nas dosyć łaskawa. Niestety ryby nie 
brały „na zawołanie”. Ci jednak, którzy 
obrali właściwą taktykę i stosowali od-
powiednie zanęty oraz przynęty, mogli 

cieszyć się braniami  niemałych ryb. 
Pierwsze okazy zostały złowione przez 
Marka Baranowskiego i Adama Bart-
kowskiego. Jako jedyni do przerwy na 
posiłek mogli pochwalić się dwoma ryba-
mi. Zwłaszcza Adam, który stoczył dłu-
gi zwycięski pojedynek z karpiem o wa-
dze 7,7 kg. Przyznał później, że to jego 
największa złowiona ryba w życiu. Sła-
wek Korcz miał do tego czasu na kon-
cie jednego karpia. Jednak z największej 
ryby cieszył się Marek, który wyholował 
karpia o masie 9,2 kg. 

Po przerwie, naładowani pozytywną 
energią przystąpiliśmy do dalszego ło-
wienia. Generalnie brania były bardzo 
delikatne i sporo ryb się zrywało. Po 
północy Adam dołowił amura. Do gry 
włączyli się Paweł Styperek oraz Tomek 
Oleksiuk. Nad ranem karpia o masie 
7,86 kg złowił Grzegorz Tarka. Rywali-
zacja zrobiła się zacięta. 

Rankiem o godzinie 7 prezes Ry-
szard Styperek dał sygnał „zakończenie 
zawodów”. Komisja Sędziowska zliczyła 
wyniki. Wygrał Marek Baranowski, a 
kolejne miejsca zajęli Tomasz Oleksiuk 
i Adam Bartkowski. Sponsor, firma 
Meus, przyznała nagrodę za najwięk-
szą rybę, a otrzymał ją M. Baranowski 
za karpia o wadze 9,2 kg. Gratulujemy.

W kategorii „największy szczęściarz” 
wygrał kolega Geniu, który podczas za-
wodów stracił i rybę, i wędkę. Na szczę-
ście cztery godziny później wędka zosta-
ła po prawidłowym zacięciu wyholowana 
z wody przez Tomka „Olka” Oleksiuka, 
na stanowisku po przeciwnej stronie ło-
wiska! Niestety bez ryby i bez pożyczo-
nego haka.

Zbigniew Jędrys, 
Foto - Marcin Ruciński

 Majowe turnieje tenisowe

Na kortach w singlu i deblu

Po długim okresie 
ograniczeń w sportowych 
rozgrywkach związanych 
z pandemią sympatycy te-
nisa ziemnego z całego 
Piątkowa z radością spo-
tkali się na kortach na 
os. Jana III Sobieskiego 

aby w majową niedzie-
lę rywalizować w Turnie-
ju Wiosennym w grze po-
jedynczej. 

Emocje trwały od pierw-
szego do ostatniego gema. Za-
wodnicy zostali podzieleni na 
dwie grupy, w których rywa-
lizowano systemem każdy z 
każdym. Turniej wygrał Piotr 
Domagała, który pokonał w 
finale Juana Garcia.

Natomiast w ostatnią 
niedzielę maja rozegrano 
równie emocjonujący turniej 
deblowy w tenisie ziemnym. 
Pogoda dopisała i przez całą 
niedzielę czternastu tenisi-
stów rywalizowałoo tytuł mi-

strzowski w grze podwójnej.
Po zaciętych eliminacjach 
przyszedł czas na finał, 
w którym wystąpili Pa-
weł Jóźwiak z Piotrem Si-
korą  przeciwko Juanowi 
Garcia i Piotrowi Popielas. 
Pierwsze miejsce po cięż-

kim boju wywalczyła para  
P. Jóźwiak i P. Sikora. Fi-
naliści obu turniejów otrzy-
mali pamiątkowe statuetki i 
nagrody ufundowane przez 
Sekcję Sportu PSM Poznań 

Tekst i foto 
Andrzej Słabęcki 
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V Memoriał H. Półtoraka pod patronatem PSM

Sukcesy zapaśniczek i sumitów

Zapaśniczki z 15 klubów z całej Polski uczestni-
czyły w V Memoriale Henryka Półtoraka. Patron za-
wodów był przez lata zawodnikiem, trenerem i wy-
chowawcą młodzieży w KS Sobieski Poznań.

Na matach walczyło 90 zawodniczek, które da-
ły pokaz prawdziwych zapasów i sportowej rywalizacji. 
W tym gronie I miejsce przypadło gospodyniom, czy-
li zapaśniczkom Sobieskiego Poznań. Podopieczne trene-
ra Andrzeja Erberta nie dały szans rywalkom i potwier-
dziły swoje aspiracje do udziału w imprezach rangi mi-
strzowskiej. Kolejne miejsca w turnieju zajęły drużyny:
UKS Kiekrz, Klub Sportowy Bloczek Team Pelplin, Bogu-
szów Gorce i Tęcza Środa Wielkopolska. 

Patronat nad zawodami objęła PSM. 
AKADAMICKI LAUR

Bardzo dobrze zaprezentowała się zawodniczka KS So-

bieski Poznań Katarzyna Januła na zakończonych w War-
szawie Akademickich Mistrzostwach Polski 2021. Zawod-
niczka z Piątkowa wywalczyła II miejsce i srebrny medal 
w kat. 53 kg. To kolejny sukces młodej zawodniczki, przed 
którą teraz wyzwania na arenie międzynarodowej. 

PRZED TOKIO
Dla Tadeusza 

Michalika udział 
w Międzynarodo-
wym Memoriale 
Władysława Py-
tlasińskiego był 
ostatnim spraw-
dzianem przed 
najważniejszą te-
goroczną impre-
zą, igrzyskami w 
Tokio. W kat. 97 
kg zawodnik z 

Piątkowa przegrał nieznacz-
nie walkę o medal brązowy 
z reprezentantem Finlandii. 
Kolejne miejsce w tych zawo-
dach zajął Gerard Kurniczak. 

WOJOWNICZKI
W czerwcowy dłu-

gi weekend zapaśniczki 
KS Sobieski Poznań wy-
jechały do Boguszowa-Gorce na rozgrywki Dolnoślą-
skiej Ligi w Zapasach Kobiet. III edycja zawodów dos-
tarczyła wiele emocji a rywalizacja między zapaśniczkami 
z całej Polski była zacięta.

Po raz kolejny bardzo dobrze spisała się drużyna wojow-
niczek z Piątkowa. Pod wodzą trenera A. Erberta zdobyły 
6 medali i umocniły się w klasyfikacji drużynowej na pierw-
szym miejscu. W swych kategoriach wagowych zwycięży-
ły: Amelia Borkowska, Marta Bereszyńska i Emilia Reich.

WYPRAWA SUMITÓW
Suwałki gościły najlepszych sumitów z całego kraju 

w ramach rywalizacji o Mistrzostwo Polski Kadetów 
w Sumo. Daleka wyprawa okazała się bardzo udana. Za-
wodnicy z KS Sobieski Poznań wywalczyli II miejsce w 
klasyfikacji drużynowej. Medalistami Mistrzostwa Polski 
zostali:  Adam Fietz, Dominik Kukliński i Jan Niedzielski

A. Słabęcki, Maciej Kula 



ECHO 7/311 (XXIV) 7

Zmiany w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
O tym, co się działo 27 maja 2021 roku podczas 

posiedzenia Rady Nadzorczej PSM, co się dzieje w tej 
chwili w Spółdzielni i co nas czeka w przyszłości roz-
mawiamy z Mirosławą Musielińską – Klemka i Piotrem 
Koperem, czasowo pełniącymi funkcje Zarządu PSM.

- Jesteśmy tu po to, by podtrzymać bieżącą działalność 
Spółdzielni – mówi prezes Mirosława Musielińska – Klem-
ka. – Jednocześnie, Rada Nadzorcza w tym czasie przygotuje 
i ogłosi konkurs na nowy zarząd PSM. Gdy to nastąpi, 
będą ogłoszenia w prasie i na naszej stronie internetowej. 
Podkreślam to, bo już teraz przychodzą do nas zapytania, 
kiedy ogłosimy konkurs. Chciałam też uspokoić, że ani pra-
cownicy, ani mieszkańcy Spółdzielni nie będą narażeni na 
gwałtowne zmiany. Nie było to celem RN PSM.

Zapoznajemy się z aktualnym stanem PSM w poszcze-
gólnych obszarach jej funkcjonowania – dodaje zastępca 
prezesa Piotr Koper. – Rada Nadzorcza PSM oczekuje od 
nas sprawozdania z naszych działań. W związku z powyż-
szym badamy sprawy w toku PSM, bieżące sprawy na po-
szczególnych osiedlach PSM, mapy procesów oraz formy 
zarządzania. Reagujemy i podejmujemy działania w kierun-
ku lepszego funkcjonowania PSM. Chcemy poznać obec-
ny stan, aby określić oczekiwania w stosunku do nowego 
Zarządu. Jesteśmy tu i teraz, bo kiedyś otrzymaliśmy ol-
brzymi kredyt zaufania mieszkańców PSM. 

- Zarząd i wszyscy pracownicy Spółdzielni powinni wie-
dzieć, że to mieszkańcy dali im możliwość zarządzania ich 
wspólnym majątkiem i dlatego należy dokładać wszelkiej 
staranności aby dbać o to mienie – kontynuuje Mirosława 
Musielińska – Klemka. – Oboje pracowaliśmy w różnych 
organach naszej Spółdzielni, mamy świadomość odpowie-
dzialności. Naszym handicapem jest to, że my mieszkamy 
na tych osiedlach, tu robimy zakupy, chodzimy z dziećmi 
na place zabaw, rozmawiamy z mieszkańcami i widzimy 
na co dzień co się dzieje w zasobach tej Spółdzielni. A to 
jest ważne, że na co dzień można doglądać tego majątku. 
To nie jest tak, że my deprymujemy dotychczasową pra-
cę Zarządu PSM. Zarząd pracował długie lata, miał dobre 
wyniki, natomiast ostatni okres spowodował, że Rada Nad-
zorcza utraciła to zaufanie, a argumenty zostały podane 
w uchwałach odwołujących.

- W grudniowym Echu Piątkowa – cytuje Piotr Koper 
– zastępca prezesa powiedział „wielokrotnie mówiłem, 
że spółdzielnie mieszkaniowe popadają w kłopoty tylko 
w dwóch przypadkach, gdy mają słaby nie wywiązujący się 
z zadań zarząd lub gdy zaczyna brakować zaufania i do-
chodzi do sporów między zarządem a innymi organami”.

W grudniu ubiegłego roku, gdy zostałem wybrany prze-
wodniczącym Rady Nadzorczej, mówiłem, że Spółdzielnia 
powinna się przystosować do nowych wyzwań, nie wystar-
czy tylko trwać, lecz trzeba odważnie szukać nowych roz-
wiązań i rozwoju PSM. Praca zawodowa nauczyła mnie 
dobrej organizacji, planowania zadań oraz ich skutecznej 
realizacji. Swoje doświadczenie i umiejętności w zarządza-
niu przenoszę obecnie na grunt PSM, ale na takie działa-
nia potrzeba czasu.

- Zgodnie z literą prawa, siedem dni przed majowym 

posiedzeniem Rady Nadzorczej, Zarząd PSM otrzymał po-
rządek obrad i projekty uchwał – relacjonuje zastępca pre-
zesa, Piotr Koper. – Od kilku miesięcy stosunki Zarządu 
i Rady Nadzorczej nie należały do najlepszych, w wyniku 
czego RN obniżyła wynagrodzenie członkom Zarządu. Prze-
wodniczący i zastępca przewodniczącego RN PSM podej-
mowali próbę dojścia do porozumienia satysfakcjonujące-
go obie strony. Wszelkie próby okazały się bezskuteczne. 
W dniu posiedzenia Rady Nadzorczej prezes Zarządu po-
informował pisemnie przewodniczącego RN, że nie będzie 
uczestniczył w posiedzeniu RN, jak również nie deleguje 

żadnego z pracowników do wykonywania czynności obsłu-
gi Rady. Wcześniej usprawiedliwienie swojej nieobecności 
na posiedzeniu RN PSM napisał zastępca prezesa PSM, 
który w dniu posiedzenia RN PSM przebywał na urlopie. 
Na posiedzenie RN PSM w dniu 27 maja 2021 roku pomi-
mo stosownych zawiadomień nie przyszedł żaden z człon-
ków Zarządu PSM.

27 maja 2021 roku okazał się historycznym dniem 
w dziejach PSM.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Koper przy 
współpracy z członkami RN wynajął salę, zapewnił dla po-
trzeb obrad RN obsługę kancelarii prawnej. Obrady odby-
ły się z zachowaniem warunków obowiązującego reżimu 
sanitarnego. 

- Na posiedzeniu Rady Nadzorczej 27 maja 2021 roku 
obecni byli wszyscy jej członkowie. Rozpoczęto realizację 
porządku obrad. Jednym z punktów było odwołanie człon-
ków Zarządu. Każdy z członków RN miał możliwość wypo-
wiedzenia się w tej kwestii. Wywiązała się gorąca i długa 
dyskusja, przytaczano argumenty za i przeciw. W głoso-
waniu tajnym nad odwołaniem członków Zarządu uczest-
niczyli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej – dodaje pre-
zes Mirosława Musielińska – Klemka.

W wyniku głosowań poszczególnych uchwał Rada Nad-
zorcza odwołała wieloletni Zarząd PSM. Przyczyną odwo-
łania była pogłębiająca się utrata zaufania spowodowana 
brakiem współpracy Zarządu z Radą Nadzorczą Spółdziel-
ni, nieprzedkładanie dokumentów na żądanie Rady Nad-
zorczej Spółdzielni oraz brak aktywności Zarządu w reali-
zacji długoterminowych celów Spółdzielni, jak również brak 
efektów w realizacji krótkoterminowych celów Spółdzielni. 
Pogłębiająca się utrata zaufania związana z brakiem re-
alnych efektów operacyjnych w obszarach termomoderni-
zacji, fotowoltaiki, inwestycji na Boranta, zadaszenia kor-
tów na osiedlu Jana III Sobieskiego, a także brak bieżą-
cej współpracy prezesa i jego zastępcy z Radą Nadzorczą 
Spółdzielni była skutkiem odwołania Zarządu.

Po odwołaniu Zarządu PSM, Rada Nadzorcza zgodnie 
z obowiązującymi przepisami Prawa Spółdzielczego, zapisa-
mi Statutu PSM oraz Regulaminu Rady Nadzorczej PSM 
w tajnym głosowaniu wyznaczyła ze swojego grona Mirosła-
wę Musielińską – Klemka do czasowego pełnienia funkcji 
prezesa PSM oraz Piotra Kopera do czasowego pełnienia 
funkcji zastępcy prezesa PSM. Ponieważ Mirosława Mu-
sielińska – Klemka była przewodniczącą Komisji Rewizyj-
nej Rady Nadzorczej PSM oraz wiceprzewodniczącą Rady 
Nadzorczej, a Piotr Koper – przewodniczącym Rady Nad-
zorczej PSM, Rada na czas sprawowania przez nich funk-
cji prezesa i zastępcy prezesa zawiesiła ich członkostwo 
w Radzie Nadzorczej PSM.

Aby zapewnić ciągłość prawidłowego funkcjonowania 
i działania RN podjęto kolejne głosowania. W wyniku taj-
nego głosowania przewodniczącą Rady Nadzorczej wybra-
na została Krystyna Kaczmarek. Radni Rady Nadzorczej 
podczas jawnego głosowania wybrali Andrzeja Matuszaka 
na zastępcę przewodniczącego RN i Piotra Szczepanow-
skiego na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RN. (big) 
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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 Śmiałego

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznych
Pierwsza instalacja fo-

towoltaiczna na spółdziel-
czych budynkach na Piątko-
wie działa już od roku a nie-
bawem pojawi się kolejna. 
Rozpoczęto bowiem przygo-
towania do jej zamontowa-
nia na dachu budynku nr 5 
na os. Bolesława Śmiałego.

- Chociaż na szczegółowe 
wyliczenia jeszcze za wcześnie, 
to dotychczasowe nasze anali-
zy techniczne i ekonomiczne 
wskazują, że urządzenia działa-
jące od roku na dachu budynku 
nr 4 pracują zgodnie z planem 
i osiągają założone wyniki. Zde-
cydowaliśmy więc podjąć przy-
gotowania do budowy podobnej 
instalacji na sąsiednim budynku 

nr 5. Inwestycja wymaga uzy-
skania zgody jego mieszkańców 
a także przeprowadzenia mo-
dernizacji rozdzielni elektrycz-
nych oraz remontu dachu. Po 
ustawieniu na nim paneli foto-
woltaicznych nie będzie można 
już wykonać tych prac. Chcieli-
byśmy całe przedsięwzięcie zre-
alizować jeszcze w tym roku – 
mówi Przemysław Twardowski, 
kierownik Administracji os. Bo-
lesława Śmiałego.

Równie ważnym zadaniem 
w najbliższych miesiącach bę-
dą modernizacje dźwigów oso-
bowych w budynkach wysokich. 
Niektóre z nich są już mocno 
wyeksploatowane i wymagają 
gruntownej odnowy. Po korek-
cie planu tegorocznych remon-
tów, przeprowadzonej w uzgod-
nieniu z Radą Osiedla, prze-
widziano modernizację sześciu 
najbardziej wysłużonych wind. 
W następnych latach będą sys-
tematycznie naprawiane kolej-
ne dźwigi.

Zmorą osiedlowego krajobra-
zu od lat są zalegające w wielu 
miejscach odpady wielkogabary-
towe. Stare meble i wszelakie 
inne graty są przez mieszkań-
ców podrzucane w pobliże alta-
nek na tradycyjne odpady i tam 
stanowią wątpliwą ozdobę. Ape-
le o przestrzeganie harmono-
gramu wystawiania gabarytów 
nie przynoszą większych skut-
ków. Lokatorzy wyrzucają zbęd-
ne „gabaryty” kiedy im wygod-
nie i tego przyzwyczajenia ra-
czej nie zmienią. Zdecydowano 
więc uporządkować nieco sytu-
ację poprzez dobudowanie przy 
altankach specjalnych zasieków 
na odpady wielkogabarytowe. 
Pierwsze estetyczne zasieki już 
powstały i można do nich wsta-
wiać zbędne meble oraz inne 
graty. Kolejne będą wykonywa-
ne przy tych altankach, wokół 
których jest dość miejsca na 
ustawienie dodatkowych ścia-
nek. Zasieki na „gabaryty” pro-
blemu z rosnącą ilością tych od-
padów nie rozwiążą ale powinny 

zapewnić więcej porządku i ładu 
na osiedlach. 

Poprawie osiedlowej estetyki 
sprzyja także wiele drobnych na-
praw chodników i alejek, usta-
wianie przy nich ławek i stoja-
ków na rowery. W przedsięwzię-
ciach tych wykorzystano także 
słynne stałe słupki, którymi za-
blokowano początkowo przejazd 
wzdłuż budynku nr 1 i 2. Póź-

niej wymieniono je na ruchome 
by zapewnić łatwiejszy ewentu-
alny dojazd wozów strażackich, 
natomiast stalowe słupki wyko-
rzystano w innych miejscach. Z 
takiego rozwiązania zadowolo-
nych jest wielu lokatorów. Cho-
ciaż z pewnością nie zmotory-
zowani lubiący łamać przepisy i 
jeździć osiedlowymi alejkami lub 
parkować na trawnikach.

A do dbałości o zieleń wie-
le uwagi przykłada administra-
cja oraz sami mieszkańcy. Ko-
nieczność usunięcia niektórych 
drzew czy choćby przycięcia ich 
nadmiernie rozrośniętych koron 
wywołuje niekiedy sporo emocji. 
Dobrze, że wszystkim zależy że-
by na osiedlu było zielono i ko-
lorowo. Ten cel nakładem wielu 
starań i zabiegów pielęgnacyj-

nych wokół krzewów i kwiato-
wych rabat udaje się coraz sku-
teczniej osiągać. 

Kolorowo i bezpiecznie musi 
być także na osiedlowych placach 
zabaw. Wiosną dokonano na nich 
przeglądu wszystkich zamonto-
wanych urządzeń oraz wymie-
niono piasek w piaskownicach. 
Znów są one chętnie odwiedza-
ne przez dzieci i ich opiekunów. 

Luzowanie obostrzeń związa-
nych z zagrożeniem koronawiru-
sem ułatwia prace ekipom doko-

nującym wymiany wodomierzy 
w mieszkaniach oraz przepro-
wadzających niezbędne przeglą-
dy sprawności instalacji gazo-
wych i elektrycznych. W minio-
nych miesiącach niektórzy lo-
katorzy mieli obawy przed kon-
taktem z instalatorami. Obecnie 
z wykonaniem obowiązkowych 
przeglądów nie powinno już być 
większych problemów. W ogóle, 
wszystkim po zniesieniu pande-
micznych ograniczeń jest łatwiej 
i przyjemniej. Interesanci mogą 
znów osobiście załatwiać sprawy 
w administracji a osiedlowy klub 
„Korona” oferować różne kultu-
ralne propozycje. (i)

Na budynku nr 5 powstanie kolejna instalacja fotowoltaiczna

Kolorowy plac zabaw pośród zielonych alejek

Estetyczne zasieki na nieestetyczne od-
pady gabarytowe

Na osiedlu przybywa ławek i rowerów

Propozycje klubu „Korona” wystawiane w witrynie budzą zainteresowanie

Kibice z Piątkowa dają wyraz swej mi-
łości do „Kole jorza”
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Ilu nas jest, jak żyjemy

GUS zachęca do samospisu internetowego 
Już starożytni władcy, jak wiemy 

choćby z biblii, przeprowadzali spi-
sy mieszkańców. Dzisiaj nie musimy 
wzorem Maryi i Józefa udawać się do 
miejsca urodzenia lecz możemy spisać 
się poprzez internet.

W trwającym do 30 września Naro-
dowym Spisie Powszechnym Ludności i 
Mieszkań 2021 podstawową formą  udzia-
łu w badaniu jest samospis internetowy. 
Można go dokonać łatwo i bezpiecznie, bez 
wychodzenia z domu. Na stronie spis.gov.
pl dostępna jest aplikacja zawierająca for-
mularz spisowy, która przeprowadzi re-
spondenta przez całą procedurę. 

Badanie jest obowiązkowe dla wszyst-
kich mieszkańców Polski, w tym senio-
rów, dla których Główny Urząd Staty-
styczny przygotował listę wskazówek do-
tyczących bezpiecznego i skutecznego spi-
sania się. Na stronie spis.gov.pl opubliko-
wano szereg podpowiedzi, z którymi war-
to się zapoznać: 
 1.  Jeśli nie możesz spisać się samodziel-

nie przez internet, zadzwoń na infoli-
nię spisową pod numer 22 279 99 99 i 
wybierz bezpieczny spis przez telefon.

 2.  Chcąc skorzystać ze stanowiska do 
samospisu w gminie, pamiętaj o pan-
demii i aktualnych obostrzeniach. Za-
dzwoń i sprawdź, na jakich zasadach 
działa punkt spisowy.

 3.  Podczas wypełniania formularza na 

stronie spis.gov.pl, uważnie i bez po-
śpiechu czytaj pytania i odpowiedzi.

 4.  Sprawdź zaznaczone odpowiedzi i wpi-
sane informacje, zanim przejdziesz na 
kolejną stronę formularza.

 5.  Zastanów się, czy na pewno spisałeś 
współmieszkańców - zwłaszcza dzieci i 
osoby przebywające za granicą, ale na-
dal zameldowane pod twoim adresem.

 6.  Osoby pełnoletnie, których nie spisa-
łeś będą mogły zrobić to same. Poin-
formuj je o tym.

 7.  Jeśli zostałeś spisany przez współ-
mieszkańca (małżonka), nie musisz 
logować się już do aplikacji spisowej - 
twoje dane są już w systemie.

 8.  Pamiętaj! Jeśli na końcu spisu po-
twierdzisz poprawność przekazanych 
danych, po zamknięciu aplikacji nie 
masz możliwości ich poprawienia. 

 9.  Jeśli wśród twoich bliskich, sąsiadów, 
znajomych są osoby starsze, które nie 
posiadają komputera, pomóż im bez-
piecznie zrealizować obowiązek spi-
sowy.

10.  Jeśli spisałeś się przez internet (w do-
mu lub punkcie spisowym) albo po-
przez infolinię spisową, zrealizowałeś 
tym samym swój obowiązek udziału w 
spisie i nikt nie ma prawa do ciebie 
dzwonić w tej sprawie. 
Dla osób, które nie posiadają w domu 

komputera lub internetu, Miasto Poznań 

przygotowało dwa punkty, gdzie można 
dokonać samospisu i uzyskać wsparcie w 
wypełnieniu internetowego formularza. 
Pierwszy znajduje się w budynku urzędu 
miasta przy pl. Kolegiackim 17, drugi w 
Poznańskim Centrum Świadczeń przy ul. 
Małachowskiego 10. Punkty działają w re-
żimie sanitarnym. Obowiązuje rezerwacja 
miejsc pod numerem 61 646 33 44 (Po-
znań Kontakt).

Inną możliwością udziału w badaniu 
jest spis za pośrednictwem infolinii: 22 279 
99 99, czynnej od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00-18:00. Z tej opcji mogą sko-
rzystać osoby, które z uzasadnionych po-
wodów nie mogą spisać się online. Kon-
takt tą drogą może zainicjować także rach-
mistrz. Telefonu mogą spodziewać się re-
spondenci, którzy do tej pory nie spisali 
się przez internet lub nie zakończyli ankie-
ty. Jeśli do tego dojdzie, nie możemy od-
mówić udzielenia odpowiedzi na pytania. 
Rachmistrzowie telefoniczni będą dzwonić 
z numeru: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Z uwagi na pandemię koronawirusa 
rachmistrzowie nie będą realizować wy-
wiadów bezpośrednich (i odwiedzać re-
spondentów w domach) aż do odwołania. 
Osoby, które pukają do drzwi i podają 
się za rachmistrzów są oszustami. Takie 
przypadki należy zgłaszać na policję. Wię-
cej Szczegółów na stronie spis.gov.pl oraz 
www.poznan.pl/nsp2021/. 
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Wrastanie w Piątkowo 

Raczej dobrze, a nawet lepiej
Całkiem na początku 

wrastania autora w Po-
znań, jeszcze w latach sie-
demdziesiątych ubiegłe-
go wieku, nastąpiło wiele 
zdarzeń, wartych zarówno 
zapamiętania, jak i chwi-
li refleksji. Był to czas, w 
którym gierkowskie „lep-
sze”, które niewiele wcze-
śniej zastąpiło siermiężne 
gomułkowskie czasy, za-
częło się sypać. 

Na Mazowszu było już 
po pożarze warszawskiego 
PDT w roku 1975, po słyn-
nym zablokowaniu ruchu po-
ciągów w Ursusie w roku 
1976 i po dziwnym wydarze-
niu, jakim był pożar niewiele 
wcześniej oddanego do użyt-
ku Mostu Łazienkowskiego. 
W Wielkopolsce i Pozna-
niu jakby czekano na swój 
czas. Niezależnie od tego 
pozornego spokoju społecz-
nego, co i raz w nieoficjal-
nym obiegu pokazywały się 
różne informacje w postaci 
„pism ulotnych”, wykonywa-
nych różnymi technikami, w 
tym na wchodzących wtedy 
do użytku kserokopiarkach.

Między innymi, na po-
czątku lat osiemdziesiątych, 
sporą popularnością cieszyła 
się ulotka, w której podobno 
zagraniczny autor, obserwa-
tor społecznych paradoksów 
w naszym „socjalistycznym” 
kraju, stawiał pytanie: „Pola-
cy, jak wy to robicie?” Poniżej 
– fragmenty tej ulotki.

„Polacy! 
Jak wy to robicie? 
Czyli jak nas widzą 

obcokrajowcy.
Polska. Oto znajdujemy 

się w świecie absurdu. Kraj, 
w którym co piąty mieszka-
niec stracił życie w czasie dru-
giej wojny światowej, którego 

jedna piąta narodu żyje po-
za granicami i w którym co 
trzeci mieszkaniec ma mniej 
niż 20 lat.

Kraj brutalnie oderwany 
od wiekowych tradycji, który 
odbudował swoją stolicę we-
dług obrazów Canaletta, a Sta-
re Miasto odtworzył jak nowe.

Kraj, który ma dwa razy 
więcej studentów niż Francja, 
a inżynier zarabia tu mniej 
niż przeciętny robotnik. Kraj, 
gdzie człowiek wydaje dwa 
razy więcej niż zarabia, gdzie 
przeciętna pensja nie przekra-
cza ceny trzech par dobrych 
butów. Gdzie jednocześnie nie 
ma biedy, a obcy kapitał pcha 
się drzwiami i oknami. Kraj, 
w którym koncesjami rządzą 
monopoliści.

Kraj ze stolicą, w której 
centrum stoją nowoczesne biu-
rowce, oferujące pomieszczenia 
po 10-35 USD za metr. Kraj, 
w którym cena samochodu 
równa się trzyletnim zarob-
kom, a mimo to trudno zna-
leźć miejsce na parkingu. W 
handlu jedzenia nie ma wcale 
lub jest na kartki, ale w do-
mach Polacy jadają po deka-
dencku. W Warszawie są dwa 
komisy i jeden bazar, ale Pol-

ki są najlepiej ubranymi kobie-
tami w Europie.

Kraj, w którym można so-
bie kupić chodniki, postawić 
parkomaty i płacić państwu 
tylko 10% podatku od zysku. 
Kraj, w którym otrzymanie 
paszportu do niedawna stano-
wiło problem, a mimo to po-
nad 3,5 mln obywateli rocznie 
wyjeżdża na wczasy za granicę.

Jedyny kraj bloku socjali-
stycznego, w którym obywate-
lowi wolno posiadać dolary, 
choć nie wolno mu ich kupić 
ani sprzedać. Cudzoziemiec 
musi zrezygnować tu z jakiej-
kolwiek logiki, jeśli nie chce 
stracić gruntu pod nogami.

Dziwny kraj, w którym z 
kelnerem można porozmawiać 
po angielsku, z kucharzem 
po francusku, a z Ministrem 
lub jakimkolwiek urzędnikiem 
państwowym tylko za pośred-
nictwem tłumacza.”

Rzecz jest o tyle szczegól-
na, że wiele lat później, już 
po wejściu naszego kraju do 
wspólnoty europejskiej pra-
wie ten sam tekst ukazał się 
w jednym z francuskim pism, 
a ponadto do dziś żyje w in-
ternecie. Sentyment, tradycja 

czy zwykła tęsknota za cza-
sem minionej młodości? 

Kiedy przed laty czytali-
śmy zachwyty nad naszą za-
radnością w tamtych, słusz-
nie minionych czasach, na-
wet mogła ogarniać nas du-
ma. Minęły jednak dziesięcio-
lecia, zarówno społecznie, jak 
i ekonomicznie wróciliśmy do 
Europy. Czyżbyśmy mieli cie-
szyć się z tego, że tak napraw-
dę wciąż tkwimy w przeszło-
ści tak mentalnie, jak i eko-
nomicznie?     

Obecnie trwa kolejna go-
rąca dyskusja nad zarządza-
niem naszym państwem oraz 
proponowanym nowym po-
rządkiem ekonomicznym. 
„Nowy Ład” ma być lekar-
stwem na dotychczasowe błę-
dy w zarządzaniu oraz szansą 
na rzeczywiste dołączenie do 
rozwiniętych krajów Wspól-
noty Europejskiej. Ma on być 
także szansą na realny rozwój 
ekonomiczny i społeczny. Uda 
się? Przecież społeczeństwo 
chyba już dość długo oczeku-
je na czas, w którym przed-
stawiane głównie przez poli-
tyków wskaźniki  oraz dane 
statystyczne zaczną przed-
stawiać ekonomiczną rzeczy-
wistość, a nie tylko wciąż tę 
rzeczywistość zapowiadać. 

A co u nas, na Piątkowie? 
Raczej dobrze, a nawet le-
piej… Na osiedlu Jana III So-
bieskiego pełnego przekształ-
cenia w piękną szkołę docze-
kał budynek, pierwotnie, pod-
czas budowy osiedla planowa-
ny na żłobek, w którym od lat 
funkcjonowała Szkoła Podsta-
wowa nr 68. A w osiedlowym 
parku przybyły kolejne nowo-
ści – miejsca gier i zabaw – 
w tym ogrodzony pięknym, 
trwałym płotkiem placyk – 
tor do gry w bule.

Hubert Owczarek

Letnie sztuczki i programowanie
Fundacja Malta zaprasza na cykl bezpłatnych, letnich 

warsztatów twórczych dla dzieci w wieku 8-12 lat z os. 
Władysława Łokietka i Naramowic, pn. „Sztuczki publicz-
ne”. Odbędą się one w terminie 26-30 lipca br. Zajęcia, 
prowadzone przez doświadczone animatorki i artystki bę-
dą się odbywać w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 
na os. Władysława Łokietka oraz na świeżym powietrzu.

Natomiast w „Dąbrówce” latem będą się odbywać za-
jęcia dla tytanów programowania. Młodzi miłośnicy Mine-
crafta i robotyki pod okiem doświadczonych programistów 
będą mogli rozwijać swe zainteresowania. 

Tysiąc kamer w mieście
W Poznaniu zainstalowanych jest blisko tysiąc kamer 

monitoringu i wkrótce przybędą kolejne. Miasto stawia 
bowiem na rozwój monitoringu, który przyczynia się do 
zwiększenia bezpieczeństwa. Skutecznie zniechęca bowiem 
przestępców i wandali. 

Miejski system monitoringu, którego tworzenie zainicjo-
wano na początku XXI wieku jest nieustannie rozwijany. 
Korzysta z niego policja oraz inne miejskie instytucje jak 
straże pożarna i miejska. Wraz z  powiększaniem liczby no-
woczesnych kamer planowane  jest także utworzenie Urzę-
dzie Miasta przy ul. Libelta centrum oglądu monitoringu. 

Rozbudowany budynek Szkoły Podstawowej nr 68 na os. Jana III So-
bieskiego
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Prosto z miasta 

Między celebrytami i pomnikami
Pomyśleć, że wcale nie tak dawno te-

mu w Polsce nie było ani deweloperów, 
ani celebrytów a kraj radził sobie cał-
kiem nieźle. Polszczyzna długo nie znała 
tych wyrazów obcego pochodzenia i na 
ich brak nikt się nie uskarżał. Jednak 
przebojem weszły one do naszego języka 
i powszechnego użytku. Dzisiaj bez nich 
nie da się już żyć. Czytając i słuchając 
mediów łatwo dojść do wniosku, że tak 
naprawdę miastami i gminami, a chyba 
nawet całym państwem nie rządzą już mi-
nistrowie, prezydenci, burmistrzowie czy 
nawet prezesi, lecz właśnie deweloperzy i 
celebryci. Pierwsi decydują o kierunkach 
rozbudowy miast, drudzy panują nad spo-
łeczną wyobraźnią. Do czego prowadzą 
ich rządy - każdy widzi.

H H H
Dlatego poznaniakami mogła wstrzą-

snąć wiadomość o niesłychanej postawie 
jednego z poznańskich deweloperów, któ-
ry przekazał ponad półmillionową daro-
wiznę radzie osiedla na Ostrowie Tum-
skim i Śródce. Na ile jest to rzeczywiście 
darowizna, a na ile inwestycja w przy-
szłe przedsięwzięcia można się długo za-
stanawiać, jednak faktem jest, że z takim 
gestem przedstawiciela tej profesji pozna-
niacy się do tej pory nie spotykali. Nic 
więc dziwnego, że tamtejsi radni osiedlo-
wi mają teraz nie lada kłopot z wykorzy-
staniem datku. Bo chociaż niby spory, to 

jednak i tak daleko za mały w stosunku 
do osiedlowych potrzeb. 

H H H
Trzeba się więc przyzwyczajać do no-

wych zwyczajów i to nie tylko w stosun-
kach z deweloperami, ale w ogóle we 
wszelakich stosunkach.  W tym przed-
sięwzięciu postanowił wspierać poznania-
ków działający w urzędzie miejskim ze-
spół ds. polityki równości i różnorodności, 
który opracował „Pojęciownik równościo-
wy”. Nazwa nieco pokrętna, ale jak sama 
wskazuje bardzo równościowa. Zawiera 
on definicje wyrazów i pojęć, a także wska-
zania, jakich wyrażeń używać by nikogo 
nie urazić i nie obrazić. Z opracowania 
dowiemy się więc co to jest cispłciowość 
lub bifobia a nawet „budżet wrażliwy na 
płeć”. No i doczekaliśmy się, do tej pory 
budżet bywał wrażliwy na niedobory, a 
teraz już nawet na płeć.

H H H
Przybywa nam nie tylko coraz bar-

dziej skomplikowanych wyrazów i pojęć, 
ale również przeróżnych tablic pamiąt-
kowych oraz mniejszych i większych in-
stalacji upamiętniających wszystko co 
upamiętniania wymaga. Albo i nie wy-
maga, ale inicjatorzy mają akurat ta-
ką wolę oraz czas i pieniądze by pro-
ces upamiętniania doprowadzić do fina-
łu. Mnożą się nam więc kolejne miejsca 
pamięci, o których po odsłonięciu mało 

kto już pamięta. W ostatnim czasie w 
Poznaniu przybyły dwie nowe placów-
ki muzealne, kilka pomników a tablic 
odsłanianych ze sporym hukiem trud-
no już zliczyć. Inicjatorów wszelkiego 
upamiętniania do pewnego opamięta-
nia powinna skłonić niedawna wpad-
ka z hołdem dla poznańskich medali-
stów olimpijskich. Ich sylwetki postano-
wiono przypomnieć rzędem okropnych 
betonowych rur ustawionych nad Mal-
tą. Po protestach mieszkańców zaniepo-
kojonych stawianiem siermiężnej insta-
lacji nad pięknym jeziorem odstąpiono 
od niefortunnego pomysłu, ale pewnie 
odżyje on w jakiejś innej, chociaż chy-
ba już nie tak brzydkiej, formie. Ludzie 
oddani idei upamiętniania ze swej mi-
sji łatwo bowiem nie rezygnują.

H H H
 Ma to także dobre strony. Dzięki po-

stawie grupy przyjaciół Bohdana Smole-
nia w śródmieściu Poznania stanął po-
mnik przybliżający tę niezwykłą i bardzo 
charakterystyczną postać. Współtwórca le-
gendarnego poznańskiego kabaretu „Tey” 
był osobą zasłużoną dla Poznania oraz 
polskiego poczucia humoru. Zapewne wie-
lu inicjatorom zawieszania kolejnych ta-
blic i stawiania mało komu potrzebnych 
obelisków powiedziałby swoje niezapo-
mniane – „Ady tam, cicho bydź!”

WIST

  

Wokół Piątkowa
Słynny generał „Grot”

Ulica Stefana Grota – Ro-
weckiego znajduje się w Po-
znaniu w „wojskowej” okoli-
cy, w pobliżu ulicy Lechickiej. 
Stefan Rowecki to człowiek – 
legenda, ściśle związany z pol-
skim ruchem niepodległościo-
wym z okresu I wojny świato-
wej i ruchem oporu podczas 
okupacji hitlerowskiej. Ale był 
czas, gdy działał w Wielkopol-
sce, o czym na ogół mało kto, 
poza historykami, dziś wie. 

Urodził się w 1895 roku 
w Piotrkowie Trybunalskim, 
studiował w Szkole Mecha-
niczno-Technicznej H. Wawel-
berga i S. Rotwanda w War-
szawie. Już wtedy zaangażo-
wany był w polskim ruchu 
skautowym i w zakonspiro-
wanych Polskich Drużynach 
Strzeleckich. W czasie wojny 
światowej walczył w I Bryga-
dzie Legionów Polskich. W 
1918 roku wstąpił do Polskiej 
Siły Zbrojnej, a potem służył 

w Wojsku Polskim. Szybko 
piął się po szczeblach karie-
ry wojskowej. Był absolwen-
tem I kursu Wyższej Szkoły 
Wojennej, uczestniczył w woj-
nie polsko-bolszewickiej. Kon-
sekwentnie uzupełniał wy-
kształcenie, służył w kilku 
wyższych sztabach. W 1928 
roku został przydzielony do 
41 pułku piechoty, a w latach 
1930-1935 stał na czele 55 Po-
znańskiego Pułku Piechoty w 
Lesznie – najbardziej presti-
żowego oddziału wywodzące-
go się z Wielkopolski, jeszcze 
z czasów Powstania, dawne-
go 1 pułku Strzelców Wiel-
kopolskich. Potem dowodził 
Brygadą Korpusu Ochrony 
Pogranicza „Podole” i został 
dowódcą piechoty dywizyjnej 
2 Dywizji Piechoty Legionów 
w Kielcach. Miał opinię jed-
nego z najzdolniejszych pol-
skich dowódców liniowych w 
razie wybuchu wojny.

Kwalifikacje dowódcze 
S. Roweckiego doceniono 
w czerwcu 1939 roku, gdy 
powierzono mu dowództwo 
Warszawskiej Brygady Pan-
cerno-Motorowej. Niestety, 
na pełne sformowanie Bry-
gady już nie było czasu. We 
wrześniu wybuchła wojna z 
Niemcami i nie w pełni sfor-
mowana jednostka musiała 
wziąć udział w walce z na-
jeźdźcą. Pułkownik Stefan 
Rowecki uczestniczył w wal-
ce, m.in. pod Tomaszowem 
Lubelskim.

Uniknął niewoli, został 
pierwszym komendantem 
Związku Walki Zbrojnej, a 
potem Armii Krajowej. Bar-
dzo prężny, energiczny, szyb-
ko zyskał uznanie w oczach 
podkomendnych; jego zalety 
zauważyli też i docenili Niem-
cy, kwalifikując Roweckiego 
do grona najbardziej poszu-
kiwanych polskich konspira-

torów. Przygotowywał ogól-
nokrajowe powstanie w ra-
mach Polskiego Państwa Pod-
ziemnego i był Delegatem 
Ministra Obrony Narodowej 
w Kraju.

W wyniku zdrady zo-
stał aresztowany 30 czerw-
ca 1943 roku. Odmówił 
współpracy z okupantami w 
ewentualnej przyszłej walce 
z bolszewikami. Osadzony 
w obozie koncentracyjnym 
w Sachsenhausen i odizolo-
wany od innych więźniów, 
został stracony w począt-
kach sierpnia następnego 
roku po wybuchu powsta-
nia w Warszawie, na osobi-
sty rozkaz Heinricha Him-
mlera. Dziś generał Stefan 
„Grot” – Rowecki jest jedną 
ze sztandarowych i szlachet-
nych postaci polskiego ru-
chu oporu w latach II woj-
ny światowej. 

Marek Rezler
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Pisarka Anna Landzwójczak, któ-
rej twórczość przedstawiamy na tej 
stronie, tak mówi o swojej biografii 
literackiej: Urodzona w Smolicach, 
dzieciństwo i młodość spędziłam we 
Wschowie. Ukończyłam Politechni-
kę Poznańską, mieszkałam w Pozna-
niu, później w Głogowie. Od wielu lat 
mieszkam w wielkopolskiej wsi. Praco-
wałam jako nauczycielka matematyki, 
obecnie emerytowana. 

Od najmłodszych lat pisałam wier-
sze. Ten „dar Boży”, jak mówią niektó-
rzy, czy „ułomność”, jak często sama 
to nazywam, sprawił, że zbliżyłam się 
do tak zwanych środowisk twórczych.

Debiutowałam w głogowskiej pra-
sie w 1984 roku wierszem wysłanym 
na konkurs. Następnie kilkakrotnie 

znalazłam się w finale Turnieju Wier-
szy o Poznaniu i Wielkopolsce, a w 
1991 roku zdobyłam Nagrodę Główną 
XIX Turnieju. Moje wiersze drukowa-
no na łamach „Głosu Wielkopolskie-
go” (1986, 1987, 1991). W 1988 roku 
zdobyłam wyróżnienie w konkursie na 
erotyk w Lubiniu, co poskutkowało za-
interesowaniem się moją poezją ukra-
ińskiego poety L. Czałdraniana i dru-
kiem w ukraińskiej prasie. 

W połowie lat osiemdziesiątych 
związałam się z Klubem Literackim w 

Poznaniu, prowadzonym przez Jerze-
go Grupińskiego. Moje wiersze druko-
wano w almanachu Klubu oraz w pi-
śmie „Tytuł”.

Pierwszy tomik wierszy „Stawiam 
na siebie” wydałam w roku 2001. Ko-
lejne książki poetyckie to: „Po bez-
drożach” (2008), „Ponad codzienność” 
(2009), „Zanim nadejdzie” (2012), „Pa-
pierowy smak” w 2015 roku, w  2018 
roku tomik „bezszelestnie” oraz „W 
stylu mudéjar” i w roku 2020 „wystar-
czy kliknąć”. Prócz tego jestem autor-
ką rymowanych tekstów do muzyki 
L. Nawrockiego, zebranych na płycie 
„Piórkiem w okno”.

Wiele lat czynnie uczestniczyłam 
w spotkaniach Koła Literackiego przy 
Klubie Nauczycieli Miasta Poznania. 
Od 2010 roku należę do Związku Li-
teratów Polskich Oddział Poznański.

Po przejściu na emeryturę czas po-
zwolił mi na powrót do Klubu Literac-
kiego „Dąbrówka”.

  

A. Landzwójczak o tworzeniu

Dar boży czy ułomność

Wiersze
Ani do rymu ani do taktu
na cztery ręce bębniąc w klawisze
przez gamę życia chyłkiem przemykamy

Tony wysokie
stop
brzmią fałszywie
(z „stawiam na siebie”)

my
skupieni we wszechświecie
na małej drobince
którą - na własny użytek -
nazwaliśmy Ziemią

jest wyjątkowa
i my
jesteśmy wyjątkowi

przynajmniej tak
nam się wydaje
(z „po bezdrożach”)

***
świat nie mieści się
w trójwymiarowej przestrzeni
to nieprawda
że wszystko można zmierzyć
ująć w tabelę
sporządzić wykres lub
przedstawić w inny czytelny
sposób

świat wymyka się
spod kontroli
(z „ponad codzienność”)

 dusze
błąkają się w kosmicznej przestrzeni
bezkształtne bezwonne i nieme

bez paszportu
adresu zamieszkania
bez lotniczego biletu
zatrzymane w ludzkim ciele
na chwilę
puszą się nadymają
plecy garbią nadstawiają kark
zatrzymane w cielesnej obudowie
wciąż pukają do niebieskich wrót

niektórym są uchylane
(z „papierowy smak”)

niepokój
trzymany na krótkiej smyczy
chodzi przy nodze
czasem depcze po piętach
gdy szczerzy zęby
zakładasz mu kaganiec
nie ujada nie kąsa

w czas zasypiania
spuszczony ze smyczy
gryzie poduszkę
(z „bezszelestnie”)

Cełka
Przedpołudnie, mroczne, grudnio-

we. Choinka mieni się i migocze to 
czerwienią, to żółcią, to znów błęki-
tem. Jestem sama w salonie, sama w 
całym domu, jak to przed południem.

Fakt, że nie przebywam akurat w 
kuchni ma kluczowe znaczenie, bo z ku-
chennego okna jest widok na podwórze. 
Przez świątecznie umyte szyby widzia-
łabym dokładnie wjeżdżający na podwó-
rze ambulans ratownictwa medyczne-
go. Przypadkowo nie zamknęłam drzwi 
wejściowych na zamek, zwykle to ro-

bię. Usłyszałam, że ktoś bezpardono-
wo wszedł do domu i gromkim głosem 
zawołał z przedpokoju:

- Dzień dobry!
Zaniepokojona wyjrzałam i zobaczy-

łam mężczyznę w uniformie ratownika, 
z maseczką na twarzy. Odpowiedziałam 
na powitanie a pan oznajmił:

- Przywieźliśmy panią Moczarek.
Rozdziawiłam buzię ze zdziwienia. 

Pan z wrodzoną lub nabytą pewnością 
siebie dodał:

- Numer 29.
- Nie, tu jest 28.
- 29, jest tabliczka!
- 28, proszę pana. Wiem, gdzie 

mieszkam.
Możliwe, że jeszcze chwilę trwałoby 

przerzucanie się numerami, ale poka-
zał się drugi pan, który poszedł spraw-
dzić tabliczkę i potwierdził moją wersję. 

- To gdzie jest 29? Bo my przywieź-
liśmy panią Moczarek - panowie stracili 
dotychczasową pewność siebie.

- Kolejny dom – odpowiedziałam 
uprzejmie.

Do widzenia, wyszli i odjechali. Cie-
kawość zaprowadziła mnie do okna z 
widokiem na dom sąsiadów. W istocie, 
zatrzymali się tam i za chwilę wynie-
śli nosze okryte w całości zieloną tka-
niną. Dostrzegłam zarys drobnej ludz-
kiej postaci. Sąsiad przenosił tobołki i 
otwierał drzwi. 

A co, gdyby weszli do mojego do-
mu od razu z noszami? Wszak na pew-
ności siebie im nie zbywało. Miałabym 
Cełkę pod choinkę! 

Następnego dnia sąsiadka-senior-
ka zmarła.

 Anna Landzwójczak
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Krzyżówka nr 7

BARAN (21.03 - 20.04). Bez tyn skwar i żar oraz insze wirusy do łba ci ino 
głupie chociaż cołkiem przyjemne myśli przyłążą. Ale zaś zbytnio się nie staluj 
i żodnych brewerii zez wiarą nie wyczyniaj. 
BYK (21.04 - 21.05). Wew wakacje skapnie ci fest propozycja nowej roboty. 
Bez żodnego stalowania się i mądrowania podejmuj to wyzwanie, sukces muro-
wany i skapnie ci wuchta bejmów. 
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06).  Wew robocie przyjdzie ci teraz chapać za dwóch 
abo i trzech,  ale masz fi fa i dasz radę, a zaś potem z kabzą pełną bejmów bę-
dziesz se mógł nygusować a nawet trochę polofrować. 
RAK (22.06 - 22.07). Letnie dni to dobry czas na porzundki wew chałupie. Zby-
ry i insze klamoty posegreguj i wyćpnij na gemyle, a statki, szafonierki i cołką 
famułę poustawiaj jak należy.
LEW (23.07 - 22.08). Szykuje się fest wakacyjna rajza zez starą eką, będziecie 
się bachać i cywać na słonyszku. Ino bacz byś na tych balangach za wiela zdro-
wia i bejmów nie przenorał.  
PANNA (23.08 - 22.09). Zamiast ciągłego nygusowania, wystawiania kalafy na 
słonyszko abo glapienia się wew telewizję, lepiej weź się za porzundki abo po-
blubraj trochę ze znajomą wiarą.

WAGA (23.09 - 22.10). Nie przejmuj się kolejnymi falami wirusów ani reforma-
mi wew robocie. Daj se więcej luzu i zamiast cięgiem szporać, lajsnij se nowy 
dyrdon abo pojedź brechtać się w ciepłych morzach. 
SKORPION (23.10 - 22.11). Nie ma się co borchać na famułę, lepiej z nią do-
brze żyć. Niechaj gzuby i kejter, zamiast szuszwolić po całych dniach, wezmą 
się za robotę i nie robią poruty.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Zez letniego nygusowania, memłania i blubrania 
 z wiarą niewiele dobrego wyniknie. Trza frechownie, z większym szwungiem 
brać się do roboty, a bejmy same skapną.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Zez politykowaniem wew robocie dej se już 
spokój. Jesteś szportowny szczun i masz sporo fi fnych pomysłów. Wnet więc 
uzorgujesz wuchtę bejmów i skapnie ci uznanie wiary. 
WODNIK (21.01 - 20.02). Przed tobą długie dni wakacyjnej laby i słodkiego 
nygusowania. Ale zaś się nie przyzwyczaj do tego, bo zaś wew domu, przy po-
rzundkach czeka cię dużo chapania.  uważej na korbole i zbytnio się nie staluj ani 
z wiarą frechownie nie poczynaj. 
RYBY (21.02 - 20.03). Wew letnie  wakacyjne dni przestań się borchać i bryn-
czeć na szczunów, kumpli i kejtra. Wspólne lofrowanie i blubranie będzie coł-
kiem fest. Ino uważajcie by se nie narobić jakiej poruty.

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

- Co u ciebie nowego?

- Żona mnie zdradza!

- Nie zrozumiałeś mnie, ja 
pytam: co nowego!

H H H

- Jasiu, dlaczego nie ukło-
niłeś się swojej wychowaw-
czyni?

- No wiesz, mamo, w wa-
kacje?

H H H

- Co to są wakacje?

- Nieoficjalne wagary.

- A co to są wagary?

- Nieoficjalne wakacje.

H H H

- Byłeś kiedyś we Wło-
szech?

- Byłem.

- A w Grecji?

- Też byłem.

- To który kraj jest ład-
niejszy?

- Nie wiem, w obu byłem 
z żoną.

Rozwiązanie krzyżówki nr: 7
Wreszcie wakacje.



ECHO 7/311 (XXIV) 15

ul.N
aram

ow
icka

ul. u ycka

TESCO ul. Sielawy

Ż A L U Z J E   P L I S Y   R O L E T Y   Z A S Ł O N Y

  



16  ECHO 7/312 (XXIV)

  

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 

  

Puchar PSM dla SP 34 

Wielkie emocje na szkolnym boisku
W upalne czwart-

kowe przedpołudnie 
uczniowie piątkow-
skich szkół spotkali 
się aby rozegrać IV 
Turniej Piłki Nożnej 
Piątkowskich Szkół 
Podstawowych o Pu-

char PSM Poznań. Turniej odbył się na bo-
isku Szkoły Podstawowej nr 34 na os. Bo-
lesława Śmiałego.

W piłkarskich zmaganiach uczestniczyły 
cztery szkolne reprezentacje, które systemem 
każdy z każdym rywalizowały o Puchar PSM. 
Po zaciętych i pełnych emocji meczach pierw-
sze miejsce wywalczyła drużyna ze SP 34, która 

wygrała każde swoje spotkanie, 
pokazując  dobre wyszkolenie 
techniczne i duże umiejętności 
strzeleckie. II miejsce przypa-
dło Szkole Podstawowej nr 35 
a III miejsce wywalczyła SP 17.

Turniej rozegrany po wielu 
miesiącach koronawirusowych 
ograniczeń, dostarczył dużo ra-
dości i zabawy, a jego uczestnicy 
oraz przedstawiciele szkół zapo-
wiedzieli już swój udział w ko-
lejnych rozgrywkach. Pamiąt-
kowe puchary i statuetki ufun-
dowała PSM. 

Andrzej Słabęcki


