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ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY 

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

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

www.psm.poznan.pl

Radosne  lato z PSM
Dużo ciepłych, słonecznych dni pozwoliło animatorom 

lata w mieście i okolicach na zrealizowanie ambitnych, a 
przy tym atrakcyjnych programów dla dzieci. Poznańska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa była organizatorem i współor-
ganizatorem licznych półkolonijnych zajęć. W bieżącym nu-
merze piszemy o feriach sportowych na Osiedlu Stefana 
Batorego i Jana III Sobieskiego, akcji letniej na Osiedlu 
Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego oraz zorganizo-
wanej w Klubie Seniora Hetman na Sobieskiego. Więcej 
na stronach 2, 7, 15 i 16.
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Czarodziejskie tygodnie w Hetmanie

- Dziękuję za wspólnie 
spędzony czas na półkolo-
niach. Traktuję panią jak 
najlepszą babcię. Do zoba-
czenia w przyszłym roku 
– napisała 11-letnia Adusia 
do Steni Golińskiej, organi-
zatorki letnich półkolonii w 
Hetmanie na Osiedlu Jana 
III Sobieskiego.

Od 30 czerwca do 8 
sierpnia odbyło się sześć 
tygodniowych turnusów pół-
kolonii, w których uczestni-
czyło łącznie przeszło 250 
dzieci. Tematem przewod-
nim w tym roku były „Ba-
śniowe wakacje”. Każdy ty-
dzień upływał pod innym 
hasłem i miał inny pro-
gram. Dziećmi opiekowało 
się czworo wychowawców, 
w tym jeden ratownik, każ-
dego dnia otrzymywały też 

dwudaniowy obiad w barze 
osiedlowym.

W poniedziałki zaczyna-
no wizytą w kinie i zjazdem 
na pontonach na Malcie. 
Środy były sportowe, spę-
dzano je zwykle w kręgielni, 
na basenie lub na boiskach 
i kortach tenisowych.

Pierwszy tydzień – za-

tytułowany Krasnale – to 
także wyjazd autokarem 
do Borówca, gdzie wszyscy 
oglądali największa w Euro-
pie kolejową makietę. Dzie-

ci poznawały także gwa-
rę poznańską, w Gąsawie 
własnoręcznie robiły pizzę. 
Królewska para – to hasło 

drugiego tygodnia. Dzieci 
pojechały także do Grodzi-
ska, gdzie jeździły kolejką 
drezynową ciągniętą przez 
małego fiata. Były na plaży 
w Błażejewku, a na koniec, 
w piątek, wybrana spośród 
dzieci królewska para roz-
poczęła dyskotekę.

Czekoladowe lizaki znaj-
dowały w Zaczarowanym 
lesie w trzecim tygodniu, 
gdy pojechały do Gąsawy 
i Wenecji. W kinie ogląda-
ły film, jak wytresować smo-
ka. Były też zabawy w Deli 
Parku w Rosnówku, gdzie 
dzieci oglądały także ma-
kiety różnych krajów świa-
ta oraz egzotycznych zwie-

rząt. Od filmu o Gangu Wie-
wióra rozpoczął się tydzień 
Misiowej zagrody. A zagro-
dę z prawdziwymi zwierzę-
tami obejrzały w Gąsawie. 
Innego dnia w fabryce bom-
bek w Gnieźnie własnoręcz-
nie malowały bombki, które 
zabrały do domu.

W tygodniu króla Neptu-

na – jak na patrona przysta-
ło – padał deszcz, więc za-
miast do Błażejewka uczest-
nicy półkolonii pojechali do 

dworku w Koszutach, zwie-
dzili też arboretum w Kór-
niku. A Neptuna poszukiwa-
li w stawkach i rzeczkach 

innego dnia w Deli Parku. 
W ostatnim tygodniu od-
byli Zaczarowaną podróż 
do Deli Parku, gdzie bawili 
ich iluzjoniści i odbyła się 
wspólna zabawa. Byli też w 
Mniszkach, gdzie poznawali 
zapomniane zawody. Pólko-
lonie zakończyli dyskoteką 
na Sobieskiego. (big) 
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www.psm.poznan.pl
www.echopiatkowa.pl

Poznań, os. Przyjaźni 21N/144
obok kliniki weterynaryjnej i „Netto”

codziennie od godz. 8.00
Wystawiam recepty ulgowe

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

  

  

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

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 

ADRES
os. J III Sobieskiego Pawilon 18

(przy alejce spacerowej 
w pobliżu sklepu Biedronka)

www.MagdalenaW.pl

KWIACIARNIAKWIACIARNIA
∙  bukiety
 ∙  wiązanki
 ∙  upominki
  ∙  dostarczamy kwiaty

PASMANTERIAPASMANTERIA
 •  duży wybór włóczek, 

aplikacji i dodatków
Polecamy wyprawkę Polecamy wyprawkę 

przedszkolaka: fartuszki, przedszkolaka: fartuszki, 
pościele, ręczniczki, pościele, ręczniczki, 

pisaki do znakowania pisaki do znakowania 
odzieżyodzieży

ul. Dzięgielowa 27

Wynajmę 
miejsce 

postojowe 
w hali garażowej 

na 
os. St. Batorego 50

tel. 
601 77 21 55 
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Piknik na Sobieskiego już 6 września 

Od 1 stycznia 2015 roku miesz-
kańców Piątkowa czeka kolejna re-
wolucja śmieciowa. Obsługę osie-
dli przejmie bowiem wyłonione w 
przetargu konsorcjum firm FB Ser-
wis i Cespa Espaniola. Jak zostanie 
zorganizowany odbiór odpadów w 
hiszpańskim rytmie pokażą najbliż-
sze miesiące.

Związek Międzygminny „Gospodar-
ka Odpadami Aglomeracji Poznań-
skiej”, który od ponad roku wprowa-
dza nowy system gospodarowania od-
padami komunalnymi w Poznaniu oraz 
ośmiu sąsiednich gminach, rozstrzy-
gnął prawomocnie przetarg i podpi-
sał 7 sierpnia br. umowy z wybranym 
w przetargu polsko-hiszpańskim kon-
sorcjum. Rywalizowało ono ostro z kon-
sorcjum utworzonym przez Remondis 
Sanitech oraz siedem firm dotychczas 
obsługujących poznaniaków. Decydowa-
ły zaproponowane ceny. Remondis naj-
niższe przedstawił w 17 sektorach a FB 
Serwis w czterech.

Od nowego roku polsko-hiszpańskie 
konsorcjum będzie więc prowadzić od-
biór i zagospodarowanie odpadów w 4 
sektorach: I Poznań Grunwald, III Po-
znań Piątkowo, VI Poznań Rataje, VIII 
Poznań Winogrady. Są to niemal spół-
dzielcze sektory. Obszarowo stanowią 

one niespełna 4 procent powierzchni 
Związku, jednak mieszka w nich bli-
sko 274 tysiące osób, czyli ok. 39 proc. 
wszystkich mieszkańców Związku.

Zgodnie z podpisaną umową, któ-
rej łączna trzyletnia wartość wynosi 
49,5 mln zł, konsorcjum rozpocznie 
świadczenie usług od 1 stycznia 2015 
r. i będzie je realizować przez 36 mie-
sięcy. Przed jej zawarciem ZM GOAP 
przeprowadził kontrole bazy transpor-
towo-magazynowej wykonawcy oraz je-
go przygotowania do realizacji zadania. 
W umowach został on także zobowiąza-
ny do odpowiednio wczesnego dostar-
czenia mieszkańcom pojemników oraz 
dostosowania do ich potrzeb harmono-
gramów odbioru.

Tworzące konsorcjum firma FB 
Serwis jest polską spółką założoną 
przez Ferrovial Services S.A. i Budi-
mex S.A., natomiast Cespa Espanio-
la to hiszpańska spółka z Grupy Fer-
rovial, która ma ponad 40-letnie do-
świadczenie w gospodarce odpadami. 
Obsługuje 6 mln osób i w ciągu roku 
odbiera ponad 2,3 mln ton odpadów. 
Działa w ponad 800 miastach Hiszpa-
nii i Wielkiej Brytanii, m.in. w Barce-
lonie, Madrycie, Sevilli, Murcii, Toledo 
i Cambridgeshire.

Podczas podpisania umowy Artur 

Pielech, prezes Zarządu FB Serwis, 
zapewniał że kilka miesięcy pozosta-
jących do nowego roku zostaną wyko-
rzystane na właściwe przygotowanie 
się do świadczenia usług. – Rozpocz-
niemy ich wykonywanie – mówił – w 
okresie szczególnym, poświątecznym 
i na terenach spółdzielni, zależy więc 
nam na rozmowach z ich kierownictwa-
mi i wypracowaniu optymalnych zasad 
odbioru odpadów.

Jak jednak nowa na polskim i po-
znańskim rynku firma poradzi sobie 
z odbiorem tysięcy ton odpadów? Do-
tychczasowe doświadczenia spółdziel-
ców z nowym systemem gospodaro-
wania odpadami komunalnymi nie są, 
niestety, pozytywne. Po 1 lipca 2013 
r. wzrosły opłaty, a pogorszyła się ja-
kość usług. Odpady wielkogabarytowe 
często zalegają w altankach śmiecio-
wych. Czy osiedlom grozi dalsze obni-
żenie standardu obsługi?

- Obawiamy się, że pogorszenie, 
zwłaszcza na początku roku, może rze-
czywiście nastąpić – mówi Michał To-
kłowicz, wiceprezes PSM. – Nowa fir-
ma wchodzi na rynek w okresie świą-
tecznym, a wtedy zawsze odpadów po-
wstaje więcej, w dodatku jest zimowa 
aura. Niepokoimy się też, jak często 
będą odbierane odpady. Obecnie fir-
my odbierają je częściej niż wynika to 
z regulaminu, praktycznie co jeden, 
dwa dni. Jeśli nowy wykonawca będzie 
chciał zmniejszyć częstotliwość odbio-
ru, to będzie starał się zwiększyć ob-
jętość pojemników i kontenerów. Czy 
zmieszczą się one w osiedlowych al-
tankach, które urządziliśmy pomiędzy 
blokami? No i jak oraz kiedy zostanie 
przeprowadzona wymiana setek pojem-
ników. O tych kwestiach dyskutowali-
śmy już z kierownikami osiedli. Będzie-
my też rozmawiać z innymi poznański-
mi spółdzielniami, których obsługę ma 
przejąć FB Serwis. Na razie jednak je-
go przedstawiciele jeszcze nie kontak-
towali się z nami.

Pytań i wątpliwości związanych z 
kolejnym etapem rewolucji śmieciowej 
na spółdzielczych osiedlach jest wiele. 
Pozostało kilka miesięcy na ich wyja-
śnienie oraz sprawne przeprowadze-
nie zmian. (i)

Wzorem ubiegłych lat, 6 wrze-
śnia zorganizowany zostanie Pik-
nik osiedlowy Osiedla Jana III So-
bieskiego. Mieszkańcy zapraszani 
są w godzinach od 17 do 22.

W sali Klubu Sportowego Sobieski 
(przy bloku 22) odbywać się będą im-
prezy i pokazy, na które przybędą za-
pewne chętnie zarówno dorośli, jak i 
dzieci. O godz. 17 zaprasza Straż Miej-

ska Poznania, a tematem przewodnim 
będzie akcja „Kejter tyż poznaniak”. 
O 17.30 wystąpią artyści Teatru Mu-
zycznego w Poznaniu ze składanką 
„Świat operetki”. O godz. 19 zespół 
taneczny „Młodzi duchem” z Klubu 
Seniora Hetman pokaże tańce w swo-
im wykonaniu. O godz. 19.30 wystą-
pi „Duet Karo” ze śpiewanymi po ślą-
sku piosenkami.

Na terenie Bistra Mc Tosiek i obok 
bloku 24 od godziny 16 do ostatniego 
klienta – jak zapowiadają organizato-
rzy – będzie grill, piwo i… muzyka.

Na piknik zapraszają Rada 
i Administracja Osiedla Jana III 
Sobieskiego, Rada Osiedla Jana 
III Sobieskiego Jednostka Pomoc-
nicza Miasta Poznania, Bistro Mc 
Tosiek oraz KS Sobieski.

FB Serwis przejmuje obsługę Piątkowa

Odpady odbierane w hiszpańskim rytmie

Członkowie Zarządu ZM GOAP Andrzej Bielerzewski (pierwszy z prawej) i Tomasz Stellmaszyk 
podczas podpisania umowy z Arturem Pielechem, prezesem Zarządu FB Serwis (pierwszy z lewej)
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Jakie inwestycje 
w 2015 roku?

LOKAL  UŻYTKOWY
DO  WYNAJĘCIA:

Wł. Łokietka  11 A
 podpiwniczenie budynku mieszkalnego
 osobne zejście, 2 pomieszczenia
 nadający się na biuro, sklep, usługi lub magazyn
 c.o. i zaplecze sanitarne
 w dobrym stanie
 powierzchnia 14,0 m2
 czynsz ok. 330 zł brutto (z ogrzewaniem)
 do wynajęcia od zaraz

LOKAL  UŻYTKOWY
DO  WYNAJĘCIA:

Wł. Łokietka  9 E
 podpiwniczenie budynku mieszkalnego
 zejście z zewnątrz, 3 pomieszczenia
 nadający się na sklep lub biuro
 c.o. i zaplecze sanitarne
 w dobrym stanie
 powierzchnia 34,2 m2
 czynsz ok. 710 zł brutto (z ogrzewaniem)
 do wynajęcia od 1. 9. 2014 r. 

LOKAL  UŻYTKOWY
DO  WYNAJĘCIA:

Wł. Łokietka  6 A
 podpiwniczenie budynku mieszkalnego
 osobne zejście, 3 pomieszczenia
 nadający się na biuro, sklep, usługi lub magazyn
 c.o. i zaplecze sanitarne
 w dobrym stanie, po modernizacji
 powierzchnia 37,5 m2
 czynsz ok. 695 zł brutto (z ogrzewaniem)
 do wynajęcia od 1. 11. 2014 r.

Informacje w sprawie wszystkich lokali 
w Administracji Osiedla Władysława Łokietka 102 

(pawilon)
tel. 61 822 74 61

adm.lokietek@psm.poznan.pl

LOKAL  UŻYTKOWY
DO  WYNAJĘCIA:

Os. Stefana Batorego  2
 podpiwniczenie budynku mieszkalnego
 osobne wejście
 nadający się na biuro, sklep, usługi lub magazyn
 c.o. i zaplecze sanitarne
 w bardzo dobrym stanie
 powierzchnia 23,0 m2 
 do wynajęcia od zaraz

Informacje w Administracji Osiedla Stefana 
Batorego 38 A pawilon

tel. 61 821 73 81 wew. 605

Szanowni Mieszkańcy 
Piątkowa! 

Na ostatniej Sesji Rady 
Osiedla Piątkowa przyjęli-
śmy budżet na 2015 rok.

Zabezpieczyliśmy 130 
tys. zł na utworzenie wspól-
nie z Poznańską Spółdziel-
nią Mieszkaniową oraz 
UWI parku na os. Bolesła-
wa Śmiałego. Termin jego 
wykonania to pierwsza po-
łowa 2015 roku.

W przyszłym roku chce-
my zmodernizować halę spor-
tową Szkoły Podstawowej nr 
34 na os. Bolesława Śmiałe-
go.  Zabezpieczyliśmy na ten 
cel 200 tys. zł na wkład wła-
sny do grantu. Aplikujemy 
bowiem o dodatkowe środ-
ki na przebudowę i termo-
modernizację hali. Całość in-
westycji, już z dofinansowa-
niem, powinna wynieść ok. 
400 tys. zł.

W 2015 roku planujemy 
zrealizować drugi etap bu-
dowy miejsc parkingowych 
wzdłuż ul. Kurpińskiego na 
os. Bolesława Chrobrego. 
Przeznaczyliśmy na ten cel 
80 tys. zł. Przypomnę, że jesz-
cze w tym roku, zrealizowana 
zostanie pierwsza część tej in-
westycji, na którą zabezpie-
czyliśmy jako wkład własny 
ok. 60 tys. zł. Oba etapy zo-
staną zrealizowane przy spo-
rym dofinansowaniu Zarzą-
du Dróg Miejskich. Ich prze-
widywany łączny koszt to ok. 
270 tys. zł.

Przeznaczyliśmy również 
50 tys. zł na realizację ko-
lejnego etapu budowy kom-
pleksu sportowo-rekreacyjne-
go na os. Stefana Batorego. 
Pragnę jeszcze nadmienić, że 
w tym roku oddaliśmy tam 
do użytku boisko do piłki noż-
nej. W dalszych etapach pla-
nowana jest także siłownia 

zewnętrzna, miejsce do gry w 
kosza, plac zabaw dla dzieci 
i górka saneczkowa. Ponadto 
w przyszłym roku zamierza-
my wybudować przy Gimna-
zjum nr 12 boisko do gry w 
siatkówkę plażową.

Planujemy również za-
kup urządzenia hydraulicz-
nego dla Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej nr 5 Poznań-
-Piątkowo, budowę progów 
zwalniających (ul. Drobnika, 
Strugarka, Wachowiaka, Za-
na) oraz zakup niezbędnych 
gadżetów zwiększających bez-
pieczeństwo dla uczniów pla-
cówek oświatowych. Zamie-
rzamy zorganizować również 
zajęcia sportowo-rekreacyjne 
dla dzieci i młodzieży z te-
renu osiedla od kwietnia do 
października.

Przeznaczyliśmy również 
około 56 tys. zł na dofinan-
sowanie remontów w pla-
cówkach oświatowych. Nale-
ży jednak pamiętać że w tym 
roku do podziału będą jeszcze 
dodatkowe środki celowe na 
remonty w szkołach. W ko-
lejnym roku chcemy ponad-
to doposażyć infrastrukturę 
zwiększającą bezpieczeństwo 
dla pieszych na ul. Kurpiń-
skiego oraz na ul Umultow-
skiej, oraz zmodernizować in-
frastrukturę chodnikową na 
os. Bolesława Śmiałego przy 
Przedszkolu nr 190.

Aby zapoznać się szczegó-
łowo z całym budżetem, za-
praszam do odwiedzenia mo-
jej strony internatowej. Będę 
wdzięczny również za prze-
słanie wszelkich uwag lub su-
gestii co do oczekiwanych in-
westycji na przyszłość.

W kwestiach inwestycyj-
nych na przyszły rok warto 
dodać, że zaopiniowaliśmy 
pozytywnie i zamierzamy z 
całych sił wspierać trzy piąt-
kowskie projekty zgłoszone 
przez mieszkańców do Po-
znańskiego Budżetu Obywa-
telskiego tj. „Lapidarium przy 
Muzeum Ziemi – rozbudowa 
oraz udostępnienie zbiorów”, 
„Modernizacja ulicy Obor-
nickiej – etap 1” oraz „Par-
king buforowy przy zintegro-
wanym Dworcu Jana III So-
bieskiego”.

Paweł Adamów
Wiceprzewodniczący Rady Osiedla 

Piątkowo
Tel. 691-118-538

www.paweladamow.pl 
pawel.adamow@gmail.com
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 Poznań, dnia 22 lipca 2014
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Poznań Stare Miasto w Poznaniu, Adam Grzelaczyk
Kancelaria Komornicza, ul. 27 Grudnia 7/14, 61-737 Poznań
Sygn. akt KM 3113/13

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym Poznań Stare 
Miasto w Poznaniu, Adam Grzelaczyk – zastępca komornika 
asesor Jakub Siegień zawiadamia, na podstawie art. 953 kpc 
w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10 września 2014 o godz. 
8.30 w sali nr 333 w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Mia-
sto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań, odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA
Lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, 

położonego na Os. Bolesława Chrobrego 26/45, 60-680 
Poznań, należącego do dłużniczki Ewy Szymaniak, 

Os. Bolesława Chrobrego 26/45, 60-680 Poznań, dla którego 
Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, 

V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 
o numerze PO1P/00263828/5/

Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju, 
łazienki z WC, o łącznej powierzchni 32,1 m kw. Suma 

oszacowania wynosi: 167.000,00 zł, zaś cena wywołania 
jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 125.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękoj-
mię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 
16.700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w go-
tówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upo-
ważnionych według prawa bankowego do jej  wystawienia, za-
opatrzonej w upoważnienie właściciela  do wypłaty całego wkła-
du stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utra-
cie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 
PKO BP SA I O/Poznań 22 1020 4027 0000 1402 0394 7835.
Zgodnie z treścią art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczest-
niczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i ro-
dzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzę-
dowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licy-
tacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwole-
niem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed li-
cytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, 
operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu 
w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą prze-
szkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności 
na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed roz-
poczęciem egzekucji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo 
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych 
przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie 
orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebno-
ści i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wie-
czystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed 
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym to-
ku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się posta-
nowienia o przysądzeniu własności.

KOMORNIK Adam Grzelaczyk
Zastępca Komornika Asesor Komorniczy – Jakub Siegień

Drodzy 
Czytelnicy,

dziękuję za czy-
tanie moich arty-
kułów i nadsyłanie 
pytań. Tym razem 
nadeszło dużo py-
tań o cerę naczyn-
kową, jak o nią 
dbać, czy można 
zamykać naczyn-
ka, kiedy i jaka 

metoda jest najlepsza? Trudno jest na te pytania odpowie-
dzieć, nie widząc twarzy.

Cera naczyniowa jest cerą o wysokim stopniu nadwraż-
liwości. Jej stan zależy nie tylko od warunków atmosfe-
rycznych, takich jak ciepło, zimno, wiatr, ale również od 
długotrwałego stresu, diety, solarium, nadciśnienia, a na-
wet niektórych leków – hormonów. Pamiętajmy, że niewła-
ściwa pielęgnacja twarzy może również przyczynić się do 
rozszerzenia naczyń krwionośnych. Objawiają się one wi-
docznymi na twarzy tzw. pajączkami.

Teleangiektazja – tak fachowo nazywamy zmiany na-
czynkowe, które, niestety, trudne są w pielęgnacji. Najle-
piej zareagować w stadium początkowym i dowiedzieć się, 
co jest ich powodem (dieta, stres czy zmiany atmosferycz-
ne). Witamina C, rutyna, elastyna, kolagen są to środki 
które możemy przyjmować doustnie. W tym przypadku 
najodpowiedniejszymi kosmetykami są te, które zawierają 
w swoim składzie witaminę K i C, wyciąg z kasztanowca 
oraz wyciąg z arniki górskiej.

Zamykanie naczynek krwionośnych jest możliwe 
na kilka sposobów: laserowo, mezoterapią igłową lub 
elektrokoagulacją. Osobiście preferuję elektrokoagulację, 
ale te zabiegi można wykonywać tylko jesienią i wiosną. 
Osoby, które mają nadciśnienie, cukrzycę lub wysoki cho-
lesterol powinny poddać się zabiegom wyłącznie wtedy, jak 
ustabilizują organizm. Do tego czasu mogą korzystać z za-
biegu zabezpieczającego naczynka krwionośne.

W warunkach domowych starajmy się nie podrażniać 
tego typu cery. Oczyszczając ją, nie wolno stosować pro-
duktów kosmetycznym na bazie alkoholu oraz ostrych 
składników, np. cynku, mentolu, olejku eukaliptusowego. 
Przed wyjściem z domu obowiązkowo nakładamy krem (naj-
lepiej do cery naczynkowej) oraz podkład, który dodatko-
wo chroni skórę. Prawdziwym wrogiem cery naczynkowej 
jest peeling ziarnisty, który nadmiernie pobudza krążenie 
krwi i rozszerza naczynka. Aby sobie nie zaszkodzić, mo-
żemy zastosować sok z cytryny na około 1-2 minut. Naj-
lepiej jednak raz w miesiącu udać się do gabinetu kosme-
tycznego i poddać się profesjonalnej pielęgnacji z doradz-
twem domowym.

Kompres z siemienia lnianego jest bardzo prosty i można 
go przechowywać w lodówce nawet 2-3 dni. Jego głównym 
zadaniem jest ukojenie zaczerwienionej skóry. Wystarczy 
2 łyżki siemienia lnianego zalać szklanką wody. Taką mik-
sturę gotujemy na małym ogniu przez ok. 20 minut. Po 
ostygnięciu, odcedzamy siemię i dodajemy roztarte awo-
kado. Wszystko mieszamy i nakładamy na gazę lub bez-
pośrednio na twarz. Przykrywamy ręcznikiem na 15 mi-
nut. Następnie zmywamy czystą wodą i nakładamy odpo-
wiedni krem.

Kolejna niespodzianka dla moich Czytelników, każdy 
kto przyjdzie z egzemplarzem tego Echa od 28 sierpnia 
do 28 września 2014 r. będzie mógł skorzystać z zabiegu 
zabezpieczającego naczynka krwionośne w cenie promocyj-
nej. Cały zabieg trwa około 1,5 godziny: RF z laserem biosty-
mulacyjnym plus kwas askorbinowy (żel oczyszczający, kwas 
askorbinowy 5%, ampułka z kolagenem lub kwasem hialu-
ronowym, spirulina wzmacniająca naczynka krwionośne, 
maska żelowa z witaminami C i K, maska regeneracyjna). 

 Koszt zabiegu w gabinecie na twarz, szyję i dekolt – 220 zł, 
przychodząc z tym artykułem, Państwo zapłacicie 155 zł.

Switłana Werk
Autorką tekstu jest kosmetyczka, właścicielka

Specjalistycznego Gabinetu Kosmetycznego SWITŁANA
Os. Bolesława Chrobrego paw 110

Tel.794 798 895
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Piątkowska l iga wznowiła rozgrywki

 Sportowe lato wypełnione słońcem
i promiennymi uśmiechami

Podczas wakacji letnich nastąpiła przerwa w rozgryw-
kach Piątkowskiej Ligi Piłki Nożnej. Jak informuje Sek-
cja sportu i rekreacji Poznańskiej Spółdzielni Mieszkanio-

wej, w grupie OPEN mecze zostały wznowione 24 sierpnia 
(niedziela), Natomiast grupy młodzieżowe B i C rozpoczną 
zmagania meczowe w sobotę, 6 września. (hal)

O tym, że wakacje naj-
milej spędza się na spor-
towo, przekonały się dzie-
ci i młodzież z osiedli 
piątkowskich, które wzię-
ły udział w akcji „Lato z 
PSM”. Młodzi miłośnicy 
aktywności fizycznej spo-
tykali się systematycz-
nie na boisku przy Gim-
nazjum nr 12 na Osie-
dlu Stefana Batorego, by 
razem z trenerem osie-
dlowym odkrywać uroki 
sportowej zabawy.

Chętnych do gry w piłkę 
nożną, palanta czy pyrę nie 
brakowało! Uczestnikom za-
jęć wiele radości sprawiały 
m.in. skoki przez linkę, gra 
w boule i zbijaka oraz emo-
cjonujące pojedynki pod ko-

szem o tytuł króla. Doskona-
łym pomysłem na przetrwa-
nie w upalne dni były wspól-
ne wyjścia na basen odkryty 
„Chwiałka”.

Świetnym miejscem do 
rozegrania gier terenowych, 
takich jak podchody czy 
szpion, okazał się park Cy-
tadela. Dużo frajdy przynio-
sła też wycieczka na Plażę 
MTP, gdzie oprócz wygiba-
sów z piłką na piasku można 
było sturlać się z trawiastej 
górki i schłodzić pod kurty-

ną wodną. W ramach waka-
cyjnych spotkań dzieci miały 
również okazję stanąć w pił-
karskie szranki z drużyna-
mi z sąsiednich osiedli. Po-
za rekreacją na świeżym po-
wietrzu, każdy mógł spróbo-
wać swoich sił w tenisie sto-

Dokończenie na stronie 16
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KALENDARIUM PSM 
 1 września -  dyżur członków Rady Nadzorczej PSM: 

Iwony Wilandt i Krystyny Kaczmarek (po 
uprzednim telefonicznym zgłoszeniu tema-
tu spotkania)

 3 września - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN

 4 września -  Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

 9 września - Komisja Rewizyjna RN

25 września - zebranie plenarne Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM
Uzgodniono plany eksploatacyjne na przyszły rok

W porównaniu z kwietniem w 
maju tego roku wyniki ekonomicz-
ne Poznańskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej – referował na plenar-
nym posiedzeniu Rady Nadzorczej 
PSM przewodniczący Komisji Re-
wizyjnej – polepszyły się i były bar-
dzo dobre. 

Wyniki podstawowej eksploatacji w 
gospodarce zasobami mieszkaniowymi 
na wszystkich osiedlach, za wyjątkiem 
Osiedla Bolesława Chrobrego oraz Osie-
dla Władysława Łokietka były dodatnie. 
Ujemne saldo na Chrobrego spowodo-
wane było dopłatą za wieczyste użyt-
kowanie gruntów za lata 2012 i 2013, 
uiszczoną w marcu na podstawie ugo-
dy w Samorządowym Kolegium Odwo-
ławczym. Dopłata za rok 2012 wyniosła 
ponad 71 tys. zł, a za rok ubiegły po-
nad 322 tys. zł. Wynik ujemny na osie-
dlu Łokietka spowodowany był nadwyż-
ką kosztów nad wpływami za wieczyste 
użytkowanie gruntu, ale miało to pokry-
cie w środkach zgromadzonych na tzw. 
rozliczeniach międzyokresowych.

Saldo rozliczeń gazu było dodatnie, 
za wyjątkiem Osiedla Stefana Batore-
go i Osiedla Zygmunta Starego. Na 
pierwszym z osiedli zaliczki będą mu-
siały być skorygowane, zaś na drugim 
korekta nastąpiła z dniem 1 sierpnia. 
Dodatnie były też salda rozliczeń zim-
nej wody, pod kreską były osiedla Ja-
na III Sobieskiego oraz Władysława 
Łokietka, jednak te ujemne salda znaj-
dowały pokrycie w rozliczeniu między-

okresowym kosztów 
zużycia zimnej wody.

Na wszystkich 
osiedlach na kontach 
funduszu remonto-
wego były środki, w 
kwietniu zostały one 
bowiem zasilone zy-
skiem bilansowym 
za 2013 rok, zgodnie 
z decyzją Walnego 
Zgromadzenia.

10 maja osiedla 
piątkowskie zamiesz-
kiwało o 47 osób 
mniej niż pod koniec 
kwietnia oraz o 334 

osoby mniej niż na koniec roku 2013. 
Ustalono to na podstawie oświadczeń 
lokatorów.

Rada Nadzorcza zatwierdziła plan fi-
nansowy Zarządu PSM na rok 2015 za-
mykający się po stronie kosztów kwotą 
5.156.400 zł i po stronie przychodów 
kwotą 5.436.700 zł, zatwierdziła także 
miesięczny odpis na pokrycie kosztów 
administracji ogólnej w kwocie 0,38 zł 
od metra kwadratowego. Członkowie 
Rady pytali o plany remontowe Zarządu 
w przyszłym roku. Nie będzie potrzeby 
wydania większych środków na remon-
ty, jedynie na eksploatację. Jeśli chodzi 
o remont Dąbrówki, to środki na to są.

Następnie Rada zaakceptowała pla-
ny eksploatacyjne osiedli. Mają one róż-
ne stawki. Komisja Rewizyjna zapoznała 
się z nimi i wniosła o ich przyjęcie. Osie-
dla różnią się bowiem kosztami utrzy-
mania i dzierżawy wieczystej. W konse-

W związku ze wzrostem ceny ener-
gii cieplnej, wprowadzonej od 1 sierp-
nia przez jej producenta i dostawcę – 
Dalkię SA, członkowie Rady zaakcep-
towali decyzję Zarządu PSM z 8 lipca 
2014 r. zwiększającą opłaty stałe za 
centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. 
Uchwala weszła w życie na większości 
osiedli z dniem 1 sierpnia, a na Osie-
dlu Władysława Łokietka z dniem 1 
września 2014 r.

Poinformowano, że Zarząd podjął 
decyzję, by od styczni a przyszłego ro-
ku wprowadzić odpisy z lokali użytko-
wych na fundusze remontowe. Wów-
czas działania remontowe tych lokali 
będą prowadzone tylko w sytuacji, gdy 
będą środki.

C z ł o nkow i e 
Rady rozpatrzy-
li także sprawy 
członków zalegają-
cych z płaceniem 
czynszu. Zdecydo-
wali o wykreśleniu 
z listy członków 
PSM trzech osób. 
Cztery osoby, któ-
re spłaciły zale-
głości co do gro-
sza – przywrócili 
w prawach człon-
ków. (maja)

kwencji zatwierdzonych kosztów eksplo-
atacyjnych Rada skorygowała także od-
rębną uchwałą opłaty za używanie lokali 
na osiedlach. Osobną uchwałą przyjęto 
też plan eksploatacyjny na 2015 rok i 
korektę opłat za użytkowanie lokalu na 
Osiedlu Marysieńki; mieszka tam bo-
wiem tylko jeden spółdzielca.
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Przestawiają kamery, chronią zieleń

By zwiększyć zakres 
i skuteczność obserwacji 
osiedla modernizowany 
jest system monitoringu 
na Osiedlu Stefana Ba-
torego. Niektóre kame-
ry przenoszone są w in-

ne miejsca, gdzie będą 
więcej „widziały”.

- Od czasu, gdy je za-
instalowaliśmy – mówi Ja-
nusz Piskor, kierownik ad-
ministracji osiedla – drzewa 

i krzewy znacznie urosły i 
teraz czasami ogranicza-
ją widoczność. Zdecydowa-
liśmy się więc chronić zie-
leń, a kamery przestawić. 
Skierujemy je też na miej-
sca, gdzie występuje najwię-

cej dewastacji. Na przykład 
na skatepark pomiędzy osie-
dlami Batorego i Śmiałego.

Osiedle jest obserwowa-
ne przez pracowników fir-
my monitorującej, ale pod-

gląd kamer jest też w admi-
nistracji osiedla. Dzięki temu 
udało się złapać na gorącym 
uczynku młodzież dewastu-
jącą urządzenia skateparku. 
Na pewno jednak – ocenia 
J. Piskor – liczba dewastacji 
spadła. W tym roku w noc 
sylwestrową nie było żadnych 
zgłoszeń o wybitych szybach.

Po remoncie klatek scho-
dowych przy budynkach 15 
i 17 rekultywowane są tere-
ny zielone obok nich: usunię-
to chwasty, nasadzono nową 
zieleń, wysypano białe kamy-
ki. Modernizacje klatek też 
były imponujące: skuto tyn-
ki do płyt, wyszpachlowano 
je i pomalowano nowocze-

snymi farbami, wymieniono 
balustrady schodowe na nie-
rdzewne stalowe.

Trwają remonty wejść 
do wiatrołapów, wejść do 
lokali użytkowych, wymiana 
pionów wodnych: rury stalo-
we wymieniane są na plasti-

kowe. Ostateczną wymianę 
instalacji wodnych na całym 
osiedlu administracja chcia-
łaby zakończyć w 2016 roku.

Odnowiono plac zabaw 
przy budynku nr 38. Wła-
ściwie urządzono go całko-
wicie na nowo. W ubiegłym 
roku wiosną mieszkańcy 
napisali petycję, by zreali-
zować tę inwestycję. Rada 
osiedla wprowadziła ją do 
planu na ten rok, przedsta-
wiono mieszkańcom pro-
pozycje urządzeń i… nowy 
plac już służy małym miesz-
kańcom. W przyszłym roku 
natomiast planowane jest 
utworzenie siłowni dla se-
niorów przy budynku nr 7 

na obecnym boisku do stre-
etballa. Są dwa takie boiska 
i nie są zbyt intensywnie 

użytkowane, a nowe urzą-
dzenia na pewno będą cie-
szyły się powodzeniem, tak 
jak dzieje się to na innych 
osiedlach. (big)Zmodernizowane wejście do punktu usługowego na osiedlu 

Nowy plac zabaw dla dzieci

Zmodernizowana klatka schodowa

Zieleń po rekultywacji

Janusz Piskor, kierownik administracji
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Maria Matyba,
aplikantka adwokacka

Warsztaty p odatkowe
Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Winogrady 

informuje podatników tutejszego organu podatkowego 
o uruchomieniu cyklicznych/kwartalnych – Warsztatów 
Podatkowych.

Ich specyfika polegać będzie na tym, że prowadzący 
przedstawi zakres tematyczny, do którego uczestnicy mogą 
przesyłać pytania. Informacje o terminach spotkań będą 
podawane z miesięcznym wyprzedzeniem.

Zgłoszenia udziału w warsztatach przyjmowane będą za 
pośrednictwem poczty elektronicznej: us3025@wp.mofnet.
gov.pl

Maksymalna liczba uczestników to około 25 osób (liczona 
według kolejności zgłoszeń). Pytania do urzędu można będzie 
przekazywać na adres e-mail: us3025@wp.mofnet.gov.pl w 
przeciągu 7 dni od ukazania się komunikatu o terminie spotkania.

Warsztaty adresowane są w szczególności do osób 
planujących rozpocząć działalność gospodarczą lub osób, które 
rozpoczęły ją w ostatnich 12 miesiącach.

Spotkania nie będą miały charakteru doradztwa podatkowego.

Barbara Dębowska
US Poznań - Winogrady

Naczelnik Urzędu Skarbowego

Pozn ań - Winogrady

zaprasza na

„DZIEŃ OTWARTY”
13. 9. 2014 r. (sobota) 

w godz. 9.00-13.00
W programie:

•  udzielanie informacji podatkowych,

•  prezentacja - „Elektroniczne przesyłanie 
deklaracji VAT”,

•  pomoc przy wysyłaniu przez Internet deklaracji 
podatkowych,

•  udzielanie informacji w zakresie prowadzonej 
akcji „Weź paragon”.

Potocznie separację 
rozumie się jako „ogra-
niczony rozwód”. Wszak 
instytucja ta zwalnia 
małżonków z obowiąz-
ku wspólnego pożycia 
a także wywołuje więk-
szość skutków, jakie nie-
sie za sobą orzeczenie 
rozwodu. Jednocześnie 
związek małżeński for-
malnie zostaje utrzyma-
ny – małżonkowie nie 
mogą bowiem wstąpić w 
nowy związek małżeński 
czy powrócić do dawne-
go, przedmałżeńskiego 
nazwiska.

Warto zwrócić uwagę, 
iż przesłanką do orzecze-
nia separacji jest zupeł-
ny rozkład pożycia małżeń-
skiego – oznaczający zanik 
trzech więzi małżeńskich 
– duchowej, fizycznej oraz 
gospodarczej. Nie jest przy 
tym wymagane, aby rozkład 
ten miał przymiot trwało-
ści. Może zatem wystąpić w 
krótkim czasie i uzasadniać 
chęć orzeczenia separacji.

Trwałość rozkładu poży-
cia między małżonkami uza-
sadnia natomiast orzeczenie 
rozwodu. W sytuacji per-

 Obowiązki współmałżonków po separacji

manentnego rozkładu więzi 
małżeńskich nie może być 
bowiem nadziei na restytu-
cję pożycia małżonków. Se-
parację z kolei wciąż traktu-
je się jako instytucję, którą 
można łatwo znieść i niejako 
przywrócić „dawne” małżeń-
stwo. Dlatego też, pomimo iż 
separacja wywoła większość 
skutków takich jak rozwód 
(zwłaszcza w sferze mająt-
kowej małżonków), to jed-
nak będzie zawierała pewne 
odmienności.

W pierwszej kolejności 
pamiętać należy, że choć 
między małżonkami prze-
stanie istnieć „obowiązek do-
chowania wierności, wspól-
nego pożycia czy współdzia-
łania dla dobra rodziny, któ-
rą przez swój związek zało-
żyli”, to jednak w szczegól-
nych sytuacjach małżonko-
wie pozostający w separacji 

obowiązani będą do wzajem-
nej pomocy. Treść art. 614 
  § 3 kro mówi bowiem, że 
”jeżeli wymagają tego wzglę-
dy słuszności, małżonkowie 
pozostający w separacji obo-
wiązani są do wzajemnej po-
mocy”. Decydując się na są-
dowe ustanowienie separa-
cji, nie należy zapominać o 
powyższym fakcie.

Pojęcie „zasady słuszno-
ści” jest nieostre i może doty-
czyć wielu sytuacji. Dla przy-
kładu jednak, sytuacją uzna-
ną przez Sąd Najwyższy za 
okoliczność objętą względa-
mi słuszności, w czasie któ-
rej małżonkowi pozostające-
mu w separacji należy się 
pomoc od drugiego małżon-
ka, jest poważna choroba lub 
niepełnosprawność. Od obo-
wiązku tego nie można się 
zwolnić, pomimo iż między 
małżonkami może istnieć 
sytuacja konfliktowa.

Warto również pamię-
tać, iż kodeks rodzinny i 
opiekuńczy przewiduje obo-
wiązek alimentacyjny po-
między małżonkami, w sto-
sunku do których orzeczo-
no separację (art. 614 § 4 
kro). Przy określeniu za-
kresu wskazanego obowiąz-
ku ma oczywiście znaczenie 
(podobnie jak przy rozwo-
dzie) ustalenie osoby winnej 

rozkładu pożycia. Co jednak 
szczególnie istotne, obowią-
zujące prawo nie ogranicza 
czasowo obowiązku alimenta-
cyjnego małżonków będących 
w separacji. Dzieje się tak, z 
uwagi na fakt, iż separacja nie 
powoduje ustania małżeństwa.

Orzeczenie separacji, choć 
zwalniające małżonków od 
wspólnego pożycia, nie powo-
duje ustania wszystkich istnie-
jących między nimi obowiąz-
ków. Co więcej, w kodeksie ro-
dzinnym i opiekuńczym usta-
wodawca nie wymienia pod-
stawowych cech separacji w 
sposób wyraźny. Ich ustale-
nie może więc nastręczać 
pewne trudności. Dlatego 
też, przed podjęciem decyzji 
odnośnie żądania orzeczenia 
separacji, warto rozważyć 
wszystkie koncepcje dotyczą-
ce danej sytuacji, jak również 
usystematyzować wiedzę w 
przedmiocie skutków sepa-
racji. Pomocą w tym zakre-
sie może służyć prawnik spe-
cjalizujący się w sprawach z 
zakresu prawa rodzinnego i 
opiekuńczego.

Maria Matyba
aplikantka adwokacka

Autorka pracuje
w kancelarii

Celichowscy Służewska-Woźnicka
Spółka Partnerska

w Poznaniu, ul. Zakręt 26/2
www.kancelaria-csp.pl
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Z notatnika miejskiego strażnika

Osiedlowy Klub Korona na Śmia-
łego w poniedziałki czynny jest 
w godzinach 9-15, we wtorki i śro-
dy od 14 do 20, w czwartki w godz. 
13-19, w piątki od godz. 9 do 15.

We wrześniu planowane są następu-
jące stałe zajęcia dla seniorów:

Poniedziałek (8, 15, 22 i 29)
Godz. 10.00 – 11.00 – Gimnastyka 

rozciągająca
Godz. 12.00 – 12.50 – język angiel-

ski, grupa I
Wtorek (2, 9, 16, 23 i 30)
Godz. 18.00 – 19.30 – Fitness Latino
Środa (3, 10, 17 i 24)

Godz. 15.00 – 20.00 – kółko brydżo-
we (kawiarenka)

Godz. 17.00 – 20.00 – zabawy ta-
neczne

Czwartek (4, 11, 18 i 25)
Godz. 17.00 – 18.00 – biblioteka
Godz. 16.30 – 18.30 – zespół wo-

kalny
Godz. 16.30 – 18.30 – kółko pla-

styczne
Piątek (5, 12, 19 i 26)
Godz. 10.00 – 11.00 – gimnastyka 

rozciągająca
Godz. 11.00 – 13.00 – kółko ”Ko-

ralik”

Godz. 11.15 – 12.05 – język angiel-
ski , grupa II

Godz. 12.00 – 14.00 – Kółko „Szy-
dełko”

Dodatkowo od będą się też zajęcia:
2 września, godz. 17.30 – bezpłat-

ne pomiary tkanki tłuszczowej przez 
dietetyka

10 września, godz. 16.00 – zebranie 
klubowiczów, wybory do Rady Klubu

25 września, godz. 17.00 – koncert 
Alicji Majewskiej oraz Włodzimierza 
Korcza – kompozytora, pianisty, twór-
cy wielu przebojów.

Będzie się działo w Koronie

  Funkcjonariusze w lip-
cu kontrolowali 6-krotnie 
piątkowskie targowiska. 
Dwie osoby handlujące 
w miejscach objętych za-
kazem pouczyli, ukarali 
jedną prowadzącą działal-
ność bez wymaganego ze-
zwolenia.

  25 razy interweniowali 
w przypadkach spożywa-
nia alkoholu w miejscach 
publicznych. Ukarali czte-
ry osoby, pouczyli pięć.

  Strażnicy miejscy 18-krot-
nie lustrowali miejsca zna-
ne z bytowania bądź gru-
powania się osób bezdom-
nych. Przeprowadzili 14 
rozmów na temat możli-
wości otrzymania wspar-
cia socjalnego, żadna 
z osób nie wyraziła chęci 
skorzystania z niej. Trzem 
osobom umożliwili sko-
rzystanie z pomocy me-
dycznej. Jedną nietrzeźwą 
przekazali do Ośrodka dla 
Osób Nietrzeźwych.

  Strażnicy podjęli działa-
nia wobec trzech osób 
trudniących się żebrac-
twem przy pawilonie Zlo-
ty Grosz na Osiedlu Bole-
sława Chrobrego.

  W lipcu funkcjonariu-
sze piątkowskiego refe-
ratu ujawnili 7 nielegal-
nych wysypisk odpadów. 
Do Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzę-
du Miasta Poznania skie-
rowali jeden wniosek o 
zlecenie usunięcia wysy-
piska, własnym staraniem 

doprowadzili do likwidacji 
siedmiu wysypisk.

  W lipcu piątkowscy straż-
nicy miejscy założyli 91 
blokad na koła nieprawi-
dłowo zaparkowanych po-
jazdów. 28 kierowców po-
uczyli, 63 ukarali man-
datami.

  1 lipca na Osiedlu Bolesła-
wa Chrobrego zdarzył się 
wypadek z udziałem pie-
szego i rowerzysty. Dwóch 
strażników miejskich za-
bezpieczało miejsce zda-
rzenia do czasu przybycia 
policjantów.

  11 lipca na tym samym 
osiedlu została pobita ko-
bieta, miała ciężkie uszko-
dzenia ciała. I w tym przy-
padku municypalni prze-
kazali sprawę policji.

  Do Komisariatu Policji 
Poznań Północ strażnicy 
przekaz ali informację o 
zaczepianiu przechodniów 
przy Biedronce na Śmia-
łego przez osoby znajdu-
jące się pod wpływem al-
koholu.

  1 lipca strażnicy udali się 
do sklepu Biedronka na 
Osiedlu Bolesława Śmia-
łego, gdzie dzieci znala-
zły rannego sokoła. Pta-
ka przewieziono do pta-
siego azylu.

  Tego samego dnia otrzy-
mano zgłoszenie, że na 
Osiedlu Władysława Ło-
kietka 8 przy placu zabaw 
przebywa stado około 20 
dzików. Powiadomiono o 
tym Wydział Zarządzania 
Kryzysowego. Następne-

go dnia funkcjonariusze 
byli 5-krotnie wzywani do 
interwencji w sprawie by-
towania dzików w róż-
nych miejscach dzielni-
cy. Zgłoszenia napłynęły 
z ulic Sarmackiej, Umul-
towskiej, Bolka i z Osie-
dla Władysława Łokiet-
ka. Każdorazowo zawia-
damiano Urząd Miasta 
Poznania.

  9 lipca strażnicy udali się 
na ul. Naramowicką, gdzie 
na niskim drzewie w pobli-
żu bawiącego się dziecka 
znajdował się wąż. Wąż zo-
stał zabrany przez strażni-
ków do siedziby referatu, 
a następnie przekazany 
do Straży Ochrony Zwie-
rząt. Wąż był egzotyczny 
i jadowity.

  17 lipca funkcjonariusze 
piątkowskiej straży miej-
skiej przekazali straży po-
żarnej informację dotyczą-
cą przewróconego drzewa 
u zbiegu ulic Sarmackiej 
i Umultowskiej.

  18 lipca strażnicy prze-
wieźli rannego jerzyka i 
gołębia znalezionych na 
Osiedlu Bolesława Śmiałe-
go do fundacji Ptasi Azyl 
– Nowe ZOO. Kolejnego 
rannego sokola znalezio-
nego na Śmiałego 20 lip-
ca strażnicy przekazali do 
tego samego azylu. 21 lip-
ca rannego gołębia znale-
zionego na Osiedlu Jana 
III Sobieskiego także prze-
wieźli do azylu.

  20 lipca strażnicy otrzy-
mali informację o pijanym 

bezdomnym mężczyźnie 
znajdującym się przy skle-
pie Aldi na Osiedlu Stefa-
na Batorego. Wezwali po-
gotowie ratunkowe, które-
go lekarz wydał dyspozy-
cję przewiezienia mężczy-
zny do Centrum Redukcji 
Szkód i Wczesnej Inter-
wencji Terapeutycznej. Ta-
kie samo zakończenie mia-
ła interwencja 23 lipca na 
ul. Aragońskiej, gdzie w 
krzakach leżał bezdomny 
znajdujący się pod wpły-
wem alkoholu. Do szpita-
la natomiast przewiezio-
no nietrzeźwego bezdom-
nego, którego znalezio-
no na Osiedlu Bolesława 
Chrobrego.

  20 lipca strażnicy wezwa-
li straż pożarną do uwol-
nienia uwięzionego lisa 
w pomieszczeniu Fortu 
VA na Osiedlu Bolesława 
Chrobrego.

  21 lipca strażnicy udali się 
na ul. Abrahama, gdzie 
znaleziono bezpańskiego 
psa (nie posiadał czipa). 
Zwierzę zostało zabrane 
przez pracowników Schro-
niska dla Zwierząt. Przez 
pracowników schroniska 
został także zabrany bez-
pański pies znaleziony na 
Osiedlu Stefana Batorego 
22 lipca.

  23 lipca strażnicy udali się 
na interwencję dotyczącą 
rannego jeża na Osiedlu 
Bolesława Śmiałego. Je-
ża przekazano pracowni-
kowi Pogotowia Jeżowe-
go. (rafa)

Coraz ładniejsze klatki schodowe 
Na Osiedlu Władysława Łokietka 

kontynuowane są remonty klatek scho-
dowych. Wykonano je już w budynkach 
9 i 10, teraz trwają prace w bloku nu-

mer 1. Do końca roku – jak informuje 
Aleksander Meyza, kierownik admini-
stracji – zakończone zostaną roboty w 
jedynce i dwójce.

W przyszłym roku planowana jest 
modernizacja klatek schodowych w bu-
dynkach 7, 8, 12 i 13, a kolejnym roku 
przyjdzie czas na szóstkę. (maja)
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Prosto z miasta 
Między festiwalami a igrzyskami
W poprzednich latach 

upały, susze i pożary by-
wały groźniejsze, handel 
niewydolny, kąpieliska za-
tłoczone, a ulice bardziej 
rozkopane, i w ogóle jak-
by wszystko w mieście by-
ło bardziej skomplikowa-
ne. Obecnie we znaki daje 
się tylko PEKA, no i gdyby 
nie rozkopana bodaj już od 
blisko dziesięciolecia Kapo-
niera, to nie byłoby nawet 
okazji do tradycyjnych na-
rzekań na roboty drogowe. 
Letnie „wykopki” związane 
z realizacją przedsięwzięć 
komunikacyjnych przez la-
ta były zmorą poznańskich 
kierowców. A teraz trudno 
je napotkać. Dzieje się coś 
na Trasie Katowickiej, ale 
trudno to nazwać robotami. 
Wprowadzono tam jedynie 
ograniczenia w ruchu, jed-
nak nie widać żeby coś bu-
dowano czy remontowano. 

Ani tam, ani w innych miej-
scach. A przecież nowych 
arterii i węzłów komunika-
cyjnych potrzeba w Pozna-
niu chyba bardziej niż no-
wych galerii handlowych. 
O komunikacyjnych inwe-
stycjach z reguły się jednak 
jedynie mówi, a markety i 
biurowce buduje na potęgę. 
No i potem przeżywamy z 
nimi prawdziwe galery.


Najbardziej jednak la-

tem w Poznaniu udają się 
festiwale. Sezon zaczyna 
Malta, w tym roku szczegól-
nie nagłośniona zakazanym 
spektaklem, a potem to już 
nam grają, tańczą, śpiewa-
ją i pokazują wszelaką sztu-
kę poważną i niepoważną 
na okrągło. Istny dancing 
z gitarą i flażoletami na 
transatlantyku. Z natłoku 
imprez kulturalnych wypa-
da się cieszyć, tyle że równie 

bogate życie festiwalowo-ar-
tystyczne toczy się latem w 
niemal wszystkich polskich 
miastach, małych i dużych, 
a zwłaszcza tych mających 
jakieś ambicje turystyczne. 
Mniej i bardziej znani twór-
cy rodzimi oraz sprowadza-
ni zza granicy przemierza-
ją więc nasz kraj wzdłuż i 
wszerz, wzbogacając ogól-
nonarodową festiwaloma-
nię. Dla nich to całkiem 
dobry interes, a mieszkań-
cy i turyści mają igrzyska.


I już starożytni Rzymia-

nie wiedzieli, że o nie wła-
śnie chodzi. Każdy przecież 
lubi dobrą zabawę. Bawi-
my się więc, chociaż zza 
naszych wschodnich granic 
docierają wieści mogące 
mrozić krew w żyłach. Ni-
by dzieje się to blisko, jest 
wszechobecne na ekranach 
telewizji, a jednak wciąż 

wydaje się bardzo odległe. 
Całkowicie niezrozumiałe. 
Nie przystające do naszej 
letniej, festiwalowej, kolo-
rowej i  kabaretowej rze-
czywistości.


No, ale przed nami 

też trudne wybory. Nieba-
wem zdecydujemy, kto bę-
dzie rządził w Poznaniu i 
innych samorządach. Na 
razie wszystko wskazuje, 
że w Poznaniu nie będzie-
my mieli wyboru i zostanie-
my z urzędującym od kilku 
kadencji prezydentem. Rze-
czywistych konkurentów dla 
niego bowiem nie widać. 
Znamienne, że podobnie by-
ło w poprzednich elekcjach. 
Poznański prezydent wciela 
w życie to, co inni politycy 
tylko głosili – nie ma pro-
stu z kim przegrać.

WIST

  

Patroni ulic piątkowskich

Roman Abraham (1891 - 1976)
Na południe od Osiedla 

Władysława Łokietka, nie-
daleko dawnego Fortu V, 
mamy ulice nazwami zwią-
zane z postaciami genera-
łów polskich – dowódców 
tzw. wielkich jednostek ar-
mii „Poznań” w 1939 roku. 
Patronem jednej z nich jest 
Roman Abraham.

Urodził się 28 lute-
go 1891 roku we Lwo-
wie, był synem Włady-
sława, profesora uniwer-
sytetu i Stanisławy z Re-
issów. W 1910 ukończył 
gimnazjum w Chyrowie, 
w 1915 r. uzyskał dokto-
rat praw i umiejętności po-
litycznych na Wydziale Fi-
lozofii i Prawa Uniwersy-
tetu Lwowskiego. Uczest-
niczył w pracach Związ-
ku Młodzieży Narodowej 
„ZET” i Drużyn Bartoszo-
wych. Od 1914 roku w ar-
mii austriackiej, walczył 
na frontach rosyjskim, ru-
muńskim, serbskim i wło-
skim. W listopadzie 1918 
r. wstąpił do Wojska Pol-

skiego i w czasie obro-
ny Lwowa dowodził odcin-
kiem Góra Stracenia. Póź-
niej służył m.in. w dywizji 
gen. Władysława Sikor-
skiego i odbył przeszkole-
nie lotnicze. W 1920 roku 
dowodził grupą operacyj-
ną w Małopolsce Wschod-
niej, w 1921 - na Śląsku był 
pełnomocnikiem Ministra 
Spraw Wojskowych i Szta-
bu Generalnego WP przy 
komisarzu Wojciechu Kor-
fantym, organizował trans-
porty ochotników i zaopa-
trzenia dla powstańców 
(ps. „Roman Wydera”).

W 1922 roku ukoń-
czył Wyższą Szkołę Wo-
jenną, był wykładowcą tak-
tyki ogólnej, a następ-
nie kierownikiem katedry 
tej uczelni. Po powrocie 
do służby liniowej dowo-
dził 26 pułkiem ułanów, 
potem Brygadą Kawalerii 
„Toruń”, BK „Bydgoszcz”, 
BK „Poznań” i Wielkopol-
ską Brygadą Kawalerii, od-
był przeszkolenie w Cen-

trum Wyższych Studiów 
Wojskowych w Warszawie. 
W 1928 r. mianowany puł-
kownikiem, 19 marca 1938 
- generałem brygady. Miał 
opinię dowódcy inteligent-
nego, energicznego, o du-
żych uzdolnieniach tak-
tycznych i operacyjnych. 
Dodajmy, był też atrakcyj-
nym mężczyzną, pełnym 
swoistego uroku i duszy 
zagończyka.

We wrześniu 1939 r. 
generał Abraham dowodził 
Wielkopolską BK wchodzą-
cą w skład armii „Poznań”, 
od 15 września - grupą ope-
racyjną, na której czele 
przebił się znad Bzury do 
Warszawy, w obronie sto-
licy dowodził rejonem Mo-
kotowa i Siekierek. Ran-
ny, przebywał w Szpitalu 
Ujazdowskim. Po kapitu-
lacji miasta aresztowany 
przez gestapo i zagrożo-
ny wyrokiem za likwida-
cję niemieckiej dywersji w 
Lesznie 1 września 1939 
r. Ostatecznie osadzony w 

obozie jenieckim, przeby-
wał w Krotoszynie, König-
stein IV D, Johannisbrunn 
VIII B i Murnau VII; dwu-
krotnie podejmował próbę 
ucieczki. 

Po wyzwoleniu wrócił 
do kraju, był delegatem 
przy generalnym pełno-
mocniku rządu ds. repa-
triacji Państwowego Urzę-
du Repatriacyjnego, a póź-
niej w Ministerstwie Ad-
ministracji Publicznej i w 
spółdzielczości. Bardzo ak-
tywny społecznie, znany 
był z bezkompromisowej 
postawy w obronie god-
ności żołnierzy Września, 
podejmował m.in. stara-
nia o budowę pomnika ar-
mii „Poznań” i otoczenia 
opieką Cmentarza Orląt 
we Lwowie. Był autorem 
szeregu prac historyczno-
wojskowych oraz pamiętni-
ka „Wspomnienia wojenne 
znad Warty i Bzury” (War-
szawa 1969, 1990). Zmarł 
w Warszawie, spoczywa 
na cmentarzu we Wrześni.

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

Dlaczego sięgają po narkotyki?
Pozornie niewinne sygnały: zmiana środowi-

ska rówieśniczego, niechlujny wygląd, pogorszenie 
ocen mogą świadczyć o problemie naszego dziec-
ka – uzależnieniu od alkoholu, dopalaczy czy ma-
rihuany. Niestety, zazwyczaj reagujemy zbyt póź-
no. Gdy zauważymy niepokojące objawy, dowiadu-
jemy się wtedy zazwyczaj, że nasze dziecko jest 
już uzależnione.

ROZWIĄZUJMY WSPÓLNIE PROBLEMY
Często wpadamy wtedy w przerażenie, krzyczymy, ob-

winiamy znajomych dziecka, szkołę, nauczycieli. Nie sta-
wiamy na profilaktykę, a to błąd. Od dawna wiadomo, 
że najlepszą ochroną jest zapobieganie zagrożeniom – 
stworzenie dziecku takiego domu, w którym będzie czu-
ło się bezpiecznie, i relacji, w której ma ono zaufanie 
do rodziców i rozmawia z nimi o swoich problemach. 
Bardzo istotne jest także poważne traktowanie proble-
mów dzieci przez opiekunów. Warto uświadomić sobie, 
że kłopoty nastolatka w szkole, zawody sercowe czy trud-
ności w odnajdywaniu się w grupie są podobne do na-
szych problemów: czy to z szefem w pracy, niespełnieniu 
w miłości czy trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu 
relacji z innymi ludźmi. Nie lekceważmy kłopotów dzie-
ci, dla nich są one najważniejsze i mogą być powodem 
sięgania po alkohol, leki czy narkotyki. Młodzież często 
próbuje wtedy rozwiązywać problemy „po dorosłemu”.

Narkotykami nazywamy nielegalne substancje psy-
choaktywne. Prym wiedzie marihuana zwana trawą, 
zielskiem, ziołem, maryśką, gandzią, grassem – jest zie-
loną, brązową lub szarą mieszanką wysuszonych i po-
szatkowanych liści, łodyg, nasion, głównie kwiatów ko-
nopi. Mocniejszą postać tego narkotyku, czyli sprasowa-
ną żywicę tej rośliny, nazywamy haszyszem. Marihuana 
i haszysz zawierają związek znany w skrócie jako THC. 
Właśnie ta substancja wywołuje euforię i stan głębokie-
go zrelaksowania. Czasami dilerzy narkotykowi wzboga-
cają ją o inne narkotyki.

DZIAŁANIE 
Marihuanę się pali – po zrobieniu papierosa (zwane-

go skrętem lub jointem) lub w fajce wodnej. Młodzież 
stosuje ten narkotyk z wielu przyczyn. Duży wpływ ma-
ją rówieśnicy i chęć dopasowania się do grupy, część na-
stolatków chce w ten sposób zwalczyć lęk, depresję czy 

nudę. W końcu dziecko staje się ofiarą marihuany, uza-
leżniając się od niej i nie mogąc samodzielnie przerwać 
tego nałogu. W przypadku nastolatków stosujących ma-
rihuanę prawdopodobieństwo, że sięgną po inne „twar-
de” narkotyki jest większe. Marihuana potrafi mocno 
zaszkodzić i to już za pierwszym razem, kiedy jeden jo-
int może być przyczyną ostrego lęku i myśli paranoidal-
nych. Wszyscy wiemy, że nie wolno wsiadać za kierow-
nicę po wypiciu alkoholu, ale niewiele osób zdaje sobie 
sprawę, że dotyczy to także marihuany, która również 
wpływa niekorzystnie na percepcję i czas reakcji. Ponad-
to, dym powstający podczas palenia marihuany zawie-
ra wiele substancji rakotwórczych, tych samych, co w 
dymie tytoniowym. Marihuana upośledza czynność lim-
focytów – komórek układu odpornościowego w płucach 
– jest przyczyną przewlekłego kaszlu, zwiększa ryzyko 
infekcji. Podejrzewa się także, że przyspiesza utratę ko-
mórek odpowiedzialnych za pamięć w mózgu. Pojawia 
się też coraz więcej danych wskazujących na związek 
tego nałogu z rozwojem zaburzeń lękowych, depresji, a 
nawet schizofrenii.

JAK ROZPOZNAĆ
Jak poznać, że dziecko pali marihuanę? Często wska-

zują na to objawy pośrednie: fifki, bibułki w szufladzie, 
dziwny zapach unoszący się w pokoju nastolatka i uży-
wanie przez niego dużej ilości środków zapachowych – 
w celu zamaskowania woni marihuany. A także stoso-
wanie kropli do oczu w celu zmniejszenia przekrwienia 
spojówek, charakterystycznego objawu dla tego nałogu. 
Poza czerwonymi oczami, rodzic może zwrócić uwagę 
na zawroty głowy i trudności w chodzeniu, nieustanne 
śmianie się bez powodu, trudności w przypomnieniu so-
bie najprostszych faktów. Zastanowić mogą zmiany w 
zachowaniu: wycofanie się, obniżony nastrój, zmęcze-
nie, czasami wrogość i ogólne pogorszenie stosunków z 
członkami rodziny i znajomymi dziecka.

Wskazówką mogą być też gorsze oceny w szkole, wa-
gary, utrata zainteresowania sportem, pogorszenie ape-
tytu i zaburzenia snu – bezsenność w nocy, podsypia-
nie w dzień. Niestety, nie ma magicznej różdżki, któ-
ra pomoże rodzicom w walce z używaniem marihuany 
przez dzieci. Pomóc może aktywne włączenie się w ży-
cie dziecka, otwarta komunikacja z przekazaniem infor-
macji o szkodliwych następstwach nałogów i jasne wy-
rażenie swojej dezaprobaty dla nich. 

Małgorzata Remlein
psycholog

Autorka tekstu jest psychologiem. Prowadzi psychoterapię 
indywidualną oraz terapię par (również LGBT). 

Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń lękowych. 
Gabinet Psychologiczny – tel. 660 140 488 

lub www.malgorzataremlein.pl

POGOTOWIE
Komputerowe

tel. 
693 313 315
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Krzyżówka
z Echem

Hasło krzyżówki z po-
przedniego numeru brzmia-
ło: Wakacyjny półmetek

BARAN (21.03 - 20.04). Zez rajzami i balangami zbytnio 
nie przesadzaj, bo ino zdrowie i bejmy przenorasz. Przed znajomą 
wiarą też się za wiele nie staluj ani se frechownie nie poczynaj.

BYK (21.04 - 21.05). Nie ma się co stalować, lepiej się za-
brać do akuratnego pozałatwiania wszelkich spraw urzędowych 
i zaprowadzenia porzundku wew kwitach i szpargałach.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Bez te wakacyjne balangi 
w kabzie puchy, za to wew chałupie uzbierało się trochę zbyrów 
i klamotów, trza je wyćpnąć na gemyle i zaprowadzić porzundek.

RAK (22.06 - 22.07). Wew skwarne dni warto wysztafiro-
wać się i pojechać ze znajomą wiarą na jaki wygib za miasto lub 
do lasu. Ino uważaj, by za wiele bejmów i zdrowia nie przenorać.

LEW (23.07 - 22.08). Zez kolejnych reform wew robocie nie-
wiele wyniknie. Będzie trzeba chapać za dwóch abo i trzech, ale 
zaś potem wnet uzorgujesz wuchtę bejmów.

PANNA (23.08 - 22.09). Szykuje ci się fest rajza wew góry 
albo nad morze. Ino zaś na tych balangach za wiela się nie sta-
luj ani za frechownie se nie poczynaj, bo ino poruty se narobisz.

WAGA (23.09 - 22.10). Zez ciągłego bręczenia i rozmymłania 
nic dobrego nie wyniknie. Jesteś szportowny szczun, masz fifa do 
roboty, jak się tylko akuratnie przyłożysz, uzorgujesz pełną kabzę.

SKORPION (23.10 - 22.11). Zez blubrania i lofrowania po 
mieście wynikną fest pomysły. Zamiast się stalować i mądrować, 
zabieraj się więc do chapania i fifnego ich wprowadzenia wew życie.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Bez to ciągłe glapienie się wew 
telewizor abo komputer ino głupie, chociaż cołkiem przyjemne my-
śli do łba ci przychodzą. Ale zaś się ustatkuj i uważaj na robotę.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Różnym mądrym wew biurze 
nie daj się przekabacić. Swój rozum masz, więc na luzie, z wielką 
rułą rób co należy, a uda ci się uzorgować trochę pochwał i bejmów.

WODNIK (21.01 - 20.02). Przestań już nygusować i bor-
chać się na prawie jesienną chlabrę. Czas pomyśleć o jakim wspól-
nym wakacyjnym wygibie z famułą do ciepłych krajów albo cho-
ciaż do marketu.

RYBY (21.02 - 20.03). Smętne jesienne dni jakoś trzeba bę-
dzie przepynkać, ale zaś potem słonyszko ci zaświeci. Wew robocie 
skapnie ci wuchta bejmów oraz niespodziane awanse.

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
- Nie mogę pić wódki, bo po-

tem leci mi krew z nosa.
- Nie przejmuj się, ja też 

mam nerwową żonę.



Rozmawiają dwie blondyn-
ki:

- Co ty robisz, że masz takie 
wypielęgnowane dłonie?

- Nic.



Wódka z lodem szkodzi na 
nerki. Rum z lodem niszczy wą-
trobę. Whisky z lodem szkodzi 
na serce. Gin i lód szkodzą na 
mózg. Coca-cola z lodem nisz-
czy zęby. To oznacza, że lód jest 
niebezpieczny!

7 8 9 10 11

54321 6

12 13 14 15
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Wypoczynek letni 
dla dzieci pozostających 
w mieście, jak co ro-
ku, przygotowała Admi-
nistracja Osiedla Wła-
dysława Jagiełły i Zyg-
munta Starego wspólnie 
z Uczniowskim Klubem 
Sportowym „Chrobry” 
przy Szkole Podstawo-
wej nr 17. Zajęcia odby-
wały się w dwóch świetli-
cach osiedlowych w okre-
sie od 30 czerwca do 11 
lipca oraz od 18 do 29 
sierpnia w godzinach od 
8 do 16.

Bogaty program zawie-
rał sporo zajęć sportowo-
-rekreacyjnych. Były wyj-
ścia do kręgielni, na basen 
z udziałem instruktora pły-
wania, zajęcia na orliku, w 
tym z trenerem piłki nożnej. 

Były też wyjścia do kina i 
klub dyskusyjny.

Milusińscy szczególnie 
miło wspominają wycieczkę 
autokarową do leśniczów-
ki w Owińskach, jazdę kon-
ną, jazdę bryczką po lesie, 

grill, zabawy i konkursy. W 
Poznaniu uczestniczyli w 
grach terenowych, świetli-
cowych, wykonywali prace 
plastyczne, zmagali się w 
konkursach tematycznych 
itp. Podczas ostatnich tur-

nusów dzieci wybrały się 
na kolejną przygodową wy-
cieczkę autokarową do DE-
LI Parku – parku edukacyj-
no-rozrywkowego w Trzeba-
wiu koło Rosnówka.

Z akcji letniej skorzysta-
ło sześćdziesięcioro dzie-

ci. Miały one zapewniony 
obiad i napoje oraz wykwali-
fikowana kadrę pedagogicz-
ną. Sądząc po zainteresowa-
niu dzieci, jak i rodziców, 

nadal ta forma wypoczyn-
ku jest bardzo potrzebna w 
naszym środowisku.

Krystyna Kaczmarek

Zabawy wesołej sześćdziesiątki 
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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 i na wynos 

bez dowozu
 

  

 Sportowe lato wypełnione słońcem
i promiennymi uśmiechami

łowym rozgrywanym w gim-
nazjalnym holu.

Dodatkowo, dla wszyst-
kich chętnych były organizo-
wane zajęcia z tenisa ziem-
nego na kortach tenisowych 
na Os. Jana III Sobieskiego. 
I także tutaj frekwencja do-
pisywała, szczególnie wśród 

najmłodszych, którzy dosko-
nalili swoje umiejętności gry 
w tenisa.

Dzięki sportowym atrak-
cjom letnie dni na Piątko-
wie wypełnione były nie tyl-
ko słońcem, ale i promien-
nym uśmiechem najmłod-
szych mieszkańców naszych 
osiedli. KŻ i RH

  

Dokończenie ze strony 7
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INEA na os. SOBIESKIEGO   

w technologii światłowodowej! 

telewizja cyfrowa z blisko 200 kanałami 

wyjątkowe programy lokalne, 

w tym 

Internet nawet do 250 Mb/s

telefon stacjonarny z pakietami minut  

- zachowujesz swój numer telefonu

Zyskujesz, to co najlepsze! 

Zamów wizytę przedstawiciela INEA:
tel. 666 903 823



Na całym osiedlu Sobieskiego jest już możliwość montażu nowoczesnego 

światłowodu od INEA wprost do mieszkania. Więcej informacji o rozwiąza-

niach oferowanych przez wielkopolskiego operatora przybliża po raz pierw-

szy na łamach Echa Piątkowa - Janusz Kosiński, Prezes INEA.

Panie Prezesie, co daje światłowód  

w domu?

Światłowody są niezawodne, a tak-

że bezkonkurencyjne pod względem 

szybkości i jakości przepływu informa-

cji. To prawdziwy XXI wiek w naszych 

domach, dlatego warto skorzystać  

z tej szansy i pozwolić, aby światłowód 

zagościł w naszym mieszkaniu, jeśli 

INEA montuje je przy zawarciu umowy 

bez żadnych dodatkowych kosztów.

INEA jeszcze jakiś czas temu koja-

rzyła się głównie z telewizją kablo-

wą. Co w tej usłudze macie do zaofe-

rowania Klientom?

Wyrośliśmy z telewizji kablowej i obok 

dostępu do Internetu to najpopular-

niejsza nasza usługa. Na przestrzeni 

lat cały czas pracujemy nad jej roz-

wojem. Po telewizji analogowej, przy-

szedł czas na telewizję cyfrową, a póź-

niej – telewizję cyfrową HD. Wielu z 

naszych Abonentów już przekonało się 

do cyfrowej jakości obrazu i dźwięku. 

Badania pokazują, że coraz więcej 

czasu spędzamy przed telewizorem.

Tak. Równocześnie robimy kilka rze-

czy – oglądamy telewizję, sprawdza-

my informacje na tablecie i w tym sa-

mym czasie wysyłamy smsy. Zamiast 

wybierać, który program telewizyjny 

chcemy oglądać, możemy oglądać je-

den i nagrywać w tym samym czasie 

drugi, dzięki wykorzystaniu dekodera 

z nagrywarką.

Dlaczego tyle jest treści lokalnych  

w telewizji oferowanej przez INEA?

Sprawy, które dzieją się za przysło-

wiową miedzą, to naszym zdaniem te-

maty cieszące się prawdziwym zain-

teresowaniem widzów, dlatego INEA 

promuje lokalność. Z przyjemnością 

pokazujemy WTK, czyli stację poświę-

coną głównie życiu Poznania, Lech TV 

– pierwszy piłkarski kanał telewizyjny 

w Polsce czy TV Wielkopolska – tele-

wizję pozytywnych informacji z nasze-

go regionu. Lokalność i światłowód  

to są tematy, które wnosi INEA,  

ale korzystają na nich wszyscy.

Słysząc o światłowodzie, często my-

ślimy o szybkim Internecie.

Obecnie oferujemy naszym Abonen-

tom w sieci światłowodowej prze-

ŚWIATŁOWÓD 
NA SOBIESKIEGO

pływność do 250 Mb/s, ale jutro lub  

za rok może być ona dużo szybsza. 

Szacuje się, że w nadchodzących la-

tach będziemy potrzebować kilka-

naście razy szybszego Internetu do 

wykonywania tych samych czynności  

w sieci, co obecnie. Nasi Abonen-

ci światłowodowi nie będą musie-

li zmieniać technologii, kiedy już za 

chwilę zaczną nieć większe potrzeby 

wykorzystania Internetu niż mają dziś.  

To dobra informacja dla tych z Pań-

stwa, którzy już teraz wybierają ofertę 

światłowodową.

A telefon stacjonarny. Jest jeszcze 

zainteresowanie tą usługą?

Tyle się słyszy o tym, że ludzie rezy-

gnują z usługi telefonii stacjonarnej, 

a w naszej ofercie cieszy się wciąż 

dużym zainteresowaniem. Głównie  

ze względu na darmowe pakiety mi-

nut, które pozwalają dzwonić na nu-

mery stacjonarne nie tylko w Polsce, 

ale do najbardziej popularnych krajów 

na świecie, gdzie mamy znajomych 

czy kogoś z rodziny. Bez problemu 

można zachować swój dotychczaso-

wy numer telefonu, a wszelkimi for-

malnościami związanymi ze zmianą  

operatora zajmuje się INEA.

Znajdź swój powód, żeby mieć światłowód:

Obecnie INEA oferuje za pośrednictwem sieci światłowodowej przepływność do 250 Mb/s, a w przyszłości  

może zaoferować jeszcze więcej. O takim Internecie marzy każdy student i wynajmujący mieszkanie!

Światłowody wykazują całkowitą niewrażliwość na zakłócenia elektromagnetyczne, blokując możliwość umieszczenia 

podsłuchu lub przechwycenia transmisji. Niemożliwe jest podłączenie się osób niepożądanych do sieci światłowodowej, 

dzięki czemu Abonent zyskuje gwarancję bezpieczeństwa danych.

Sieci światłowodowe wykazują niewielką awaryjność. Pozwalają na pełne wykorzystanie ich możliwości nawet  

przez kilkanaście lat.

Włókna światłowodowe charakteryzują się małą wagą i niewielkimi wymiarami, co ułatwia montaż infrastruktury  

w mieszkaniu Abonenta.



Starcie Barcelony i Manchesteru 

City w Lidze Mistrzów równie dobrze 

można by przeprowadzić na klubowe 

telewizje. Miliony fanów wyczekują 

każdej informacji o swoich piłkarzach, 

chcą być na bieżąco i identyfikować 

się z drużyną oraz jej barwami.  

W Polsce jest tak samo, tyle że swoją 

telewizję ma na razie tylko Lech 

Poznań. Program od października 

ubiegłego roku oglądają abonenci 

INEA, największej w Wielkopolsce, 

alternatywnej sieci kablowej, 

która właśnie zawitała na osiedle 

Sobieskiego.

Co godzinę nowe informacje

- Nasi telewidzowie wracają do 

nas kilka razy w ciągu w dnia 

głównie ze względu na programy 

informacyjne - mówi Piotr 

Chołdrych, który prowadzi stację 

od samego początku. - Co godzinę 

emitujemy „Lech Flesz”, czyli serwis  

z najświeższymi informacjami z klubu. 

Pozwalamy kibicom być bliżej drużyny, 

ale też nie ograniczamy się tylko 

do pierwszego zespołu - zaznacza.  

W programie jest miejsce na juniorów, 

rezerwy, a nawet oldbojów Lecha. 

Fani Kolejorza mogą oglądać swoje 

dawne gwiazdy toczące boje o Puchar 

Polski. Dobrze ogląda się program 

„Pod lupą”, którego bohaterowie są 

prześwietlani w trakcie treningu. 

„Grałem w Kolejorzu” to seria często 

wzruszających historii dawnych 

gwiazd Lecha. W Lech TV można 

zobaczyć także konferencje prasowe 

Lecha Poznań na żywo i relacje  

z występów naszej reprezentacji,  

w których biorą udział lechici. Zdarzają 

się też niespodzianki. Tajemnicą 

Poliszynela jest to, że Barry Douglas 

komentował na wizji mecz, a młody 

napastnik Lecha - Dawid Kownacki – 

sprawdził się jako operator kamery. 

Wśród reportaży, wywiadów i meczów 

są też najświeższe wiadomości  

z piłkarskiego serca Wielkopolski: 

INEA Stadionu.

Nie tylko w Poznaniu

Coraz częściej reporterzy klubowego 

kanału Kolejorza pojawiają się w całej 

Wielkopolsce. Okazji, aby odwiedzić 

miasta kibiców Lecha - nie brakuje. 

Mecze towarzyskie, pokazowe 

treningi czy spotkania Lecha II 

promują niebiesko-białe barwy  

w całym regionie. Przede wszystkim 

jednak Lech TV sprawia, że do domów 

mieszkańców Wielkopolski piłkarze 

Lecha trafiają codzienne.

Lokalne akcenty to często także 

dzieło samych piłkarzy. - Pozdrawiam 

wszystkich fanów Lecha z Konina 

- mówił na antenie Lech TV 

uśmiechnięty piłkarz Kolejorza 

Marcin Kamiński, pochodzący 

właśnie z tego miasta. W cieszących 

się dużą popularnością pomeczowych 

kulisach coraz częściej pojawiają 

się flagi fanów z miast regionu.  

Wraz z rozwojem Lech TV więź łącząca 

Kolejorza z setkami tysięcy kibiców 

jest coraz silniejsza. Teraz Kolejorz 

jest bliżej niż kiedykolwiek. Warto  

to wykorzystać.

Nowy sezon… start

Od nowego sezonu na wizji Lech TV  

pojawia się jeszcze więcej 

publicystyki. Przed i po każdym meczu 

Kolejorza można obejrzeć studio,  

a w nim posłuchać fachowych 

komentarzy dzisiejszych i byłych 

piłkarzy oraz znanych dziennikarzy 

sportowych. Jak obiecuje Piotr 

Chołdrych, w tym sezonie zobaczymy 

w Lech TV dużo więcej materiałów 

pokazujących nie tylko piłkarską 

stronę Lecha Poznań. W końcu  

nie samą piłką człowiek żyje.

Lech TV - czyli pierwszy piłkarski 

kanał w naszym kraju - rośnie  

w siłę i rozwija się na Wielkopolskę. 

Więcej w nim będzie publicystyki 

i codziennego życia piłkarzy, nie 

tylko na murawie. Teraz kanał mogą 

oglądać mieszkańcy na osiedlu 

Sobieskiego, którzy skorzystają  

z oferty telewizyjnej INEA.

NOWY SEZON
W LECH TV

fot. Michał Nadolski, epoznan.pl



Dzięki najnowszej

technologii zyskujesz

dostęp do wyjątkowej oferty: 

Więcej informacji pod nr tel. 666 903 823

oraz w punkcie Inotel w Tesco (ul.Opieńskiego 1), 

Poniedziałek - Sobota 9:00- 20:00 

W Poznaniu mamy 10 Biur Obsługi.

INEA - ZAWSZE Z KOLEJORZEM

telewizja cyfrowa z blisko 200 kanałami

VOD z 1000 darmowych materiałów

dekoder z nagrywarką

aplikacja do nagrywania i oglądania programów TV 

na urządzeniach mobilnych i komputerze

dostęp do programu LECH TV


