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Sportowe wakacje z PSM

Na kortach, matach i boiskach
Tegoroczne wakacje młodzi 

mieszkańcy Piątkowa mogą i po-
winni spędzać  przede wszystkim 
na sportowo. Poznańska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa przygoto-
wała ciekawą i różnorodną ofertę 
dla miłośników aktywnego wypo-
czynku. Dzieci i młodzież mogą 
trenować i rywalizować na bo-
iskach piłkarskich, zapaśniczych 
matach oraz kortach tenisowych. 
O tym jak korzystają z tych możli-
wości piszemy wewnątrz numeru. 
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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

Dzieje się na osiedlach i w klubach

Letnie zabawy w „Koronie”

Przez letnie tygodnie 
dużo się dzieje w osiedlo-
wym klubie „Korona” na os. 
Bolesława Śmiałego. Mię-
dzy innymi koncertował ze-
spół wokalnoinstrumental-
ny „Sweet Band”, z przed-
stawieniem dla dzieci „No-

wy Smerfik” wystąpił Teatr 
Blaszany Bębenek. Dla naj-
młodszych zorganizowano 
także Dzień Małego Detek-
tywa, spacer po osiedlowych 
zieleńcach oraz warsztaty 
plastyczne. Z okazji Dnia 
Dziecka przygotowano trzy-

godzinne atrakcje dla dzie-
ci z osiedla Bolesława Śmia-
łego. Czekało na nich mnó-

stwo dobrej zabawy, łami-
główki i zabawy plastycz-
ne. Oprócz tego było dużo 
ruchu. Każde dziecko otrzy-
mało nagrodę od klubu oraz 
sponsorów, tj. Carrefour czy 
Avon Cosmetics. 

Dzieci skorzystać mogą 
również z atrakcji przygo-
towanych przez Administra-
cję os. Jana III Sobieskiego. 
Zaprasza ona w każdy wto-

rek i czwartek w godz. 10.00 
- 12.00. Zajęcia odbywają się 
na dużym trawiastym bo-
isku osiedlowym przy bu-
dynku nr 2 w os. Jana III 
Sobieskiego. Tematyka za-
jęć:  we wtorki - przedsta-
wienia teatralne oraz zaję-
cia taneczne i muzyczne; w 
czwartki - animacje.

Aktywna radna ze Śmiałego
Radna osiedla Bolesława Śmiałego, Lucyna Jaworska 

Wojtas (na zdjęciu pierwsza z lewej), szerzy świadomość 
czym jest endometrioza, jest prezesem Fundacji Pokonać 
Endometriozę, która właśnie opracowała ulotkę informu-
jącą o schorzeniu. Uczestniczy w eventach dot. profilak-
tyki zdrowia, walczy o program leczenia endometriozy w 
Polsce, ostatnio otrzymała zaproszenie na posiedzenie sej-
mowej podkomisji ds. polityki społecznej, gdzie dyskuto-
wano nt. ekonomicznych ograniczeń do produktów higie-
nicznych dla kobiet.

 W ramach Profilaktyki 40 plus odbywają się specjalne 
dni w różnych miastach. Fundacja uczestniczyła w takim 
dniu 17 lipca w Gdyni oraz 24 lipca w Poznaniu. Funda-
cja zaprosiła też eksperta od endometriozy oraz dietety-
ka, by poznanianki miały możliwość konsultacji. Następny 
dzień profilaktyki 15 sierpnia na Ostrowie Tumskim. (na)
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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

 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.

Tu jest 
miejsce 

na Twoją 
reklamę
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Wakacje z rakietą 

Treningi i turnieje na kortach

Tenisowe Wakacje to kolej-
na propozycja PSM dla młodych, 
którzy letnie wakacje spędzają 
na osiedlach. Z myślą o nich Sek-
cja Sportu przygotowała zajęcia 
w Centrum Tenisowym Sobieski. 

Na kortach można doskonalić tech-
nikę, uczyć się nowych zagrań i uczest-
niczyć w cotygodniowych mini turnie-
jach dla dzieci. W razie kaprysów po-
gody uczestnicy mogą ćwiczyć na si-
łowni parkowej. 

Zajęcia trwają od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9:00 - 13:00. Udział 
w nich jest bezpłatny 

Sekcja Sportu PSM przygotowała 

również w letnie miesiące cykl rozgry-
wek singlowych i deblowych. Każdy z 
turniejów daje możliwość sprawdzenia 
się i pokazania swojej formy sporto-
wej. Rywalizacja bywa zacięta i obfitu-
je w ciekawe rozstrzygnięcia. 

Podczas lipcowych zawodów roz-
grywanych w centrum tenisowym na 
osiedlu Jana III Sobieskiego, każdy 
z uczestników otrzymał pamiątkowy 
dyplom a zwycięzcy statuetki ufundo-
wane przez PSM. Organizatorzy za-
praszają do udziału w kolejnych za-
wodach. 

Andrzej Słabęcki 
Foto - Maciej Kula 

Niebezpiecznie na rowerowych ścieżkach

Pośród zieleni nie tylko o trawnikach
Bujna zieleń oraz zadbane wie-

lokolorowe rabaty są ozdobą piąt-
kowskich osiedli. Ich administra-
cje przykładają wiele uwagi do pie-
lęgnacji drzew, krzewów i trawni-
ków. Mają bowiem świadomość, 
że są one pod szczególną ochroną 
mieszkańców. Każda ingerencja w 
osiedlową zieleń, a czasami są one 
niezbędne, wywołuje zawsze duże 
zainteresowanie a niekiedy budzi 
nawet spore emocje.

Zwykle zdania w sprawie zieleni 
są podzielone. Jedni opowiadają się 
za przycinaniem a nawet usuwaniem 
rozrośniętych drzew, inni chcą je chro-
nić za wszelką cenę. Jedni domagają 
się częstego koszenia trawników, inni 
wprost przeciwnie, chcą by całe poła-
cie trawników zamienić w kwietne łą-
ki, zapominając że ich utworzenie i 
utrzymanie jest kosztowne. Zadowolić 
wszystkich więc nie sposób, ale trzeba 
szukać optymalnych rozwiązań. 

Właśnie o nich rozmawialiśmy dłu-
go siedząc na osiedlowej ławeczce ze 
stałym czytelnikiem „Echa”. Publika-

cje na jego łamach o działaniach po-
dejmowanych dla upiększenia osiedli 
oraz ubogacenia ich różnymi formami 
zieleni skłoniły go do wyrażenia wła-
snych, niekiedy krytycznych opinii o 
spółdzielczych poczynaniach. Zgodził 
się, że między budynkami zieleni jest 
sporo. Jego zdaniem jednak nie za-
wsze jest ona otoczona należytą dba-
łością. Niektóre części trawników by-
wają wyschnięte albo niewłaściwie 
koszone. Nie wszystkie jednak tere-
ny postrzegane jako osiedlowe należą 
do spółdzielni i ona odpowiada za ich 

utrzymanie. Niektóre są własnością 
miasta, które generalnie ogranicza 
koszenie trawników. Przy okazji nasz 
Czytelnik zwrócił uwagę, że chociaż 
wprowadzono zakaz używania dmu-
chaw do usuwania liści, to jednak by-
wają one nadal stosowane.

Cieszy, że pośród zielonych enklaw 
przybywa zadbanych alejek i ławek skła-
niających do wypoczynku. Trochę nie-
pokoi jednak rosnąca liczba rowerów 
oraz hulajnóg. Ich użytkownicy zapo-
minają niekiedy o zasadach bezpie-
czeństwa. Wraz z naszym Czytelnikiem 
apelujemy więc do nich o bezpieczne 
zachowanie na ścieżkach, a także do 
właściwych służb i instytucji o zwró-
cenie baczniejszej uwagi na wyczyny 
niektórych miłośników dwóch kółek. 
Zwłaszcza na ruchliwych  podziemnych 
węzłach przy banku PKO oraz byłego  
marketu Tesco, gdzie krzyżują się zmo-
dernizowane ścieżki rowerowe z chod-
nikami dla pieszych dochodzi często do 
niebezpiecznych sytuacji. Warto więc 
przyjrzeć się organizacji ruchu w tych 
podziemnych przejściach. (i)
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Inicjatywy CIL na Piątkowie 

Pieniądze do wzięcia
Dwa spektakle „Szewczyka Dratewki” Te-

atru asz.teatr zaprezentowane na początku lata 
na os. Władysława Jagiełły i Bolesława Chro-
brego we współpracy z osiedlowymi administra-
cjami oraz kawiarnią Małe Fusy stanowiły do-
brą wizytówkę możliwości działania Centrum 
Inicjatyw Lokalnych. 

W jego ramach przeprowadzono także na os. Bo-
lesława Chrobrego Sąsiedzką Wymianę Roślin. Wa-
kacje i letnie miesiące to dobry czas na kolejne ini-
cjatywy i przedsięwzięcia uatrakcyjniające osiedlowe 
życie. W ramach CIL Piątkowo Zachód mieszkańcy 
mogą uzyskać wsparcie na realizację swoich pomy-
słów do kwoty 2 500 zł, które zakończą się przed 15 
grudnia 2021 r. Program CIL jest sfinansowany ze 
środków budżetowych Miasta Poznania a jego koor-
dynatorem na Piątkowie jest Arkadiusz Zacharzew-
ski kontakt tel. 48 727 918 596; mail: arkadiusz.za-
charzewski@cpe.info.pl

M. Przewoźny spławikowym mistrzem

Wędkowanie w wodzie, deszczu i nocy

Za nami II tura mistrzostw Koła 
wędkarskiego „Chrobry” w spławiku. 
Zawody rozegrano na jeziorze  Rosnów-
ko. Pogoda w kratkę, trochę słońca 
trochę deszczu, im dalej tym wię-
cej padało, a kończyliśmy w ulewie. 

Deszcz to chyba już tradycja – po-
dobnie przebiegły zawody pierwszej tury 
w Rogoźnie. Na zbiórkę stawiło się 34 
wędkarzy – w tym jedna wędkarka. Za-
wody otworzył prezes koła, który krótko 
omówił stronę organizacyjną, a  następnie 
wystąpił w roli „sierotki” i rozlosował sta-
nowiska. Łowiliśmy w trzech sektorach.  

Wśród poławianych ryb przeważały  
niewymiarowe karpie, a punkty dawały 
małe płotki i krąpiki. Nielicznym udało 
się skusić okazałe leszcze i pojedyncze 
karasie srebrzyste. Kolega Maciej po 
wyholowaniu kilkunastu karpików tra-
fił w końcu na ładnego lina – 42 cm i 
pewnie z kilogram wagi. Po zmierzeniu 
tak nieszczęśliwie wkładał delikwenta 
do siatki, że ten wylądował obok i wy-
brał wolność. Szok. Koleżanka Danuta 
też miała przygodę z karpikiem. Chwi-
la nieuwagi i wędzisko uciekło z podpó-
rek. Trzeba było szukać pomocy u oko-
licznych mieszkańców. Pożyczyli łódkę i 
wędzisko zostało uratowane. 

Po czterogodzinnych połowach wyni-
ki w poszczególnych sektorach przedsta-
wiały się następująco: sektor A wygrał 
Mirek Foint przed Jackiem Galasem; 
sektor B  Sławomir Korcz przed Stani-
sławem Pikroń; sektor C Marek Przewoź-
ny przed Markiem Baranowskim.

Sumując I i II turę zawodów wyszło, 
że mistrzem Koła PZW nr 168 „Chro-
bry” w spławiku na 2021 rok został Ma-
rek Przewoźny, wicemistrzem został S. 
Korcz, a trzecie miejsce zajął M. Foint. 
Po ogłoszeniu wyników nastąpiło przeka-
zanie  okazałego pucharu w ręce nowego 
Mistrza, natomiast wszyscy uczestnicy 
zawodów otrzymali upominki rzeczowe.

Zgodnie z planem odbyły się „noc-
ne”  towarzyskie zawody wędkarskie o 
puchar Kierownika Administracji os. Bo-
lesława Chrobrego. W zawodach wzięło 
udział 17 wędkarzy (w tym dwie panie). 
Łowisko – wszystkim dobrze znany Za-
lew Radzyny. Łowiliśmy od godz. 19 w 
sobotę do godz. 7 w niedzielę, bez po-
działu na sektory, na dwie wędki, z prze-
rwami na posiłki. Łupem wędkarzy pa-

dały przeważnie małe płotki, krąpie czy 
leszczyki. Największą rybą mógł się po-
chwalić S. Pikroń – leszcz 0,88 kg. Ry-
walizację wygrał S. Korcz, a kolejne miej-
sca zajęli M. Foint i Ryszard Styperek. 
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe pucha-
ry, a wśród wszystkich uczestników za-

wodów rozlosowano upominki wędkar-
skie. W imieniu wędkarzy dziękujemy 
Marcinowi Majchrzyckiemu, nowemu 
kierownikowi Administracji os. Bolesła-
wa Chrobrego za wsparcie naszego ko-
ła, którego członkami są w większości 
mieszkańcy osiedla.

 Zbigniew Jędrys
Foto – E. Szaj, M. Urbaniak
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Zapasy na dwa style

W akacje na sportowo

Szkoła na sportowo - taki cel 
założyli sobie uczestnicy projektu 
„Maluchy na Matach” realizowane-
go z rozmachem na Piątkowie. Na 
koniec roku szkolnego odbył się 
miniturniej w mocowaniu i siłowa-
niu.  Zawody miały formę współza-
wodnictwa sportowego, w którym 
najważniejszym elementem była 
dobra zabawa i rywalizacja. Każdy 
z uczestników otrzymał pamiątko-
wy medal i dyplom. Do turnieju 
włączyli się również rodzice, któ-
rzy toczyli pojedynki w tak zwanej 
walce o piłkę. Patronat nad zawo-
dami objęła PSM.

Kolejną propozycją Sekcji Sportu 
PSM Poznań na lato 2021 jest udział 
w zajęciach - Zapasy w Mieście „Letnie 
Treningi’’. Odbywają się one na obiek-
cie sportowym KS Sobieski Poznań. 
Uczestnicy zajęć mają do dyspozycji - 

siłownie, salę do gier zespołowych, salę 
z matami zapaśniczymi i saunę. Spotka-
nia, którym patronuje PSM cieszą się 
dużym zainteresowaniem. Odbywają się 

w poniedziałek – środa - piątek 17:00 - 
18:30. Udział jest bezpłatny 

KLASYCZNY I WOLNY
Dwa medale i dużo emocji to doro-

bek zapaśników z  Piątkowa na zakoń-
czonej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży w Łodzi - zapasy styl wolny. Me-
dalistami zostali Sebastian Warchoł 

i Adam Fietz. W klasyfikacji drużynowej 
piątkowianie zajęli 10 miejsce w Polsce. 
Zapasy w stylu wolnym nie są wiodące 
w KS Sobieski Poznań więc zajęte miej-
sca cieszą. 

Znacznie lepiej wypadli zapaśnicy 
KS Sobieski Poznań na zakończonej 
w Pabianicach OOM 2021 - Zapasy Styl 
Klasyczny. Złote medale wywalczyli Łu-
kasz Dziunikowski - 51 kg i Sebastian 
Warchoł 92 kg a srebrny medal zdobył 
Hubert Wysoczański 55 kg.

Dobre występy zaowocowały pierw-
szym miejscem w klasyfikacji druży-
nowej w tej najważniejszej imprezie w 
grupie wiekowej kadet. Podopieczni tre-
nerów Antoniego Obryckiego i Marci-
na Olejniczaka ćwiczą w ramach MCS 
w Zapasach, które wspiera Urząd Mia-
sta Poznania. 

OLIMPIJCZYK
W dalekiej Japonii trwają igrzyska 

olimpijskie. Wśród dwunastu poznań-

skich sportowców, którzy wywalczyli 
kwalifikacje na te zawody jest zapaśnik 
KS Sobieski Poznań, Tadeusz Michalik.

Popularny Tadziu reprezentuje Pol-
skę w kat. 97 kg. Niedawno odebrał on 
nagrodę prezydenta Miasta Poznania 
przyznaną poznańskim olimpijczykom. 

Andrzej Słabęcki
Foto - A. Słabęcki, Maciej Kula
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KALENDARIUM PSM 
 5 sierpnia  - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

10 sierpnia  - Komisja Rewizyjna RN

17 sierpnia  -  Komisja ds. aktów prawnych RN

19 sierpnia  - posiedzenie Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM
Wiele spraw do załatwienia i… wyjaśnienia

- Zadań związanych 
z przejęciem kierowania 
tak wielkim organizmem 
jaki stanowi spółdzielnia 
mieszkaniowa jest na-
prawdę wiele. W dodatku 
niektóre sprawy wymaga-
ją szybkiego wyjaśnienia 
i wyprostowania. A by-
wa to utrudnione, gdyż 
dotarcie do niektórych 
dokumentów czy umów 
nie jest łatwe. Pracuje-
my więc ciężko i staramy 
się by spółdzielnia funk-
cjonowała jak najlepiej 
a mieszkańcy odczuwa-
li tylko pozytywne zmia-
ny – zapewniała pełniąca 
obowiązki prezesa zarzą-
du PSM Mirosława Mu-
sielińska-Klemka, skła-
dając Radzie Nadzorczej 
sprawozdanie z pierw-
szych tygodni prac nowe-
go Zarządu.

Wraz z p.o. zastępcy pre-
zesa Piotrem Koperem w 
swoich wystąpieniach przed 
obradującą w klubie „Koro-
na” w trybie hybrydowym 
Radą Nadzorczą, zwracali 
uwagę na brak pełnej infor-
macji o umowach, a zwłasz-
cza aneksach do nich zawie-
ranych przez poprzedni za-
rząd. Dlatego na przykład 
porządkowanie spraw ka-
drowych trzeba było rozpo-
cząć od ogłoszenia konkur-
su na zatrudnienie specjali-
sty od tych kwestii, gdyż for-
malnie osoba się nimi zaj-

mująca nie miała ich w swo-
im zakresie obowiązków.

- Podjęliśmy rozmowy z 
BGK w sprawie możliwo-
ści uzyskania dofinansowa-
nia na docieplenia. Z firmą 
Veolia omawialiśmy sprawy 
zmniejszenia mocy zapotrze-
bowaniowej ciepła. Zaintere-
sowaliśmy się zasadami funk-
cjonowania monitoringu na 
osiedlach. Zdecydowaliśmy 
o zorganizowaniu półkolonii, 
które odbędą się w klubie 
„Korona” – mówili. Najbar-
dziej zdziwiło ich, że na osie-
dlach zamieszkanych przez 
ponad 30 tysięcy ludzi tylko 
76 osób korzysta z dofinanso-
wania miasta do opłat czyn-
szowych. Jak się okazuje, do-
tychczas PSM niewiele robiła 
by wspomagać spółdzielców, 
którzy mieli kłopoty z ter-
minowym regulowaniem na-
leżności. Przeszkolono więc 
pracowników spółdzielni by 
informowali i pomagali lo-
katorom zmagającym się z 
zadłużeniem czynszowym w 
uzyskaniu tej pomocy.

Radni przyjęli informa-
cję nowego zarządu i sami 
postanowili przyjrzeć się 
dotychczasowej działalności 
gospodarczej PSM. Po dys-
kusji zdecydowano powołać 
Zespół kontrolujący, który 
przeprowadzi kompleksową 
„kontrolę finansową w za-
kresie kosztów PSM za mie-
siące grudzień 2020 i ma-
rzec 2021”. - Takich działań 

Rada Nadzorcza nie podej-
mowała od ponad dwudzie-
stu lat. A są one potrzebne 
i pomocne w usprawnianiu 
działalności spółdzielni – 
podkreśliła Krystyna Kacz-
marek, przewodnicząca Ra-
dy Nadzorczej. Obok niej w 
skład Zespołu weszli Ewa 
Porada, Czesław Koperski 
i Piotr Szczepanowski.

Uczestniczący w posie-
dzeniu główny księgowy 
PSM  zwrócił uwagę na po-
trzebę sprawnej koordynacji 
prac Zespołu, gdyż będzie 
on działał w okresie urlo-
powym a we wrześniu roz-
pocznie się lustracja PSM 
za minione trzy lata.

Ożywioną dyskusję wy-
wołała kwestia przygotowa-
nia konkursu na wyłonienie 
członków nowego Zarządu 
PSM. Zaproszony gość To-
masz Izydorczyk, doradca 

ds. zarządzania, przedsta-
wił możliwości przeprowa-
dzenia konkursu przez firmę 
zewnętrzną. Wiąże się to jed-
nak ze znacznymi kosztami 
i sporym ryzykiem. A pew-
ności, że wybierze się naj-
lepszego kandydata nie ma, 
tym bardziej że specjalistów 
od kierowania spółdzielnia-
mi nie ma wielu. Po wysłu-
chaniu różnych opinii w gło-
sowaniu zdecydowaną więk-
szością postanowiono, że Ra-
da Nadzorcza sama przygo-

tuje i przeprowadzi konkurs. 
Opracowanie jego regulami-
nu powierzono Komisji ds. 
aktów prawnych.

Na lipcowym posiedze-
niu Rada po dyskusji przyję-
ła regulamin i zasady wybo-
ru członków zarządu - więcej 
w kolejnym wydaniu „Echa”.

Akceptacji nie zyskał na-
tomiast projekt Regulami-
nu Funduszu Remontowe-
go. Przeciwko jego przyję-
ciu opowiedziały się także 
wszystkie rady osiedli. Po-
nadto podczas posiedzenia 
omówiono propozycje odpo-
wiedzi na pisma spółdziel-
ców dotyczące m. in. rzeko-
mej listy przydziału miesz-
kań  na projektowanym 
osiedlu przy ul. Boranta.

W końcowej części obrad 
przewodnicząca K. Kaczma-
rek przedstawiła informa-
cję o planowanej inwestycji 

Echo Investment na terenie 
dawnego marketu Tesco. 
Mają tam stanąć trzy po-
tężne bloki z podziemnymi 
garażami, z których najwyż-
szy „kaskadowiec” ma liczyć 
aż 18 pięter. Przeciwko ta-
kiej zabudowie, niezgodnej 
ze studium zagospodarowa-
nia przestrzennego, prote-
stują już piątkowscy dzia-
łacze samorządu pomocni-
czego miasta Poznania. W 
działaniach tych mogą też 
liczyć na wsparcie PSM. (i)
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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. Stefana Batorego 

Termomodernizacja i rekultywacja z rozmachem

Przygotowania do zain-
stalowania pierwszych na 
osiedlach piątkowskich pół-
podziemnych pojemników 
na odpady dobiegają końca. 
Zgromadzono niezbędną do-
kumentację, porozumiano się 
z GOAP oraz uzyskano od 
miasta pozwolenie na budo-
wę i we wrześniu rozpoczną 
się prace budowlane. Nowe 
pojemniki zostaną zainstalo-
wane przy budynku 18 klatka 
D na os. Stefana Batorego.

- To niezwykle ważna inwe-
stycja, mieszkańcy zyskają na 
wygodzie oraz poprawi się este-
tyka osiedla. Jeżeli półpodziem-
ne pojemniki spełnią swe zada-
nia będziemy mogli myśleć o 
instalowaniu kolejnych. Tym-
czasem najważniejszym przed-
sięwzięciem jest realizacja pro-

gramu termomodernizacyjnego. 
Zakończyliśmy prace docieple-
niowe przy budynkach 5 i 6. Wy-
konane one zostały w ramach 
pożyczki Jessica2 obsługiwane-
go przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego. Rozpoczęliśmy już 
termomodernizację budynku 7 
– mówi Janusz Piskor, kierow-
nik Administracji os. Stefana 
Batorego.

Roboty prowadzone są z roz-
machem i powinny się zakoń-
czyć przed zimą. Natomiast nie-
bawem rozpocznie się rekulty-
wacja terenów zielonych wokół 
odnowionych budynków 5 i 6. 
Rozważane jest urządzenie, po-
dobnie jak przy budynku 3, łąki 
kwietnej, która wymaga znacz-
nych zabiegów pielęgnacyjnych 
ale cieszy oko pięknymi bar-
wami kwiatów. W uzgodnieniu 

ze specjalistami od zieleni oraz 
ornitologiem zaplanowano na-
sadzenia licznych drzew i krze-
wów, które dobrze się rozwija-
ją w śródmiejskiej zabudowie i 
przyciągają różne gatunki pta-
ków, stwarzając im dobre wa-
runki do gniazdowania. Zadba-
no również o owady, dla których 
pośród osiedlowej zieleni usta-
wiono pięć specjalnych „hoteli-
ków”, w których mogą się schro-
nić i rozmnażać.

Prowadzone są także mo-
dernizacje w kilku innych bu-
dynkach na osiedlu. Trwa re-
mont kapitalny klatek schodo-
wych wraz z wymianą balustrad 
i oświetlenia w bloku nr 10, 
w klatkach A–F. Przystąpiono 
także do pierwszego etapu re-
montu kapitalnego balkonów i 
elewacji w budynku nr 36, na 
jednostce G I. Zgodnie z wo-
lą mieszkańców, po dogłębnym 
rozważeniu różnych wariantów 
wykonania niezbędnych prac, 

zdecydowano się na jego prze-
prowadzenie w ramach posia-
danych środków na funduszu re-
montowym. Przedsięwzięcie po-
dzielone więc zostało na 8 eta-
pów, które będą realizowane w 
kolejnych latach. 

Stosunkowo młode jak na 
piątkowskie standardy oraz no-
woczesne i architektoniczne cie-
kawe kształty wielu budynków 
na osiedlu nie chronią jednak 
przed uciążliwymi dla lokato-
rów awariami. W budynku 31 
dobiegła końca wymiana pionów 
i cyrkulacji ciepłej wody. Nato-
miast w budynkach 33 A-B oraz 
76 podjęte zastały awaryjne na-
prawy balkonów.

Koronawirusowe ogranicze-
nia spowodowały nieco komplika-
cji w dokonywaniu niezbędnych 
przeglądów technicznych oraz 
wymiany wodomierzy, którym 
mijał termin legalizacji. W tym 
roku na osiedlu wymienionych 
zostanie ponad 700 wodomierzy.

Pośród zadbanej zieleni oraz 
wygodnych i estetycznych urzą-

dzeń małej architektury miesz-
ka się przyjemniej. Dlatego ad-
ministracja osiedla wiele uwagi 
poświęca na pielęgnację rabat 
i trawników, nasadzenia drzew, 
urządzanie zielonych zaułków 
oraz montaż ławek i stojaków 
na rowery. Wykonane z nie-
rdzewnej stali są chętnie wyko-
rzystywane przez miłośników 
dwóch kółek, których na osie-
dlu przybywa.

Przecinająca osiedle ul. Opień-

skiego stanowi dla nich oraz in-
nych użytkowników spore utrud-
nienie. Dochodzi na niej często 
do niebezpiecznych sytuacji. O 
niektórych tragicznych zdarze-
niach przypominają stawiane 
krzyże, które stanowić winny 
przestrogę dla pieszych i zmo-
toryzowanych. Czy jednak sta-
nowią?  Od lat przecież nie roz-
wiązanym problemem pozostaje 
przejście dla pieszych przez tę 
ulicę wykorzystywane zarazem 
przez mieszkańców oraz służby 
miejskie jako dojazd do budynku 
nr 10 oraz parkingu przy nim. 
Starania spółdzielczych władz 
oraz osiedlowych działaczy o wy-
konanie przez miasto należytego 
dojazdu przyniosły ten skutek, że 
postanowiły one ustawić słupki i 
zablokować istniejący dojazd, co 
oznacza spore utrudnienia dla 
mieszkańców. Mimo ich prote-
stów a także pism władz PSM o 
wycofanie się z tej niefortunnej 
decyzji Zarząd Dróg Miejskich 
obstaje przy stawianiu słupków 
i zapowiada im montaż jeszcze w 
sierpniu. Może jednak w końcu 
zwycięży rozsądek? Apelujemy o 
to do miejskich urzędników. (i)

Termomodernizacja budynku nr 7 prowadzona jest z rozmachem

Przestrogi dla pieszych i zmotoryzowanych na ul. Opieńskiego

Gustowne i wygodne stojaki do rowerów

Dziecięce zabawy na kolorowych placach zabaw

Pośród zielonych zaułkówZadbane, otoczone siatką z boków i góry boisko przyciąga młodych piłkarzy
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Czas pracy PSM

Wznowione dyżury władz
Od 5 lipca 2021 roku biura Zarządu Poznańskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej i Administracji Osiedli 
są czynne: 
- w poniedziałki w godz. 7:00 – 17:00,
- od wtorku do piątku w godz. 7:00 – 15:00

w obowiązujących obostrzeniach sanitarnych
Od 5 lipca 2021 roku zostają wznowione:

-  dyżury członków Zarządu PSM w każdy ponie-
działek w godz. 15:00 – 17.00,

-  dyżury członków Rady Nadzorczej w każdy pierw-

szy poniedziałek miesiąca w godz. 15:00 – 17:00 
(po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu tematu 
spotkania tel: 61 827 22 48)
Sekretariat Zarządu tel.: 61 827 22 00, e-mail: 

info@psm.poznan.pl
Sekretariat Rady Nadzorczej tel.: 61 827 22 48, 

e-mail: rn@psm.poznan.pl
Kasa Spółdzielni czynna:
- w poniedziałki w godz. 9:00 – 16:45,
- od wtorku do piątku w godz. 9:00 – 14:00 

Piłkarskie lato z PSM 

Treningi i mecze 
pełne emocji 

Wśród propozycji PSM dla najmłodszych mieszkańców 
Piątkowa na ciekawe spędzenie letnich ferii szczególną po-
pularnością cieszą się zajęcia w ramach Piłkarskiego Lata 
z PSM, które zorganizowano na os. Bolesława Śmiałego. 
Treningi na tamtejszym „orliku” prowadzi znany i lubia-
ny trener Krzysztof Rex. 

Frekwencja dopisuje, bo chętnych marzących o pójściu 
w ślady Roberta Lewandowskiego jest wielu. Podczas zajęć 
każdy z młodych zawodników może doskonalić swe umie-
jętności oraz uczestniczyć w konkursach rzutów karnych 
i wolnych oraz w mini grach zespołowych. Zabawy i emo-
cji jest więc co nie miara.

Andrzej Słabęcki 
Foto - Maciej Kula 

B. Kęcińska – Lempka laureatką
Z Klubu Literackiego po nagrodę dziennikarzy
Rozstrzygnięto konkurs  orga-

nizowany przez Wielkopolski Od-
dział Stowarzyszenia Dziennika-
rzy Polskich. Wyróżnienie w ka-
tegorii „Nagroda im. Wojciecha 
Dolaty” otrzymała Barbara Kę-
cińska-Lempka za obszerne, mo-
nograficzne teksty „Piorun trzasł 
na Mostowej czyli pod spódnikiem 
Bamberki”, „Dzieje rodu Schne-
iderów w historie Bambrów wpi-
sane” oraz „Naramowice pachnia-
ły włoszczyzną” opublikowane w 
Kronice Miasta Poznania.

Oto jak jury konkursu oceniło ar-
tykuły laureatki: „Powiedzieć, że czyta 
się te wnikliwe teksty z przyjemnością,  
to tyle co nic nie powiedzieć. Wprost 
trudno się oderwać od tych tekstów, 
ponieważ tworzą one niezwykle szczę-
śliwy mariaż monografii historycznej z 
reportażem i kontynuują najlepsze tra-
dycje takich mistrzów w dziedzinie te-
go piśmiennictwa jak Marian Brandys, 
a później Cezary Nazarewicz, a w Po-
znaniu Piotr Bojarski.”

B. Kęcińska-Lempka jest człon-
kiem Klubu Literackiego, zajmuje się 

także krytyką literacką i pisze wiersze. 
Uhonorowana w wielu konkursach li-
terackich m.in. w Konkursie im. Eu-
geniusza Paukszty (na opowiadanie) 
oraz Konkursie im. Romana Wilkano-
wicza za wiersze o Powstaniu Wielko-
polskim. W roku 20016 za dzienniki 
stanu wojennego „Kiedy stanęły zega-
ry” otrzymała Nagrodę Specjalną Sto-
warzyszenia Dziennikarzy Polskich. 
Wiele lat jako reporter przepracowała 
w poznańskiej prasie. W stanie wojen-
nym pozbawiono ją praw wykonywa-
nia zawodu. Do redakcji powróciła po 
Okrągłym Stole. Obecnie jest na eme-
ryturze. Uhonorowana odznaczeniami 
Zasłużony dla Miasta Poznania i Za-
służony dla Województwa Wielkopol-
skiego.  Oto spisane przez nią repor-
terskie przygody i anegdoty.

 
Reporterskie przygody 

i anegdoty
Przez wiele lat pracowałam jako re-

porter, początkowo w „Expressie Po-
znańskim”, potem w „Dzienniku Po-
znańskim”. Podczas wędrówek po mie-
ście spotkałam ciekawych ludzi, prze-

żyłam  niezwykłe przygody, które czę-
sto wspominam. Oto niektóre z nich:

„Co te śmieciarki tak trąbią?”
Kiedy w latach siedemdziesiątych, 

po cyklu reportaży z Grecji, którą ob-
jechałam samotnie autostopem i po la-
tach pracy w korekcie, przyjęto mnie 
na stanowisko reportera „Expressu Po-
znańskiego” byłam pełna energii i nie-
konwencjonalnych pomysłów. Pisało się 
wtedy najczęściej „zza biurka”, zbiera-
jąc informacje przez telefon.  Ja wyru-
szyłam na poznańskie ulice. Jeden z 
pierwszych reportaży (zlecono mi pisa-
nie o gospodarce komunalnej) pokazy-
wał pracę śmieciarzy – tak ich wtedy 
nazywano. W szoferce towarzyszyłam 
śmieciarzom w objeździe, pojechałam 
na wysypisko. Wieść o pobycie dzien-
nikarza w takim miejscu rozniosła się 
lotem błyskawicy – na wysypisko zje-
chało  mnóstwo śmieciarek. Panowie 
byli mili, opowiadali  zajmująco o swo-
jej pracy - każdy człowiek ma wiele cie-
kawego do opowiadania, wystarczy go 
nakłonić do rozmowy i umiejętnie wy-

Dokończenie na stronie 13
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 Wrastanie w Piątkowo 

Nasze poznańskie początki
W poprzednich felieto-

nach autor stawiał pyta-
nia, związane z życiem na 
Piątkowie dzisiaj. Pytania 
te miały zachęcić czytelni-
ków do większego zaintere-
sowania się przede wszyst-
kim historią tego miejsca, 
w którym żyjemy. Wielu z 
nas mieszka tu już od dzie-
siątków lat, choć wcale nie 
jesteśmy stąd. I będąc tu-
taj „nowymi” żyjemy obok 
świadectw historii, widząc, 
jak stają się one coraz mniej 
widoczne i ważne. Taki jest 
przecież bieg czasu. Jeżeli 
jednak wybraliśmy to miej-
sce i tu wrastamy, możemy 
próbować zatrzymywać nie-
które obrazy mijającego cza-
su, tworzyć opisy i obrazy 
przeszłości, czyniąc to dla 
tych którzy dopiero dorasta-
ją, których wychowujemy i 
których próbujemy wprowa-
dzać w życie, a może także 
i dla tych, którzy dopiero 
przyjdą po nas. 

Nie można powiedzieć, 
że ta leżąca kiedyś daleko od 
Poznania wieś Piątkowo by-
ła nieważna dla mieszkań-
ców grodu Przemysła. By-
ła przecież od bardzo daw-
nych czasów wsią należącą 
do parafii kościoła święte-
go Wojciecha, o czym au-
tor dowiedział się całkiem 
przypadkiem z rozmowy z 
księdzem proboszczem tej 
parafii jeszcze w osiem-
dziesiątych latach ubiegłego 
stulecia. Piątkowo było też 
wsią nadaną gruntowane-
mu na lewym brzegu War-
ty w trzynastym wieku no-
wemu miastu Poznań. Jest 
więc starsze od tego nowe-
go miasta, które teraz nazy-
wamy naszym, Poznańskim 
Starym Miastem! To no-
we miasto tworzył zasadź-
ca z niemieckiego miasta 
Guben, nazywający się To-
masz. Oczywistym jest, to 
wiemy wszyscy, że to nowe 
miasto powstało z woli wiel-
kopolskich książąt Przemy-
sła I i Bolesława Pobożne-
go. Powstało na prawie nie-
mieckim, bo stamtąd przy-
szli zarówno jego zasadźca, 
jak i pierwsi mieszczanie. 
Ci przybysze wrastali w tę 
ziemię i stawali się Wielko-

polanami, zresztą podobnie 
jak późniejsi przybysze nie 
tylko z niemieckich krain. A 
tak opisane zostało to w do-
kumentach tamtego czasu:

Początki grodu po-
znańskiego sięgają X w., 
jednak miastem z praw-
dziwego zdarzenia stał 
się Poznań dopiero w 
1253 r., kiedy to ksią-
żęta wielkopolscy: Prze-
mysł I i Bolesław Poboż-
ny, przeprowadzili jego 

lokację na prawie nie-
mieckim. W opiniach ba-
daczy, lokacja Poznania 
uznawana jest za wzor-
cową. Tu cytat z doku-
mentu lokacyjnego:

W Imię Pana, amen. 
Ponieważ jedynie same-
mu Bogu przypadło w 
niczym się nie mylić i 
o wszystkim pamiętać, 
dlatego ułomność natury 
ludzkiej poszukała sobie 
sztucznego środka, przez 
który siła żywota natu-
ralnej pamięci stała się 
gotową z woli Stwórcy. 
Aby więc to, co się dzie-
je w czasie, ze zmianą 
czasu nie uszło pamię-
ci, zwykło się utrwalać 
wydarzenia pismem. I 
z tego powodu oznaj-
miamy obecnym i przy-
szłym, mającym zamiar 
czytać ten dokument, że 

my Przemysł i Bolesław 
bracia przyrodni, z łaski 
Bożej książęta Polski, z 
własnej, nieprzymuszo-
nej woli, zaciągnąwszy 
rady naszych baronów 
i za zgodą czcigodnego 
w Chrystusie ojca, pa-
na Boguchwała biskupa 
i całej kapituły kościoła 
poznańskiego, nadajemy 
szacownemu mężowi To-
maszowi i jego potom-
kom miasto zwane po-

spolicie Poznań, celem 
lokowania go na prawie 
niemieckim. 

To prawda, podobna do 
tej bardziej znanej, „wzbo-
gaconej” legendami o przy-
czynie ufundowania przez 
króla Przemysła II w tym-
że wieku trzynastym klasz-
toru dominikanek w Pozna-
niu. Do hojnego wyposaże-
nia klasztoru należała rów-
nież wieś Piątków, choć 
przedtem nadana została 
nowo założonemu miastu 
Poznań. W rękach sióstr 
wieś ta pozostała aż do ka-
saty własności klasztoru 
przez władze pruskie w ro-
ku 1822. A klasztor do dziś 
ma swoje miejsce w naszym 
mieście. 

Jakże bliską w stosun-
ku do tamtych wydarzeń 
jest historia z wieku XIX i 
XX, kiedy to najpierw król 

pruski pokasował własno-
ści klasztorne w Wielkopol-
sce a potem na tych „uzy-
skanych” ziemiach powsta-
wać zaczęły pruskie, nie-
mieckie wsie osadnicze. Nie 
ominęły te wydarzenia tak-
że Piątkowa. Pozostałości i 
ślady tamtego czasu były i 
wciąż są widoczne do dziś i 
to nawet mimo budowy ze-
społu osiedli Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
na ziemi piątkowskich fol-
warków i gospodarstw. Po-
wiedzieć można, że dopiero 
budowa tych osiedli w dru-
giej połowie, a właściwie 
w trzeciej ćwiartce wieku 
dwudziestego zaczęła zmie-
niać prawdziwie sielski ob-
raz tej okolicy. Ostatecznie 
jednak nowy obraz Piątko-
wa „zatwierdziły” dopiero 
inwestycje, które skasowa-
ły prawie ostatecznie pru-
ską ulicówkę Schoenherrn-
hausen, założoną w wieku 
dziewiętnastym, wzdłuż ów-
czesnej drogi z Poznania na 
północ, w kierunku Obor-
nik. I tu znów cytat:

W drugiej połowie XIX 
wieku teren Piątkowa stał 
się miejscem intensywnej nie-
mieckiej akcji kolonizacyj-
nej. Wzdłuż dzisiejszej ulicy 
Obornickiej powstało wie-
le gospodarstw niemieckich 
osadników, tworzących for-
mę ulicówki. Piątkowo na-
brało cech wzorcowej wsi nie-
mieckiej. W centralnej części 
wzniesiono szkołę oraz go-
spodę, wokół których kon-
centrowało się życie społecz-
ne i towarzyskie osadników. 

Dziś tak niewiele pozo-
stało z tamtego czasu. Tymi 
pozostałościami są nielicz-
ne domy niemieckich osad-
ników oraz budynki dawnej 
szkoły i gospody, teraz ma-
jące już inne przeznaczenie. 
A o tym, że były to domy 
solidne, porządnie zbudo-
wane zaświadczać może, że 
w jednym z nich zamiesz-
kał nasz wielkopolski kom-
pozytor Feliks Nowowiejski,  
twórca „Roty”, który tutaj 
żył i tworzył kompozycje, 
zanim przeniósł się na So-
łacz, gdzie mieszkał już do 
końca życia.

Hubert Owczarek

Dawny dom F. Nowowiejskiego w Piątkowie
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Prosto z miasta 

Jak zmieniliśmy internet
Tek rok jest jakiś inny od poprzednich 

i lato też jakieś inne. W kalendarzu da-
ty niby wciąż takie same, ale wszystko 
jakoś biegnie inaczej, w cieniu zagrożeń 
pandemicznych i klimatycznych. Choć-
by takie upały. Wiadomo, że jest lato 
i musi być gorąco. Jednak w tym roku 
upały otrzymujemy od razu w pakiecie z 
burzami. I to jeszcze jakimi. Zalały one 
pół Poznania, a potem parę innych miast 
w kraju, o europejskich już nie mówiąc. 
Końca anomalii pogodowych nie widać 
i zdaniem naukowców można się jesz-
cze spodziewać ich nasilenia. Są one bo-
wiem nieuchronnym skutkiem postępują-
cego ocieplenia klimatu spowodowanego 
działalnością człowieka. Ziemia z ludźmi 
już po prostu nie wytrzymuje. Ale nie ma 
się co dziwić naszej planecie, z własne-
go doświadczenia każdy wie, że z inny-
mi ludźmi naprawdę trudno wytrzymać.

H H H
Codzienne życie w Poznaniu też wy-

maga nie lada odporności i wytrzyma-
łości nerwowej. Na każdym kroku nara-
żeni jesteśmy bowiem na przeróżne nie-
spodzianki zgotowane nam zazwyczaj 
przez światłych urzędników, którzy za-
wsze wszystko wiedzą najlepiej. Dzięki 
ich decyzjom przez miasto latem trudno 
przejechać samochodem, gdyż na wielu 
ulicach prowadzone są wytężone prace 
remontowe. Najbardziej denerwujące jest 
to, że ani końca, ani efektów tych wiecz-
nych modernizacji nie widać. Jeśli nawet 
remont jakiegoś wiaduktu czy ulicy dobie-
gnie jakimś cudem końca, to zaraz rozpo-
czyna się przebudowa  kolejnego odcinka 
ulicy czy skrzyżowania i zmotoryzowani 
jak stali w korkach, tak nadal stoją. W 
utrudnianiu życia posiadaczom czterech 

kółek  włodarze miasta mają naprawdę 
spore dokonania. Nie można tego powie-
dzieć o innych dziedzinach ich działalno-
ści. W nich zachowują dużą powściągli-
wość i ponad wszystko przekładają nic 
nierobienie. Dziwne, ale nawet całkiem 
dobrze im to wychodzi, a mieszkańcom 
też to wychodzi, ale bokiem.  

H H H
Jednak najtrudniej chyba obecnie wy-

trzymać z koronawirusem. Zmagamy się 
z tym niewidzialnym paskudztwem już 
drugi rok i do pełnego sukcesu wciąż 
droga daleka. W ubiegłym roku mogli-
śmy się jeszcze łudzić, że jakimś lockdow-
nem, maseczkami i w końcu szczepienia-
mi jakoś poradzimy sobie z tym dopu-
stem bożym. Teraz o taki optymizm co-
raz trudniej. Zdradzieckie stworzenie bo-
wiem nie ustępuje i na dodatek mnoży 
się w coraz groźniejszych wersjach. Na 
oznaczenie mutacji wkrótce zabraknie li-
ter w greckim alfabecie. Lato z alfą, be-
tą czy deltą do przyjemności z pewno-
ścią nie należy. Ale innego lata w tym 
roku nie będzie. W sumie pod względem 
pandemicznych ograniczeń i tak jest ono 
znośniejsze niż ubiegłoroczne. W końcu 
nabyliśmy już nieco doświadczenia we 
współżyciu z koronawirusem i ewentu-
alne kolejne fale zakażeń nie wyglądają 
już tak groźnie.

H H H
Moglibyśmy się przestać ich całkowi-

cie obawiać gdybyśmy się wszyscy zaszcze-
pili. To jednak mało realne. Do wielu 
różnych podziałów, na jakie cierpi pol-
skie społeczeństwo, doszedł teraz jeszcze 
jeden – na zwolenników, szczepień i zde-
cydowanych ich przeciwników. Co gorsza, 
antyszczepionkowcy zdają się rosnąć w 

siłę i coraz głośniej wyrażają swoje zda-
nie. Nic to, że zdecydowana większość 
autorytetów naukowych i znawców cho-
rób zakaźnych wykazuje absurdalność 
ich argumentów oraz szkodliwość ich 
postawy w zmaganiach z groźną choro-
bą. Antyszczepionkowcy wiedzą swoje z 
internetu, albo od przyjaciółki, albo od 
znajomego kolegi i nie zmienią zdania. 
Nikt im nie wmówi, że czarne jest czar-
ne, a białe – białe. Znamienne, że an-
tyszczepionkowa histeria ogarnia przede 
wszystkim młodsze pokolenia niby lepiej 
wykształcone oraz wychowywane w du-
chu wolności, demokracji i indywiduali-
zmu. A może są to kontynuatorzy słyn-
nej „gimbazy”? Przedstawiciele starszych 
pokoleń pamiętający jeszcze powszechne 
szczepienia w szkołach na ogół zaszcze-
pili się przykładnie także przeciw koro-
nawirusowi. Natomiast z młodymi, jak 
to zwykle bywa, same kłopoty. Pozosta-
je mieć nadzieję, że niebawem im przej-
dzie, opamiętają się i jednak wspólnymi 
siłami osiągniemy upragnioną odpor-
ność stadną.

H H H
Na razie jednak przede wszystkim lu-

dziom potrzebna jest odporność na głu-
potę i pseudonaukowe argumenty zale-
wające internetowe strony. Gdy powsta-
wał internet, snuto plany jakie to wspa-
niałe możliwości otworzy on przed ludz-
kością. Pewnie i otworzył. Tyle, że więk-
szość osobników gatunku homo sapiens 
wykorzystuje go do zaglądania na strony 
pornograficzne, portale randkowe i roz-
syłania hejtu. Jak na razie internet lu-
dzi nie zmienił, to ludzie zmienili inter-
net. Na gorsze.

WIST

  

Wokół Piątkowa
Hawelanie

Ulice Lechicką i Ziarnistą (opodal Na-
ramowickiej) łączy ulica o dość zaskakują-
cej nazwie: Hawelańska. Tymczasem jest 
to nazwa wyraźnie nawiązująca do pol-
skich sentymentów, chętnie widzących 
utożsamianie słowiańskich źródeł ple-
mion zamieszkujących ziemie położone 
na zachód od Odry. Stąd m.in. ulica Ha-
welańska w Poznaniu i w nowomarchij-
skim niegdyś Gorzowie Wielkopolskim.

We wczesnym średniowieczu niewie-
le mamy świadectw jednoznacznych, pro-
stych i oczywistych. Znawcy tego okre-
su i językoznawcy głowią się nad realia-
mi czasów wczesnopiastowskich i powią-
zań międzyplemiennych, aż nazbyt czę-
sto sposób myślenia ludzi tamtej epoki 
dopasowując do naszych dzisiejszych wy-
obrażeń i tendencji polityczno-propagan-

dowych. Tymczasem nie wszystko jest ja-
sne, proste i oczywiste.

Pewne jest, że w tym okresie rzeczy-
wiście obszary położone na lewym brze-
gu Odry były zamieszkane przez plemio-
na słowiańskie (co jednak nie znaczy pol-
skie); część z nich, m.in. Serbołużycza-
nie, przetrwali do dziś. Nazwa Hawelan 
niewątpliwie pochodzi od rzeki Haweli. 
Ale już skojarzenia plemienne nie są ta-
kie jednoznaczne. Uczeni przypuszczają, 
że Hawelanie, to późniejsza, zgermanizo-
wana nazwa plemienia Stodoran. Spoty-
ka się też ich nazwy: Hawolanie, Hobola-
nie, Hoblanie i Oblanie. Osiedli nad Ha-
welą (Hobolą, Obłą) i Sprewą około 720 
roku n.e. Ich głównymi grodami były Ho-
bla (Hobolin) i Brenna – później przez 
Niemców nazwane Havelberg i Brenna-

burg lub Brandenburg. Istnieją jednak 
źródła utożsamiające Hawelan z Wiele-
tami – plemieniem już jednoznacznie a 
wrogo usposobionym do Polan, co jed-
nak jest już przypuszczeniem.

Według Geografa Bawarskiego na 
ziemiach Hawelan znajdowało się osiem 
grodów. W słynnej kronice biskupa Thiet-
mara mowa jest o tym, że w 997 roku w 
kraju Stodoran (Hobolan) doszło do bun-
tu stłumionego przez cesarza.

Dodajmy, że w 750 roku na wyspie 
na rzece Haweli powstał gród, który dziś 
jest dzielnicą Berlina: Spandau. W 1136 
roku Hawelanie zostali ostatecznie poko-
nani przez Albrechta Niedźwiedzia i od-
tąd zniknęli z politycznej i etnicznej ma-
py tej części cesarstwa.

Marek Rezler
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słuchać. Długo po ukazaniu się repor-
tażu,  trąbiły mijające mnie na ulicach 
śmieciarki, a kierowcy machali przyjaź-
nie. Budziło to ogromne zdziwienie idą-
cych ze mną osób. - Co te śmieciarki 
tak na ciebie trąbią? - pytali zaskoczeni. 

Luksusowe prostytutki
Izba Wytrzeźwień mieściła się wte-

dy na Alejach Marcinkowskiego. Te-
lefonicznie umówiłam się z kierowni-
kiem na reportaż. Wchodzę do Izby, a 
tam długa kolejka do jakiegoś okienka. 
Gdy do niego doszłam pani spytała czy 
przyszłam zapłacić za pobyt. Okazało 
się, że trafiłam do kasy. Kierownik 
Izby w rozmowie był wyjątkowo spię-
ty i oficjalny. By rozluźnić atmosferę 
opowiedziałam z humorem jak wzięto 
mnie za klientkę izby. Kierownik, za-
miast się roześmiać, potraktował incy-
dent jako niezręczność i zdenerwowa-
ny, dla zmazania gafy, wypalił: „Chyba 
się pani nie obraziła, luksusowe pro-
stytutki też do nas trafiają”.

„Sibra pani nie uciągniesz!”
Ogród zoologiczny to wdzięczny 

temat dla reportera. Lubiłam pisać o 
zoo i często umawiałam się z opieku-
nami zwierząt na towarzyszenie im 
w pracy (raz nawet na nocny obchód 
ogrodu). Po kilkugodzinnym chodze-
niu po ogrodzie, karmieniu podopiecz-
nych dowiadywałam się wielu cieka-
wostek, których nigdy bym nie po-
znała w krótkiej rozmowie. Kiedyś w 
starym „zoologu” pomagałam w pra-
cy miłemu, starszemu pracownikowi. 
Na zakończenie dnia należało wpędzić 
do szopy mary patagońskie (skrzyżo-
wanie królika z kangurem, już ich te-
raz w zoo nie ma). Biegałam po wy-
biegu, krzycząc „A sio! Huu, huu”, a 
mary, nienawykłe do obcej osoby, za 
nic miały moje starania.

- Może się zamienimy. - zapropono-
wałam -  Pan wpędzi mary do szopy, 
a ja ją zamknę.

- Odpada, sibra pani nie uciągniesz! 
- skwitował mężczyzna.

Odtąd, jeżeli życie stawiało przede 
mną trudne, niewykonalne zadania 
mówiłam „Odpada, sibra pani nie 
uciągniesz!”

U szewca
Do warsztatu szewca przyciągnę-

ło mnie niezwykłe wystawowe okno. 
Ustawiono w nim plastikowe buty, w 
które włożono sztuczne kwiaty. Szewc 
okazał się starszym fachowcem, chęt-
nym do rozmowy i opowieści. Jak ro-

biono buty na miarę, dlaczego bu-
ty kiedyś skrzypiały i w jaki sposób 
to skrzypienie osiągano? Jacy ludzie 
przychodzą do szewca? Jak zmienił 
się ten zawód? - zadawałam mnóstwo 
pytań. Miło się gawędziło w niezobo-
wiązującej atmosferze, więc na zakoń-
czenie spytałam: „Czy to prawda, że 
szewcy piją? Mówi się przecież szewski 
poniedziałek”. Szewc bardzo się obu-
rzył i gwałtownie zaprzeczył „To po-
twarz, obelga, złośliwe plotki.” Posłu-
żył się oczywiście nieco innym słow-
nictwem, którego nie przytoczę. Spa-
kowałam swoje notatki, zamknęłam 
torbę. Wtedy szewc otworzył szafę, 
wyjął butelkę wódki i spytał; „Napije 
się pani ze mną?”. Po tak udanym wy-
wiadzie trudno było odmówić. Piłam 
z szewcem. Oczywiście w redakcji się 
nie przyznałam, choć uczciwie dodam, 
że skończyłam na trzecim kieliszku.

„Różne takie się kręcą”
Często przechodziłam ulicą Północ-

ną. Na bocznicy kolejowej stały wago-
ny mieszkalne – tymczasowe locum 
dla pracowników torowych. W oknie 
jednego wagonu, w skrzynkach rosły 
dorodne pomidory. Kto je tu posadził? 
Komu chciało się wprowadzić naturę 
do zgrzebnych baraków na zakurzonej 
kolejowej bocznicy? Postanowiłam się 
dowiedzieć. Weszłam na kolejowy te-
ren i natychmiast zostałam przywołana 
do porządku przez kierownika osiedla. 
Długo przyglądał się legitymacji dzien-
nikarskiej, porównywał ją z dowodem 
osobistym, którego zażądał. Odwiedza-
łam różne miejsca, byłam w wielu za-
kładach pracy. Nigdzie tak dokładnie 
nie prześwietlono moich dokumentów 
jak na bocznicy kolejowej przy ulicy Pół-
nocnej. Po drobiazgowej lustracji zosta-
łam wpuszczona na teren z wyjaśnie-

niem: „Bardzo panią przepraszam, ale 
różne takie tu się kręcą”.

Pierzyny i partia
Włócząc się kiedyś po mieście za-

uważyłam, jeden z ostatnich w Pozna-
niu, warsztat czyszczenia pierza. Spę-
dziłam z właścicielką ponad dwie go-
dziny z widokiem na bęben, w którym 
obracały się czyszczone pióra. Rozma-
wiałyśmy o pierzynach, wsypach, inle-
tach, a nawet o zimowej olimpiadzie w 
Lillehamer, po której wzrosło zainte-
resowanie puchowymi kołdrami. Pani 
Grażyna, by przejąć warsztat po rodzi-
cach, musiała zataić wyższe wykształ-
cenie, zdać egzamin w Izbie Rzemieśl-
niczej i uzyskać papiery mistrzowskie 
w grupie „mistrz bieliźniarski”. Poka-
zała mi podręcznik, jaki pozostał jej z 
okresu nauki - „Pierzarstwo” (K. De-
ręgowski. K. Juska Wydawnictwo Na-
ukowo -Techniczne, Warszawa 1973). 
W rozdziale o rozwoju pierzarstwa w 
Polsce można było poczytać o „osią-
gnięciach z zakresu pierzarstwa w 
25-lecie PRL”.  Według autorów „po-
czątek rozwoju pierzarstwa w Polsce 
datuje się od około 1918 roku. Po od-
zyskaniu niepodległości w 1918 roku 
dorobek pierzarski z trzech zaborów 
był bardzo skromny.” Potem były już 
świetlane czasy PRL, gdzie propagan-
dę wciskano nawet do pierza, ale pod 
pierzynę nikt nikomu jeszcze nie zaglą-
dał. By utrzymać się w klimacie pod-
ręcznika i nawiązać do pierzyn, zacyto-
wałam w reportażu fragment wiersza 
poznańskiego poety (dyskretnie prze-
milczę nazwisko): „Powiedziała matka 
/ sprzedana pierzyna ostatnia / i wte-
dy po raz pierwszy usłyszałem / moc-
ne męskie słowo PARTIA”

Fotoreporter na Koziołkach
Zastanawiam się czy towarzyszą-

cy mi niekiedy fotoreporter „Dzien-
nika Poznańskiego” wspomina nasze 
wędrówki po Poznaniu. W tylu nie-
zwykłych miejscach byliśmy.  Nieste-
ty, przynosiłam mu pecha. Na Głów-
nej o mały włos pogryzłby go pies. 
W Bogucinie, po wywiadzie z dróżni-
kiem, na przystanku urwała się przy-
czepa od ciężarówki. Cudem uniknę-
liśmy śmierci. Na ratuszowej wieży, 
gdy fotografował od tyłu wyjeżdżające 
koziołki zakleszczyła mu się noga w 
mechanizmie. Niewiele brakowało by 
na oczach zdumionej publiczności wy-
jechał na jednym z koziołków. Po pa-
ru takich przygodach bał się ze mną 
wyruszać do miasta i osobno umawiał 
się z moimi rozmówcami na zdjęcia.

Barbara Kęcińska – Lempka

B. Kęcińska – Lempka laureatką
Z Klubu Literackiego po nagrodę dziennikarzy

Dokończenie ze strony 10
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Krzyżówka nr 8

BARAN (21.03 - 20.04). Bez tyn żar  we łbie ci się legną ino głupie, chociaż 
cołkiem przyjemne myśli. Ale zaś na urlopowych rajzach lepiej się ustatkuj 
i żodnych brewerii ze znajomą wiarą nie wyczyniaj.  
BYK (21.04 - 21.05). Na letnie nygusowanie i cywanie na słonyszku czasu nie 
ma. Wew robocie znów straszą lockdownami, a na dodatek przyjdzie jeszcze 
chapać za wiarę, która już se wypoczywa.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Po ostatnich zamieszaniach wew fi rmie skapły 
ci awanse i wuchta bejmów. Jak się akuratnie przyłożysz do nowych obowiąz-
ków, to czekają cię kolejne miłe niespodzianki.
RAK (22.06 - 22.07). Bez glapienia się na innych wykorzystuj ciepłe dni na 
wygib za miasto lub spotkanie z wiarą. Zez takiego lofrowania i blubrania mogą 
wyniknąć całkiem fi fne pomysły.
LEW (23.07 - 22.08). Zez borchania się na famułę nic dobrego nie wyniknie. 
Szkoda czasu na bręczenie i marudzenie. Lepiej zabierz famułę do składu lub 
inszego hipermarketu na zakupy abo jakie słodkie.
PANNA (23.08 - 22.09). Wakacyjna rajza zez famułą abo starą wiarą pomimo 
wszelakich wirusów będzie całkiem fest. Ale zaś na tych balangach za frechow-
nie se nie poczynaj, bo se ino poruty narobisz. 

WAGA (23.09 - 22.10). Chociaż bez lato przestać glapić się wew telewizor 
abo komputer. Lepiej zadbaj o własne sterane kości i zacznij latać za piłką, jeź-
dzić na kole abo spacerować zez kijkami. 
SKORPION (23.10 - 22.11). Bez wielkiego stalowania się i mądrowania bierz 
się do chapania wew robocie. Przyjdzie ci się trochę umordować ale zaś wnet 
uzorgujesz całką wuchtę bejmów w kabzie. 
STRZELEC (23.11 - 21.12). Za frechownie zez bliską wiarą se nie poczynaj. 
Zamiast się stalować warto z nią poblubrać. Razem macie fi fne pomysły i może-
cie chybko uzorgować wuchtę bejmów.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Porzundek wew kwitach ale zaś musi być, 
bo inaczej popadniesz w bachandryje. Lepiej więc przejrzeć szpargały w szafo-
nierkach i akuratnie pozałatwiać wszelkie sprawy.  
WODNIK (21.01 - 20.02). Po kolejnych koronawirusowych falach oraz zmia-
nach wew robocie niczego dobrego nie można się spodziewać. Będziesz musiał 
chapać za dwóch abo i trzech, ale zaś potem będzie ino lepiej.  
RYBY (21.02 - 20.03). Nie ma się co borchać na szefów. Lepiej pomyśleć 
o jakim krótkim wypadzie za miasto albo działkę kumpli. Lofrowanie 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  

1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

98 10

HUMORKI
-- Kochanie, może wypró-

bujemy dziś wieczorem inną 
pozycję – pyta mąż.

- Z przyjemnością, ty stań 
przy zlewie, a ja usiądę w fo-
telu.

H H H
- Proszę pana, zupa mi nie 

odpowiada – mówi klient do 
kelnera.

- Rozumiem – odpowiada 
kelner po chwili. – A często 
zdarza się panu rozmawiać 
z zupą?

H H H
- Jaki jest męski odpowied-

nik damskiego: „Będę gotowa 
za pięć minut”?

- „Za pięć minut wracam”.
H H H

- Jaka jest różnica między 
wczasami w górach a wczasa-
mi nad morzem?

- W górach ceny są wyso-
kie, a nad morzem słone.

H H H
Wpada Jasiu szczęśliwy 

do domu i pokazuje ojcu świa-
dectwo.

- Z czego się cieszysz, sa-
me pały…

- Jeszcze tylko lanie i za-
czynam wakacje!

Rozwiązanie krzyżówki nr: 8
Wakacje jak dawniej.
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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 

  


