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boski
internet
150 Mb/s

Do zobaczenia w domu.

zaktualizuj swój wolny
internet na najszybszy

Jesteśmy 
razem 

już 20 lat

Festyny ,
festyny…

Maj i czerwiec upływa-
ły w Poznańskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej pod zna-
kiem festynów osiedlowych. 
Przy okazji,. jak na Śmiałe-
go, odbył się też turniej pił-
karski (na zdjęciu). Na str. 
2 publikujemy program Dni 
Piątkowa, a na 3 informację 
o rajdzie rowerowym.

Fot. – Piotr Zagawa
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Przeprowadzki prywatne i firmowe
Sprzedaż kartonów przeprowadzkowych
Usługi transportowe (pianina)
Przenoszenie mebli

Kontakt Tel. 61 843 91 61  lub  668 23 24 55
www.123przeprowadzki.pl

R A D C A    P R A W N Y 
    - rozwód, separacja, podzia  maj tku 
    - w adza rodzicielska, opieka, alimenty  
    - spadki - nabycie, zachowek, testamenty 
    - procesy o odszkodowania, umowy, ZUS 
   

                  tel. 601 999 570 
 

     KANCELARIA: os. J. III Sobieskiego 36/15 
Spotkania do uzgodnienia 

WARZYWA 
I OWOCE

bez nawozów i oprysków,
polecane dla małych dzieci!

dla osób starszych i chorych
możliwa dostawa do domu, tel. 787 209 322możliwa dostawa do domu, tel. 787 209 322

świeże jaja wiejskie
Os . Batorego 15c, Os. Śmiałego 5a,Os . Batorego 15c, Os. Śmiałego 5a,
 czynne: pn – pt. 8 - 18, sob. 8 - 14 czynne: pn – pt. 8 - 18, sob. 8 - 14

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

„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 
Tel. 61 822 78 57,  601 56 87 32 

  

  

  

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

Coraz w ięcej 
aktualnych 
informacji
o sprawach 

Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

w zakładce 

INFORMACJE 
I KOMUNIKATY

na www.psm.poznan.pl

 Jubileuszowy XX Rodzinny 
Rajd Rowerowy

– Każdy z dotychczasowych dziewiętnastu rodzinnych 
rajdów rowerowych był niezwykły i każdy wiązał się 
z ciekawymi zdarzeniami i przygodami. Zawsze staramy 
się przygotować trasę interesującą dla rodziców oraz ich 
pociech. Atrakcji nigdy więc nie brakowało i będzie ich 
wiele podczas tegorocznego XX rajdu – zapewnia jego 
inicjator i organizator, wielki miłośnik kolarstwa Zdzi-
sław Obiegała.

Na twardym siodełku przejechał tysiące kilometrów, przemie-
rzając wiele europejskich krajów. Rowerowe wyprawy w dzikie gó-
ry czy odlegle zakątki kontynentu dostarczają wielu wrażeń, ale 
wymagają też odpowiedniego przygotowania kondycyjnego. Dla-
tego z myślą o zwykłych miłośnikach rowerów zaangażował się 
w popularyzację wśród mieszkańców Piątkowa rodzinnych wędró-
wek na dwóch kółkach. Do historii przeszedł jego udział w raj-
dzie do Biedruska na wielkim bicyklu, który wzbudzał sensację 
wśród uczestników. Wiele wrażeń dostarczyły też przejazdy ro-
werowej kawalkady przez tereny poligonu wojskowego oraz nad-
warciańskie doliny. Warto więc wybrać się całą rodziną na ko-
lejną rowerową eskapadę organizowaną w ramach Dni Piątkowa.

Towarzystwo Krzewienia Rodzinnej Turystyki Rowerowej 
„Bicykl” wraz z Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Klu-
bem Odkrywców i Reporterów zapraszają na jubileuszowy XX 
Rodzinny Rajd Rowerowy do Biedruska. Tradycyjnie wystartuje 
on w niedzielne przedpołudnie 24 czerwca o godz. 10 z pętli na 
os. Jana III Sobieskiego, a na trasie i mecie czeka uczestników 
sporo niespodzianek i atrakcji. (i)

Działo się w klubie Korona…
• Zajęcia odbywały się do 22 czerwca, od 25. – przerwa 

urlopowa.
• 6 czerwca zorganizowano grillowanie w klubie.
• 13 czerwca, w środę, odbyła się ostatnia wieczorna po-

tańcówka. 
• 9 czerwca podczas festynu rodzinnego klubowicze wysta-

wili się ze swoimi pracami oraz  pokazali przegląd mody.
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 KOiR na szczycie wież RTV

Panorama nie tylko Piątkowa

Niezwykłych emocji 
dostarczyła wspólna wy-
prawa członków Klubu 
Odkrywców i Reporte-
rów na wieże radiowo-
-telewizyjne, które od lat 
nieodłącznie kojarzą się 
z Piątkowem. Miłośnicy 
przygód i podróży mogli z 
ich szczytu podziwiać pa-
noramę nie tylko Piątko-
wa, ale całego Poznania, 
a nawet sąsiednich gmin.

Jan Chrzanowski, przed-
stawiciel firmy zarządzają-
cej obiektem, przypomniał, 
że pierwszą z wież stawiano 
jeszcze w szczerym polu. Be-
tonowy obiekt wzniesiono 
w roku 1963 i ma on wyso-
kość 76 m. Ze znajdujących 
się na nim tarasów widoko-
wych roztacza się wspaniały 
widok na piątkowskie osie-
dla, pobliski kampus uni-
wersytecki oraz tereny poli-
gonu w Biedrusku. Przy do-
brej widoczności podziwiać 

też można rozległe zielone 
połacie Puszczy Zielonka ze 
wznoszącą się pośród nich 
wieżą widokową. Z tarasu 
można też przyjrzeć się sta-
lowej konstrukcji sąsiedniej 
wieży, która wznosi się na 
wysokość 128 m. Została 
ona zbudowana w 1993 r. i 
na niej są obecnie zainsta-
lowane urządzenia emitują-
ce programy radiowe i tele-
wizyjne.

Jazda wysłużoną win-
dą i wspinaczka krętymi 
schodami a potem spoglą-
danie w dół z wysokości 
kilkudziesięciu metrów by-
ło bardzo ekscytujące dla 
młodych uczestników wy-
prawy. Wędrówki po tara-
sie i spoglądanie z góry na 
bloki i ulice, które wydawa-
ły się znikome, wymagały 
silnych nerwów. Ale młodzi 
miłośnicy przygód dali radę 
i podkreślali, że chętnie po-
dejmą jeszcze jedną wypra-

wę na wieże, które stały się 
symbolem Piątkowa.

Tymczasem podczas ko-
lejnego czerwcowego spo-
tkania KOiR jego członko-
wie wraz z organizatorami 
festiwalu „Na Szage” wybrali 
się na Madagaskar, ogrom-
ną dwukrotnie większą od 

Polski wyspę położoną u 
wschodnich wybrzeży Afry-
ki. Przewodnikiem po niej 
był Jacek Jarosz, wolonta-
riusz z Fundacji Redempto-
ris Missio, która w malga-
skim buszu buduje właśnie 
poradnię zdrowia – Cha-
tę Medyka. Przedsięwzię-
cie to można wesprzeć po-
przez wpłaty na nr konta: 
09 1090 2255 0000 0005 
8000 0192. Koniecznie z do-
piskiem „Chata Medyka” lub 
dołączając do zbiórki na por-
talu Pomagam.pl: https://
pomagam.pl/ChataMedyka

Działania tej poznań-
skiej fundacji, która od po-
nad 25 lat niesie pomoc lu-
dziom z najbiedniejszych 
regionów świata, a także 
uroki Madagaskaru przybli-
żymy w kolejnym wydaniu 
„Echa Piątkowa”. (i)

Mistrzostwa koła „Chrobry”
28 kwietnia odbyły 

się zawody, które wyło-
niły nowego mistrza ko-
ła. Miejscem zmagań  był 
słynący z uzyskiwanych 
tam wysokich wyników 
Kanał Wojnowicki.

Pogoda od samego rana 
była rewelacyjna, słonecz-
nie i bez wiatru. Ryby też 
brały, ale przeważała drob-
nica (płotki, krąpie i leszczy-
ki) a także jeszcze drobniej-
sze okonki. Niemniej jednak 
w pierwszej turze zawodów 
złowiono największą rybę 
zawodów – lina 33,5 cm, a 
szczęśliwym łowcą okazał 
się Zbigniew Jędrys.

Czas łowienia szybko mi-
nął. Na pierwszych trzech 
miejscach niespodzianek 
nie było. W zawodach zwy-
ciężył i został mistrzem ko-
ła „Chrobry” na 2018 rok 
„Wędkarz roku 2017”  Pa-
weł Styperek. Drugie miej-
sce i tytuł  wicemistrza wy-
walczył Mirosław Foint, a 
trzeci był Maciej Lenarczyk. 
Niespodzianką było czwar-
te miejsce Jana Stelmaszy-
ka i dalekie miejsca Jacka 
Galasa czy ubiegłoroczne-
go mistrza Klaudiusza Za-
wadzkiego.

Zbigniew Jędrys
Fot.– Eugeniusz Szaj 

Młodzi reporterzy spoglądali na Piątkowo z góry

Rozległa panorama spółdzielczych osiedli

Nowy mistrz koła – Paweł Styperek
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Nowe przedszkole na Batorego 
Nowe sale, szatnie dla 

dzieci, nowe meble i za-
bawki. Na osiedlu Stefa-
na Batorego 14 powstaje 
nowe Przedszkole PLU-
SZAKI.

Trwająca blisko rok inwe-
stycja obejmowała gruntow-
ną przebudowę i adaptację 

lokalu. Powstała nowocze-
sna, spełniająca wszystkie 
wymagania stawiane przed-
szkolom, placówka. Docelo-
wo znajdzie w niej swoje miej-
sce blisko 50 najmłodszych 
mieszkańców osiedla.

PLUSZAKI startują już 
od tych wakacji, z ofertą 

zajęć przygotowujących do 
przedszkola. Zapraszają rów-
nież gościnnie maluchy, któ-
rych przedszkola w lipcu i 
sierpniu są nieczynne. Jed-
nocześnie trwa rekrutacja 
dzieci, które swoją przygodę 
z PLUSZAKAMI rozpoczną 
we wrześniu. 

Przedszkolaki na start
Najmłodsi piłkarze 

mieli okazję zmierzyć 
się sobą o tytuł najlep-
szej drużyny roku w ra-
mach rozgrywek Wio-
sennej Piątkowskiej Li-
gi Przedszkolaków 2018.

Drużyny zostały po-
dzielone na grupy i dro-
gą eliminacji cztery naj-

lepsze dotarły do finału, 
który został rozegrany 
na orliku na os. Bolesła-
wa Chrobrego.

Organizatorem było 
Przedszkole 148 Mali Eu-
ropejczycy, a patronat nad 
zmaganiami maluchów, jak 
co roku, objęła Poznańska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa.

W klasyfikacji general-
nej Wiosennej Ligi Piłkar-
skiej Przedszkolaków Piąt-

kowo 2018 pierwsze miej-
sce zajęło Przedszkole nr 
189, drugie – Przedszko-
le nr 148, trzecie - Przed-
szkole nr 35. Czwarte było 
Przedszkole nr 24, piąte – 
PPS, a szóste – Przedszko-
le nr 163.

 Tekst i fot.:
Andrzej Słabęcki
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Sportowo i rodzinnie na Śmiałego 

Bawili się znakomicie 
zarówno dzieci, jak mło-
dzież i starsi. Bo to był prze-
cież festyn rodzinny. Odbył 
się 9 czerwca na osiedlu 
Bolesława Śmiałego.

Były występy artystów, 
szczególnie zachwycił ilu-
zjonista swoimi sztuczkami, 
konkursy z nagrodami dla 
dzieci, znakowanie rowerów 
przez policjantów. Seniorki 

z klubu „Korona” prezento-
wały letnie kreacje. Organi-
zatorami festynu były rada 
i administracja osiedla.

Na boiskach przy szkole 
rozgrywano mecze turnieju 
piłki nożnej o puchar kie-

rownika Administracji Osie-
dla Bolesława Śmiałego. 
Turniej cieszył się ogrom-

nym zainteresowaniem, co 
na pewno jest zasługą or-
ganizatora Krzysztofa Re-
xa, nauczyciela i populary-
zatora sportu. A jak było, zo-
baczyć można na zdjęciach 
Piotra Zagawy. (big)



ECHO 7/276 (XXI) 7

  

  

Festyn rodzinny z zapasami 

Dzień Dziecka i festyn rodzinny to już tradycja w 
Klubie Sportowym Sobieski Poznań. W tym roku za-
wody miały charakter mocowania i walki o piłkę. Na 
starcie stanęło 90 zapaśniczek i zapaśników (dzieci) 
z sześciu klubów z całej Wielkopolski i z dwóch klu-
bów z Dolnego Śląska.

Patronat nad zawodami objęła Poznańska Spółdziel-

Os. Bolesława Chrobrego

Wybrano nową radę osiedla
Gdy przed godziną 

23 kończyło się Walne 
Zgromadzenie Poznań-
skiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, części miesz-
kającej na osiedlu Bole-
sława Chrobrego, na sali 
pozostało niewiele osób. 
Dobrze że na począt-
ku przegłosowano zmia-
nę porządku obrad, by 
wybory do rady osie-
dla odbyły się wcześniej 
i mogła głosować dużo 
większa liczba obecnych 
spółdzielców.

Długotrwałą dyskusję 
wzbudziła wiadomość, że 
dwóch kandydatów do ra-
dy osiedla nie przybyło na 
Walne. Jedna z osób przy-
słała usprawiedliwienie 
(na dzień wcześniej wyzna-
czono jej termin operacji), 
natomiast druga nie uspra-

wiedliwiła się. Uznano to 
za lekceważące i zażądano 
skreślenia go z listy kan-
dydatów. Z drugiej strony 
jednak, Statut nie przewi-
duje skreślenia z listy kan-
dydatów za nieprzyjście 
i brak prezentacji przed 
spółdzielcami. Kandydaci 
ci ponadto otrzymali reko-
mendację co najmniej 15 
członków Spółdzielni i nie 
można ich pozbawiać bier-
nego prawa wyborczego. 
Ostatecznie zgodzono się, 
że każdy może na karcie do 
głosowania wyrazić swoją 
opinię o kandydatach, a 
przewodnicząca spotkania 
zaproponowała, by propo-
zycję skreślania z listy wy-
borczej za nieobecność na 
zebraniu zgłosić do komi-
sji statutowej.

Podczas prezentacji kan-

dydatów pytano ich o to, co 
dotychczas zrobili dla osie-
dla, o to, czy czyliby skłon-
ni zmniejszyć swoje diety 
o 20 procent lub zrezygno-
wać z nich. Zapytano, cze-
mu rada osiedla nie składa 
przed mieszkańcami spra-
wozdania, jak to kiedyś by-
ło. Okazało się, że sprawoz-
danie rada pisze, ale nie jest 
one referowane na Walnym.

Sprawozdanie Zarzą-
du z działalności Spółdziel-
ni złożył natomiast prezes 
Krzysztof Winiarz, infor-
mację o tym, co zdarzyło 
się na osiedlu w minionym 
roku złożył kierownik admi-
nistracji, Jerzy Czapczyk. 
Potem Tadeusz Młochow-
ski, przewodniczący Rady 
Nadzorczej, w skrócie opo-
wiedział o jej pracach w mi-
nionym roku. Najwięcej tro-

ski przysparzają zaległości 
czynszowe. Do 9 września 
2017 r. Rada Nadzorcza mo-
gła wykluczać niepłacących, 
po zmianie ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych 
może tylko analizować pro-
blem. Analizy ekonomiczne 
to bardzo ważna część prac 
Rady Nadzorczej, działania 
Zarządu zabezpieczają płyn-
ność finansową Spółdziel-
ni. Od października syste-
matycznie spada też zadłu-
żenie czynszowe, to pozy-
tywne zjawisko i należy po-
kładać nadzieję, że będzie 
trwałe. Choć nadal jest to 
2,8 mln zł, to kwota ta od 
października spadła o 800 
tys. zl.

Na koniec przewodniczą-
cy Komisji Rewizyjnej, Ma-
riusz Talaśka, poinformo-

Dokończenie na stronie 9

nia Mieszkaniowa, która ufundowała pamiątkowe meda-
le i puchary.

Podczas zawodów obyły się liczne konkurencje dla rodzi-
ców oraz dzieci. Był bieg w workach, konkurs akrobatycz-
ny, siłowanie dla mam i rzut 
pilotem dla ojców. Po zawo-
dach odbył się festyn rodzin-
ny, który zgromadził dzieci, 
rodziców i opiekunów. Była 
grochówka z kuchni polowej, 
grill oraz atrakcje dla dzieci.

Andrzej Słabęcki
Fot. – Ewelina Jaśkowiak
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KALENDARIUM PSM 
 2 lipca - dyżur członków Rady Nadzorczej

 3 lipca - Komisja Rewizyjna RN

 5 lipca - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

10 lipca - Komisja ds. aktów prawnych

26 lipca - posiedzenie Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Spadają zadłużenia czynszowe

Informację na temat 
wyników ekonomicz-
nych Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej 
za trzy pierwsze mie-
siące roku przedstawił 
przewodniczący Komi-
sji Rewizyjnej, Mariusz 
Talaśka. Podkreślił, że 
nastąpił dalszy spadek 
zaległości czynszowych, 
co jest dobrą wiadomo-
ścią i oby ta tenden-
cja spadkowa się utrzy-
mała.

Na eksploatacji podsta-
wowej w gospodarce zaso-
bami mieszkaniowymi wy-
niki na wszystkich osie-
dlach były dodatnie. Do-
datnie były także wyniki 
rozliczeń gazu, wyjątkiem 
były budynki przy ul. Gro-
bla. Ujemne były salda roz-
liczeń zimnej wody na więk-
szości osiedli, ale ujemne 
wyniki miały pokrycie w 
rozliczeniach międzyokre-
sowych kosztów. Na wszyst-
kich osiedlach, za wyjąt-
kiem ul. Grobla, były środ-
ki na funduszach remon-
towych.

Miasto chce naliczać 
opłaty za wody opadowe. 
Spółdzielnia chciałaby po-
znać, na podstawie jakich 
przepisów urzędnicy chcą 
naliczać te opłaty. Odpo-
wiedzi na razie nie ma, a 
Związek Rewizyjny Spół-
dzielni Mieszkaniowych wy-
dał swoje stanowisko, któ-
re jest analizowane przez 
kancelarię prawną – refe-
rował problem wiceprezes 
Michał Tokłowicz. Poinfor-

mował także o spotkaniu w 
magistracie przedstawicieli 
pięciu spółdzielni mieszka-
niowych z wiceprezyden-
tem Jędrzejem Solarskim 
i Miejską Radą Senioralną. 
Obecnie w mieście mieszka 
148 tysięcy osób powyżej 60 
roku życia. Powołano więc 

 Centrum Inicjatyw Senio-
ralnych, które steruje róż-
nymi programami dla osób 
starszych. Od czerwca star-

tuje program wypożyczania 
sprzętu do rehabilitacji (pi-
szemy o tym także na str. 
13). M. Tokłowicz poinfor-
mował także o tym, że Za-
rząd Zieleni Miejskiej opra-
cował koncepcję skate par-
ku na osiedlu Stefana Ba-
torego.

Członkowie Rady podję-
li uchwałę zezwalającą na 
udział Spółdzielni w licy-
tacji zadłużonego miesz-
kania na osiedlu Jana III 
Sobieskiego. W przypad-
ku sprzedaży mieszkania 
komu innemu PSM nie 
miałaby szansy odzyskać 
swoich należności, gdyż 
w pierwszej kolejności zo-
stałyby one przekazane 
na rzecz instytucji skarbo-
wych i ZUS.

Na koniec członkowie  
rady omówili sprawy or-
ganizacyjne zbliżającego 
się Walnego Zgromadze-
nia, poinformowali rów-
nież o imprezach sporto-
wo-rekreacyjnych i festy-
nach odbywających się na 
osiedlach. (big)
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Dokończenie ze strony 7

 Os. Jana III Sobieskiego

Budowlane i ciepłownicze projekty
Plany zbudowania na 

terenie tzw. bazy Boran-
ta spółdzielczego osie-
dla z około 500 miesz-
kaniami oraz możliwo-
ści rozpoczęcia komplek-
sowego programu mo-
dernizacji sieci ciepłow-
niczej w budynkach dla 
zminimalizowania rosną-
cych kosztów ich ogrze-
wania zyskały poparcie 
zdecydowanej większo-
ści uczestników części 
Walnego Zgromadzenia 
PSM członków mieszka-
jących na os. Jana III So-
bieskiego, Marysieńki i 
Baranowo. 

Sprawozdanie z działal-
ności PSM w roku 2017 
przedstawił Krzysztof Wi-
niarz, prezes Zarządu. Pod-
kreślił, że miniony rok spół-
dzielnia zakończyła nadwyż-
ka bilansową 4,2 mln zł. 
Środki te zgodnie z decy-
zją Walnego Zgromadzenia 
zostaną rozdzielone pomię-
dzy poszczególne osiedla i 
przeznaczone na przedsię-
wzięcia modernizacyjne a 
także działalność kultural-
no-społeczną. Na dobre wy-
niki ekonomiczne składają 
się wysiłki wszystkich pra-
cowników oraz wielu osie-
dlowych działaczy zaangażo-
wanych w działalność spół-
dzielni. Największy wydatek 
stanowiły opłaty za ogrze-
wanie i ciepłą wodę. Wzro-

sły one w ubiegłym roku o 
blisko 3 proc. i wyniosły po-
nad 32,4 mln zł.

- Dotychczasowe dzia-
łania ograniczające zuży-
cie energii cieplnej, jak do-
cieplanie czy wprowadza-
nie elektronicznych syste-
mów regulacyjnych przyno-
szą oszczędności. Jednak w 
obliczu rosnących kosztów 
energii wydają się one nie-
wystarczające, dlatego ana-
lizujemy możliwości prze-
prowadzenia kompleksowej 
modernizacji sieci grzew-
czej, żeliwne mało wydajne 
grzejniki i niesprawne zawo-
ry winny zostać zastąpione 
nowoczesnymi urządzenia-
mi. To wielkie przedsięwzię-
cie, ale wkrótce trzeba bę-
dzie je podjąć. Tym bardziej 
że zbliżamy się do finału 
programu dociepleń, na ter-
momodernizację czeka jesz-
cze kilka budynków. Warto 
ją przeprowadzić jak naj-
szybciej, gdyż bardzo dra-
stycznie rosną koszty ma-
teriałów oraz robocizny – 
mówił K. Winiarz.

- Łączne nakłady na róż-
ne remonty i naprawy wy-
konane na  osiedlu wynio-
sły w ubiegłym roku ponad 
trzy miliony złotych. Zmo-
dernizowaliśmy kolejne od-
cinki ulic i alejek, a także 
sieci kanalizacyjnej i cie-
płowniczej. Kontynuujemy 
docieplanie budynków oraz 

remonty loggi – mówił Ma-
ciej Delikta, który od roku 
jest kierownikiem Admini-
stracji os. Jana III Sobie-
skiego, a mieszka na nim 
od blisko 30 lat. Osiedle nie 
ma więc dla niego tajemnic. 
Cieszą go liczne moderniza-
cje a także ożywiona działal-
ność kulturalna prowadzona 
w klubie Hetman. Popularne 
są festyny i półkolonie dla 
najmłodszych mieszkańców, 
a wizytówką są organizowa-
ne od lat Dni Piątkowa, któ-
re w tym roku odbędą się 23 
czerwca.

Sprawozdanie z działal-
ności 12-osobowej Rady Nad-
zorczej złożył jej przewodni-
czący Tadeusz Młochowski. 
Podkreślił zaangażowanie jej 
członków w prace nad przy-
gotowaniem planów miej-
scowego zagospodarowania, 
które mają istotne znacze-
nie dla przyszłości osiedli. 
Po licznych dyskusjach i 
analizach wypracowano tak-
że optymalne rozwiązanie 
dotyczące tzw. bazy Boran-
ta. Na tym terenie powinno 
powstać spółdzielcze osie-
dle na około 500 mieszkań. 
Dopracowywane są obecnie 
szczegóły finansowania te-
go przedsięwzięcia. W gło-
sowaniu uczestnicy zebra-
nia opowiedzieli się za upo-
ważnieniem zarządu do za-
ciągnięcia kredytu na jego 
realizację.

Przedstawione przez 
spółdzielcze władze propo-
zycje działań inwestycyjnych 
oraz remontowych zyskały 
poparcie, jednak w dysku-
sji jeden z uczestników pod-
niósł znów kwestie rzekomej 
nieudolności spółdzielczych 
władz przy przekształce-
niach własnościowych grun-
tów. Rzeczowe argumenty 
przedstawione przez K. Wi-
niarza trafiły do większości 
uczestników Walnego Zgro-
madzenia, którzy w głosowa-
niach udzielili absolutorium 
członkom Zarządu oraz przy-
jęli sprawozdania i propono-
wane zasady podziału nad-
wyżki budżetowej.

Rozpatrzono także przed-
stawiony przez Mariusza 
Szymczaka, członka Rady 
Nadzorczej, projekt zmian w 
Statucie PSM. Wynikają one 
głównie z konieczności jego 
dostosowania do obowiązu-
jącego Prawa spółdzielczego. 
Natomiast zgłoszone przez 
grupy członków propozycje 
wykreślenia ze Statutu Po-
znańskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej przepisów dotyczą-
cych rad osiedli oraz wpro-
wadzenia zasady wybierania 
do organów spółdzielczych 
jedynie osób posiadających 
prawo do spółdzielczego lo-
kalu i w nim zamieszkują-
cych nie zyskały poparcia 
większości uczestników ze-
brania. (i)

wał o badaniu sprawozda-
nia finansowego Spółdziel-
ni za 2017 rok przez nieza-
leżnego biegłego. Ocena jest 
pozytywna.

Podczas dyskusji po-
ruszano m.in. sprawy wy-
kupu gruntów pod bloka-
mi, zagospodarowanie te-
renów zielonych pomiędzy 
osiedlami Władysława Ja-
giełły i Bolesława Chro-
brego, dostępu do mate-
riałów informacyjnych na 
Walne Zgromadzenie, roz-
liczeń za drogi w Barano-
wie. Szczególnie dużo uwa-
gi poświecono planowanej 

budowie mieszkań na te-
renie tzw. bazy Boranta. 
Ostatecznie zdecydowana 
większość osób zagłoso-
wała za podjęciem uchwał 
oznaczających najwyższą 
sumę zobowiązań, jaką 
może zaciągnąć Spółdziel-
nia, a dotyczących kredy-
tu na termomodernizację 
dwóch  budynków mieszkal-
nych na osiedlu Bolesława 
Chrobrego (do 1 mln zł) 
oraz kredytu na inwestycję 
obejmującą budowę budyn-
ków mieszkalnych oraz in-
frastruktury przyległej na 
terenie położonym przy ul. 
Boranta (do 20 mln zł).

Większość opowiedzia-
ła się też za zapropono-
wanym podziałem nadwyż-
ki bilansowej za 2017 rok 
na osiedla. Przegłosowano 
także poprawki do Statutu 
PSM, akceptując popraw-
ki Komisji ds. aktów praw-
nych i odrzucając zapropo-
nowane przez mieszkańców, 
np. prowadzące do likwida-
cji rad osiedli.

Na najbliższą kadencję 
członkami Rady Osiedla Bo-
lesława Chrobrego zostali 
wybrani: Aurelia Hałasik, 
Krystian Haraburda, Zenon 
Kolicki, Małgorzata Kura-
siak, Danuta Lulewicz, An-

drzej Matuszak, Mirosława 
Musielińska-Klemka oraz 
Iwona Wieland.

Na koniec komisja 
wnioskowa odczytała czte-
ry wnioski, jakie do niej 
wpłynęły. Pierwszy doty-
czył zmiany w Statucie 
PSM, drugi rozważenia 
przez Zarząd Spółdzielni 
dofinansowania cyklu pre-
lekcji dotyczących wpływu 
emocji na zdrowie ludzi, 
trzeci – umieszczenia na 
stronie internetowej pełnej 
treści uchwał Zarządu i Ra-
dy Nadzorczej PSM, ostatni 
– zwiększenia liczby ławek 
na osiedlu. (maja)

Os. Bolesława Chrobrego

Wybrano nową radę osiedla
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Piątkowskie Centrum Kultury

FERIE
LATO – sierpień 2018 r.

I turnus – 30. 7 – 3. 8,     II turnus – 6. 8 – 10. 8,
III turnus – 20. 8 – 24. 8

W  programie m.in.:
Spotkania w P.C.K. Dąbrówka
- zajęcia plastyczne,
- gry i zabawy,
- spotkania integracyjne i poznawcze.

Seanse fi lmowe.
Zajęcia sportowe - wyjście na basen, boisko 

sportowe.
NIKU – bowling.
Wyjazd do ZOO.
Zajęcia warsztatowe i edukacyjne.

Zapewniamy fachową opiekę pedagogiczną, 
obiad i dobrą zabawę

Cena za turnus - 180,00zł
Zapisy i informacje: Piątkowskie Centrum Kultury 

„Dąbrówka”,
os. B. Chrobrego 120, tel. 61 822 38 33

 
 

 Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Administracja os. Wł. Jagiełły i Z. Starego 
Uczniowski  Klub Sportowy  „CHROBRY”   przy 
Szk. Podst. Nr 17 w Poznaniu 
 

 
 „ LATO  2018  w mieście dla aktywnych.” 
               Półkolonie  
 
I  TURNUS  25.06.2018 -  29.06.2018 
II TURNUS  02.07.2018 -  06.07.2018 
 
III TURNUS 20.08.2018 -  24.08.2018 
IV TURNUS 27.08.2018 – 31.08.2018 
 
Oferta zawiera: 
   1.Fachową opiekę wychowawców/ instruktorów  

     w godz. 8.00 – 15.00 
2. Obiad – godz. 13.00-13.30 
3. Zajęcia  

- zajęcia świetlicowe – turnieje w grze : bilard, piłkarzyki, tenis 
stołowy, gry planszowe, konkursy, zabawy przy muzyce,   

zajęcia plastyczne itp., 
- wyjścia do kina, 
- wycieczki autokarowe , w tym całodniowa, 
- warsztaty teatralne, 
- zajęcia sportowo-rekreacyjne: kręgielnia, pływalnia. 
 

Zajęcia prowadzone będą w konwencji: 
Filmowe poniedziałki 
                         Sportowe wtorki i czwartki 
                                           Wycieczkowe środy 
                                                 Kreatywne czwartki 
                                                                      Relaksacyjne piątki 
Zgłoszenia od 16.30- 19.00  w świetlicy os. Wł. Jagiełły 15  
nr. tel.kont.601 556 584. 

 Wakacje pełne książek

Lato to czas wakacyj-
nych wyjazdów, ale nie-
które podróże można od-
bywać... udając się nie 
dalej niż do biblioteki. 
Jonathan Carroll napi-
sał kiedyś, że „Czytanie 
książki jest (...) jak po-
dróż po świecie drugiego 
człowieka”, więc chcieli-
byśmy przedstawić kilka 
przykładowych „tras wy-
cieczkowych”.

Książką w sam raz na 
urlop jest Podróżniczka  
–  wspomnienia hrabiny 
Ewy Dzieduszyckiej spi-
sane w latach 60. w formie 

swobodnej gawędy.  Autor-
ka podróżowała dużo  –  
zwiedziła Europę, Indie i 
północną Afrykę  –  ale ty-
tuł odnosi się też do jej po-
dróży przez życie: od dzie-
ciństwa spędzonego na Kre-
sach, przez dwie wojny świa-
towe, podczas których prze-
padł rodzinny majątek, do 
osiedlenia się na Ziemiach 

Odzyskanych, w nowej rze-
czywistości politycznej. Jej 
wspomnienia malują obraz 
świata, którego już nie ma, 
a także pokazują prywatne 
oblicze znanych artystów i 
działaczy kultury.

Druga wycieczka, jaką 

chcemy zaproponować, to 
podróż... w głąb własnej 
głowy, a przewodnikiem w 
niej będzie książka Mózg. 
Opowieść o nas Davi-
da Eagelmana. Autor bez 
wątpienia ma dar przekła-
dania skomplikowanych za-
gadnień neurobiologii na ży-
wy i przystępny język. Publi-
kacja nie tylko zdradza, jak 
działa mózg, ale prowokuje 
do pytań wkraczających w 
obszar filozofii: Po co nam 
świadomość? Czy postrze-
gana przez nas rzeczywi-
stość na pewno jest praw-
dziwa? Czy to my posługu-
jemy się mózgiem, czy mózg 
nami? To książka, która za-
interesuje każdego  –  prze-
cież jej bohaterami jesteśmy 
my sami.

Zachęcamy także do się-
gnięcia po Opowiadania 
bizarne autorstwa Olgi 
Tokarczuk, która w maju 
otrzymała Nagrodę Bookera 
za powieść Bieguni. Bizarre 
to z francuskiego „dziwny”, 
„śmieszny”, ale i „straszny”, 
co trafnie oddaje charak-

ter tego zbioru. Jak zwykle 
u Tokarczuk będą to opo-
wieści  z pogranicza jawy 
i snu, życia codziennego i 
magicznego wymiaru rze-
czywistości.

Zapraszamy również 
po kontynuacje bestselle-
rowych serii kryminalnych. 
Ostatnio otrzymaliśmy np. 
Testament Remigiusza Mro-
za, Norę Katarzyny Puzyń-
skiej, Sztukę śmierci Alek-
sandry Marininy i Przed-
smak zła Alexa Kavy.

Żaneta Dolatowska
Filia 14 Biblioteki Raczyńskich

os. Bolesława Chrobrego 117
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 Seniorzy z Batorego Seniorzy z Batorego 
z nową kierowniczkąz nową kierowniczką

Od kwietnia instrukto-
rem w Klubie Seniora „Bato-
ry” została Grażyna Grzesz-
kowiak. Zorganizowała klu-
bowiczom kilka spotkań, by-
ły np. porady prawnika – 
mec. Łukasza Jórdeczki, spo-
tkanie z bioenergoterapeutą 
Krzysztofem Malengowskim, 
był występ kabaretowy Sła-
womira Sikory. Seniorzy wy-
brali się też wspólnie do ki-
na na „Prawdziwą historię” 
Romana Polańskiego.

W każdą środę odbywają 
się zajęcia gimnastyczne. A 
10 maja 52 osoby pojechały 

do arboretum w Kórniku. Za-
chwyciły się kwitnącymi aku-
rat lilakami i magnoliami. Po-
tem wszyscy wybrali się do 
tawerny nad Jeziorem Kór-
nickim, gdzie ze smakiem 
skosztowali ryb.

A w czerwcu 48 osób wy-
jechało do Ustronia Morskie-
go na 8-dniowy pobyt wy-
poczynkowy z rehabilitacją 
zdrowotną i wycieczką do Ko-
łobrzegu. Wyjazd udało się 
załatwić po korzystnej cenie, 
ale każdy płacił za siebie, jak 
zawsze podczas takich eska-
pad. (big)

Jakub Adamski drugi 

Jakub Adamski na 
najważniejszej imprezie 
w grupie wiekowej junio-
rów młodszych podczas 
Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży w Sportach 
Halowych – WLKP 2018 
zajął drugie miejsce w 
kategorii 92 kg. 

Jakub startował w stylu 
wolnym, a na co dzień trenuje 

styl klasyczny. Sportowo za-
prezentował się więc bardzo 
dobrze, dochodząc do finału, 
gdzie w tej kat. wagowej prze-
grał z Jakubem Chojnackim 
z WKS Grunwald Poznań.

Zawody rozgrywane by-
ły w Krotoszynie w dniach 
18-20 maja.

Tekst i fot.
Andrzej Słabęcki

Majowe turnieje tenisowe
Na kortach na osiedlu 

Jana III Sobieskiego Po-
znańska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa zorganizowała w 
maju dwa turnieje teniso-
we. 12 maja odbył się Sin-
glowy turniej tenisa ziem-
nego amatorów, a 27 maja 
Turniej tenisa ziemnego w 
grze podwójnej.

Singlowy turniej, w któ-

rym startowało dwunastu 
zawodników, wygrał Ryszard 
Abramowicz, który w finale 
pokonał Piotra Sikorę. W tur-
nieju deblowym wystartowa-
ło sześć par. Wygrała go pa-
ra Marek Pokrywka i Bartosz 
Kukorowski, która w finale 
pokonała Piotra Domagałę i 
Andrzeja Kiełbowskiego. (as)

Fot. – Andrzej Słabęcki

 Od lewej Piotr Sikora (II miejsce) i Ryszard Abramowicz (I miejsce)

Stoją od lewej: Marek Pokrywka i Bartosz Kukorowski (I miejsce) oraz 
Piotr Domagała i Andrzej Kiełbowski

10 lat CIS Piątkowo
Pomagają odnaleźć drogę

Od 10 lat Centrum Integracji Społecznej Piątkowo wspo-
maga ludzi, którzy z różnych przyczyn mają trudności w po-
radzeniu sobie na rynku pracy i są zagrożone wykluczeniem 
społecznym. Placówka, w której powstaniu znaczący udział 
miała także Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, zaczy-
nała od 10 uczestników, obecnie jest ich 70. A przez deka-
dę swego funkcjonowania pomogła odnaleźć właściwą drogę 
setkom ludzi.

Podczas jubileuszowego spotkania nie szczędzono więc 
słów uznania i podziękowań dla inicjatorów jej utworzenia 
oraz oddanych pracowników. Wśród licznych gratulacji skła-
danych na ręce prezesa Stowarzyszenia ETAP Zbyszka Siew-
kowskiego i Anny Stachowiak dyrektor CIS był list od Elż-
biety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej 
oraz życzenia od władz miasta i województwa. Doceniając 
dokonania placówki, Michał Tokłowicz, wiceprezes Zarządu 
PSM, wyraził nadzieję że jej współpraca ze spółdzielnią bę-
dzie znów rozwijana.

W ramach CIS Piątkowo prowadzone są obecnie czte-
ry warsztaty: porządkowy, produkcyjny, konserwacji tere-

nów zewnętrznych oraz opie-
ki nad osobą starszą i niepeł-
nosprawną. Placówka od po-
czątku związana z Piątkowem 
oferuje również kursy kompu-
terowe i zawodowe, warszta-
ty edukacyjne oraz wsparcie 
indywidualne. Jej chlubą jest 
działająca od wielu lat spół-
dzielnia socjalna „Tajemni-
czy ogród”, która potwierdza, 
że warto wspierać ekonomię 
społeczną.  (i)



12  ECHO 7/276 (XXI)

Prosto z miasta 

Od mieszania słodziej i przyjemniej?
Dojść do ładu z pogodą 

i polityką nie sposób. Niby 
wszyscy się cieszą z dynamicz-
nego rozwoju polskiej motory-
zacji, premier zapowiada na-
wet zbudowanie miliona elek-
trycznych samochodów, nato-
miast włodarze miast, także 
Poznania, na wszelkie spo-
soby starają się zniechęcać 
posiadaczy aut do korzysta-
nia z nich, a zwłaszcza wjeż-
dżania nimi na śródmiejskie 
ulice. Według nich samocho-
dy powinniśmy mieć tylko do 
posiadania, mycia i opłaca-
nia ubezpieczenia, natomiast 
do przemieszczania się słu-
żyć nam powinny środki ko-
munikacji masowej. W epoce 
słusznie minionej też przede 
wszystkim stawiano na ich 
rozwój. Z marnym jednak 
skutkiem. Ludzie woleli jeź-
dzić nawet kiepskimi, ale wła-
snymi samochodami. A teraz, 
gdy stały się one łatwo dostęp-
ne, i wielu stać na wymarzony 
model, znów zachęca się do 
rezygnowania z motoryzacyj-
nych wygód i przesiadania się 
do autobusów i pociągów. Do-
tychczasowe odgórne zachęty 
przynoszą jednak nadal mar-
ne skutki. Na podmiejskich 
parkingach, których ma wciąż 

w Poznaniu przybywać, pusta-
wo, a w śródmieściu „korki” 
coraz większe.

H H H
Z wielką pompą powitano 

więc nad Wartą uruchomie-
nie pierwszych linii Poznań-
skiej Kolei Metropolitalnej, 
która ma zachęcić zmotoryzo-
wanych do przesiadania się z 
wygodnych aut do ponoć jesz-
cze wygodniejszych i bezpiecz-
niejszych pociągów. O takiej 
poznańskiej kolei, która ma 
przypominać szybszy i dłuższy 
tramwaj mówiono w Pozna-
niu od wielu lat. No i wresz-
cie jest sukces. Powstała kolej-
na kolejowa spółka o dumnej 
nazwie, ale jakoś nie słychać 
żeby przybyło torów, połączeń 
czy wagonów. PKM korzystać 
będzie zapewne z taboru in-
nej kolejowej spółki i zastąpi 
obsługiwane dotychczas przez 
nią połączenia. W ten sposób 
od kolejnego mieszania ma się 
zrobić pasażerom kolei sło-
dziej i przyjemniej.

H H H
Mieszanie nazywane 

„przenumerowaniem” ma na-
stąpić także w poznańskiej ko-
munikacji miejskiej. Uświęco-
ne tradycją dwucyfrowe nume-
ry linii autobusowych staną 

się trzycyfrowe i będą zaczy-
nały się od sto. Linie podpo-
znańskich gmin będą zaczy-
nały się od kolejnych setek i 
w ten prosty sposób podróż-
ni będą mieli jasność, jakimi 
poznańskimi czy gminnymi li-
niami jeżdżą. Tylko co im z 
takiej wiedzy przyjdzie?

H H H
Były już w Poznaniu pomy-

sły na tramwaje wodne kursu-
jące po Warcie, a nawet pod-
niebną kolejkę fujibanę i nic z 
nich nie wynikło. Nowe metro-
politalne pociągi, choć z pew-
nością przydatne i potrzebne, 
także tramwajów ani wyma-
rzonego metra nie zastąpią. 
Są jednym z elementów ko-
munikacyjnej układanki. Do-
brze, że jest ona kompletowa-
na, tylko szkoda że w takim 
żółwim tempie. Na kolej me-
tropolitalną czekaliśmy lata-
mi, podobnie jak na Poznań-
ski Szybki Tramwaj czy inne 
śródmiejskie trasy. Nic nie za-
powiada, by w tej dziedzinie 
miało się coś zmienić. Prze-
cież nawet budowa ścieżek 
rowerowych, które są przed-
sięwzięciem mało skompliko-
wanym technicznie i niezbyt 
kosztownym, przebiega w Po-
znaniu bardzo opieszale. Nie 

dziwi zatem, że realizacja 
znacznie poważniejszych in-
westycji komunikacyjnych śli-
maczy się latami.

H H H
W dodatku napotyka-

ją one niekiedy zaskakujące 
przeciwności. Szczególnie dzi-
wić musi domaganie się przez 
lokalnych samorządowców z 
Naramowic, by przyszła uli-
ca Nowo Naramowicka, któ-
ra ma stanowić dogodne po-
łączenie północnych, zabudo-
wywanych obecnie na potęgę 
obrzeży miasta z centrum, by-
ła wąską jednopasmową ulicz-
ką, bo wtedy nie będzie gene-
rowała ruchu pojazdów. Ona 
niczego nie będzie generowa-
ła, bo ten ruch pojazdów, a 
właściwie bezruch w ciągłych 
korkach na obecnej ul. Nara-
mowickiej już jest. Mieszkań-
cy, których ciągle w tym re-
jonie przybywa, powinni mieć 
zapewnione dogodne połącze-
nie ze śródmieściem szeroką 
bezpieczną dwupasmową uli-
cą, z linią tramwajową i ścież-
ką rowerową. A w przyszło-
ści może także metropolital-
nym pociągiem lub wodnym 
tramwajem.

WIST

  

Patroni osiedli piątkowskich

Kupała
Niemal wszyscy pamię-

tamy, że jedną z obowiąz-
kowych lektur na lekcjach 
języka polskiego w szkole 
była powieść Józefa Igna-
cego Kraszewskiego „Sta-
ra baśń” – niedawno zresz-
tą zekranizowana przez Je-
rzego Hoffmana. Wśród 
licznych (często wyimagi-
nowanych) opisów ziemi 
Polan znajduje się tam sze-
reg swoistych relacji z ob-
rzędów, obyczajów, tradycji 
słowiańskich – wśród nich 
Kupały, tradycyjnego świę-
ta Słowian Wschodnich.

Większość tradycji lu-
dowych wywodzi się z kul-
tu zjawisk zachodzących 
w przyrodzie, także letnie-
go przesilenia dnia z nocą 

z 23 na 24 czerwca. Naj-
dłuższy dzień i najdłuższa 
noc – widziano to, czczo-
no wtedy moc oczyszczają-
cą, jaką dają żywioły ognia 
i wody. Było to święto mi-
łości, płodności, słońca i 
księżyca. Istnieje opinia, 
że Kupała była boginią mi-
łości, czarów i kobiet.

Obrzędy rozpoczynano 
od rytualnego zapalenia 
ognia z drewna jesionu 
i brzozy (rzadziej dębu). 
Przez ognisko skakano, 
składano ofiary z drobnej 
zwierzyny i ziół, wykony-
wano śpiewy – i łączono 
się w pary. Dziewczęta plo-
tły wianki i rzucały je w 
wodę rzeki czy strumie-
nia, obowiązkiem chłop-

ców było je wyłowić. W le-
sie zaś szukano legendar-
nego Kwiatu Paproci. Je-
żeli z wędrówek tych po 
paru miesiącach pojawili 
się nowi członkowie ple-
mienia czy rodu, otocze-
ni byli szczególnym kul-
tem. Podobno młoda pa-
ra, przepasana bylicą, któ-
ra w Noc Kupały wspólnie 
przeskoczyła przez święte 
ognisko, odbywała w ten 
sposób obrzęd zaślubin. 
Była to również noc wróżb 
i przepowiedni, noc zacza-
rowana.

Kupalnocki, święto Ku-
pały, jako obrzęd od po-
czątku do końca pogański, 
bardzo niepokoiło duchow-
nych chrześcijańskich. Pró-

bowano zakazów i prześla-
dowań; w rezultacie mię-
dzy wiekami XII i XV ob-
rzędy Kupały zaczęły zani-
kać, by w drugiej połowie 
XVI stulecia odżyć, także 
w pięknej „Pieśni Świę-
tojańskiej o Sobótce” Ja-
na Kochanowskiego. To z 
kręgów duchowieństwa wy-
szła inicjatywa przekształ-
cenia pogańskiej Kupały 
(Sobótki – od sabatu) w 
Noc Świętojańską, jako że 
24 czerwca przypada dzień 
św. Jana Ewangelisty. I 
jest tak do dziś. A w Pozna-
niu na Piątkowie jest ulica 
Kupały: przy osiedlu Wła-
dysława Łokietka, boczna 
od Łużyckiej.

Marek  Rezler
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 Karta Seniora – Poznańska Złota Karta

Kartę może otrzymać każdy kto 
ukończył 60 lat, mieszka i odpro-
wadza podatki w Poznaniu, i wy-
stąpi z wnioskiem o jej wydanie. 
Wniosek można składać osobiście 
lub przez internet. Stosowny for-
mularz jest na stronie interneto-
wej www.pcs-poznan.pl

Odebrać Kartę będą mogły także 
osoby trzecie, na podstawie pisemnego 
upoważnienia osoby uprawnionej do jej 
posiadania. Kartę wydaje Poznańskie 
Centrum Świadczeń w dwóch miej-
scach, przy ul. Wszystkich Świętych 
1 i przy ul. Małachowskiego 10 w Po-
znaniu. Posiadacze Karty będą mogli 
korzystać ze zniżek i rabatów między 
innymi teatrów, kawiarni, restauracji, 
firmy prywatnej zajmującej się opie-
ką medyczną, zakładu kosmetycznego, 
klubów sportowych, księgarni, uzdrowi-
ska, nauki języków obcych. Zniżki wa-
hają się od 5% do 20%.

Aktualny wykaz instytucji udziela-
jących zniżek dostępny jest na stronie 
internetowej www.poznan.pl/kartasenio-
ra W razie potrzeby szczegółowych in-
formacji na temat Karty będzie można 
zasięgnąć w trzech miejscach. Pierw-
sze z nich to Centrum Inicjatyw Se-
nioralnych mieszczące się w Poznaniu 
przy ulicy Mielżyńskiego 24, gdzie za-
sięgnąć języka w tej i innych senioral-
nych sprawach można od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 8 do16 
osobiście lub telefonicznie pod nume-
rem: 61 847 21 11 lub 61 842 35 09. 
Dwa pozostałe miejsca to siedziby Po-
znańskiego Centrum Świadczeń. Jedna 
przy ulicy Wszystkich Świętych 1, dru-
ga przy ulicy Małachowskiego 10. Tu 
można przyjść w sprawie Karty Senio-
ra w poniedziałki od 7.30 do 16, wtor-
ki i czwartki od 7.30 do 15.30, nato-
miast w środy i piątki od 7.30 do 15. 
W tych samych dniach i porach w Po-
znańskim Centrum Świadczeń można 
uzyskać informację także telefonicznie 
pod numerem 618 46 33 44.

ZŁOTA RĄCZKA
Są to bezpłatne, drobne naprawy w 

domach seniorów – na przykład ciek-
nącego kranu, zepsutej spłuczki czy 
wymiana przepalonej żarówki . Usługi 
„złotej rączki” zostały uruchomione z 
myślą przede wszystkim o osobach w 
wieku 65 + samotnych, niepełnospraw-
nych lub chorych oraz starszych mał-
żeństwach.

Zgłoszenia przyjmowane są pod nu-
merem telefonu 61 646 33 44 i tylko 
pod ten numer należy dzwonić. Osoba 
przyjmująca zgłoszenie przekaże je do 
stowarzyszenia, które zajmuje się ko-
ordynacją usług i to ono po zweryfi-
kowaniu, o jaką chodzi usterkę, usta-
li z seniorem termin wizyty fachowca. 
Wówczas starsza osoba będzie mogła 
bez obaw otworzyć mu drzwi i mieć 
pewność, że majster jest zaufanym 
człowiekiem i że nie zapłaci za wyko-
naną usługę.

KSIĄŻKA NA TELEFON
Jest to bezpłatny dowóz wypożyczo-

nych z Biblioteki Raczyńskich książek 
tym seniorom po 70 roku życia, którzy 
lubią czytać, ale nie mogą samodziel-
nie dojechać do biblioteki. Wystarczy, 
że zgłoszą chęć wypożyczenia książki 
telefonicznie pod numerem 61 646 33 
44. Niezdecydowani, co przeczytać, mo-
gą liczyć na fachową poradę.

TAKSÓWKA DLA SENIORA
Poznaniacy w wieku 70 lat i więcej, 

którzy mają trudności w samodzielnym 
poruszaniu się komunikacją publicz-
ną, mogą zamówić bezpłatną usługę 
transportową w dogodnym dla siebie 
terminie. Zgłoszenia przyjmowane są 
pod numerem telefonu 22 43 900 50. 
Z bezpłatnych przejazdów taksówką do 
lekarza, szpitala, urzędu lub na cmen-
tarz, by odwiedzić groby bliskich moż-
na skorzystać maksymalnie trzy razy 
w miesiącu. Zgłoszenia należy dokonać 
nie później niż do 3 dni roboczych do 
godz. 20 przed planowanym terminem 
przejazdu i max 2 miesiące przed pla-
nowanym terminem. Powroty z kursu 
muszą zmieścić się do godz. 20. Żeby 
wezwać taksówkę na powrót do domu 
senior może umówić się na konkretną 
godzinę lub zadzwonić do dyspozytora 
taxi. Taksówkarz przekaże każdemu 
seniorowi wizytówkę z numerem te-
lefonu do dyspozytora taxi. Na dzień 
przed planowanym kursem do seniora 
będzie dzwonił dyspozytor taxi z infor-
macją przypominającą dzień i godzi-
nę kursu. Taksówkarz może zaczekać 
z powrotem seniora, jeżeli wizyta po-
trwa do 30 minut.
MINI GRANTY DLA SENIORA

Mogą je otrzymać tylko najemcy 
mieszkań komunalnych – seniorzy, 
którzy ukończyli 65 lat, lub małżeń-
stwa bądź związki partnerskie, w któ-
rych jeden z małżonków lub partnerów 
ukończył 65 rok życia. Poza tym osoby 
te muszą spełniać wymogi kryterium 
dochodowego umożliwiającego staranie 
się o pomoc mieszkaniową w Poznaniu 
i nie mogą być zadłużone, a jeśli już są, 
to muszą mieć zawarte porozumienie 
w sprawie spłaty zadłużenia w ratach 
i wywiązywać się z niego. Takie osoby 
będą mogły ubiegać się o wsparcie na 
dostosowanie mieszkania do swoich po-

trzeb. Chodzi o prace remontowe obej-
mujące np. likwidację progów w loka-
lu, wymianę wanny na prysznic czy 
zamontowanie poręczy, które ułatwią 
seniorowi poruszanie się. Wszelkich 
informacji na temat mini grantów dla 
seniora można uzyskać w siedzibie Za-
rządu Komunalnych Zasobów Lokalo-
wych w Poznaniu przy ulicy Matejki 57 
lub na stronie internetowej www.zkzl-
poznan.pl, a także za pośrednictwem 
telefonów 61 8694 800, 61 8694 942.

PUDEŁKO ŻYCIA
Jest to mały pojemniczek zawierają-

cy kartę informacyjną, która ma służyć 
osobom udzielającym pomoc seniorom. 
Część medyczną, dotyczącą przebytych 
chorób, operacji, przyjmowanych le-
ków, alergii itp., wypełnia lekarz. Dru-
gą część wypełnia senior. Wpisuje on 
dane osób ich numery telefonów, któ-
re należy powiadomić w razie potrzeby. 
Na przykład w przypadku hospitaliza-
cji, komu przekazać klucze od miesz-
kania, czy kto zajmie się psem czy ko-
tem. Pudełko życia można otrzymać w 
Centrum Inicjatyw Senioralnych przy 
ulicy Mielżyńskiego 24 w Poznaniu. 
Osoba starsza lub jej opiekun dosta-
nie je za darmo.

W planach są już kolejne propozycje 
dla seniorów. Jesienią ruszyć ma pilo-
tażowy projekt wspólnych mieszkań dla 
seniorów. Skierowany będzie do osób, 
które ukończyły 70 lat i są najemcami 
lokali komunalnych lub socjalnych. Po-
legać on będzie na tym, że w ramach 
dużych powierzchniowo mieszkań zo-
staną stworzone mniejsze lokale, każ-
dy z osobnym węzłem sanitarnym, ale 
z przestrzenią wspólną dostępną dla 
wszystkich mieszkańców. Do tego ma-
ją dojść dodatkowe usługi. Przewiduje 
się, że raz w tygodniu opiekun miesz-
kania pomoże seniorowi w jego sprzą-
taniu, a raz w tygodniu seniorzy będą 
mieli wsparcie przy zakupach lub po-
moc w załatwianiu spraw urzędowych. 
Projekt pilotażowy zakłada powstanie 
około 8-10 mieszkań, czyli od 25 do 
30 lokali komunalnych lub socjalnych.

Miasto przygotowuje również trzy 
inne programy wychodzące naprzeciw 
potrzebom seniorów. Jednym z nich 
jest projekt uruchomienia bezpłatnej 
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjne-
go, z której senior mógłby korzystać do 
czasu zakupu lub otrzymania własnego 
sprzętu. Drugi program przewiduje do-
finansowanie wybranego przez miasto 
poznańskiego szpitala po to, żeby choć 
trochę skrócić seniorom długie kolejki 
do zabiegów usunięcia zaćmy. Trzeci 
z przygotowywanych programów ma 
ulżyć tym seniorom, którzy ze wzglę-
du na ograniczoną zdolność ruchową 
mają trudności z obcinaniem paznok-
ci u stóp. Byłoby to uruchomienie bez-
płatnego pedicure.
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Krzyżówka
z Echem

Rozwiązanie krzyżów-
ki z poprzedniego numeru 
brzmiało: Dni Piątkowa.

BARAN (21.03 - 20.04). Bez tyn skwar i żar we łbie masz ino wuchtę 
głupich pomysłów. Ale zaś wew robocie nie próbuj chachulić i frechownie 
se z wiarą nie poczynaj, bo ino poruty narobisz.

BYK (21.04 - 21.05). Wew wakacje skapną ci propozycje ciekawej 
i całkiem intratnej roboty. Ale zaś lepiej uważaj na szczegóły i posłuchaj rad 
różnych mądrych oraz starych kumpli.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Wakacyjne dni to również dobry czas na 
porzundki wew chałupie. Dyrdony i insze klamoty najlepiej wyćpnąć na 
gemyle, a izby odmalować i lajsnąć do nich nowe szafonierki.

RAK (22.06 - 22.07). Szykuje się fest wygib ze starą eką. Będziecie się 
bachać wew chlabrze i nygusować na słonyszku. Ino zaś na tych letnich 
balangach bacz byś zdrowia i bejmów nie przenorał.

LEW (23.07 - 22.08). Zez borchania i brynczenia na szefów wew robocie 
nic dobrego nie wyniknie. Nie ma się więc co stalować, ino trza uważać 
i akuratnie przyłożyć się do chapania.

PANNA (23.08 - 22.09). Kolejne reformy wew robocie jakoś przepynkasz, 
może nawet ci skapną jakie bejmy. Zamiast więc brynczeć, lajsnij se nowy 
dyrdon abo pojedź brechtać się w ciepłych morzach.

WAGA (23.09 - 22.10). Zez famułą trza dobrze żyć. Nie borchaj się więc 
na szczunów czy kejtra, że cięgiem ino szuszwolą. Ale zaś jak ich weźmiesz 
na wspólną rajzę, to będzie całkiem fest.

SKORPION (23.10 - 22.11). Jesteś szportowny szczun i masz wuchtę 
fifnych pomysłów. Kończ więc zez rozmymłaniem, nygusowaniem oraz 
blubraniem po próżnicy. Zabieraj się do chapania, a wnet skapną ci bejmy.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Wew lato przyjdzie ci chapać za dwóch abo 
i trzech kumpli, ale zaś potem dasz se luz i z uzorgowaną wuchtą bejmów 
będziesz se mógł lofrować po cołkiem świecie.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Zez wakacyjną labą i słodkim 
nygusowaniem na słonyszku zbytnio nie przesadzaj. Ale zaś pomyśl o jakim 
weekendowym wygibie zez famułą abo starą eką.

WODNIK (21.01 - 20.02). Zamiast cięgiem wystawiać kalafe na słonyszko 
abo glapić się wew komputery, lepiej weź się za domowe porzundki 
i poustawiaj jak należy całką famułę, a zwłaszcza szczunów.

RYBY (21.02 - 20.03). Bez nerwów i stalowania, ale zaś z większym 
szwungiem bierz się do roboty, a bejmy same skapną. Jak trochę pomyślisz 
i pochapiesz, to uzorgujesz ich pełną kabzę.

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 7 

HUMORKI
Rozmowa kumpli:
- Dlaczego nigdy nie dasz 

nawet grosza żebrzącym bez-
domnym?

- Z dwóch powodów: oni 
potrzebują tych pieniędzy na 
alkohol, a ja również potrze-
buję tych pieniędzy na al-
kohol.

H H H
- Kochanie, dlaczego masz 

jedną skarpetkę białą a drugą 
czarną? – pyta żona.

- Nie wiem… Ale najdziw-
niejsze jest to, że mam jesz-
cze jedną taką parę.

H H H
- Ojciec będzie przy po-

rodzie? – pyta ginekolog cię-
żarną.

- Nie sądzę, nie przepada 
za moim mężem.

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18
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Alpaki wróciły nakarmione z festynu 

Piątkowski Dzień 
Dziecka i Mamy – pod 
takim hasłem 26 maja 
odbywał się tegoroczny 
festyn rodzinny na osie-
dlu Władysława Jagiełły. 
Pogoda dopisała, dzieci 
z mami też.

Festyn był okazją do za-
prezentowania talentów ta-
necznych. Na scenie wystą-
piła dziecięca grupa tanecz-
no-wokalna New Voice oraz 
młodzieżowa grupa tanecz-
no-wokalna Bee Zee. Zastą-
piła je dziecięca grupa bale-
towa, a potem oglądać moż-
na było dzieci tańczące hip 
hop. Był też taniec ludowy 
w wersji towarzyskiej oraz 

zumba z okazji Dnia Mamy. 
Dzieci i dorośli z przyjemno-
ścią obejrzeli przedstawie-
nie teatralne „Śpiąca kró-
lewna”. Powodzeniem cie-

szyły się konkursy oraz dys-
koteka dla dzieci i dorosłych 
na zakończenie imprezy.

Nie tylko na scenie wie-
le się działo. Można było po-

malować sobie twarz w zwie-
rzątko, przejechać kolorową 
kolejką na szynach, poska-
kać w basenie z piłeczkami, 
zjechać na dmuchanej zjeż-
dżalni, obejrzeć sprzęt Stra-
ży Miejskiej i Policji. Chy-
ba jednak największym za-
interesowaniem dzieci cie-
szyła się zagroda z alpaka-
mi, gdzie co pewien czas 
opiekunka rozdawała dzie-
ciom specjalnie przygoto-
wane cienkie marchewki 
do karmienia. Młodziutkie 
alpaki w beżowych i brązo-
wych kolorach wręcz dopo-
minały się o smakołyki.

Festyn przygotowała 
Poznańska 
Spółdz ie l -
nia Miesz-
k a n i ow a , 
Rada Osie-
dli Włady-
sława Ja-
giełły i Zyg-
munta Sta-
rego oraz 
kierownic-
two admini-
stracji tych 
osiedli. (big)
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Sklep rowerowy
Działa na Piątkowie 

od 1989 roku
- sprzedaż rowerów
- rowery elektryczne
- serwis rowerowy
Tel.: 61 823 51 26, 
Os. Jana III Sobieskiego 26 
Szczegółowe informacje 
na stronie internetowej: 
www.bicykl.com.pl
www.facebook.com/bicyklrowery

Wulkany, ogrody i dinozaury 
Muzeum Złota w Złotoryi zorganizowało 

ogólnopolski konkurs plastyczny pt. ,,Piękno 
drzemiące w wulkanach’’. Laureatami kon-
kursu zostali uczestnicy prowadzonych przez 
Annę Szyszkę warsztatów plastycznych w Dą-
brówce.

Na rozdanie nagród do Złotoryi pojechali 
wraz z rodzicami. Na zdjęciu przed muzeum 
stoją Maria Furgal i Mikołaj Żmuda-Trzebia-
towski z dyplomami.

To nie jedyne laury uczestników warszta-
tów w Dąbrówce. Laureatami konkursu orga-
nizowanego przez Muzeum Narodowe w Po-
znaniu pt: ,,Pomosty w Sztuce’’ zostali Mag-
dalena Stępniak, Mikołaj Żmuda-Trzebiatow-

ski i Jeremi Mamica (na zdjęciu). Nagrodzone 
prace zostały przesłane na finał Międzynaro-
dowego Konkursu Plastycznego ,,Moja Przy-
goda w Muzeum”.

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu zorga-
nizował Międzynarodowy Przegląd Plastyczny 
,,Ogród Piękna i Radości – Mieszkańcy Ogro-
dów’’ . Laureatkami zostały Monika Świtała 
i Maria Furgal. Natomiast w Ogólnopolskim 
Biennale Plastycznym ,,Świat Dinozaurów”, 
którego organizatorem było Europejskie Cen-
trum Sztuki we Wrocławiu, nagrody zdoby-
ły Zuzanna Mamica i Monika Świtała. (asz)

Fot. – Iwona 
i Paweł Żmuda-Trzebiatowscy

W Koronie i w sukience

Najstar -
sza modelka 
miała 80 lat, 
najmłodsza… 
to rzecznicz-
ka Poznań-
skiej Spół-
dzielni Miesz-
kaniowej. A 
pokaz sukie-
nek, które za-
prezentowa-
ły, był osza-

łamiający. Sprawił to urok 
pań, profesjonalne świa-
tła, muzyka i zapowiedzi 
niezrównanego Dominika 
Górnego.

Poznańska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa wraz z Radą 
Osiedla Bolesława Śmiałego 
i klubem „Korona” 23 ma-
ja zaprosiła mieszkańców na 
pokaz mody „W Koronie i w 
sukience”. W pokazie udział 
wzięły klubowiczki z „Ko-
rony”, które są przykładem 
tego, że dobrze można wy-
glądać i czuć się w każdym 
wieku!

Inspiracją pokazu, jak po-
wiedziała Ludmiła Kłos, kie-
rowniczka klubu ze Śmia-
łego, było to, że na ulicach 
większość kobiet widać w 
spodniach. Czasami mężczyź-
ni podczas wieczorków ta-
necznych zastanawiali się, 
czemu tak mało pań chodzi 
w sukienkach. Pomysł zorga-
nizowania pokazu podchwy-
ciła rzeczniczka Dorota We-
sołowska i zaczęły się popo-
łudniowe próby, wspólne do-
radzanie.

Krzysztof Winiarz, prezes 
PSM, był pod wrażeniem po-
kazu. Powiedział, że ta cen-
na inicjatywa jest ukorono-
waniem tego,  co się dzieje 
w tym klubie. Zobaczyć tak 
rozbawione seniorki to cen-
na rzecz. (big)

  


