
wrzesień 2013
ISSN 1505-4497
Nr 9/218  rok XVI

Bezpłatna
www.psm.poznan.pl

Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom

sz
cz

eg
ół

y 
na

 
w

w
w

.a
hm

ed
.p

l

ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY 

oferta obowiązuje w lokalu, w dowozie i na wynos 
Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,

tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28

Dokończenie na stronie 2

INSTALATOR – HYDRAULIKINSTALATOR – HYDRAULIK

WOD., KAN., CO., GAZWOD., KAN., CO., GAZ

POZNAŃ I OKOLICEPOZNAŃ I OKOLICE

t el. 607 624 218t el. 607 624 218

Najdłużej trwające półkolonie na Piąt-
kowie odbyły się w klubie Hetman na 
Osiedlu Jana III Sobieskiego. I tradycyj-
nie już obfitowały w wiele atrakcji. Od 1 
lipca do 9 sierpnia było sześć tygodnio-
wych turnusów dla 45 dzieci każdy. Każ-
dy miał inny program, choć niektóre za-
jęcia się powtórzyły.

Upalne dni dzieci spędzały na plaży w 
Błażejewku z osobistym ratownikiem. Jeź-
dziły też zabytkowym tramwajem po Pozna-
niu traktem królewsko-cesarskim oraz no-
wą trasą do Franowa, pojechały też bimbą 
do lasu. Bawiły się na dyskotekach, które 
trzykrotnie odbyły się w klubie, a trzykrot-
nie w tramwaju. Na Malta Ski zjeżdżały na 
pontonach i jeździły kolejką górską. Zwie-
dzały również fabrykę bombek w Gnieźnie 
i uczestniczyły tam w warsztatach plastycz-
nych, efektem było przywiezienie do domu 
własnoręcznie wymalowanych ozdób choin-
kowych. Raz w tygodniu bywały w kinie i 
na warsztatach w Studio Filmów Animo-
wanych oraz na pływalni na Batorego. Wy-
stąpiła dla nich Eleni, zespół folklorystycz-

Na koniec był płacz Na koniec był płacz 
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ny z Pobiedzisk oraz kabaret 
Pod Spodem. Ten ostatni za-
prezentował przedstawienie 

„Uśmiech łagodzi obyczaje”, 
w którym dzieci miały moż-
liwość wziąć udział. Dzięki 
Sylwii Prędkiej poznały gwa-
rę poznańską.

  

  

Dokończenie ze strony 1 Uśmiech łagodzi obyyczczajaje”Dokończenie ze strony 1

Na koniec był płaczNa koniec był płacz
Wiele wrażeń przyniosła 

wycieczka do Ujazdu, gdzie 
uczestnicy półkolonii jeździ-
li różnymi drezynami. Am-
basador motyli – Jacek Pa-
łasiewicz – odwiedził klub 
i opowiadał dzieciom o zwy-
czajach motyli, przyniósł też 
żywe węże.

W gospodarstwie agrotu-
rystycznym w Gąsawie dzie-
ci robiły pizze z dodatkami, 
jakie chciały. Smakowały 
one znacznie lepiej niż te 
kupowane w sklepach. Ko-
lejny turnus w Gąsawie ro-
bił rogale.

Odbyły się konkursy pio-
senki wakacyjnej, warsztaty 
tańca i nauka zumby. Na za-
kończenie wszyscy: rodzice, 
dzieci a nawet wychowawcy 
zgodnie orzekli, że wakacje 
te były za krótkie. Podczas 
ostatniego turnusu nawet 
się z żalu popłakali.

Po raz pierwszy w pół-
koloniach uczestniczyły 
też dzieci specjalnej troski. 
Szybko się zaaklimatyzowa-
ły a inne dzieci im poma-
gały w różnych sytuacjach. 
Warto było zobaczyć ich 
uśmiech i radość na bu-
ziach. (big)
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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

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.

• 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

Konwersacje 
z angielskiego

English 
conversations

Ewa 
669 482 140

  

  

NZOZ MED-FAMILIA
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO

OS. B. CHROBREGO 118, I piętro

Przyjmują lekarze z wieloletnią praktyką

Nasi pacjenci chwalą sobie:
-  możliwość leczenia całej rodziny 

u jednego lekarza
- możliwość rejestracji na określoną godzinę.

Nadal przyjmujemy deklaracje.
Rejestracja pacjentów telefoniczna lub osobista.

tel. 61 828 30 40
tel. 603 575 834

www.medfamilia.pl

ZAKŁAD INSTALACYJNY 

WOD. KAN., GAZ I C.O.

Marek Grzelak

„Po sąsiedzku”

Oś. Wł Jagiełły 7/4, 60-690 Poznań
tel. 61 825 22 86, 601 776 706

Czytaj Echo na
www.echopiatkowa.pl
www.psm.poznan.pl

KWIACIARNIA
-  bukiety, wiązanki, kompozycje, 

dostarczamy kwiaty

PASMANTERIA
-  WYPRAWKA 

PRZEDSZKOLAKA 
– RĘCZNICZKI – WORKI 
NA KAPCIE – POŚCIELE 
– PISAKI DO 
ZNAKOWANIA ODZIEŻY

Duży wybór aplikacji, 
prasowanek i łat

DEWOCJONALIA

ADRES
os. J III Sobieskiego Pawilon 18

(przy alejce spacerowej 
w pobliżu sklepu Biedronka)

www.MagdalenaW.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 
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♦  Na początku i pod koniec lip-
ca piątkowscy strażnicy miejscy 
dwukrotnie zwracali się do Wy-
działu Gospodarki Nieruchomo-
ściami z prośbą o wykoszenie traw 
i redukcję zakrzewienia pomię-
dzy ulicami Łużycką a Jasną Rolą 
za Osiedlem Władysława Łokiet-
ka. Redukcja roślinności poprawi 
bezpieczeństwo osób tam przeby-
wających, ułatwi też obserwację z 
odległości dzików.

♦  Do Zarządu Dróg Miejskich zgła-
szali informacje dotyczące awa-
rii sygnalizacji świetlnej w kil-
ku miejscach na Piątkowie oraz o 
konieczności naprawy nawierzch-
ni kilku ulic.

♦  Służby dyżurne Piątkowskiej 
Straży Miejskiej przyjęły w lipcu 
232 zgłoszenia od mieszkańców. 
Najwięcej z nich (122) dotyczyło 
nieprawidłowego parkowania po-
jazdów, 43 picia alkoholu w miej-
scach publicznych, 31 zakłócania 
porządku i spoczynku nocnego.

♦  Na koła nieprawidłowo zaparko-
wanych aut nałożono 110 blokad, 
37 osób w związku z tym pouczo-
no, 69 otrzymało mandaty karne.

♦  W lipcu 7-krotnie strażnicy kon-
trolowali targowiska. Nie ujawni-
li nieprawidłowości.

♦  Strażnicy przeprowadzili kontrolę 
taksówek na postojach. W jednym 
aucie zauważyli brak szachowni-
cy na tylnych drzwiach oraz brak 
herbu miasta. Kierowcę ukarali 
mandatem.

♦  Sprawdzili posiadanie czipów u 

czterech psów. Wszystkie posia-
dały oznakowanie.

♦  Strażnicy miejscy zlustrowali 17 
miejsc znanych z gromadzenia się 
osób bezdomnych. Przeprowadzi-
li tam 12 rozmów prewencyjnych, 
doprowadzili też do udzielenia po-
mocy medycznej jednej osobie. 
Dziesięć osób bezdomnych od-
mówiło udzielenia sobie pomo-
cy przez wyspecjalizowane insty-
tucje i oddaliło się w nieznanym 
kierunku.

♦  11 lipca Komenda Miejska Policji 
poinformowała, że poprzedniego 
dnia otrzymała informację o wy-
ścigach motocyklistów na ul. Sze-
ligowskiego. Aby te wykroczenia 
wyeliminować, strażnicy będą pa-
trolować to miejsce.

♦  Strażnicy miejscy z Piątkowa 
przewieźli do Ptasiego Azylu w 
Nowym ZOO znalezione na osie-
dlach ranną sowę i gołębia.

♦  O rannym kocie strażnicy zawia-
domili pracowników Schroniska 
dla Zwierząt, a ci zabrali go do 
schroniska.

♦  Patrol ukarał mandatem mężczy-
znę handlującego czereśniami 
przy pawilonie Chaty Polskiej. 
Nakazał mu także zaprzestania 
handlu.

♦  W lipcu skontrolowano 11 dom-
ków jednorodzinnych, czy posia-
dają deklaracje na wywóz nieczy-
stości stałych. W jednym przy-
padku właściciel, pomimo zawar-
cia umowy, nie otrzymał pojem-

nika na odpady, tylko worki do 
segregacji. Powiadomiono o tym 
GOAP.

♦  Do Powiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego dla miasta Po-
znania złożono informację o ko-
nieczności pilnej kontroli niepra-
widłowo wybudowanego budyn-
ku przy ul. Mateckiego, wykorzy-
stywanego do hodowli koni. Tego 
samego dnia zwrócono się do Po-
wiatowego Inspektora Weteryna-
rii i Wydziału Działalności Gospo-
darczej i Rolnictwa z informacją o 
niewłaściwym utrzymywaniu ko-
ni na tej posesji.

♦  27 lipca patrol udał się na inter-
wencję dotyczącą rozpalonego na 
balkonie budynku w Naramowi-
cach grilla. Sporządził wniosek o 
ukaranie do Sądu Rejonowego w 
Poznaniu.

♦  31 lipca patrol udał się na Osiedle 
Jana III Sobieskiego, gdzie na par-
kingu stało auto, spod którego ma-
ski wydobywało się miauczenie 
kota. Oględziny zewnętrzne nie 
potwierdzały obecności kota, ale 
miauczenie było słyszalne. Człon-
kowie patrolu ustalili adres wła-
ściciela pojazdu i udali się do nie-
go, by poprosić o zejście i otwar-
cie auta. Kot przebywał w komo-
rze silnika. Kociak przyjechał do 
Poznania pod maską samochodu z 
małego miasteczka Zielona Góra 
w powiecie szamotulskim, gdzie 
został już odwieziony z powro-
tem. (rafa) 

Z notatnika miejskiego strażnika

  

Kradzież czy wandalizm?

ODDŁUŻANIE MIESZKAŃ
WŁASNOŚCIOWYCH, 

SPÓŁDZIELCZO-LOKATORSKICH
Masz problem z spłatą hipoteki, 

czynszu, kredytów
ZADZWOŃ!!! 

TEL. 665 132 884,  727 915 305
www.goldenleo.pl

Mieszkańcy Osiedla Jana III Sobieskiego, który wrócili 
po wakacjach lub długim sierpniowym weekendzie przecie-
rali oczy ze zdumienia. Wiele zamykanych altan śmietniko-
wych było otwartych na oścież. Otwarte były nie tylko furt-
ki dla lokatorów, ale także wejścia dla wywożących śmieci.

- Ktoś, prawdopodobnie ta sama osoba lub osoby, wyko-
rzystał długi weekend, by wymontować i ukraść z dziesięciu 
śmietników wkładki do zamków. Te dla wywoźnika śmieci 
były uniwersalne, ale już do furtek lokatorskich – specjal-
ne, robione na zamówienie. Wartość pozyskanego z nich 
złomu to kilkanaście złotych, a ich odtworzenie kosztować 
będzie mieszkańców ponad tysiąc złotych. – mówi oburzo-
ny Eugeniusz Jędrzejczak, kierownik administracji osiedla.

Pierwszą otwartą altanę śmietnikową i brak w nich 
zamków zauważył jeden z gospodarzy domów już w środę, 
14 sierpnia. Pozostałe braki odkryto w poniedziałek, 19 
sierpnia. Wymontowano wkładki ze śmietników przy blo-
kach: 2, 4, 10, 18, 28, 30, 35, 37 i 41 oraz przy pawilonie 
103. Prawdopodobnie złodzieje operowali w biały dzień i 
nikt nie zwrócił na to uwagi?

Nowe wkładki są już zamówione i zostaną zamonto-
wane do połowy września. Po ich uzupełnieniu admini-
stracja postara się zabezpieczyć wkładki przed kradzieżą, 
ale czy uda się to do końca? E. Jędrzejczak uspokaja jed-
nak mieszkańców, że nie będą musieli wymieniać kluczy. 
Te posiadane będą pasować do nowych wkładek. (maja)
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Lato wielkich prac

W samym sercu Osiedla Bolesła-
wa Śmiałego trwa rozbiórka budyn-
ku, który na początku miał być do-
mem kultury, ale nigdy nim nie zo-
stał. Teraz w tym miejscu powsta-
nie sklep Biedronka. Najprawdopo-
dobniej już na jesień.

Na razie na przyszłym placu budowy 
uwija się koparka i samochody ciężaro-
we wywożące gruz. Tempo robót budzi 
uznanie. Rada osiedla, mieszkańcy, ad-
ministracja osiedla najbardziej obawia-
li się kurzu, ale to było przed rozpoczę-
ciem robót – mówi Grzegorz Adamski, 
zastępca kierownika administracji ds. 
technicznych. – Teraz skarg jest nie-
wiele. To za sprawą organizacji pracy, 
gruz jest nawet polewany wodą, by się 
nie kurzyło. Budowlańcy po ludzku pod-

chodzą do sprawy, rozumieją, że to pra-
ca na „żywym organizmie”.

Po rozmowie odwiedziliśmy plac bu-
dowy i rzeczywiście – strumień wody 
był skierowany na gruz, który kopar-
ka ładowała na ciężarówki. W kolejce 
stało kilka innych ciężarówek. Za każ-
dą wyjeżdżającą z placu budowy, jeden 
z pracowników szedł i zamiatał ulicę z 
brudów, jakie z niej wypadły. Kierownik 

Adamski spotkał się kilka godzin wcze-
śniej z kierownikiem budowy i zwrócił 
uwagę, by ciężarówki nie jeździły po 
osiedlu innymi drogami niż uzgodnio-
ną ul. Wiechowicza. Inwestor zobowią-
zał się bowiem, że zniszczoną w wyni-
ku budowy drogę po zakończeniu prac 
nie tylko wyremontuje, ale i poszerzy o 
dodatkowe miejsca postojowe.

Wkrótce zniknie też z osiedla nie-
dokończona szkoła. Na jej miejscu 
Unia Wspólnego Inwestowania wybudu-
je osiedle Botanika. W roku 2012 wice-
prezes UWI przedstawiła Radzie Osie-
dla koncepcję zagospodarowania tego 
terenu. Przyjęta została ona z ulgą, że 
wreszcie zniknie problem ciągłego za-
bezpieczania ruiny przed osobami bez-
domnymi oraz ciekawskimi dziećmi. Ad-
ministracja postanowiła zaangażować 
więcej sił i środków w tę jednostkę. Po-
nieważ – zgodnie z wolą mieszkańców 
– należało zrobić parking z drogą dojaz-

Grzegorz Adamski: na osiedlu trwają liczne 
prace budowlane

Budynek niedoszłej szkoły w trakcie rozbiórki

Z terenu niedoszłego domu kultury cięża-
rówki jedna za drugą wywożą gruz

Na gruz nakładany przez dźwig cały czas 
wylewana jest woda

Nowe wygodne dojście do poczty, klubu seniora i administracji Nowa nawierzchnia przy „szesnastce” w trakcie budowy

Dokończenie nae stronie 10
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PIKNIK OSIEDLOWY
Osiedla

Jana III Sobieskiego

Sobota 14. 9. 2013 r.
godz. 1600 - 2200

Sala KS „Sobieski” i teren klubu  (przy bl. 22)
Godz. 1600 program dla dzieci (i rodziców)

 Pan Ogórek na szczudłach
 Pokaz sprzętu Straży Pożarnej i działania profi laktyczne „lepiej 
zapobiegać niż gasić”
 Straż Miejska – „KEJTER TYŻ POZNANIAK”
 Kabaret Pod Spodem – „Twój uśmiech łagodzi obyczaje” – konkursy 
dla dzieci

Godz. 1730 pokazowe walki w zapasach
Godz. 1800 Piotr Kuźniak – człowiek orkiestra (gitarzysta i wokalista zespołu 
TRUBADURZY) w repertuarze Niemena, Piaska, Laskowskiego i....
Godz. 1930 Kabaret Pod Spodem
Godz. 2000 zespół „BABYLON” w repertuarze Boney M. i innych znanych zespołów

Teren Bistra Mc Tosiek i teren przyległy (przy bl. 24)
od godz. 1600 do ostatniego klienta

 Grill, piwo........ muzyka !!!
Wstęp wolny

ZAPRASZAMY
Rada i Administracja Os.Jana III Sobieskiego, Rada Osiedla Jana III Sobieskiego Jednostka 

Pomocnicza Miasta Poznania, Bistro Mc Tosiek  KS „Sobieski”

Niemal co miesiąc Piątkowska Straż 
Miejska na terenie swojego działania od-
najduje dzikie wysypiska śmieci. Dlate-
go, gdy strażnicy poprosili samorząd po-
mocniczy Rady Miasta Poznania Osie-
dle Piątkowo o zakup aparatu, który uru-
chamiałby się na ruch i którym można 
by robić zdjęcia podrzucającym śmie-
ci, działacze długo się nie zastanawiali.

- Straż Miejska – mówi Krystyna 
Kaczmarek, przewodnicząca Zarządu 
Osiedla Piątkowo – zwróciła się z zapy-
taniem, czy pomoglibyśmy dla poprawy 

bezpieczeństwa i porządku. Zgodziliśmy 
się. W pierwszej kolejności aparat zo-
stał zamontowany na Różanym Potoku, 
później zmieniono mu lokalizację, cały 
czas jednak chroni tereny zielone ota-
czające Piątkowo, po których spaceru-
ją mieszkańcy. Natomiast same osiedla 
są w większości monitorowane kamera-
mi, więc nie ma tutaj tak dużej potrze-
by umieszczania tej fotopułapki.

Ukaranie mandatem na pewno 
zniechęca do podrzucania śmieci, in-
formacja o tym, że obrzeża osiedli i 

lasy też są monitorowane – również. 
Zwłaszcza że zamontowanej fotopułap-
ki nie widać.

Nie tylko Straż Miejska fotografuje 
podrzucających śmieci. Niedawno pani 
Krystyna rozmawiała z Renatą Micha-
łowską, kierownikiem Osiedli Władysła-
wa Jagiełły i Zygmunta Starego. Ta po-
kazała jej zdjęcia osób podrzucających 
worki ze śmieciami do osiedlowych po-
jemników. Fotografie wykonała jedna z 
mieszkanek. Powstają społeczne fotopu-
łapki? (big)

Fotopułapką w podrzucających śmieci
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3 oferty na odbiór odpadów z Piątkowa

GIODO wspiera spółdzielnie

W sporze ze Związ-
kiem Międzygminnym 
„Gospodarka Odpada-
mi Aglomeracji Poznań-
skiej” spółdzielnie zyska-
ły sojusznika. Ich ra-
cje podzielił Generalny 
Inspektor Ochrony Da-
nych Osobowych. W jego 
opinii, nie ma podstaw 
prawnych, by wymagać 
od spółdzielni mieszka-
niowych składania dekla-
racji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Po-
winni to uczynić samo-
dzielnie lokatorzy i wła-
ściciele spółdzielczych 
mieszkań.

Przedstawiciele spół-
dzielni wskazują, że nie ma-
ją wiedzy, ile osób faktycz-
nie mieszka w lokalach ani 
nie mają możliwości spraw-
dzenia danych podawanych 
przez lokatorów. Obawia-
ją się także, że spadnie na 
nich odpowiedzialność za 
osoby, które nie będą pła-
cić za odbiór odpadów. Win-
dykacją tych należności od 
niesolidnych lokatorów win-
na zajmować się gmina lub 
związek międzygminny. Na-
leży też pamiętać o kosztach 
związanych ze składaniem 
deklaracji i ciągłym ich uak-
tualnianiem, które obciążać 
będą spółdzielców.

GIODO w swej opinii 
podkreśla, że spółdzielnia 
sprawuje zarząd nierucho-
mością na podstawie art. 
27 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych. Nie może 
być on traktowany jako za-
rząd nieruchomością wspól-
ną, o którym mówi ustawa 
o własności lokali. Także 
przepisy prawa spółdziel-

czego nie dają podstaw do 
przekazania spółdzielniom 
praw i obowiązków poszcze-
gólnych właścicieli lokali. 
Zdaniem GIODO, spół-
dzielnie mogą jedynie po-
magać w rozprowadze-
niu deklaracji, jednak sa-
mo ich składanie obciąża 
osoby, których dane oso-
bowe są przetwarzane w 
deklaracji. Nie ma bowiem 
podstawy prawnej do prze-
twarzania w takich przy-
padkach danych osobowych 
przez spółdzielnie.

Natomiast w przypadku 
wspólnot mieszkaniowych 
istnieje podstawa prawna 
zobowiązujące je do skła-
dania deklaracji. Zgodnie z 
przepisami znowelizowanej 
ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku przeka-
zują obowiązki właściciela 
nieruchomości osobie spra-
wującej zarząd nierucho-
mością wspólną. Według 
GIODO, zarządy wspólnoty 
mieszkaniowej mają więc 
obowiązek składania zbior-
czych deklaracji obejmują-
cych budynki wielolokalo-
we, jednak taki obowiązek 
nie ciąży na zarządach spół-
dzielni mieszkaniowych.

Z takim stanowiskiem 
jednego z centralnych urzę-
dów państwowych nie zga-

dzają się jednak przedsta-
wiciele innych urzędów pań-
stwowych. Minister środo-
wiska i prawnicy z kancela-
rii Sejmu nadal twierdzą, że 
spółdzielnie są zobowiązane 
do złożenia deklaracji. Ta-
kie stanowisko zajmuje rów-
nież Związek Międzygmin-
ny „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej”, 
który rozpoczął wysyłanie 
do spółdzielni pism wzywa-
jących do prawidłowego zło-
żenia deklaracji. Niektóre 
spółdzielnie to zrobiły, ale 
14 spółdzielni zdecydowało 
się złożyć wspólną skargę 
do Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego. Nie wiado-
mo, czy zdąży on rozstrzy-
gnąć spór prawny, gdyż mi-
nister środowiska zapowia-
da już kolejną nowelizację 
ustawy, w której zostanie 
pewnie jednoznacznie roz-
strzygnięte, kto powinien 
złożyć deklaracje.

Urzędy zajmują się praw-
niczymi interpretacjami 
kiepskich przepisów, a tym-
czasem śmieci na osiedlach 
przybywa. Odpady zmiesza-
ne i segregowane są jesz-
cze w miarę odbierane, na-
tomiast narasta problem z 
odpadami wielkogabaryto-
wymi. Dotychczas były one 
odbierane na bieżąco przez 
firmy obsługujące spółdziel-
cze osiedla. Po 1 lipca stare 
kanapy, szafy, wanny, drzwi 
i tym podobne klamoty za-
legają w śmieciowych altan-
kach. Nikt nie poczuwa się 
do ich uprzątnięcia. Zgod-
nie z regulaminem ZM GO-
AP są one przyjmowanie 
bezpłatnie w Punktach Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. W Poznaniu 
są ich trzy – przy ul. 28 
Czerwca 1956, Wrzesińskiej 
oraz Meteorytowej. Jednak 

do PSZOK mieszkańcy po-
winni je dostarczyć na wła-
sny koszt. Usługę dowozu 
oferuje wiele firm, można 
też skorzystać z pomocy 
Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów.

Chociaż PSZOKi rze-
czywiście przyjmują odpa-
dy problemowe bezpłatnie, 
koszty tej usługi pokrywa 
ZM GOAP, to jednak ko-
nieczność dowiezienia wła-
snym sumptem wielu znie-
chęca. Tradycyjnie podrzu-
cają więc „gabaryty” do osie-
dlowych śmietników lub la-
sów. ZM GOAP dostrzega 
ten problem i poszukiwane 
są rozwiązania, które jednak 
muszą się liczyć z twardą 
ekonomią. Między innymi 
rozważane jest zwiększenie 
częstotliwości bezpłatnego 
odbioru „gabarytów” bezpo-
średnio z nieruchomości do 
czterech razy w roku. Ta-
kie rozwiązanie będzie jed-
nak możliwe po uchwaleniu 
zmian w regulaminie ZM 
GOAP oraz rozstrzygnięciu 
przetargu na odbiór odpa-
dów i wprowadzeniu w peł-
ni nowego systemu gospoda-
rowania odpadami. Na razie 
funkcjonuje bowiem system 
przejściowy, który ma liczne 
ułomności. 

Na początku sierpnia w 
ZM GOAP nastąpiło otwar-
cie ofert na odbiór odpadów 
z 22 sektorów. Ogółem od 
10 firm i konsorcjów wpły-
nęło 48 ofert na obsługę po-
szczególnych sektorów. W 
Sektorze III Poznań Piątko-
wo złożono 3 oferty. Są one 
analizowane przez komisję 
przetargową, która nieba-
wem powinna ogłosić wyni-
ki. Wyłoniona w przetargu 
firma będzie miała 10 tygo-
dni na przygotowanie się do 
obsługi sektora. (i)
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KALENDARIUM PSM 
3 września -  Komisja Członkowsko-Samorządowa Rady 

Nadzorczej PSM

5 września -  Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN 
PSM

10 września - Komisja Rewizyjna RN PSM

26 września - zebranie plenarne RN PSM

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Milion na parking na Batorego

Po rozpatrzeniu spraw spół-
dzielców zalegających z płace-
niem czynszu, przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej zreferował 
wyniki ekonomiczne Poznań-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
za pięć miesięcy tego roku. Od-
notowała ona dodatni wynik na 
eksploatacji podstawowej w go-
spodarce zasobami mieszkanio-
wymi. Dodatnie salda na wszyst-
kich osiedlach odnotowano także 
w funduszu remontowym, wyni-
ka to z tego, że po rozstrzygnię-
ciu przetargów większość prac 
remontowych dopiero się na osie-
dlach zaczynała.

Dodatni wynik finansowy był na 
rozliczeniach wody i kanalizacji, ujem-
ny – choć niewielki – na rozliczeniach 
gazu. Ujemny wynik był też po rozli-
czeniu kosztów dźwigów, wywozu od-
padów komunalnych i centralnego 
ogrzewania.

Na osiedlach wciąż występuje ten-
dencja spadkowa liczby zgłoszonych 
do administracji mieszkańców. 31 ma-
ja liczba ta była o 596 osób niższa niż 
31 grudnia 2012 roku, a o 102 osoby 
niższa niż na koniec kwietnia obec-
nego roku.

Od lutego dla lokali mieszkalnych, 
w których nie zgłoszono nikogo do za-
mieszkania a występuje w nich zużycie 
wody, do naliczeń miesięcznych opłat 

za wywóz odpadów komunalnych przy-
jęto następujące wskaźniki obciążeń 
1 metra sześciennego wody kosztami 
wywozu odpadów: na Osiedlu Bolesła-
wa Chrobrego – 3,78 zł, na Osiedlu 
Jana III Sobieskiego 2,61 zł, na Osie-
dlu Bolesława Śmiałego – 2,97 zł, na 
Osiedlu Władysława Łokietka – 3,30 
zł, Osiedlu Stefana Batorego – 3,18 zł 
oraz Osiedlach Władysława Jagiełły i 
Zygmunta Starego – 2,07 zł.

Zarząd PSM przedstawił członkom 
Rady koncepcje zagospodarowania te-
renu tak zwanej Bazy Boranta (pisze-

my o tym w Echu na sąsiedniej stro-
nie). Teren znajduje się w Naramowi-
cach. Członkowie Rady pytali się, z 
jakich pieniędzy ta inwestycja byłaby 
finansowana? Oczywiście z kredytów 
spłacanych przez zarządzających tą 
jednostką z pieniędzy uzyskiwanych 
ze świadczonych usług. Zarząd planu-
je powołać inwestora zastępczego, któ-
ry wyłożyłby na początku swoje pienią-
dze, a potem po sprzedaży mieszkań 
zainteresowanym płacono by faktury 
za roboty. Ze sprzedaży mieszkań też 
byłby jeszcze zysk dla PSM. Po tych 
wyjaśnieniach, członkowie Rady da-
li przyzwolenie na prowadzenie dal-
szych prac  w oparciu o pomoc inwe-
stora zastępczego.

Następnie członkowie Rady za-
twierdzili korektę planu finansowego 
Zarządu PSM na rok 2013. Zatwier-
dzili też plany i stawki eksploatacyjne 
osiedli na rok 2014. Skorygowali rów-
nież tegoroczne miesięczne odpisy na 
fundusze remontowe osiedli: Bolesła-
wa Chrobrego, Władysława Łokietka, 
Bolesława Śmiałego i Stefana Batore-
go. Na pierwszych trzech osiedlach od-
pisy zmniejszono; na Batorego, gdzie 

Dokończenie na stronie 9
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Z prac Rady Nadzorczej PSM

Milion na parking na Batorego

Nowe osiedle PSM?

W Naramowicach przy ul. Boranta Poznańska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa nabyła wiele lat temu grunty. Mieściła 
się na nich baza sprzętowa Spółdzielni, później wybudo-
wano tam budynek dla osób eksmitowanych za niepłace-
nie czynszu. O zagospodarowaniu tego terenu mówiło się 
od dawna. Pod koniec lipca Zarząd PSM przedstawił Ra-
dzie Nadzorczej koncepcję programowo-przestrzenną osie-
dla mieszkaniowego PSM. Rada pomysł zaakceptowała. 

Powierzchnia działki wynosi 38.170 m kwadratowych. 
Zabudowane ma był 10.700 m kw. Osiedle będzie kame-
ralne. Jak będzie wyglądać – ilustrują zdjęcia. Budynki 
będą kilkupiętrowe. Powstanie przy nich 217 miejsc par-
kingowych, 260 samochodów znajdzie miejsce w garażach 
podziemnych, wzniesiony zostanie też budynek parkingo-
wy na 200 samochodów. Są już nawet zainteresowani wy-
kupieniem sklepów. (big)

ta stawka była najniższa, zwiększono 
odpis o 5 groszy od metra kwadrato-
wego mieszkania.

W związku z podziałem nadwyż-
ki bilansowej za 2012 rok, skorygo-
wane zostały również plany remonto-
we osiedli: Władysława Łokietka oraz 
Bolesława Śmiałego. Na Łokietka wy-
malowane zostaną klatki schodowe w 
budynkach 9 i 10, wymienione szafki 
licznikowe na klatkach schodowych w 
budynkach 1, 2, 9 i 10, zamontowane 
adaptermy (bloki 3, 9 i 10). O 25 ty-
sięcy złotych zwiększone zostaną wy-
datki na remonty dróg osiedlowych, 
a o 18 tysięcy zł na remonty boisk i 
placów zabaw. Na Śmiałego o 300 tys. 
zł zwiększone zostaną wydatki na usu-

wanie awarii oraz naprawy po dokona-
nych wiosną przeglądach okresowych. 
O 60 tys. zł zwiększone zostaną wy-
datki na wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej, o 68 tys. wydatki na wy-
mianę rurociągów pomiędzy budyn-
kami. 108 tys. zł więcej będzie na bu-
dowę nowych miejsc parkingowych, o 
blisko 130 tysięcy więcej na remonty 
klatek schodowych, więcej będzie też 
na remonty placów zabaw i obiektów 
sportowych (o 39 tys. zł) oraz na mo-
dernizację instalacji hydrantowej na 
osiedlu.

Rada przyznała Osiedlu Stefana 
Batorego milion złotych pożyczki z 
funduszu zasobowego Spółdzielni na 
pokrycie kosztów budowy parkingu 
ogólnodostępnego położonego na Ba-

torego przy ul. Umultowskiej. Parking 
ten funkcjonować będzie co najmniej 
10 lat, a gdyby został zlikwidowany – 
kostkę brukową będzie można roze-
brać i ułożyć gdzie indziej.

Następnie członkowie Rady rozpa-
trzyli pisma lokatora zamieszkałego 
na Osiedlu Bolesława Chrobrego 27 
oraz mieszkańców z Osiedla Bolesła-
wa Śmiałego. Uzgodnili też odpowie-
dzi dla nich.

W związku ze zmianami cen ener-
gii cieplnej, wprowadzonymi od 1 
sierpnia tego roku przez Dalkię S.A., 
członkowie Rady zaakceptowali decy-
zje Zarządu PSM w sprawie korekty 
opłat i zaliczek z tytułu zużycia ener-
gii cieplnej. Zmiany te weszły w życie 
od 1 sierpnia. (maja)

Dokończenie ze strony 8
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Gdy umiera małżonek… 
Zgodnie z obowiązującym prawem, małżeństwo 

może ustać poprzez tak zwane owdowienie, czy-
li śmierć jednego z małżonków, orzeczenie sądo-
we w formie rozwodu albo orzeczenie unieważnia-
jące małżeństwo w przypadku zaistnienia przesła-
nek nieważności małżeństwa. Śmierć małżonka po-
woduje zmianę sytuacji prawnej pozostałego przy 
życiu małżonka.

Artykuł 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spół-
dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. nr 119 z 2003 r., poz. 
1116 z późn. zm. zwanej dalej u.s.m.) wskazuje na sytu-
ację, w której umiera jeden z małżonków, do których na-
leżało wspólnie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. 
W myśl przepisu, w takiej sytuacji prawo nie wygasa, ale 
przechodzi w całości na małżonka, który pozostał przy ży-
ciu, bez względu na to, czy małżonek jest członkiem spół-
dzielni. Art. 14 ust. 1 normuje kwestię małżonka, który 
nie jest członkiem spółdzielni, wskazując na obowiązek zło-
żenia „[…] w terminie jednego roku od dnia śmierci współ-
małżonka […] deklaracji członkowskiej (zm. autora z „de-
klarację członkowską”). Małżonkowi zmarłego członka spół-
dzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków 
spółdzielni.” 

Obowiązek złożenia odpowiedniej deklaracji wynika 
z podstawowej zasady stosunku prawnego, którego ce-
chą konstytutywną jest, że lokatorskie prawo do loka-
lu związane jest z członkostwem w spółdzielni. W przy-
padku niewywiązania się przez małżonka z ustawowego 
obowiązku deklaracji, odnajduje zastosowanie unormo-
wanie płynące z przepisu art. 13 ust. 2 u.s.m, zgodnie 
z którym spółdzielnia powinna wyznaczyć mu dodatko-
wy, nie krótszy niż sześciomiesięczny, termin na złoże-
nie odpowiedniej deklaracji, jednocześnie uprzedzając o 
skutkach, jakie może wywołać niedochowanie terminu. 
Niezachowanie terminu, wskazanego przez spółdzielnię, 
może powodować zastosowanie przez spółdzielnię dale-
ce idącej sankcji cywilnoprawnej (poprzez podjęcie sto-
sownej uchwały) wygaśnięcia wskazanego prawa do lo-

kalu. Wygaśnięcie prawa do lokalu może nastąpić bez 
względu na to, czy lokal jest używany przez pozostałego 
przy życiu małżonka, dzieci i inne bliskie mu osoby. Sy-
tuacja taka jest spowodowana już wspomnianą zasadą, 
zgodnie z którą prawo to nie może istnieć w przypadku, 
gdy osoba nie jest członkiem spółdzielni. Regulację tę 
należy odnieść do art. 15 ust. 2 u.s.m., zgodnie z którą 
w przypadku niedopełnienia obowiązku przez małżonka 
z roszczeniem o przyjęcie w poczet członków mogą wy-
stąpić małżonek, dzieci lub inne osoby bliskie małżon-
kom. Jak wskazuje Elżbieta Koszel (Rejent 2010/6 s.39 
„Nabycie prawa do spółdzielczego lokalu mieszkalnego 
przez rodzinę zmarłego”), „ jeżeli małżonek […] nie zre-
alizował swoich uprawnień w terminach przewidzianych 
w art. 14 ust. 1 u.s.m., może on również […] w ciągu 
jednego roku złożyć do spółdzielni deklarację członkow-
ską i pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umo-
wy. Wówczas jednak jego roszczenie pozostaje w zbiegu z 
roszczeniami dzieci i innych osób bliskich.”

Artykuł 14 ust. 2 mówi iż „przepis ust. 1 nie narusza 
uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu”. Dzie-
dziczenie wkładu nie musi mieć związku z przynależe-
niem do spółdzielni. Uprawnienie z tytułu dziedziczenia 
wkładu przysługuje spadkobiercom, dziedziczących na za-
sadach unormowanych w Księdze IV Kodeksu cywilnego 
zatytułowanej „Spadki” (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
– Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.). Na-
leży wskazać na orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 13 ma-
ja 2009 r, sygn. IV CSK 19/09, w którym wskazano: ”W sy-
tuacji, kiedy pozostały przy życiu małżonek uzyskał, jako 
prawo wyłącznie jemu przysługujące, wspólne dotychczas 
spółdzielcze prawo do lokalu, […] spadkobiercom zmarłe-
go małżonka przysługuje roszczenie o zapłatę określonej 
sumy tytułem spłaty za wkład wyłącznie względem małżon-
ka, któremu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do 
lokalu mieszkalnego”.

 Konrad Różowicz

Lato wielkich prac
dową, w związku z tym zde-
cydowano o uporządkowaniu 
pobliskiego terenu, wycięto 
samosiejki drzew owocowych 
(mirabelek).

Z większych robót na osie-
dlu zakończyło się dociepla-
nie budynków  19, 20 i 21. 
Uporządkowano teren po bu-
dowie, a przy okazji stwier-
dzono, że w jednym miejscu 
może powstać i wkrótce po-
wstanie 6 miejsc parkingo-
wych. Opracowywana jest do-
kumentacja techniczna i or-
nitologiczna (mająca na celu 
ochronę ptaków: jerzyków, 
wróbli i kawek) dla budynków 
32, 34 i 35, które będą do-
cieplane w przyszłym roku.

W tej chwili na osiedlu 
realizowane są dwie duże 
roboty. Pierwsza to remont 
nawierzchni parkingu przy 

budynku 16, gdzie przy oka-
zji wyremontowany zosta-
nie zniszczony asfalt. Nowy 
robiony będzie z kostki na 
podbudowie betonowej. Po-
prawione zostały również doj-
ścia do pawilonu handlowe-
go nr 104, a w szczególności 
do poczty, osiedlowego klu-
bu „Korona” i administracji.

Trwają też bieżące na-
prawy, będące konsekwencją 
usterek zauważonych pod-
czas wiosennych przeglądów 
na osiedlu. To głównie napra-
wy połaci dachowych, opasek 
przy budynkach, naprawy 
ogólnobudowlane (tynki itp.). 
Zakończono wymianę ruro-
ciągów tranzytowych (ciepłej 
wody, centralnego ogrzewa-
nia i cyrkulacji) pomiędzy 
pięcioma budynkami: 22, 26, 
27, 28 i 29.

- Teraz – podsumowu-

je G. Adamski – pozostanie 
nam na osiedlu ostatnia nie-
dokończona inwestycja w ru-
inie – przychodnia zdrowia. 
Budynkiem interesowała się 
kiedyś Policja, potem Jeroni-
mo Martins (chciał zbudować 

tam sklep Biedronki), osta-
tecznie rozpoczęło się postę-
powanie zwrotowe, bo zgłosi-
li się potomkowie byłych wła-
ścicieli. Może mieszkańcy do-
czekają się także rozbiórki tej 
budowli? (big)

Dokończenie ze strony 5

Czy niedoszły ośrodek zdrowia także zostanie rozebrany?
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Literatów z „Dabrówki” przypadki…

W słoneczną sobotę, 20 lipca, 
członkowie Klubu Literackiego 
„Dąbrówka” wybrali się do Sta-
nisława Neumerta, poety – rolni-
ka, na piątą już edycję Lipcowej 
Biesiady Poetyckiej. Jej organiza-
torami byli Klub Literacki „Dą-
brówka” w Poznaniu, szczegól-
nie jego opiekun Jerzy Grupiński, 
oraz Miejskie Centrum Kultury w 
Czarnkowie.

Zajechaliśmy do zagrody Stani-
sława Neumerta w Gulczu, gdzie po-
eta wraz z żoną Janiną prowadzi du-
że gospodarstwo rolne. Powitano nas 
bardzo serdecznie, obecny był nawet 
dyrektor Miejskiego Centrum Kultu-
ry w Czarnkowie, Jan Pertek (brata-
nek znanego pisarza Jerzego Pertka). 
Na stole stały ptysie w kształcie łabę-
dzi i inne smakołyki. Wszyscy przy-
byli zwrócili uwagę na piękną, inkru-
stowaną różnymi kolorami drewna, 
podłogę w salonie, którą, jak się do-
wiedzieliśmy, wykonał własnoręcznie 
nasz gospodarz.

On też pierwszy zaprezentował 
swą twórczość. Przeczytał kilka swo-
ich wierszy i opowiedział trochę o so-
bie. Urodził się 5 maja 1939 r. w Gul-
czu k. Czarnkowa. Rodzina poety osia-
dła na tych ziemiach już w 1840 roku. 
Studiował filologię polską na UAM w 
Poznaniu. Debiutował w 1960 r. na ła-
mach czasopisma „Orka”. W 1978 ro-
ku został laureatem literackiej nagro-
dy im. Stanisława Piętaka. Jego wier-
sze zostały zebrane w tomach „Miej-
sce zmagań”, „Imię”, „Ujście”, „Źródła 
ziemi”, „Ku wzgórzom światła”, „Popy-
chane wiatrem”, „Pora odlotów”, „Koń 
śpiewa rozwianą grzywą”, „Wszędzie 
jesteśmy w wierszach”, „Chitynowy 
pył”, „Że” i „Zameldowani na stałe”. 
Oto jeden z przeczytanych przez go-
spodarza wierszy:

Szkic do burzy
Ze słonecznego pyłu
odlewane pszczoły

w szeroko otwarte bramy uli
cwałują
- pustoszeją łąki.
Osiodłane chmury w strzemionach 

błyskawic
stają dęba nad lasem.
W chrapach wędzidła ściągnięte
przed deszczu walącą się ścianą
- w kałużach spadochrony bąbli
porzucone.
W lustrach widnokręgów
dziwią się sobie
stworzone światy.
Po prezentacji głos zabrał znany 

poeta i krytyk literacki, Jan Beniamin 
Zimny, który przeczytał esej o twór-
czości Stanisława Neumerta. Dyrek-
tor Jan Pertek powiedział kilka słów 
o długoletniej współpracy z poetą. Po 
zakończeniu słodko–poetyckiej uczty 
goście mogli obejrzeć kolekcję anty-
ków i wystawę książek gospodarza. 
Jan Majewski, właściciel poznańskiej 
apteki „Pod Złotym Lwem”, biorący 
wraz z żoną Konstancją udział w wy-
cieczce, wręczył gospodarzowi bene-
dyktynkę, słynną nalewkę z ziół, a ar-
tystka – rzeźbiarka Mariola Kalicka 
podarowała Stanisławowi Neumertowi 
oraz Janowi Pertkowi pamiątkowe pla-
kietki ceramiczne.

Następnie udaliśmy się do pobli-
skiego Ciszkowa, rodzinnej miejscowo-
ści naszej koleżanki Jolanty Nowak – 
Węklarowej, z którą związana jest do 
dzisiaj. Czekało na nas ognisko, pie-
czone kiełbaski, soki i piwo. Tam oka-
zało się, że Jan Pertek jest nie tylko 
operatywnym dyrektorem MCK, ale 
też doskonałym kompanem – grał na 
gitarze i śpiewał polskie piosenki oraz 
rosyjskie romanse, co uświetniło po-
południe przy ognisku.

Z Ciszkowa pojechaliśmy do leżące-
go na skraju Puszczy Noteckiej zamku 
w Goraju, dawnej siedziby rodu Hoch-
bergów von Pless, gdzie obecnie znaj-
duje się Zespół Szkół Leśnych. Przy-
witał nas zagranym na trąbce myśliw-

skiej powitaniem myśliwskim jeden z 
nauczycieli, Paweł Strawa. Prowadzi 
on odnoszący wielkie sukcesy Zespół 
Trębaczy Myśliwskich Zespołu Szkół 
Leśnych w Goraju. Pod przewodnic-
twem pana Strawy zwiedziliśmy za-
mek, zaadaptowany na potrzeby szko-
ły i internatu. Podziwialiśmy szcze-
gólnie piękne marmurowe kominki w 
kilku salach.

Po obejrzeniu ogrodu zamkowe-
go i wysłuchaniu pożegnania myśliw-
skiego zasiedliśmy pod ogromnym bu-
kiem, by wziąć udział w Turnieju Jed-
nego Wiersza. Uczestniczyli w nim 
Sławomir Krzyśka, Juliusz Rozmiłow-
ski, Elżbieta Gałęzewska – Krasińska, 
Anna Elżbieta Zalewska, Jolanta No-
wak – Węklarowa, Zygmunt Dekiert, 
Kalina Izabela Zioła, Danuta Bartosz, 
Mariola Kalicka i Jerzy Grupiński. Po-
wołano jury, któremu przewodniczył 
Stanisław Neumert. Każdy z uczest-
ników przeczytał jeden wiersz. Pierw-
sze miejsce w turnieju zdobył Sławo-
mir Krzyśka za wiersz:

I gdyby
A gdyby wiersz mój
w kajdany wieków średnich był 

splątany
i odrodzeniem w wiarę chrzczony

Gdyby za widnokręgiem smutku
rydwan nadziei
tęczę niemą gonił

I gdyby brzeg
wody niespokojnej
oddał sny zabrane
- byłbym wolny

Drugie miejsce zajęła Jolanta No-
wak – Węklarowa za wiersz bez tytu-
łu, a trzecie Jerzy Grupiński za „Rę-
ką przez noc”. Nagrodami  były duże 
słoje miodu od Stanisława Neumerta. 
Lipowego – dla pierwszego miejsca, 
spadziowego – dla drugiego oraz rze-
pakowego dla trzeciego.

Przyznano też trzy wyróżnienia: 
Juliuszowi Rozmiłowskiemu za „Ko-
łobrzeską kurację”, Danucie Bartosz 
za „Światło morskiej latarni” i Kali-
nie Izabeli Zioła za wiersz „Czekanie”. 
Nagrody dla wyróżnionych: ikonę au-
torstwa Brygidy Mielcarek, książkę 
Rafała Witkowskiego „Żydzi w Pozna-
niu” i małą buteleczkę whisky wraz 
z „piersióweczką” ufundował Jerzy 
Grupiński.

Biesiadę zakończyła kolacja w po-
łożonym nad jeziorem pięknym ośrod-
ku kulturalno-wypoczynkowym w Lu-
baszu. Uczestnicy rozjechali się do do-
mów zmęczeni, ale zadowoleni. Teraz 
wszyscy czekają na następną poetyc-
ką biesiadę.

Kalina Izabela Zioła
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Prosto z miasta 

Klękajcie elity
Przed kibolami i piłkarza-

mi Lecha klękają tylko po-
znańskie „elyty”, których czo-
łowi przedstawiciele próbują 
się ogrzewać w ciepełku ich 
rzekomych sportowych sukce-
sów. Tymczasem nawet kluby 
z europejskich peryferii potra-
fią już dokopać „kolejarzowi”. 
O osiągnięciach kopaczy spro-
wadzanych do Lecha za grube 
miliony szkoda gadać, bo prze-
cież dostali bęcki nie pierwszy 
raz. Ciekawsze są okoliczności 
pojawienia się haniebnej, an-
tylitewskiej flagi na stadionie. 
Okazuje się, że jedna trybuna 
miejskiego stadionu jest ekste-
rytorialna i nikt poza kibolami 
nie ma tam nic do powiedze-
nia. Nawet policja tam nie za-
gląda, żeby tylko przypadkiem 
nie zdenerwować wiernych ki-
biców. Prawie dwie godziny 
przed meczem było wiadomo 
o fladze i ani służby porząd-
kowe, ani policja, ani władze 
klubu nie raczyły nic zrobić. 
Jeszcze by się chłoptasie zde-
nerwowały i dopiero byłoby 

nieprzyjemnie. Liczono pew-
nie, że wszystko rozejdzie się 
po kościach. Tymczasem roz-
zuchwaleni kibole pokazali co 
potrafią i zrobiło się obrzydli-
wie. Teraz nie bardzo wiado-
mo, co z tym fantem począć. 
Niemoc jest bowiem powszech-
na. Sędzia meczu i oficjele 
udawali, że nic się nie stało. 
Wojewoda kilka dni myślał, 
jak zamknąć eksterytorialną 
trybunę. W końcu zamknął, 
ale kibole i tak weszli na są-
siednią trybunę i obsobaczyli 
go wulgarnie. A on publicz-
nie opowiada, że „nic nie sły-
szał, bo akustyka była słaba”. 
Wszystko jasne, kibole nadal 
mogą się czuć bezkarni. Na-
dal, gdyż to nie pierwszy ta-
ki ich wyczyn. Za poprzednie 
nie spotkały ich większe kary 
i teraz też jakoś nie słychać, 
żeby policja i prokuratura za-
brały się ostro za sprawców. 
Może jeszcze UEFA przykład-
nie ukarze poznański klub? 
Jednak zapowiedzi o grzyw-
nach w wysokości kilku czy 

kilkudziesięciu tysięcy euro 
są po prostu śmieszne. To na 
waciki dla klubu, który obra-
ca milionami. A w dodatku, 
jakby UEFA była bardzo su-
rowa, to przecież miasto do-
łoży klubowi z własnej kasy. 
Za promocję Poznania.


Sławne Euro 2012, które 

też miało być wielką promo-
cją Poznania, wreszcie powo-
li dobiega końca. To znaczy 
lada tydzień zakończone zo-
staną inwestycje, które miały 
być gotowe na otwarcie Eu-
ro. Już wkrótce dojedziemy 
ul. Grunwaldzką na stadion i 
trochę dalej. Jednak na prze-
budowaną Kaponierę i parę 
innych obiektów budowanych 
z myślą o Euro przyjdzie jesz-
cze poczekać.


Władze miasta nie żałują 

środków na rozbudowę i pro-
mowanie „strefy 30”. Znaków 
z takim ograniczeniem pręd-
kości jest w śródmieściu coraz 
więcej. Jednak na usprawnie-

nie komunikacji nie mają one 
większego wpływu, choć może 
poprawiają samopoczucie de-
cydentów oraz producentów. 
Jeśli bowiem ulice są przejezd-
ne, to auta i tak jeżdżą szyb-
ciej. Samochodem „trzydziest-
ką” nie da się jechać. Nato-
miast w godzinach komunika-
cyjnego szczytu szybciej niż 30 
km na godzinę i tak się nie 
pojedzie. Po co więc wydawać 
pieniądze na strefę?


Z miejskimi inwestycjami 

w ogóle są problemy. Zwłasz-
cza po ich ukończeniu. W 
tworzenie strefy 30, w zbudo-
wanie term maltańskich, sta-
dionu czy choćby zamku kró-
lewskiego władowano ogrom-
ne środki publiczne. A teraz 
trzeba jeszcze więcej dokładać 
do ich utrzymania. Czy nie 
byłoby rozsądniej inwestować 
w coś, co przynosi zyski lub 
choćby nie wymaga ponosze-
nia kolejnych nakładów? Ale 
to byłoby zbyt proste.

WIST

  

Patroni ulic Piątkowa

Stanisław Grzmot – Skotnicki (1894 – 1939)
Ulica Stanisława Grzmot 

– Skotnickiego łączy obszar 
Fortu V z ogródkami dział-
kowymi, upamiętnia zaś jed-
nego z najdzielniejszych do-
wódców polskiego Września 
1939 roku.

Urodzony 13 stycznia 
1894 roku w majątku Skot-
niki w Sandomierskiem, po-
czątkowo wcale nie zamie-
rzał być żołnierzem zawodo-
wym. W 1912 roku ukończył 
siedmioletnią szkołę han-
dlową w Radomiu. W okre-
sie poprzedzającym wybuch 
I wojny światowej należał 
do Związku Strzeleckiego; 
w sierpniu 1913 r. uczest-
niczył w zajęciach szkoły 
Związku w Stróży, a potem 
przez dwa semestry studio-
wał na Akademii Handlo-
wej w St. Gallen w Szwaj-
carii – tam też był równo-
cześnie komendantem miej-
scowego oddziału Związku 
Strzeleckiego.

Z chwilą wybuchu woj-
ny w sierpniu 1914 roku S. 
Grzmot – Skotnicki wstąpił 

do kawalerii Legionów Pol-
skich; był jednym z siedmiu 
żołnierzy słynnego patrolu 
dowodzonego przez Włady-
sława Belinę – Prażmow-
skiego. Wkrótce został ad-
iutantem dowódcy i uzyskał 
awans na podporucznika. Po 
kryzysie w Legionach, gdy 
na rozkaz Józefa Piłsudskie-
go żołnierze 1 Brygady od-
mówili złożenia przysięgi na 
wierność Niemcom, był in-
ternowany, a w październi-
ku, zwolniony, wrócił do kra-
ju i od razu przystąpił do pra-
cy nad tworzeniem kawalerii 
niepodległej Polski. Uczest-
niczył w walkach z Ukraiń-
cami, wyjeżdżał służbowo do 
Francji, wreszcie walczył na 
Froncie Litewsko – Biało-
ruskim i brał udział w woj-
nie przeciw bolszewikom w 
1920 roku, na stanowisku 
dowódcy 8 Brygady Jazdy. 
Po ukończeniu Aplikacyjnej 
Szkoły Kawalerii w Saumur 
(we Francji) został mianowa-
ny podpułkownikiem, a póź-
niej zajął się pracą szkolenio-

wą na różnych szczeblach. W 
dniu 5 czerwca 1924 r., już 
jako pułkownik, został mia-
nowany dowódcą 15. Puł-
ku Ułanów Poznańskich. W 
trzy lata później objął stano-
wisko dowódcy 9. Samodziel-
nej Brygady Kawalerii – lecz 
z zachowaniem przynależno-
ści do 15. Pułku Ułanów. W 
1929 roku awansowany na 
generała brygady, objął do-
wództwo m.in. Nowogródz-
kiej Brygady Kawalerii, a w 
latach 1937-1939 był dowód-
cą Pomorskiej BK. W czasie 
kampanii wrześniowej 1939 
r. dowodził Grupą Operacyj-
ną ,,Czersk” w składzie ar-
mii „Pomorze”.

Podczas bitwy nad Bzu-
rą gen. S. Grzmot – Skot-
nicki dowodził grupą ope-
racyjną swego imienia, or-
ganizował osłonę odwrotu 
armii ,,Pomorze”. Podczas 
nocnego natarcia pod Tuło-
wicami koło Sochaczewa 18 
września 1939 r. został cięż-
ko ranny i zmarł następne-
go dnia, pochowany był we 

wspólnym grobie. Ekshumo-
wany w 1952 r., spoczął na 
Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach w Warszawie. 
Był odznaczony m.in. Krzy-
żem Złotym (pośmiertnie) 
i Srebrnym Orderu Wojen-
nego Virtuti Militari, Krzy-
żem Komandorskim Orde-
ru Odrodzenia Polski, Krzy-
żem Niepodległości, Krzy-
żem Walecznych (czterokrot-
nie), Złotym Krzyżem Zasłu-
gi, francuskim Krzyżem Ko-
mandorskim i Kawalerskim 
Orderu Legii Honorowej.

Był jednym z najmłod-
szych generałów polskich, 
otoczony popularnością i 
uznaniem, jak mawiano „za-
wsze robił fason w dobrym 
stylu”. Przystojny, z fanta-
zją, cieszył się wielkim powo-
dzeniem wśród płci pięknej, 
na równi z generałem Bole-
sławem Wieniawą – Długo-
szowskim i pułkownikiem 
Witoldem Morawskim. Ża-
den z nich nie przeżył II woj-
ny światowej.

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

KLUB LITERACKI 

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

3 IX 2013 o godz. 18 (wtorek) Prezentacja twórczości 
poetyckiej i plastycznej Stefanii Pruszyńskiej. Piotr Paschke 
omówi nadesłane uprzednio teksty (ul. Szamarzewskiego 20/5, 
60-517 Poznań). Wieczór warsztatowy.
17 IX 2013 o godz. 18 (wtorek) „Pora zdumienia” – spotkanie 
autorskie Pawła Kuszczyńskiego. Omówienie – Mirosława 
Poncyliusz. Nowe wiersze Elżbiety Gałęzewskiej-Krasińskiej i 
Marii T. Urban.
15 X 2013 o godz. 18 (wtorek) Maria M. Pocgaj – „Herbata 
z gwiazdek”. Andrzej Szmal – opowieści, zapiski i zdjęcia 
Wędrowca.
25 X 2013 o godz. 18 (piątek) Dawid Jung – prezentacja 
twórczości oraz inicjatyw wydawniczych – Biblioteka 
Współczesnej Poezji Polskiej. Debiut Omira Sochy – „Początek 
choroby”. Recenzja Jerzy Grupiński.
Spotkania odbywają się w sali nr 40 Zarządu PSM lub 
w „Bistro” na Osiedlu Boleslawa Chrobrego 117. Prowadzi je 
Jerzy Grupiński

 Kryzys życiowy – początek innego życia
Kryzys bywa uwalniający. Pokazuje, na ile nas 

stać. O sobie i świecie najwięcej uczymy się w 
trudnych sytuacjach. Ta droga bywa jednak bar-
dzo bolesna.

Kryzys jest nam w życiu potrzebny. Jest niezbęd-
ny i nieuchronny. W psychologii mówimy o tzw. kryzy-
sie rozwojowym, o momencie przejścia. Czyli o takich 
chwilach, kiedy uczymy się nowych ról społecznych, np. 
kończymy studia, wyprowadzamy się z rodzinnego do-
mu i szukamy miejsca w życiu zawodowym. Albo kiedy 
kobieta rodzi dziecko i uczy się bycia matką. To też sy-
tuacje, które fachowo, nie bez powodu, nazywa się kry-
zysowymi. Naturalne, ale trudne.

Od strony emocjonalnej poruszające w nas te same 
zasoby. Generujące bardzo podobne uczucia. Jesteśmy 
pogubieni, bezradni, działamy po omacku. Stajemy przed 
koniecznością przeorganizowania się. Kryzysów jest w 
naszym życiu zdecydowanie więcej, niż nam się wydaje. 
Kryzysy, wbrew pozorom, nie są nam takie obce. Czę-
sto mamy z nimi do czynienia.

To ważne punkty zwrotne, bo prowadzą nas do zmia-
ny. Są niezbędne, abyśmy mogli się rozwijać, być sobą 
w pełni, żyć ze sobą w zgodzie, jak najlepiej siebie ro-
zumieć. Tymczasem trwanie w znanych warunkach nie 
daje nam na to szansy. W kieracie codzienności rzadko 
zdarza się przystanąć i zastanowić, czy pasuje nam to, 
w czym aktualnie tkwimy. Kryzys budzi nas do walki 
o siebie, może okazać się szansą. Potrzeba pozornego 
bezpieczeństwa, które zapewnia nam stagnacja, jest dla 

nas często kulą u nogi. Czasami niczego nie zmienia-
my z lenistwa lub z poczucia bezradności i przyjmujemy 
to, co się nam trafia. Dlatego kryzys bywa uwalniający.

Daje wiarę we własne siły, pokazuje, na ile nas stać. 
Mam dla Czytelników optymistyczną wiadomość – za-
zwyczaj stać nas na więcej, niż sądzimy. Ale to dopie-
ro zobaczymy po czasie. Wcześniej przez kryzys trzeba 
jakoś przejść. To nie jest łatwe.

Tę drogę możemy, z psychologicznego punktu widze-
nia, porównać do przechodzenia przez żałobę. Tu tak-
że mamy do czynienia z fazami: rozpaczy, zaprzecze-
nia, aż w końcu akceptacji, zgody na to, co nas spotka-
ło. Kryzys jak najbardziej możemy porównać ze stra-
tą. Coś się kończy. Czujemy, że zawalił się nam świat. 
Ale ten świat, który znamy. Sposób organizacji rzeczy-
wistości, który dotychczas funkcjonował. I o tym mu-
simy pamiętać.

Przechodzenie przez kryzys jest procesem. Najpierw 
pojawiają się szok, niedowierzanie i niezgoda. Potem za-
czynamy odczuwać żal i potrzebę wyrażenia goryczy – 
tu nie należy się ograniczać. Wsparcie jest bardzo waż-
ne, czasami nie tylko bliskich, ale też psychoterapeuty. 
Przychodzi coś nowego, ktoś nowy pojawia się na na-
szej drodze, a my z czasem coraz mocniejsi, potrafimy 
to przyjąć. I zaczynamy dostrzegać, że w nowej, często 
lepszej sytuacji, doskonale potrafimy się odnaleźć. A do-
datkowo zyskujemy większe zaufanie do siebie.

Małgorzata Remlein
psycholog

Autorka tekstu jest psychologiem. Prowadzi psychoterapię 
indywidualną oraz terapię par (również LGBT). Pracuje z osobami nad 
poprawą ich samopoczucia psychicznego i fizycznego, budowaniem 
poczucia własnej wartości, głębszym poznaniem siebie i uporządkowaniem 
relacji z innymi. Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń nerwicowych 
związanych ze stresem i pod postacią psychosomatyczną oraz zaburzeń 
lękowych. Prowadzi warsztaty dla osób, które chcą budować dobre 
relacje oraz tworzyć szczęśliwe związki. Gabinet Psychologiczny 
– 660-140-488 lub www.malgorzataremlein.pl

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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Krzyżówka
z Echem

Hasło krzyżówki z po-
przedniego numeru brzmia-
ło: Urok wakacji.

BARAN (21.03 - 20.04). Trzeba będzie trochę pochapać, że-
by wuchtę bejmów uzorgować. A zaś potem będzie można zrobić 
se fest rajzę i brechtać się do woli w cieplych morzach. 

BYK (21.04 - 21.05). Bez te urlopy i glapienie się wew tele-
wizor ino głupie, chociaż cołkiem przyjemne, myśli do łba ci przy-
chodzą. Ale lepiej daj se luz i żadnych brewerii i nie wyczyniaj.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Chociaż żar i skwar, wew kwitach 
porzundek ale zaś musi być. Warto więc przejrzeć szpargały oraz za-
brać się do akuratnego pozałatwiania wszelkich spraw urzędowych.

RAK (22.06 - 22.07). Bez te kolejne reformy wew robocie 
jeszcze ci zdrowie zaszwankuje. Ale zaś zbytnio się przejmuj, jakoś 
te wszystkie bachandryje przepynkasz.

LEW (23.07 - 22.08). Wew ciepłe dni zrób se wygib za mia-
sto zez starą wiarą. Zez blubrania wyniknąć mogą całkiem fifne 
pomysły, ale zaś uważaj i różnym mądrym przekabacić się nie daj.

PANNA (23.08 - 22.09). Przed tobą fest rajza. Ino zaś na 
tych balangach za wiela się nie staluj ani tyż za frechownie zez wia-
rą se nie poczynaj, bo ino w kalafę zarobisz i poruty se narobisz.

WAGA (23.09 - 22.10). Wakacyjny sezon jakoś przepynkasz. 
A zaś potem całkiem spokojnie, z wielką rułą rób swoje, po próż-
nicy z wiarą nie blubraj, a uzorgujesz wuchtę bejmów.

SKORPION (23.10 - 22.11). Szkoda czasu na bręczenie, 
rozmymłanie i borchanie się na kumpli. Przeca jesteś szportowny 
szczun, masz fifa i jak się akuratnie przyłożysz kabzę wnet zapełnisz.

STRZELEC (23.11 - 21.12). O wakacyjnym słodkim nygu-
sowaniu trza zapomnieć. Wew robocie czeka cię chapanina, a w 
chałupie remonty i porzundki, ale zaś potem trafi się fest wygib.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Żganiem w krzyżu i inszymi 
bólami zbytnio się nie przejmuj. Jesteś szlankowny szczun i potra-
fisz, jak będzie trza, chapać za dwóch abo i trzech.

WODNIK (21.01 - 20.02). Za frechownie se zez kumplami 
nie poczynajcie, bo se ino poruty narobicie. Macie fifne pomysły 
i jak się przyłożycie, to dacie radę i skapną wam fest nagrody.

RYBY (21.02 - 20.03). Trochę nygusowania i cywania na sło-
nyszku nie zaszkodzi, ale zaś potem trza ze szwungiem zabierać się 
do roboty. Warto też zadbać o famułę, a zwłaszcza gzubów i kejtra.

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, www.echopiatkowa.pl,
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
- Panie doktorze, mam 

problem…
- Słucham.
- Codziennie chodzę do 

sklepu i kupuję dwie flaszki 
wódki. Boję się, że jestem za-
kupoholikiem.


- Mieciu, jakbym się prze-

spał z twoją żoną, to byśmy 
byli szwagry czy swaty?

- Wtedy to byśmy by-
li kwita.


Siedzi sobie dwóch żuli-

ków, siorbią wódeczkę i czy-
tają gazetę.

- Tu piszą, że picie alko-
holu skraca życie o połowę… 
Ile masz lat, Stachu?

- 30.
- No widzisz, jakbyś nie 

pił, miałbyś teraz 60!
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Afryka nie dzika i mix talentów w Koronie 

Pierwszy turnus półko-
lonii w klubie Korona na 
Osiedlu Bolesława Śmiałe-
go trwał od 22 do 26 lipca 
pod hasłem: Afryka nie taka 
dzika! Uczestniczyło w nim 
23 dzieci w wieku od 7 - 13 
lat, w większości z Osiedla 
Bolesława Śmiałego.

Program był różnorodny 
i ciekawy: poznanie zwycza-
jów panujących w Afryce, 
nauka tańca zumby, gry i za-
bawy afrykańskie, wyciecz-
ka autokarowa do Pusz-
czykowa ze zwiedzaniem 
muzeum Arkadego Fiedle-
ra, gdzie podziwiano tote-
my, tipi, afrykańskie ma-
ski kultowe, statek Santa 
Maria i inne. Dzieci z pół-
kolonii uczestniczyły także 
w bowlingowych grach dru-
żynowych w Niku. Piękna 
słoneczna pogoda im dopi-
sała, więc dużo czasu prze-
bywały na świeżym powie-
trzu, bawiąc się na placu 
zabaw, grając w piłkarzyki, 
w tenisa stołowego, w piłkę 
nożną. Były w pobliskim le-
sie, gdzie zbudowały szałas 

z gałęzi. Przygotowały się 
również do baliku afrykań-
skiego: dziewczynki uszy-
ły trójkątne chusty, do któ-
rych przyczepiły dźwięczące 
monety, natomiast chłopcy 
zrobili kolorowe maski. Pół-
koloniści zatańczyli taniec 
zumbę, którego podstaw 
nauczyła ich pani Justyna.

Drugi turnus trwał od 
5 do 9 sierpnia pod ha-
słem: Mix talentów. Wzię-
ło w nim udział 30 dzieci. 
Pojechały one na wyciecz-
kę autokarową do Pawło-

wa, do gospodarstwa agro-
turystycznego, położonego 
wśród zieleni, stawu i la-
su. Jechały bryczką, karmi-
ły lamy, konie, owce i kóz-
ki, piekły kiełbaskę z chleb-
kiem na grillu. Był tam du-
ży plac zabaw, urokliwy do-
mek na drzewie, hamaki i 
huśtawki. Nic dziwnego, że 
podobało im się tam.

Uczestnicy mieli ogrom-
ną frajdę, bawiąc się w róż-
ne gry przy użyciu chusty 

Klanza. Poznali technikę 
rękodzieła artystycznego – 
filcowanie. Półkoloniści by-
li też w Ogrodzie Botanicz-
nym, gdzie podziwiali i fo-
tografowali okazy roślinne. 
Wyszli do Cinema City na 
filmy „Uniwersytet Potwor-
ny” i „Minionki rozrabia-
ją”. Podczas obu turnusów 
uczestnicy mieli zapewnio-
ny codziennie smaczny dwu-
daniowy obiad z kateringu 

Dokończenie na stronie 16
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Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A, 
tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28

ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY 
oferta obowiązuje w lokalu, w dowozie 

i na wynos 

  

Lato nie tylko w mieście 
Dokończenie ze strony 15

a na zakończenie wszyscy 
otrzymali nagrody.

Dzieci miały zapewnio-
ną opiekę wykwalifikowanej 
kadry pedagogicznej i me-

dycznej. Przeprowadzona 
przez kuratorium kontrola 
wypadła pomyślnie. Półko-
lonie zakończyły się w mi-
łej atmosferze. Nad całością 
czuwała instruktor klubu 
Korona, Ludmiła Kłos. Po-
dziękowanie należy się też 
Wiesławowi Koniecznemu, 
kierownikowi Administracji 
Osiedla B. Śmiałego, który 
dwa razy w roku, latem i zi-
mą, zapewnia dzieciom wy-
poczynek, relaks i ciekawe 
autokarowe wycieczki.

Maria Czeszak

  

  


