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CODZIENNIE INNA PIZZA,
CODZIENNIE INNE DANIE

ZA PÓŁ CENY!
822 33 44

Nowa bezdotykowa 
Na Osiedlu Władysława Jagiełły w połowie sierpnia 

otwarto nową myjnię samochodową na pięć stanowisk. 
Przydatną nowinką jest suszarka po myciu, która zbiera 
krople wody bez zacieków. Piszemy o tym na stronie 5.
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Aktywne ferie z „Dąbrówką”

Wakacje się kończą, dzie-
ci wracają do szkół. Ośrodek 
kultury „Dąbrówka”, jak co 
roku, przygotował dla dzie-
ci sporo atrakcji.

Akcja „Ferie w mieście 
2012” zorganizowana w 
Piątkowskim Centrum Kul-
tury „Dąbrówka” dobiegła 
końca. Mali uczestnicy w 

lipcu brali udział w zaję-
ciach zorganizowanych w 
4 turnusach. W tym roku 
dzieci spędzały ferie aktyw-
nie, biorąc udział w zaję-

ciach, których spora część 
odbywała się na wolnym 
powietrzu. Milusińscy wzię-
li udział w konkurencjach 
sportowych, zajęciach na 
basenie, na placach zabaw 
oraz zajęciach plastycznych 
na powietrzu.

Odbyły się też spotkania 
z astronomią, wycieczki do 
kina oraz do Ligi Obrony 
Kraju na turniej strzelecki. 
Jeden z turnusów poświę-
cony był szczególnie sztuce 
animacji, dzieci uczestniczy-
ły w Międzynarodowym Fe-
stiwalu Filmów Animowa-
nych „Animator”.

Każdy z turnusów koń-
czył się turniejem bowlin-
gowym w NIKU. Młodzi 
uczestnicy półkolonii nie 
mogli narzekać na nudę, 
każdy znalazł coś dla sie-
bie. Frekwencja i zaintere-
sowanie zajęciami było na-
prawdę bardzo duże, a na-
si milusińscy doskonale się 
bawili, co można zobaczyć 
na zdjęciach. (psta)
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PRZEPROWADZKI – TRANSPORT 
 

PANDERA  -  FIRMA USŁUGOWO- TRANSPORTOWA      
 

*pełna usługa załadunku i wyładunku 
*zabezpieczenie ładunku na samochodzie 
*możliwość dostarczenia kartonów 
*zamówienia wyceniane bezpłatnie u klienta (Poznań  i okolice) 
*przewóz mebli antycznych oraz pianin 
*transport samochodami dostawczymi z windą załadowczą 
*likwidacje przedmiotów gabarytowych z mieszkań 
 

PROMOCJE W POZNANIU I OKOLICACH -zadzwoń i sprawdź osobiście!  
 

500-310-977 lub 511-801-827, e- mail : pandera_transport@interia.pl

R A D C A    P R A W N Y 
   Porady, reprezentacja w s dzie, m.in.: 

 rozwód, kontakty z dzieckiem, alimenty, 
 spadki – zachowki, testamenty, 
 nieruchomo ci, lokale, odszkodowania, 
 zak adanie i obs uga prawna spó ek. 

tel. 601 999 570 
 

Kancelaria: os. J. III Sobieskiego 36/15 
Termin spotkania do uzgodnienia 

Poznań, os. Przyjaźni 21N/144
obok kliniki weterynaryjnej 

i „Netto”
codziennie od godz. 8.00

Rejestracja: tel. 601 81 99 26
tel. 61 823 01 63

LECZENIE: trądziku, łuszczycy, 
grzybicy, alergii, chorób skóry, 
włosów i paznokci, chorób prze-
noszonych drogą płciową

USUWANIE: kurzajek, brodawek, 
kłykcin, włókniaków, naczynia-
ków, mięczaków zakaźnych itp.

PASMANTERIA
nici,aplikacje,koraliki,włóczki,
muliny,gumy,igły i wiele innych 

niezbędnych dodatków krawieckich

WYPRAWKA 
PRZEDSZKOLAKA

fartuszki, pościele, ręczniczki,
pisaki do znakowania

 

KWIACIARNIA
kwiaty cięte, doniczkowe, rabatkowe,

bukiety, wiązanki,
kompozycje florystyczne

 

DEWOCJONALIA
(ASORTYMENT PRZENIESIONY 
ZE SKLEPU OBOK KOŚCIOŁA)

art. do chrztu, srebro
 

UPOMINKI
 

ADRES
os. J III Sobieskiego Pawilon 18
(przy alejce spacerowej w pobliżu sklepu Biedronka)

www.MagdalenaW.pl 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

Sprzątanie 

klatek 

schodowych

tel. 504 033 053

516 033 822

  

  

Poszukuję  opiekunki 
dla 1,5 rocznej córeczki.

Praca u nas w domu, na cały etat ok. 9 godz. 
dziennie lub na pół etatu

Poszukuję osoby:
- z doświadczeniem w opiece nad małymi dziećmi
- niepalącej
- uczciwej, sumiennej i lubiącej dzieci
- punktualnej i dyspozycyjnej czasowo

Proszę o kontakt  telefoniczny:  603 093 451

SKUP – SPRZEDAŻ
RZECZY UŻYWANYCH

Zapraszamy do nowo otwartego punktu
Skupujemy!

Sprzedajemy!

- książki, pocztówki, albumy
- stare fotografi e, płyty gramofonowe (winylowe)
- zabawki, bajki, samochodziki, itp.
- porcelanę, dzbanki, fi gurki, kryształy
- wazony, brytfanny, lampy
- armaturę łazienkową
- aparaty fotografi czne
- sprzęt hi-fi 
- artykuły z miedzi, brązu, aluminium
- zegary, donice, monety

Przyjmujemy także w komis:
pralki, lodówki, kuchenki gazowe, DVD, rowery, 

telewizory z płaskim kineskopem

Adres: os. Bolesława Śmiałego,
ul. Wachowiaka 15
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Osoby, które na terenie 
osiedli monitorowanych zo-
stały poszkodowane, powin-
ny zgłosić sprawę, z po-
daniem szczegółowych da-
nych, tj. miejsca zdarzenia, 
dnia oraz godziny, na Policję 
w ciągu 7 dni od momentu 
zdarzenia.

Na żądanie Policji firma 
monitorująca przekaże jej 
nagrania wideo.

W przypadku gdy oso-
ba poszkodowana nie chce 
zgłaszać szkody materialnej 
na Policję, a chce dochodzić 
swoich roszczeń w trybie po-
stępowania cywilnego, win-
na zwrócić się do admini-
stracji tego osiedla, na któ-
rym doszło do zdarzenia, w 
celu sprawdzenia rejestracji 
zdarzenia przez system mo-
nitorujący.

Poszkodowani dla efek-
tywnego dochodzenia od-
szkodowań, powinny zastoso-
wać następującą procedurę:

1.  Komisariat Policji 
Poznań-Północ 
Os. Jana III Sobieskiego 
pawilon 115 
60-688 Poznań
Telefony czynne całą 
dobę:  61 84 146 11 

61 84 146 12 
61 84 146 13

2.  Firma monitorująca 
„CERBER”
Os. Bolesława 
Śmiałego 16
60-682 Poznań
Telefon:
61 82 56 911

3.  Administracja osiedla, 
na terenie którego 
doszło do zdarzenia.

Myjnia jest, boisko też zaplanowane

Na Osiedlu Władysława Jagiełły 
powstała prawdopodobnie najnowocze-
śniejsza w Poznaniu bezdotykowa myj-
nia samochodowa. Oprócz tradycyjne-
go w tego typu myjniach ramienia z 
wodą, na każdym stanowisku zainsta-
lowano dodatkowe ramię ze szczotką z 
włosia końskiego, która czyści trudno 
usuwalne zanieczyszczenia, np. przy-
klejone owady. Ponadto jest i trzecie 
ramię, które suszy i usuwa wodę z ka-
roserii, a przy tym zapobiega tworzeniu 
się osadów po jej zaschnięciu. Wszystko 
to jest sterowane elektronicznie.

Na 5 stanowiskach przez całą do-
bę można samoobsługowo umyć sa-
mochód. Zimą również nie będzie z 
tym problemu, bo posadzka jest pod-
grzewana.

Bartosz Kordyński, właściciel myj-
ni, jest informatykiem. Do inwestycji 
podszedł bardzo ambitnie, instalując 
wszystko, co najnowocześniejsze i do-
stępne na rynku. Opowiada o rozwią-
zaniach ekologicznych, w których uży-
wana do mycia demineralizowana wo-
da, jest odzyskiwana i ponownie wyko-
rzystywana. To także oszczędność dla 
miasta. Zaplecze myjni pełne jest elek-
troniki. Na miejscu jest nawet automat 
rozmieniający banknoty. Osobom, któ-
re nigdy nie korzystały z myjni bez-

dotykowej, mycie nie powinno nastrę-
czyć kłopotu, bo wszystkie programy 
są opisane, na miejscu są też panowie 
obsługi, którzy w razie potrzeby pod-
powiedzą, jak myć auto. 

Zbigniew Francuzowicz, kierownik 
administracji osiedli, i Marek Kluj re-
prezentujący radę osiedli są zadowo-
leni z inwestycji. Co miesiąc na konto 
funduszu remontowego osiedli wpły-
wa bowiem 8500 złotych za wynajem 
gruntu, to najwyższa stawka na Piąt-
kowie. Firma dodatkowo przeznaczyła 
3000 zł na organizację tegorocznego 
Dnia Dziecka, zasiliła także fundusz 
społeczno-wychowawczy dwukrotnie 
kwotą po 18 tysięcy złotych.

Obok nowej myjni rada i admini-
stracja osiedla planuje wybudować bo-
isko do piłki nożnej i ręcznej. Długość 
boiska to 25 metrów, a szerokość – 
18 metrów. Całe boisko będzie ogro-
dzone, siatka zostanie rozpięta też 
nad jego powierzchnią, by piłka nie 
była wyrzucana na pobliskie jezdnie. 
Oświetlenie zapewnią lampy z sąsied-
niego parkingu.

Rada Osiedli Władysława Jagiełły 
i Zygmunta Starego zaplanowała w 
swoim budżecie na przyszły rok 180 
tysięcy złotych. Średni koszt budowy 
takiego boiska to około 300 tysięcy zło-

tych, trochę więc jeszcze brakuje. 100 
tysięcy złotych obiecał dołożyć samo-
rząd pomocniczy. Wydaje się więc, że 
w przyszłym roku inwestycja zostanie 
zrealizowana. (maja)

Informacja dla poszkodowanych
na osiedlach monitorowanych

Serce myjni Suszenie karoserii

Rozmieniarka do banknotów.
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LOKAL  UŻYTKOWY

DO  WYNAJĘCIA:

Stefana Batorego  14 
 parter budynku 
 powierzchnia 56,49 m2
 do wynajęcia od 1. 11. 2012 

Informacje w Administracji Osiedla 
Stefana Batorego 12, tel. 61-82-17-381

Kradzieże na oponę 
nadal „popularne”

Ostrzegaliśmy już kiedyś przed kradzieżami z sa-
mochodów metodą „na panę”. Jak twierdzi Robert 
Łuczak, komendant Komisariatu Policji Poznań Pół-
noc metoda ta nadal jest skuteczna, stosowana na 
parkingach w całym Poznaniu i pod miastem. To 
obecnie plaga. Systematycznie zgłaszają się bowiem 
osoby poszkodowane w ten sam sposób pod różnymi 
marketami. Na czym polega metoda?

Osoba wychodząca ze sklepu zazwyczaj zauważa, 
że z koła znajdującego się od strony kierowcy uszło 
powietrze. Robi wtedy to, co każdy kierowca zwykł 
czynić w takich przypadkach. Zostawia torby z zaku-
pami i pieniędzmi na siedzeniu, i idzie do bagażnika 
wyjąć koło zapasowe. W tym czasie złodziej otwiera 
drzwi pojazdu (czasami nawet nie musi) i zabiera to-
rebkę lub portfel z pieniędzmi. Czasami to kilkaset 
złotych, ale zdarza się, ze całodniowy utarg, wypła-
cona z banku większa suma pieniędzy...

Warto zapamiętać tę lekcję nim się zdarzy: przed 
otwarciem bagażnika i wyjęciem koła należy zadbać 
o cenne rzeczy pozostawione na siedzeniu. Schować 
je, zamknąć drzwi lub mieć przy sobie. Czasami na-
wet monitoring parkingu niewiele daje, osoby naci-
nające koła mają przygotowaną formułę, dlaczego się 
schylili właśnie w tym, a nie innym miejscu. A wie-
dząc o kamerach, nacinają koła tak, że właściwie nic 
nie można im udowodnić. (maja)

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315

instalacja systemów operacyjnych Windows
rozwiązywanie problemów z działaniem 

komputera
diagnozowanie problemów sprzętowych
usuwanie wirusów i programów
instalacja i konfiguracja sieci 

(routery, WI-FI, modemy ADSL, kablowe itp.)
udostępnianie internetu dla innych komputerów
instalacja dodatkowych akcesoriów i sterowników

dojazd gratis, faktury
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♦  W lipcu służby dyżurne piątkowskiego referatu Straży 
Miejskiej Poznania przyjęły 403 zgłoszenia od mieszkań-
ców. Najwięcej, bo 155, dotyczyło nieprawidłowo zapar-
kowanych samochodów. 92 zgłoszenia dotyczyły spraw 
porządkowych, a 33 spożywania alkoholu w miejscach 
publicznych.

♦  Na koła niewłaściwie zaparkowanych pojazdów założono 
153 blokady, wobec winnych zastosowano: 41 pouczeń, 
106 postępowań mandatowych oraz wystawiono 3 wez-
wania do stawiennictwa.

♦  Piątkowscy strażnicy miejscy 33 razy interweniowali w 
miejscach, gdzie występują przypadki spożywania alko-
holu pomimo zakazu, szczególnie w otoczeniu placówek 
handlowych. Usunęli stamtąd 39 osób.

♦  W lipcu strażnicy przeprowadzili 24 lustracje miejsc 
znanych z bytowania bądź grupowania się bezdomnych. 
Przeprowadzili 29 rozmów prewencyjnych, spowodowa-
li udzielenie pomocy medycznej dwóm osobom, ujaw-
nili 4 przypadki nietrzeźwości bezdomnych skutkują-
ce umieszczeniem ich w Izbie Wytrzeźwień. Nikt z bez-
domnych nie wyraził chęci przewiezienia do punktów 
pomocy socjalnej.

♦  Patrole szkolne referatu Piątkowo w lipcu przeprowa-
dzały kontrole wyznaczonych okolic szkół, sprawdzając 
bezpieczeństwo młodzieży przebywającej w tych placów-
kach podczas wakacji letnich.

♦  4 i 5 lipca funkcjonariusze szkolni przeprowadzili kon-
trole boisk szkolnych pod kątem ewentualnych uszko-
dzeń sprzętu na terenie boisk oraz zaśmiecenia. Uwag 
nie mieli.

♦  1 lipca strażnicy otrzymali informację na temat kobiety 
leżącej na Os. Bolesława Chrobrego. Na miejscu okazało 
się, że jest ona pod wpływem alkoholu. Ponieważ ktoś we-
zwał także pogotowie ratunkowe, medycy po udzieleniu 
pomocy zdecydowali o przewiezieniu kobiety do Centrum 
Redukcji Szkód i Wczesnej Interwencji Terapeutycznej.

♦  23 lipca strażnicy wezwali pogotowie do leżącej na ul. 
Umultowskiej nietrzeźwej kobiety. Pogotowie po udziele-
niu pomocy, przewiozło ją do Centrum Redukcji Szkód 
i Wczesnej Interwencji Terapeutycznej.

♦  4 lipca strażnicy udali się na ul. Naramowicką, gdzie 
w siedzibie firmy miał znajdować się wąż. Patrol stwier-

dził, że jest to zaskroniec. Płaz został ujęty i przewiezio-
ny w okolice ul. Jarowej, gdzie wypuszczono na teren 
łąki, która jest naturalnym środowiskiem zaskrońców.

♦  4 i 5 lipca funkcjonariusze piątkowskiego referatu dopro-
wadzili do usunięcia 7 pojemników na używaną odzież, 
które były zdewastowane. Pojemniki firmy WTÓRPOL 
były rozmieszczone na terenie Piątkowa, ale firma ta nie 
posiadała zgód na ich ustawienie od zarządców terenów.

♦  12 lipca strażnicy otrzymali zgłoszenie dotyczące zanied-
banej młodocianej osoby przebywającej w okolicy śmiet-
nika na Os. Bolesława Śmiałego. Patrol zastał osobę 
brudną i zaniedbaną. Nieletniego przewieziono do Komi-
sariatu Policji Północ dla ustalenia danych osobowych. 
Okazało się, że jest to osoba zaginiona. Dalsze czynno-
ści prowadzi policja.

♦  W odpowiedzi na pismo Administracji Osiedla Stefa-
na Batorego w sprawie nieużytkowanych pojazdów, w 
dniu 24 lipca funkcjonariusze piątkowskiej Straży Miej-
skiej Poznania podjęli czynności zmierzające od ustale-
nia właścicieli i powiadomienia ich o usunięciu pojaz-
dów ze względu na stan techniczny aut.

♦  Referat na Piątkowie otrzymał odpowiedź z Zarządu 
Dróg Miejskich w sprawie blokowania miejsc parkingo-
wych na ul. Kopczyńskiego przez właścicieli pojazdów. 
Parking znajdujący się na tej ulicy jest parkingiem ogól-
nodostępnym. Wszelkie działania uniemożliwiające in-
nym mieszkańcom parkowanie samochodów na miej-
scach parkingowych: stawianie słupków, malowanie ko-
pert lub montowanie mechanicznych blokad jest niedo-
zwolone i stanowi podstawę do wszczęcia postępowania 
z urzędu oraz naliczania opłat karnych.

♦  17 lipca strażnicy zobowiązali dyrekcję Szkoły Podsta-
wowej nr 15 na Osiedlu Jana III Sobieskiego do wyko-
szenia wysokich traw znajdujących się na terenie szkoły.

♦  Nie ma nie-
mal miesią-
ca, by nie 
trzeba by-
ło zabez-
pieczać stu-
dzienki z in-
stalacjami 
bez pokry-
wy. Kontro-
le punktów 
skupu zło-
mu na tere-
nie Piątko-
wa nie wy-
kazały jednak żadnych nieprawidłowości, a ich dokumen-
tacja była prowadzona prawidłowo.

♦  21 lipca strażnicy skontrolowali ulice na Piątkowie, czy 
mają uszkodzone lub brakuje na nich tablic z nazwa-
mi ulic. Informacje te przekazane zostaną do Zarządu 
Dróg Miejskich. (rafa)

Z notatnika miejskiego strażnika
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Letnie ryby branie

Dzięki współpracy ze Sto-
warzyszeniem Rozwoju Re-
kreacji i Ochrony Środo-
wiska w Czerwonaku Koło 
Wędkarskie 168 Chrobry 
uzyskało możliwość rozegra-
nia kolejnych zawodów węd-
karskich na tym pięknym i 
zasobnym w ryby akwenie. 
W dniu 22 lipca w piękny 
słoneczny niedzielny pora-
nek o godzinie 7 na miej-
scu zbiórki stawiło się 35 
zawodników.

A wraz z nimi kilkana-
ście osób towarzyszących. 
Zainteresowanie imprezą 
było więc duże. Aby nie tra-
cić cennego czasu, już po 
krótkiej odprawie dokona-
nej przez prezesa Piotra Wą-

nych. Tutaj wymiary ochron-
ne są wyższe niż w Regula-
minie Amatorskiego Połowu 
Ryb. Dla przykładu: płoć –15 
cm, wzdręga –15 cm, okoń 
– 20 cm, lin – 35 cm, leszcz 
– 25 cm, jaź – 25 cm, karp 
– 40 cm.

O godzinie 8 umówionym 
sygnałem rozpoczęto zawody. 
Już nie leciały do wody niezli-
czone ilości kul zanętowych, 
tylko kuleczki. W trakcie ło-
wienia efektów wielkich nie 
zanotowano. Było podobno 
kilka porządnych brań, wska-
zujących na duże ryby, lecz 
bez efektów. Wśród złowio-
nych ryb dominowała płot-
ka i leszczyki. Były jednak 
3 okazałe leszcze złowione 

przez kolegę Mirka w liczbie 
2 sztuk i 1 sztuki przez kole-
gę Janusza. Największa rybą 
zawodów okazał się leszcz Ja-
nusza Marcinkowskiego wa-
żacy 1,2 kg. Po 4 godzinach 
zawody dobiegły końca. Ko-
misja przedzierała się dziel-
nie przez zarośla, dokonując 
ważenia złowionych ryb. By-
ło ich niewiele.

Po obliczeniu wyników 
ustalono następującą kolej-
ność: zwycięzcami zostali Mi-
rosław Kajtek – 2020 pkt., 
Łukasz Karolczak – 1820 
pkt., Jarosław Henka – 1280 
pkt., Janusz Marcinkowski, 
Zbigniew Gmerek i Tomasz 
Henka. Po wręczeniu pucha-
rów i bonów towarowych 
prezes podziękował uczestni-
kom za sportową, godną na-
śladowania atmosferę. Sło-
wa podziękowania skierowa-
no też pod adresem prezesa 
Stowarzyszenia, Piotra Szaf-
rańskiego, za udostępnienie 
akwenu, fachowe doradztwo 
oraz dopingowanie zawodni-
ków przez czas trwania za-
wodów.

Kto wie – może w przy-
szłym roku piątkowscy węd-
karze zagoszczą w Czerwo-
naku ponownie. Zjedzeniem 
kiełbasek z ogniska zakończy-
li spotkanie. A przed nimi na-
stępne zawody. Spinningowe 
na rzece Warcie w Bąblinie 
– 26 sierpnia. (pwag)

growskiego i zastępcę Bog-
dana Gmerka, zawodnicy 
wyruszyli na wcześniej przy-
gotowane przez stanowiska. 
Zawody postanowiono ro-
zegrać metodą spławikowo-

-gruntową w jednej 4-godzin-
nej turze. Tym razem przy 
ograniczonej ilości zanęty – 
1l, oraz regulaminie obowią-
zującym na tym łowisku w 
zakresie wymiarów ochron-
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KALENDARIUM PSM 
5 września - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN PSM

6 września - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN PSM

11 września - Komisja Rewizyjna RN PSM

27 września - zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM

Chociaż stawki opłat czyn-
szowych w spółdzielczych blo-
kach są stosunkowo niskie, 
to jednak ich comiesięczne 
regulowanie do przyjemno-
ści nie należy. Nie brak więc 
lokatorów, którzy „zapomina-
ją” o czynszowych opłatach. 
Zaległości z tego tytułu w 
PSM od kilku lat utrzymu-
ją się na poziomie 3,6 mln 
zł.  Większość stanowią dłu-
gi lokatorów, ale w ostatnim 
czasie coraz więcej najemców 
lokali użytkowych ma kłopo-
ty z terminowym płaceniem 
czynszów. 

Przedstawiciele admini-
stracji oraz członkowie rad 
osiedlowych dokładają sta-
rań, by zmobilizować lokato-
rów do terminowego uisz-
czania należności. Już po 
dwóch miesiącach nieopła-
cenia czynszu podejmowa-
ne są działania – od listów 
po spotkania z dłużnikami.  
Jeśli mimo monitów i po-
nagleń pieniądze nie wpły-
ną, rozpoczyna się proce-
dura zmierzająca do pozba-
wienia członkostwa w spół-
dzielni. Wykluczenie z niej 
nie oznacza automatycznie 
pozbawienia prawa do dal-
szego zamieszkiwania w lo-
kalu. Dla przeprowadzenia 
eksmisji niezbędny jest wy-
rok sądowy, a na jego wy-
danie i uprawomocnienie 
trzeba poczekać.  

Większość „spóźnial-
skich”, wobec których 
wszczęte zostają procedu-
ry zmierzające do wyklu-
czenia, w odpowiednim 

momencie reguluje należ-
ności. Jednak nie wszyscy. 
A ponieważ droga do roz-
liczenia uciążliwych dłuż-
ników jest  długa i trud-
na, to taka sytuacja bywa  
czasami wykorzystywana 
przez niektórych lokato-
rów.  Mimo że nie mają 
problemów finansowych, 
to jednak nie kwapią się 
do wypełniania zobowią-
zań wobec spółdzielni. Ta-
kich „sprytnych” lokato-
rów, zdaniem spółdziel-
czych samorządowców od 
lat zajmujących się tą pro-
blematyką, jest nawet oko-
ło 20 procent wśród dłuż-
ników. Nie raz widzieli 
dłużników podjeżdżających 
wypasionymi autami w po-
bliże siedziby spółdzielni. 
Wysiadali z nich i udając 
poszkodowanych  skarżyli 
się w administracji na cięż-
ki los i domagali się anu-
lowania swych zaległości 
czynszowych. 

Takich przypadków mo-
że nie ma wiele, ale się 
zdarzają. Skłaniają one 
do szczególnie rzetelne-
go analizowania sytuacji  
spółdzielców mających za-
ległości czynszowe. Człon-
kowie rad osiedli i Rady 
Nadzorczej starają się to 
robić rzetelnie. Ich decyzje 
mają bowiem duży wpływ 
na życie lokatorów, którzy 
z różnych przyczyn wpa-
dli w trudności finanso-
we. Przede wszystkim nie-
odzowna jest dobra wola z 
ich strony. A z nią różnie 

bywa. Mimo zaproszeń na 
posiedzenia Rady Nadzor-
czej, na którym podejmo-
wane są decyzje o wyklu-
czeniu ze spółdzielni, wie-
lu zaproszonych dłużników 
się nie pojawia.  A przecież 
w licznych przypadkach 
udaje się znaleźć rozwią-
zanie, na przykład poprzez 
rozłożenie spłaty długu na 
dogodne raty. Nie ma jed-
nak możliwości anulowa-
nia należności.     

Jest też grupa osób, 
która nie podejmuje żad-
nych działań, by uregulo-
wać należności i próbu-
je jak najdłużej mieszkać 
na koszt innych spółdziel-
ców. Niektórym do tej po-
ry się to udawało, gdyż 
miasto, mimo ustawowego 
obowiązku,  nie zapewnia-
ło lokali socjalnych. Obec-
nie władze miejskie zabra-
ły się do rozwiązywania 
tego problemu i zawarły 
pierwsze ugody z PSM w 
sprawie przydzielenia lo-
kali socjalnych dla lokato-
rów mających wyroki eks-
misyjne. To powinno skło-
nić wszystkich spółdziel-
ców do terminowego re-
gulowania opłat czynszo-
wych, które przeznaczane 

są na utrzymanie bloków 
i infrastruktury komunal-
nej oraz poprawę warun-
ków mieszkaniowych na 
piątkowskich osiedlach. (i)

Mobilizowanie czynszowych dłużników  

Poznańska 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa

Osiedle Bolesława 
Chrobrego 117, 
60-681 Poznań

tel. 61 8272-200, 
fax 61 8223-053

Godziny przyjmo-
wania interesantów 
w Zarządzie i admi-
nistracjach osiedli: 
poniedziałek 12 - 17 
wtorek, środa, czwar-
tek, piątek 9 - 12

Dyżur 
członków Zarządu: 
poniedziałek 15 - 17
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Z prac Rady Nadzorczej PSM

Podwyżki dla Dalkii

Lipcowe posiedzenie 
Rady Nadzorczej Poznań-
skiej Spółdzielni Mieszka-
niowej tradycyjnie rozpo-
częło się od rozpatrzenia 
spraw członków niewywią-
zujących się z obowiązku 
płacenia czynszu. Następ-
nie członkowie Rady wy-
słuchali informacji na te-
mat wyników ekonomicz-
nych Spółdzielni za 5 mie-
sięcy tego roku.

Jeśli chodzi o fundusz 
remontowy, to na koniec 
maja wszystkie osiedla po-
siadały na kontach środ-
ki finansowe. W gospodar-
ce zasobami mieszkaniowy-
mi na eksploatacji podsta-
wowej na wszystkich osie-
dlach, za wyjątkiem Osie-
dla Władysława Łokietka 
oraz Osiedli Władysława 
Jagiełły i Zygmunta Sta-
rego, gdzie deficyt był za-
planowany, wyniki były do-
datnie. Dodatnie było rów-
nież saldo rozliczeń gazu, 
za wyjątkiem nieruchomo-
ści przy ul. Grobla. Niedo-
bór w rozliczeniach z loka-

torami zimnej wody wystą-
pił na osiedlach: Bolesława 
Chrobrego, Jana III Sobie-
skiego i Bolesława Śmiałe-
go. Saldo rozliczeń wywo-
zu odpadów komunalnych 
na większości osiedli by-
ło dodatnie, za wyjątkiem 
Osiedla Bolesława Śmiałe-
go i ul. Grobla. Deficyt ten 
znajduje jednak pokrycie w 
rozliczeniu międzyokreso-
wym kosztów wywozu śmie-
ci. Na osiedlach występuje 
tendencja spadkowa liczby 
zamieszkujących osób. We-
dług stanu na 31 maja tego 
roku liczba ta była niższa 
o 334 osoby w porównaniu 
ze stanem na 31 grudnia 
2011 r. Tylko w maju licz-
ba zamieszkujących osiedla 
zmniejszyła się o 47 osób.

Rada Nadzorcza PSM 
zaakceptowała decyzję Za-
rządu w sprawie zwiększe-
nia od 1 sierpnia 2012 r. we 
wszystkich zasobach Spół-
dzielni zaopatrywanych w 
ciepło przez Dalkię SA za-
liczek na centralne ogrze-
wanie i ciepłą wodę oraz 

opłat stałych. Wynika to 
z podwyżek wprowadzo-
nych przez Dalkię. O no-
wych stawkach mieszkań-
cy zostaną powiadomieni 
oddzielnie. Wprowadzenie 
w życie korekt zaliczek na-
stępować będzie przy usta-
laniu ich wysokości na ko-
lejny okres rozliczeniowy w 
momencie rozliczania okre-
su poprzedniego.

208 spółdzielców z Osie-
dla Bolesława Śmiałego 
zwróciło się z pismem do 
Zarządu i Rady Nadzorczej 
PSM w sprawie zagospoda-
rowania działki 487/1 na 
tym osiedlu. Miał tam po-
wstać plac parkingowy dla 
28 samochodów, boisko re-
kreacyjne oraz teren zielony 
z ławkami. Decyzję o takim 
zagospodarowaniu działki 
podjęto przed dwoma laty. 
Okazuje się jednak, że in-
westycja ta nie jest wcale 
sprawą prostą. Teren ten 
Spółdzielnia otrzymała od 
miasta w zamian za grun-
ty pod drogami miejskimi. 
Tymczasem spadkobiercy 

osoby, która kiedyś sprze-
dała grunt Skarbowi Pań-
stwa, a grunt ten następnie 
został przekazany samorzą-
dowi miejskiemu, wystąpili 
o unieważnienie aktu sprze-
daży. Uzasadniają to tym, 
że grunt nie jest wykorzy-
stywany na cele, na jakie 
został wywłaszczony. Po za-
wiadomieniu o toczącym 
się postępowaniu zwroto-
wym, administracji osiedla 
nie pozostało nic innego jak 
wstrzymać prace nad zagos=
podarowaniem terenu. Ta-
ki stan będzie trwał aż do 
zapadnięcia prawomocnego 
wyroku. Rada Nadzorcza, 
po wysłuchaniu informacji, 
uzgodniła odpowiedź dla 
mieszkańców.

Na koniec podsumowa-
no tegoroczne Dni Piątko-
wa. Imprezę oceniono jako 
udaną. Sztuczne ognie by-
ły najlepsze w historii Dni 
Piątkowa. Bezpłatnym ba-
daniom profilaktycznym, 
dzięki staraniu członkini 
Rady Urszuli Cichej, pod-
dało się 180 osób, koszto-
wały one 1500 zł, Spółdziel-
nia nie wydała na ten cel 
ani złotówki, również oso-
by przeprowadzające bada-
nia nie pobrały za to ani 
złotówki. Także inni człon-
kowie Rady – Marek Kluj 
i Czesław Koperski czynnie 
włączyli się w organizację. 
Dzięki Cz. Koperskiemu od-
był się pokaz dżudo. Bra-
kowało jednak popołudnio-
wych imprez dla dzieci – 
stwierdzono. (maja)
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Każda pracująca osoba 
marzy o tym, aby po pełnym 
wysiłku i trudów roku móc 
odpocząć od zgiełku i goni-
twy dnia codziennego. Mie-
siące takie, jak czerwiec, li-
piec oraz sierpień są okre-
sem, kiedy szczególnie inten-
sywnie myślimy o możliwo-
ści odpoczynku. Skoro cały 
rok rzetelnie pracujemy, po-
winniśmy przez kilkanaście 
dni cieszyć się beztroską.

Pogoda w Polsce od wie-
lu lat nas zaskakuje, co cie-
płe i słoneczne wakacje sta-
wia pod znakiem wielkiej 
niewiadomej. Polacy coraz 
częściej decydują się na wa-
kacje za granicą. Przyczyna 
tego leży nie tylko w finan-
sach. Koszt wycieczki zagra-
nicznej nie odbiega od tego, 
ile musielibyśmy wydać pod-
czas pobytu nad Bałtykiem. 
Inspiracją, dla poszukiwa-
nia odpoczynku poza pol-
ską granicą, najczęściej na 
południu Europu lub półno-
cy Afryki, jest gwarancja po-
gody. Nikt nie chce przecież 
po wielu miesiącach chłodu, 
deszczu i wiatru przebywać 
w hotelowym pokoju, bez 
względu na to, jak komfor-
towy by on był.

Będąc zabieganymi i za-
jętymi obowiązkami dnia co-
dziennego, najczęściej zwra-
camy się do biur podróży, 
które bardzo chętnie przy-
gotują dla nas odpowiada-
jącą nam ofertę, adekwat-
ną do naszych oczekiwań.

Wydarzenia ostatnich 
dni pokazały, że przed pla-
nowanym wypoczynkiem 
warto ponieść pewien do-
datkowy trud dla sprawdze-
nia biura podróży, które or-
ganizuje nasz wymarzony 
wypoczynek.

W pierwszej kolejności, 
zanim przystąpimy do spo-
rządzenia listy rzeczy nie-
zbędnych na wakacjach, po-
winniśmy uzyskać informa-
cję na temat tego, czy biu-
ro posiada licencję na wyko-
nywanie działalności tury-
stycznej oraz czy jest ubez-
pieczone.

Informacje takie uzy-
skamy w Centralnej Ewi-
dencji Organizatorów Tu-
rystyki i Pośredników Tu-
rystycznych prowadzonej 
przez Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki oraz urzędy 
marszałkowskie. Jeżeli biu-
ro podróżny widnieje w ta-
kiej ewidencji, możemy być 
pewni, iż posiada gwaran-
cję bankową bądź ubezpie-
czeniową lub umowę ubez-
pieczeniową. Niezbędne jest 
również sprawdzenie kwo-
ty, na jaką biuro jest ubez-
pieczone, ponieważ to z tej 
sumy organizowany będzie 
nasz ewentualny wcześniej-
szy powrót do kraju. War-
to sprawdzić czy ubezpiecze-
nie dotyczy upadłości. Wów-
czas możemy mieć pewność, 
że w przypadku upadłości 
biura podróży zostanie nam 
zapewniony bezpieczny po-
wrót do Polski. Ubezpiecze-
nie da nam również możli-
wość dochodzenia odszko-
dowania od biura podróży 
za niewywiązanie się z za-
wartej umowy.

Jeżeli biuro podróży or-
ganizuje wycieczkę zagra-
niczną, warto sprawdzić, 
czy ma uprawnienie do jej 
organizacji. Informacja ta-
ka znajduje się w dziale II 
formularza Centralnej Ewi-
dencji Organizatorów Tu-
rystki i Pośredników Tury-
stycznych. Biuro podróży 
musi posiadać zezwolenie 
na organizowanie wycieczek 
w obrębie jednej z czterech 
grup państw świata. Gru-
pa I to Polska, grupa II to 
kraje europejskie z wyłącze-
niem graniczących z Polską, 
grupa III to pozostałe kraje 
świata, zaś grupa IV to nasi 
sąsiedzi. Jeżeli w dziale tym 
znajduje się adnotacja „wg 
rozporządzeń MF z 16 i 21 

grudnia 2010 roku”, ozna-
cza to iż biuro podróży ma 
uprawnienie do organizo-
wania wycieczek we wszyst-
kich czterech grupach.

Warto również spraw-
dzić w Polskiej Izbie Tury-
stycznej, Biurze Informacji 
Gospodarczej czy też urzę-
dach marszałkowskich, czy 
biuro podróży posiada płyn-
ność finansową, jak rów-
nież czy nie zalega z podat-
kami. Informacji takich nie 
udzielą nam urzędu skarbo-
we, które nie mają upraw-
nień do udzielania informa-
cji osobom trzecim na temat 
podatników.

Dzwoniąc do Polskiej 
Izby Turystycznej warto 
również sprawdzić, czy na-
sze biuro turystyczne jest 
tam zrzeszone, co dodatko-
wo podnosi jego pewność ja-
ko podmiotu gospodarczego.

Najważniejszym etapem 
jest moment podpisania 
umowy. Należy pamiętać, 
iż podpisując umowę z biu-
rem podróży wyrażamy zgo-
dę, jak również zobowiązu-
jemy się do wszystkiego, co 
zawarte w postanowieniach 
umowy. Dlatego tak ważne 
jest jej wnikliwe przeanali-
zowanie. Jeżeli jakieś zapi-
sy są dla nas niezrozumia-
łe, biuro podróży powin-
no udzielić nam szczegóło-
wych wyjaśnień. Powinni-
śmy również upewnić się, 
czy dobrze zrozumieliśmy 
nasze obowiązki, jak rów-
nież obowiązki organizato-
ra. Analizując umowę war-
to zapoznać się także z tak 
zwanymi klauzulami niedo-
zwolonymi. Klauzule nie-
dozwolone to zapisy umo-
wy, które w sposób rażący 
wpływają na pozycję stron 
umowy – umniejszając jej 
uprawnienia. Zapisy te w 

przypadku umieszczenia w 
umowie są bezskuteczne – 
żadna ze stron nie może się 
na nie powoływać. Rejestr 
klauzul niedozwolonych pro-
wadzony jest przez Urząd 
Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów.

Kolejnym istotnym ele-
mentem jest ustalenie or-
ganizatora. Biuro podróży 
może być jedynie pośredni-
kiem posiadającym oferty 
wielu organizatorów. Przed 
podpisaniem umowy warto 
w podobny sposób, jak biu-
ro podróży, sprawdzić orga-
nizatora.

Istotnym elementem, 
jest również rodzaj ubez-
pieczenia, program wyciecz-
ki, wysokość opłat dodatko-
wych. Informacje te dadzą 
nam wszechstronną wiedzę 
na temat organizowanej wy-
cieczki i pozwolą uniknąć 
wielu rozczarowań.

Liczba elementów przed-
stawionych powyżej, które 
powinny zostać sprawdzo-
ne, może zniechęcać do wni-
kliwego badania pozycji biu-
ra podróży oraz organizato-
ra. Należy jednak pamiętać, 
iż urlop powinien być na-
grodą za trudy całego ro-
ku, a także rekompensować 
mroźne miesiące, które na-
staną. Warto zadbać o to, 
aby urlop przeznaczyć wy-
łącznie na wypoczynek spę-
dzony na plaży, nie zaś na 
lotniskowej podłodze.

Przed podpisaniem umo-
wy i udaniem się na zasłu-
żony wypoczynek nierzad-
ko warto zasięgnąć pora-
dy profesjonalisty – adwo-
kata, który służąc doświad-
czeniem, udzieli wyjaśnień 
na temat prawnych aspek-
tów organizowanego wyjaz-
du. Gdyby zaś po powrocie 
biuro podróży nie spełniło 
naszych oczekiwań, pozo-
staje możliwość dochodze-
nia odszkodowania na dro-
dze sądowej.

Karolina Służewska-Woźnicka, 
adwokat

Jakub Krupka, 
aplikant adwokacki

PS. Autorzy pracują w Kancelarii 
Adwokatów i Radców Prawnych 
Celichowski Spółka Partnerska 

w Poznaniu, ul. Szkolna 5/15, 
www.kancelaria-csp.pl

Bezpieczeństwo na wakacjach,
czyli jak sprawdzić biuro podróży

Karolina Służewska-Woźnic-
ka, adwokat

Jakub Krupka, aplikant ad-
wokacki
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Poznań, dnia 25. 07. 2012 
Sygn. akt Km 2066/10
w odpowiedzi podać: sygn. akt

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - 
Stare Miasto w Poznaniu Damian Mucha Kancelaria 
Komornicza w Poznaniu zawiadamia na podstawie art. 953 
k.p.c. w związku z art. 983 k.p.c., że w dniu 19.09.2012 r.
 o godz.10.00 w Sali Nr 5 Sądu Rejonowego Poznań - 
Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA
własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu 
mieszkalnego nr 87 położonego w Poznaniu na os. 
Bolesława Chrobrego 19, wchodzącego w skład spadku 
po zmarłej Bożennie Annie Marek, dla którego nie 
została założona księga wieczysta, przy uczestnictwie 
spadkobierców Innocentego Augustyna Marek, Dariusza 
Tomasza Marek, Martyny Marek, Krzysztofa Marek, 
małoletniego Piotra Jana Marek reprezentowanego 
przez przedstawiciela ustawowego Marię Marek.
Własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zostało 
oszacowane na kwotę: 304.457,00 zł. Cena wywoławcza 
w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości 
oszacowania, tj. kwotę: 202.971,33 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest przed jej 
rozpoczęciem złożyć rękojmię w wysokości 30.445,70 zł. 
Rękojmię można złożyć w następujący sposób:
- gotówką w dniu i miejscu licytacji od godz. 9.30,
- na rachunek bankowy komornika nr 72 1020 4027 

0000 1902 0290 3649 PKO BP SA I/O Poznań, w taki 
sposób, by uznanie rachunku nastąpiło najpóźniej w 
dniu poprzedzającym licytację,

- w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w 
upoważnienie jej właściciela do wypłaty całego 
wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia 
sądu o utracie rękojmii.

Nieruchomość tę można codziennie oglądać w ciągu 
dwóch tygodni przed terminem licytacji, oraz akta 
postępowania egzekucyjnego można przeglądać w 
Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu w 
II Wydziale Cywilnym.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do 
przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność 
na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed 
rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły 
powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości 
lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w 
tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli 
nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną 
zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem 
licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji 
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia 
o przysądzaniu własności.

Damian Mucha
komornik sądowy

ZAGINĄŁ KOT
W nocy 11 lipca zaginął kot BE-

NIU. Ma około roku, sterylizowany, ma 
wszczepiony chip. Jest czarno-biały, ma 
biały krawat i białe skarpetki, na białym 
nosie czarną plamkę. Jeśli ktoś widział, 
proszę o kontakt: 506 485 522. Dla zna-
lazcy nagroda!

Honorata Plecińska, blok 7 na Os. 
Bolesława Chrobrego.

Śpiewająca poetka 
z „Dąbrówki”

Wiesława Felińska jest au-
torką ciekawych wierszy (prze-
ważnie miłosnych i satyrycz-
nych), nastrojowych tekstów 
piosenek i kompozycji muzycz-
nych, które z dużym powodze-
niem śpiewa, akompaniując so-
bie na gitarze. O popularności 
Wiesławy Felińskiej świadczą 
liczne zaproszenia do udziału w 
koncertach, pochlebne recenzje 

w prasie, wywiady radiowe i telewizyjne.
W młodości trenowała akrobatykę sportową (KKS „Pio-

nier” Szczecin), zdobywając tytuł wicemistrzyni Polski w ćwi-
czeniach dowolnych. 25 lat pracowała w administracji PKP w 
Poznaniu, gdzie jako zwierzchnik i społecznik dobrze poznała 
ludzi i ich problemy. Wrażliwość na sprawy ludzkie znajduje 
odbicie w jej twórczości. Przez pewien czas prowadziła (jedy-
ne wówczas w kraju) Biuro Pisania Poezji.

Współpracuje z Salonem Artystycznym im. Jackowskich w 
Pobiedziskach. Jest autorką książki pt. „Satyryczne spostrze-
żenia paniom i panom do przemyślenia” (Drukarnia Oświato-
wa, Poznań 2007 r.). Poetka wielokrotnie uczestniczyła w im-
prezach w „Dąbrówce”, wspierając je swoją twórczością. Obda-
rzona pięknym, ciepłym głosem śpiewała przy gitarze zawsze 
chętnie oczekiwane piosenki. Wiesława Felińska podczas Tur-
nieju Poezji Biesiadnej organizowanego przez Bibliotekę im. 
Stanisława Grochowiaka w Lesznie uzyskała z woli publicz-
ności wyróżnienie za swoje teksty. W werdykcie autorkę ob-
darowano komplementem: „za przyjazną ludzką osobowość”. 
Tymi słowami powitali książkowy debiut Wiesławy Felińskiej 
Jerzy Grupiński (członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich) i 
Daromiła Wąsowska-Tomawska (prezes Salonu Artystyczne-
go im. Jackowskich).

Oto wiersze wybrane z książki Pani Felińskiej:

MAGDALENA
NIE DLA NIEJ RODZINNA ARENA,
BO USAMODZIELNIĆ SIĘ ZAWSZE WOLI.
NIE NARZEKA, GDY JĄ COŚ ZABOLI.
Z POZORU MIŁA, A W SUMIE OSTRA Z NIEJ PIŁA.
CHOĆ TRUDNOŚCIOM I WROGOM POTRAFI CZOŁA STAWIĆ
ZBYT WCZEŚNIE, BY JĄ W RAMKĘ OPRAWIĆ.

KRYSTYNA
SZYBKOCZYNNA JAK MASZYNA.
CHOĆ MÓWIĄ, ŻE PECHOWA
NIKT NIE ODGADNIE
CO WE WNĘTRZU CHOWA.
TO SIĘ UŚMIECHA, ROBI RÓŻNE MINY,
POD TAJNĄ DATĄ KRYJE URODZINY.

DOROTA
TO IMIĘ NOSI Z REGUŁY NIECNOTA.
CHOĆ LUBIANA, ŻWAWA I WESOŁA,
GDYBY NIE BLISCY BYŁABY GOŁA.
ZAKRĘĆ SIF CHŁOPIE KOŁO DOROTY,
JEŚLI CHCESZ SPRAWIĆ SOBIE KŁOPOTY.

KOBIETY
RÓŻNE SĄ: TRZPIOTKI I ROZWAŻNE,
BARDZO WESOŁE I BARDZO POWAŻNE,
POBOŻNE I GRZESZNE ZAWISTNE, SZCZERE,
MAŁOMÓWNE, SKROMNE I ROBIĄCE KARIERĘ.
PONĘTNE – CZYLI GORĄCE,
OSCHŁE, CHŁODNE, ODPYCHAJĄCE
JUŻ NIE PANIENKI, ALE MĘŻATKI
BEZ ZOBOWIĄZAŃ, BABCIE I MATKI.
SZCZUPŁE I ZGRABNE NICZYM LALECZKI,
TĘGIE OKRĄGŁE, OBŁE JAK BECZKI.
JEDNE SĄ MNIEJ, INNE BARDZIEJ ZADBANE,
ALE KONIECZNIE CHCĄ BYĆ POTRZEBNE, NO I KOCHANE!
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Prosto z miasta 

Wydłużyć wakacje!
Niedawne piłkarskie Euro a 

potem igrzyska olimpijskie spra-
wiły, że przeszliśmy przyspieszone 
kursy krzesania optymizmu. Po 
każdej porażce niezrażeni dzien-
nikarze wynajdywali kolejny po-
wód do rozbudzania nowych na-
dziei. Przegrali z kretesem tenisi-
ści, kolarze i siatkarze, nic to, za-
raz przecież startują lekkoatleci i 
wioślarze. Oni też dostali łupnia, 
a co tam, wygrają ciężarowcy al-
bo kajakarze. I tak na okrągło. 
Szczególnie znaczący postęp na-
stąpił w wynajdywaniu wszela-
kich usprawiedliwień tego ciągu 
niepowodzeń. A to pogoda była 
niesprzyjająca – wiał za mocny 
wiatr lub słońce za słabo świeciło, 
a to sędziowie okazywali się nie-
sprawiedliwi, to znowu ktoś się 
nadmiernie zdenerwował, a inny 
dla odmiany niedostatecznie roz-
budził, losowanie było niekorzyst-

ne, albo przeciwnik wyjątkowo 
nieodpowiedni. Bo wygrał. Sło-
wem, wszyscy i wszystko sprzysię-
gło się, by uniemożliwić naszym 
reprezentantom osiągnięcie suk-
cesów, na które w pełni zasłuży-
li, przygotowując się przez kilka 
lat za pieniądze podatników do 
olimpijskiego występu.

***
Z tej wielkiej liczby sporto-

wych nieudaczników – którym 
albo się nie chciało, albo nie 
wyszło – paru się jednak wyła-
mało i zdobyło medale. Mamy 
więc kilku prawdziwych bohate-
rów. Akurat tylu, ilu trzeba, w 
sam raz. Gdyby było ich więcej, 
nie pomieściliby się na łamach 
gazet i w telewizyjnych studiach, 
a my chyba nie przeżylibyśmy ta-
kiego sukcesu. Nie mamy w tym 
bowiem żadnego doświadczenia. 
Co innego w przetrzymywaniu 

klęsk wszelakich. W tym jeste-
śmy mistrzami. Wszystkie po-
rażki potrafimy mężnie znieść, a 
nawet przemienić w zwycięstwa. 
Ta narodowa umiejętność może 
w najbliższych miesiącach okazać 
się bardzo przydatna, gdyż pra-
wie wszyscy ekonomiści i niektó-
re media straszą nadciągającym 
kryzysem. A wtedy wiary, nadziei 
i pieniędzy będzie nam potrzeba 
jak nigdy.

***
Na razie jednak docierają 

jedynie, i to głównie z zachodu, 
kolejne burze i wichury. Skąd 
się tyle tam tego bierze i dlacze-
go ciągle je nam podsyłają? Kie-
dyś tak nie było. Chyba dopiero 
jak weszliśmy do Unii Europej-
skiej, to się zaczęły te wszystkie 
pogodowe i sportowe nieszczę-
ścia. Ale damy radę. W końcu 
z niewielką pomocą medialnych 

przyjaciół przekujemy je w zwy-
cięstwa, choćby tylko moralne.

***
Podbudowani lejącym się ze-

wsząd – a już szczególnie z telewi-
zyjnych ekranów – optymizmem, 
możemy ufnie i spokojnie delekto-
wać się tegorocznymi atrakcjami 
lata w mieście. Wszystko przebie-
ga jak należy. Biura turystyczne 
i parabanki upadają, w firmach 
mnożą się afery i podsłuchy, loty 
samolotowe zostają odwołane, w 
tramwajach i pociągach gorąco i 
tłoczno, kolejne śródmiejskie uli-
ce są modernizowane, czyli roz-
kopywane, a włodarze Poznania, 
jak gdyby nigdy nic, starają się 
o organizację kolejnych igrzysk, 
młodzieżowych a może przed-
szkolnych w 2018 roku. I to nas 
właśnie powinno napawać opty-
mizmem – tyle się dzieje, i tak 
jest ciekawie!

WIST

  

Piątkowskie opowieści

Karol z przystanku Pestki
Jadąc Poznańskim Szyb-

kim Tramwajem, na ogół nie 
zastanawiamy się nad nazwa-
mi poszczególnych przystan-
ków. Bardziej zwracamy uwa-
gę na ich kolory, a płynące z 
głośników nazwy wybrzmiewa-
ją bez większej refleksji. Trzy 
z nich znajdują się w zasięgu 
Piątkowa – obszaru naszych za-
interesowań.

Niedawno jednak nastąpiły 
wielkie zmiany na przystanku 
pomarańczowym, czyli „Kur-
pińskiego”. Zespół sympatycz-
nych młodych ludzi wykonał 
tam nową dekorację malar-
ską. Zamiast pseudograffiti i 
beznadziejnych bazgrołów, po-
jawił się efektowny motyw kla-
wiatury fortepianowej z por-
tretem patrona przystanku i 
objaśnieniem. Naturalną kole-
ją rzeczy pojawia się zaintere-
sowanie osobą Karola Kurpiń-
skiego – tym bardziej że patro-
nuje on też ulicy prostopadłej 
do przebiegu trasy Pestki. Kim 
był, poza tym, że określono go 
jako kompozytora?

Urodził się 6 marca 1785 
roku we Włoszakowicach koło 
Leszna, w rodzinie organisty. 
W otoczeniu obydwojga rodzi-
ców miał muzyków, którzy za-
jęli się wstępną edukacją chłop-
ca, a potem wprowadzili w taj-
niki zawodu organisty. W la-
tach 1800-1810 pracował w oko-

licach Lwowa, a potem przepro-
wadził się do Warszawy i odtąd 
był kojarzony ze stolicą. Został 
drugim dyrygentem orkiestry 
Teatru Narodowego i pełnił tę 
funkcję przez kolejnych 30 lat 
– najpierw wspólnie z Józefem 
Elsnerem, a od 1824 roku kie-
rował instytucją już samodziel-
nie. Szybko stał się bardzo po-
pularny i jako dyrygent, i kom-
pozytor. Debiutował kompozy-
torsko 4 grudnia 1810 kantatą 
ku czci Napoleona, a w maju 
następnego roku została wy-
stawiona jego pierwsza opera: 
„Dwie chatki”. Wkrótce skom-
ponował operę „Pałac Lucype-
ra”, a w 1812 kolejne: „Ruiny 
Babilonu” oraz „Marcinowa w 
seraju”.

W tym czasie dał się po-
znać także jako publicysta, pe-
dagog i teoretyk; w 1820 ro-
ku zaczął wydawać pierwsze 
polskie czasopismo muzyczne 
„Tygodnik Muzyczny”, w któ-
rym publikował artykuły na 
temat estetyki, historii muzy-
ki, recenzje oper i koncertów. 
Opracował też m.in. „Wykład 
systematyczny zasad muzyki 
na klawikord” (1819), „Zasady 
harmonii tonów” (1821) oraz 
„Zasady harmonii wykładane 
sposobem lekcji dla lubowni-
ków muzyki” (1844). Bardzo 
szybko zyskał sobie wielką po-
pularność i uznanie. W 1819 

roku został na jego cześć wybi-
ty złoty medal, w tym samym 
roku został nadwornym kapel-
mistrzem cara Aleksandra I. 
To Kurpiński kierował prawy-
konaniem Koncertu fortepia-
nowego f-moll Fryderyka Cho-
pina. Napisał wiele znanych 
dobrze do dziś melodii, m.in. 
monumentalnych polonezów, 
wśród nich „Witaj królu:”, 
skomponowanego na cześć ca-
ra Aleksandra I. Był twórcą 
27 utworów scenicznych (za-
chowało się do dziś tylko 18), 
symfonii „Bitwa pod Możaj-
skiem”, mszy, pieśni religij-
nych, licznych utworów kame-
ralnych. W jego muzyce wyraź-
nie widoczny jest wpływ Józe-
fa Haydna i Wolfganga Ama-
deusza Mozarta.

W 1823 roku wyjechał ja-
ko stypendysta rządu w podróż 
po Europie w celu poznania or-
ganizacji teatrów operowych w 
zachodniej Europie i przenie-
sienia ich osiągnięć na grunt 
sceny warszawskiej. Z podróży 
tych zachował się interesujący 
dziennik, wydany po II wojnie 
światowej. Przez ponad 20 lat 
w pełni zasłużenie był osobą nu-
mer jeden w muzycznym świe-
cie Warszawy.

W czasie powstania listopa-
dowego Karol Kurpiński zasły-
nął szeregiem utworów patrio-
tycznych, przede wszystkim po-

rywającą melodią do „Warsza-
wianki” Casimira Delavigne’a.
Po klęsce powstania pozostał 
na swoim stanowisku, co spo-
wodowało niejednoznaczną 
ocenę jego postaci w polskich 
środowiskach patriotycznych. 
W rezultacie, mimo kontynu-
owania działalności artystycz-
nej i założenia szkoły śpiewu, 
był coraz bardziej osamotnio-
ny. Dały też znać o sobie nie 
najciekawsze cechu charakte-
ru (zwłaszcza umiejętność bez-
względnej, nieprzebierającej w 
środkach walki o pozycję), co 
sprawiło, że ten najznakomit-
szy, jak pisał Jerzy Waldorff, 
symfonik polski przed Chopi-
nem, zmarł niemal w opusz-
czeniu w Warszawie, 18 wrze-
śnia 1857 roku. 

Pięknie zaaranżowany 
przystanek Poznańskiego Szyb-
kiego Tramwaju, poświęcony 
osobie Karola Kurpińskiego, 
bardzo dziś kontrastuje z pozo-
stałymi stacjami popularnej li-
nii. Miejmy nadzieję, że wkrót-
ce także inne (poza przystan-
kiem Aleja Solidarności, który 
już jest ozdobiony tematycz-
nie) zmienią swoją, oględnie 
mówiąc, mało atrakcyjną for-
mę. A „Kurpińskiego” ocaleje 
przed wandalami.

Marek Rezler
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„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 

Tel. 61 822 78 57,  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

Jak rozmawiać z nastolatkiem o seksie?
Dzieci od narodzin są 

istotami seksualnymi i jako 
takie mają prawo zdobywać 
wiedzę na temat seksualno-
ści człowieka, aby prawidło-
wo się rozwijać i funkcjono-
wać w życiu. Powinny orien-
tować się w budowie wła-
snego ciała, różnicach mię-
dzy płciami i wiedzieć skąd 
się biorą.

Pytania dotyczące sek-
su pojawiają się już w okre-
sie przedszkolnym. Gdy kil-
kulatek pozna różnice mię-
dzy płciami i dowie się, skąd 
biorą się dzieci, jego cieka-
wość zostaje na długo za-
spokojona. Dziecko od naj-
młodszych lat zdobywa wie-
dzę o seksualności, zgodnie 
z kolejnymi etapami rozwo-
ju psychoseksualnego.

Rodzice powinni weryfi-
kować tę wiedzę, być auto-
rytetem dla młodego czło-
wieka. Dziecko oczekuje od 
rodzica pomocy, oddziele-
nia prawdy od mitów, a 
nie strofowania, zabrania-
nia, zawstydzania czy mil-
czenia. Najlepiej rozmawiać 
z dziećmi wprost i rzeczowo, 
nie robić uników, lecz mó-
wić o faktach. Trzeba roz-
mawiać w sposób naturalny 
i bez aury tajemniczości. Do-
brze jest przekazać dziecku 
rzetelne informacje już wte-
dy, gdy pojawiają się pierw-
sze pytania, czyli najczęściej 
już w wieku przedszkolnym.

Odpowiedzi powinny być 
dostosowane do wieku, ale 
zawsze rzetelne i zgodne 
z prawdą. Kłamstwo może 

spowodować utratę zaufania 
do rodzica i brak otwartości 
w przyszłości. Dobrze jest 
o dojrzewaniu rozmawiać 
wcześniej, a nie, kiedy już 
jest faktem. Rodzice powin-
ni przekazać młodemu czło-
wiekowi tak ważne zagadnie-
nia okresu dojrzewania, jak 
zmiany fizjologiczne i psy-
chiczne, problemy inicjacji 
seksualnej, chorób przeno-
szonych drogą płciową oraz 
metody antykoncepcji.

Dojrzewanie seksual-
ne to czas dynamicznego 
rozwoju całego organizmu, 
wszystkich narządów i tka-
nek pod wpływem ustalania 
się nowej gospodarki hormo-
nalnej. Dojrzewanie niesie 
też zmiany w fizjologii. U 
dziewcząt zaczyna się mie-
siączka, u chłopców erekcje i 
polucje nocne. Gdy 10-11-lat-
ka ma menstruację, w sferze 
emocjonalnej jest dzieckiem, 
które musi radzić sobie z 
fizjologią dojrzałej kobiety. 
Potrzebuje nie tylko infor-
macji o miesiączce, ale tak-
że praktycznej wiedzy (np. 
jakie wybrać podpaski, jak 
dbać o higienę). Ważne też, 
by została potraktowana de-
likatnie, żeby matka udzie-
liła jej wsparcia. Również 
chłopcy powinni być otocze-
ni uwagą rodziców. Potrze-
bują intymności. Nie należy, 
więc wchodzić bez pukania 
do łazienki czy komentować 
polucji nocnych.

Niezależnie od płci, na-
leży chronić nastolatków 
przed krytycznymi uwaga-

mi dotyczącymi ich ciała. 
Są wrażliwi na tym punkcie, 
bo w nowych wcieleniach 
czują się niepewnie. Poważ-
ne zmiany zachodzą też w 
uczuciach nastolatka. Labil-
ność emocjonalna, reakcje 
nieadekwatnie silne wobec 
wywołujących je bodźców, 
niskie poczucie własnej war-
tości, negacja świata doro-
słych, to tylko wycinek tego, 
co się dzieje w psychice na-
stolatka. Młody człowiek nie 
do końca rozumie swoje re-
akcje. A jeśli dodatkowo ma 
poczucie, że jest nieakcepto-
wany przez najbliższe osoby, 
czas dojrzewania może być 
dla niego bardzo trudny.

Cały wachlarz emocji po-
jawia się też w relacji z rodzi-
cami. Dziecko podświado-
mie dąży do tego, by znisz-
czyć dotychczasową więź i 
zbudować nową, partner-
ską. Wraz z tym procesem 
pojawia się m.in. złość, po-
czucie winy, niepewność. 
Nastolatek chce decydować 
o sobie, wziąć odpowiedzial-
ność za swoje działania, 
przez co traci część opieki 
rodziców i poczucia bezpie-
czeństwa, które mu zapew-
niali. Budując własny świat, 
musi sprzeciwić się temu, co 
znane i kochane. Nagle to ró-
wieśnicy stają się punktem 
odniesienia, ich uznanie jest 
najważniejsze.

Dojrzewanie seksualne 
zaczyna się od świadomo-
ści nastolatka, że jego ciało 
nie przypomina już sylwet-
ki dziecka, tylko mężczyzny 
lub kobiety. Potem zauważa, 
że zaczyna go pociągać płeć 
przeciwna i że on także jest 
dla niej atrakcyjny. Pojawia-
ją się potrzeby seksualne, 
a wreszcie pierwsza inicja-
cja. Poprzedzają ją inne za-
chowania, np. masturbacja. 
Ważne, by rodzice nie kara-
li za to dziecka, lecz zacho-
wywali się dyskretnie. Kie-
dy do głosu dochodzą szale-
jące hormony, chłopcy czują 
silną potrzebę rozładowania 
napięcia seksualnego, która 
nie pokrywa się z potrzebą 
tworzenia więzi. Jeżeli nie 
znajdują partnerki, czasem 
poprzestają na masturbacji. 
Dziewczęta chcą natomiast 
budować więź emocjonalną 
z chłopcami, a potrzeba roz-

ładowania seksualnego nie 
jest u nich tak istotna.

Nastolatek łatwiej upo-
ra się trudami dojrzewa-
nia, jeśli rodzice rozpoczę-
li uświadamianie seksualne 
na wcześniejszych etapach 
rozwoju. Jeśli zamierzają za-
jąć się tym dopiero w okre-
sie dorastania, mogą trafić 
na silny opór – młody czło-
wiek czuje, że rozmowa o 
najintymniejszych sprawach 
jest dla niego krępująca. Za-
chęcam do rozmów z nasto-
latkiem, do mówienia mu 
o zmianach zachodzących 
w ciele i psychice. Dobrze, 
by dowiedział się też od ro-
dziców, że do inicjacji sek-
sualnej potrzebna jest nie 
tylko dojrzałość biologicz-
na, ale także gotowość emo-
cjonalna.

Ideałem byłoby, gdyby 
rodzice mogli szczerze po-
wiedzieć dziecku, jak ważne 
jest przeżycie inicjacji z oso-
bą, którą się kocha i szanu-
je, przy której czuje się bez-
piecznie. Ten „pierwszy raz” 
ma duży wpływ na rozwój 
życia seksualnego. Trauma-
tyczne doznania związane z 
inicjacją mogą powodować 
w późniejszym wieku ozię-
błość, impotencję, kłopoty z 
wytryskiem, zaburzenia sek-
sualne, zahamowania i lęki 
przed ujawnianiem własnej 
seksualności. Dlatego warto 
przekonać nastolatka, by za-
nim podejmie decyzję o roz-
poczęciu życia seksualnego, 
dał sobie i partnerowi czas 
na poznanie swojego ciała, 
potrzeb i granic. Nastolatek 
musi także wiedzieć, że sto-
sunek seksualny niesie ze 
sobą ryzyko ciąży, zaraże-
nia się chorobami wenerycz-
nymi czy wirusem HIV. Je-
śli rodzice czują się skrępo-
wani, wtedy warto poszukać 
kompetentnej osoby, która 
mogłaby porozmawiać z na-
stolatkiem (np. ginekolog, 
seksuolog, psycholog).

Małgorzata Remlein
psycholog

Autorka tekstu jest psycho-
logiem. Pracuje z osobami, któ-

re: doświadczają lęków, obniżone-
go nastroju, depresji, zaburzeń psy-
chosomatycznych, mają problemy w 
relacjach z innymi, znajdują się w 
sytuacji kryzysu życiowego. Prowa-

dzi również terapię par. 
Gabinet Pomocy Psychologicznej 

www.malgorzataremlein.pl 
lub 660-140-488
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Krzyżówka
z Echem

Hasło krzyżówki z po-
przedniego numeru brzmia-
ło: Ferie z PSM.

BARAN (21.03 - 20.04). Jakoś udało się z famułą i kejtrem prze-
pynkać wakacje, ale zaś łatwo nie było. Gorsze od piorunów, gradu i 
wichury są… ceny. Za wszystko trza bulić jak za zboże.

BYK (21.04 - 21.05). Po powrocie z wakacyjnych wojaży skapną 
ci fest propozycje ciekawej i całkiem intratnej roboty. Ale zaś uważaj 
na szczegóły, przed decyzją posłuchaj rad starych kumpli.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Bez te wygiby z wiarą ino ci we 
łbie głupie pomysły. Ale lepiej daj spokój, zwłaszcza zaś wew robocie 
się nie staluj i frechownie z wiarą nie poczynaj, bo poruty narobisz.

RAK (22.06 - 22.07). Kończ zez nygusowaniem i glapieniem się 
wew telewizor abo komputer, Lepiej weź się do roboty lub choćby 
zrób akuratne porzundki wew chałupie.

LEW (23.07 - 22.08). Z borchania i brynczenia na szczunów i 
całką famułę nic dobrego nie wyniknie. Nie ma się więc co stalować 
i mądrego udawać, ino trza uważać, by jakiej poruty se nie narobić.

PANNA (23.08 - 22.09). Szykuje się trochę lofrowania i blubra-
nia po nocach ze starą eką. Ino zaś na tych balangach uważaj na 
zdrowie oraz kabzę, by za wiela bejmów nie przenorać.

WAGA (23.09 - 22.10). Wew robocie przyjdzie ci chapać za dwóch 
abo i trzech kolegów, ale zaś potem z nabitą kabzą bejmów będziesz 
se mógł polofrować po cołkim świecie.

SKORPION (23.10 - 22.11). Rześki i wypoczęty z wuchtą no-
wych pomysłów i wielkim szwungiem bierz się do roboty, a bejmy 
same skapną. Wnet uzorgujesz ich pełną kabzę. 

STRZELEC (23.11 - 21.12). Z wiarą wew robocie trza dobrze 
żyć. Nie borchaj się więc ani też nie udawaj nyrola. Miło będzie po-
lofrować razem po marketach albo poblubrać przy jakich napojach.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Na rozmymłanie i biadolenie 
szkoda czasu. Będzie fest, nie takie reformy już przetrzymaliśmy, 
zamiast więc brynczeć, lajsnij se nowiznę albo pojedź na fest rajzę.

WODNIK (21.01 - 20.02). Po wakacyjnej labie i słodkim nygu-
sowaniu nie zostały nawet wspomnienia. Cięgiem ino robota. Ale zaś 
pomyśl o jakim weekendowym wygibie ze starą eką.

RYBY (21.02 - 20.03). Z wiarą po próżnicy lepiej za wiela nie 
blubraj, bo jeszcze cię przekabacą i będziesz stratny. Przecież szpor-
towny szczun z ciebie i fifnych pomysłów masz całą wuchtę.

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

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, Os. B. Chrobrego 117, pokój 81, e-mail: echopiatkowa@o2.pl. Dyżur 
red. poniedziałki 16.30 - 17.00. Druk: Drukarnia Colgraf. Nakład 3000 egz.
Przedruk z Echa Piątkowa dozwolony wyłącznie z podaniem źródła. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do opracowania 
redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów. 

Gwiazdy mówią... po naszymu  

Krzyżówka nr 9

HUMORKI
- Piszą, że woda podro-

żała.

- I dobrze! Wreszcie i abs-

tynentom się do dupy do-

brali...



Mąż wraca późno do do-

mu. Żona leży już w łóżku, 

więc szybko rozbiera się i 

przytula się do niej. A żona:

- Boli mnie głowa...

- Umówiłyście się dzisiaj, 

czy co?



Dzień dobry, tu niebo. 

Mówi Pan Bóg. Zostaw swo-

je nazwisko, numer telefonu 

i prośbę. Odpowiadam na 

wszystkie prośby. Ale czasem 

odpowiedź brzmi – NIE.

1 2 3 4

9 10 11 12 13 14

5 6 7 8



ECHO 9/206(XV) 15

  

Artystyczne wakacje
Półkolonie letnie w Osie-

dlowym Klubie KORONA 
na Osiedlu Bolesława Śmia-
łego to już tradycja. W 
tym roku zorganizowano 
ich dwa turnusy. W pierw-
szym uczestniczyło 35 dzie-
ci, a w drugim 43 chłopców 
i dziewczynek w wieku od 6 
do 14 lat.

Pierwszy tydzień prze-
biegał pod hasłem Pasja ży-
cia z van Goghiem. Odby-
ły się plenerowe warsztaty 
plastyczne z artystą plasty-
kiem Haliną Borys pod ty-
tułem Wizja Śródki – ar-
chitektura. Dzieci zapoznały 
się ze sztuką impresjonizmu 
oraz z techniką malowania 
gwaszem. Półkoloniści byli 
też w teatrze, w letniej pły-
walni „Chwiałka”, zjeżdżali 
szybką kolejką górską Adre-
naline nad Maltą oraz bawi-
li się w podchody i budowa-
li leśne szałasy.

Hasło drugiego turnusu 
to Ginące zawody – ręko-
dzieło”. Zainspirowało ono 
dzieci do wykonania cieka-
wych prac oraz do wizy-
ty w Muzeum Etnograficz-
nym, gdzie tkały na kro-
snach. Oprócz tego uczest-
nicy spółdzielczych ferii by-
li w Cinema City, w Ogro-
dzie Botanicznym, w Col-
legium Biologicum oraz w 
Muzeum Bambrów Poznań-
skich. 

Podczas półkolonii ko-
rzystano ze smacznych obia-
dów kateringowych oraz na-
pojów i soków. Półkolonię 
odwiedził sanepid i władze 
kuratoryjne. Kontrola nie 
wykazała żadnych uchybień. 

Na koniec wszyscy 
uczestnicy otrzymali upo-

minki i nagrody. Kierow-
nikiem półkolonii była in-
struktor klubu, Ludmiła 
Kłos, która wraz z Marią 
Czeszak, wychowawczynią, 
ułożyły program wypoczyn-
ku tak, aby jak najmniej 
czasu dzieci spędzały w pla-
cówce. Półkolonie odbywały 
się w godzinach od 7.30 do 
16.30, a to w trosce o pra-
cujących rodziców. Kadra 
pedagogiczna czuwała nad 
realizacją programu oraz 
nad bezpieczeństwem dzie-
ci. Wychowawczyni Małgo-
rzata Nadrajkowska ufun-
dowała dzieciom nagrody w 
pierwszym turnusie. A obok 
kilka migawek z ferii w KO-
RONIE. (lklo)
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Ahmed Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A, 
tel. (61) 822 33 44

Ahmed Przeźmierowo 1 obok Intermotelu, 
tel. (61) 816-10-63,  500-700-748

CODZIENNIE INNA PIZZA,
CODZIENNIE INNE DANIE

ZA PÓŁ CENY!

  

Hetman na szlakach

Choć w klubie seniora 
Hetman na Osiedlu Jana 
III Sobieskiego przez dwa 
wakacyjne miesiące trwały 

półkolonie dla dzieci, to po 
godzinie 18 do klubu przy-
chodzili seniorzy. Odbywa-
li próby tańca, planowali 
wspólne wypady prywatny-
mi samochodami. Hetman 
tętnił więc życiem od rana 
do wieczora.

Wiosnę przywitali w 
Bielsku-Białej. W kwietniu 
pojechali do Międzybrodzia 
Bialskiego na zaproszenie 
tamtejszych seniorów. Co-

dziennie odbywali wyciecz-
ki w inne miejsca. Odwiedzi-
li Żywiec, Wadowice, Kal-
warię Zebrzydowską, Su-
chą Beskidzką, Milówkę, 
Szczyrk, Opole, byli nawet w 
Muzeum Adama Małysza w 
Wiśle i na skoczni, gdzie tre-
nował. W każdej z miejsco-
wości widzieli inną atrakcję, 
a przewodniczką była im 
prawdziwa góralka Bogusia 
Dziergas z Żywca. Poznania-
cy byli nią zauroczeni, a i 
jej chyba spodobała się gru-
pa, bo zapowiedziała się w 
odwiedziny w Poznaniu pod 
koniec września.

Następnie seniorzy z 
Hetmana wybrali się na 
majówkę do Rogowa i Gą-
sawy. Z okazji Dnia Mat-
ka i Dnia Ojca gościli ślą-
ski zespół METRUM. I już 
nadszedł czerwiec, cieplej-
sze dni i... pora było wyje-
chać nad morze na wczasy. 
Dwa tygodnie spędzili w 
Darłówku.

Nadszedł czas rewizyty 
seniorów z Bielska-Białej. 

Od 26 sierpnia przez pięć 
dni gościć będą oni na Osie-
dlu Jana III Sobieskiego. A 
przy okazji zobaczą Wiel-
kopolskę.

Wszystkie wyjazdy se-
niorów zostały przez nich 
indywidualnie sfinansowa-
ne. A jak było – zobaczyć 
można na zdjęciach. (maja)


