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 O Puchar Sobieskiego O Puchar SobieskiegoRadosnych i pogodnychRadosnych i pogodnych
Świąt WielkanocnychŚwiąt Wielkanocnych

oraz wszelkiej pomyślnościoraz wszelkiej pomyślności
i dużo zdrowiai dużo zdrowia

życzążyczą
Zarząd,Zarząd,

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza 
Rady i Administracje Osiedli PSMRady i Administracje Osiedli PSM

oraz „Echo Piątkowa”oraz „Echo Piątkowa”
Piątkowo wyrasta na zapaśniczą potęgę. Zawodnicy klubu 

„Sobieski Poznań” sięgają po laury we wszystkich kategoriach 
wiekowych. O ich sukcesach w międzynarodowych zawodach o 
Puchar Sobieskiego oraz innych turniejach piszemy na str. 6.  
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USŁUGI REMONTOWE
V malowanie
V tapetowanie
V szpachlowanie
V układanie płytek
V instalacje sanitarne
V panele  V  płyta GK
V karcher

tel. 515 550 833

Dzień Kobiet w „Koronie”

Zabawa z uśmiechami i kosmetykami
W niedzielę poprzedzającą Dzień Kobiet w klubie 

„Korona” zorganizowano kolejną imprezę. Wspólnej 
zabawie nie przeszkodziła panująca pandemia, tym 
bardziej że wszystko odbyło się zgodnie z zasadami 
Głównego Inspektora Sanitarnego.

Na osiedlowe obchody święta pań klub pozyskał sponso-
rów nagród. Był wśród nich Avon, który podarował katalo-
gi, kosmetyki i ich próbki dla kobiet, a ponadto dwie firmy 
przekazały vouchery rabatowe na swoje usługi, czyli zniż-
ki na kursy tańca oraz na wykonywane ręcznie upominki.

Kobiety były zachwycone inicjatywą, wiele osób dzięki 
temu poznało bliżej działalność klubu „Korona”. Seniorki 
z czerwonymi parasolkami rozdawały zdrapki, pod który-
mi ukryte były numery nagród, odbiór prezentów następo-
wał w klubie od godz. 10 do 13. Frekwencja z miesiąca na 

„Przyjaciele” na boisku
Wiosna powinna skłonić do wędrówek na świeżym powie-

trzui podjęcia ćwiczeń gimnastycznych. Osiedlowy klub „Przy-
jaciele” na os. Bolesława Chrobrego zaprasza do wspólnych 
treningów powadzonych przez specjalistów od wychowania fi-
zycznego. Osiedlowe ćwiczenia odbywają dwa razy w tygodniu:

 Środy, godz. 14 – ćwiczenia rozciągające prowadzone przez 
Stowarzyszenie Aktywne Piątkowo.

 Czwartki, godz. 12 – Zdrowy kręgosłup, godz. 13 – Nordic 
walking – prowadzenie Iwona Pempera.
Wstęp wolny. Zajęcia odbywają się na boisku przy bloku nr 

16. Prosimy ćwiczyć w maseczkach z zachowaniem dystansu. 

 Opiekunka szuka pracy
Zaopiekuję się troskliwie starszą osobą. Jestem uczci-

wą, sumienną i empatyczną. Posiadam referencje i do-
świadczenie w opiece. Tel. 609 623 474.

miesiąc przerasta nasze oczekiwania, to najlepszy dowód, 
że ludzie oczekują takich imprez i chętnie w nich uczestni-
czą - stwi erdziła Ludmiła Kłos prowadząca klub „Korona”.
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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 

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. 516 069 007, 601 56 87 32 

  

PUNKT  PARTNERSKI
Kilkanaście Towarzystw Ubezpieczeniowych

w jednym miejscu !!!

PRZYJDŹ I PORÓWNAJ 
Poznań, ul. Jaroczyńskiego 35

tel. +48 600-498-333
czynne: pn –pt 9.00-17.00 

WYBIERZ SUPERUBEZPIECZENIE
#bezwychodzeniazdomu

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

 

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia przechodzi kryzys psychiczny 
lub ma za sobą doświadczenie hospitalizacji, 
a teraz:

potrzebujesz wsparcia w procesie zdrowienia
chciałbyś/chciałabyś poznać ludzi w podobnej sytuacji
szukasz miejsc, które oferują pomoc blisko Ciebie, np. 

lokalnych grup wsparcia,    warsztatów zajęciowych
potrzebujesz pomocy w rozwoju zawodowym lub 

osobistym
chcesz lepiej komunikować się z osoba bliską, która 

przechodzi kryzys emocjonalny

PRZYJDŹ DO NAS PO POMOC

BEZPŁATNIE I BEZ SKIEROWANIA

Projekt przeznaczony jest dla osób dorosłych 
z terenu miasta Poznania, 

w szczególności rejonu Starego Miasta

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego 
Poznań PÓŁNOC

ul. Tymienieckiego 34
61-001, Poznań

tel. 603 763 008; 61 102 39 73
strona www: sczp-poznanpolnoc.pl
email: biuro@sczp-poznanpolnoc.pl

Projekt pn.: „Środowiskowe Centrum 
Zdrowia Psychicznego Poznań 

PÓŁNOC”, współfinansowany w ramach 
Poddziałania 7.2.2 WRPO 2014 - 2020

Termedia sp. z o.o. 
Wydawnictwa Medyczne 

i Specjalistyczne

Fundacja Ciszum Miasto Poznań
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Niespodzianki na budowie

Trasa wyłania się ziemi

Doświetlone „zebry”

Bezpieczniejsze przejścia, ale nie wszystkie

Przejścia dla pieszych wymyślono dla zwiększenia bez-
pieczeństwa na uliach, jednak obecnie z uwagi na zwięk-
szony ruch oraz niedostateczną uwagę przechodniów i kie-
rowców bywa na nich coraz niebezpieczniej. Na „zebrach” 
dochodzi do wielu tragicznych zdarzeń. Do poprawy bez-
pieczeństwa przyczynia się realizowany w Poznaniu pro-
gram doświetlenia przejść dla pieszych.

W minionych miesiącach 
zmodernizowano w Poznaniu 
15 „zebr”, wśród nich są naj-
bardziej uczęszczane przejścia 
na Piątkowie. Między innymi 
na ulicach Łużyckiej, Piątkow-
skiej i Umultowskiej.  Właści-
we oświetlenie i oznakowanie 
przejść ma szczególne znacze-
nie jesienią i zimą, kiedy dni 
są krótkie i szare a białe pa-
sy słabo widoczne na mokrym 
asfalcie.

Doświetlenie polega na 
montażu dodatkowych źródeł 
światła w rejonie „zebr”. Dzię-
ki temu kierowcy lepiej widzą 
pieszego, który chce przejść 
przez jezdnię. Aby tak się sta-
ło trzeba jednak wymienić 
słupy oświetleniowe, zamon-
tować nowe wysięgniki i źró-

dła światła. Słupy oświetlenio-
we lokalizowane są głównie 
od strony najazdu pojazdu. Na 
drogach z jedną jezdnią mon-
towane są dwa, a na dwujez-
dniowych cztery. Na ul. Piąt-
kowskiej doświetlone zostały 
przejścia oraz zamontowano 
tam również „aktywne” znaki 
z „wykrywaniem” zbliżających 
się pieszych. Na przejściach 
przez ul. Łużycką pojawiły się 
także maty dedykowane oso-
bom z dysfunkcjami wzroku 
oraz dodatkowe oznakowanie 
drogowe.

Niestety, przebudowy nie 
może się doczekać przejście 
przez ul. Opieńskiego, w pobli-
żu budynku nr 10 na os. Stefa-
na Batorego. Przejście, z któ-
rego licznie korzystają prze-

chodnie jest zarazem wjazdem 
na pobliski parking a także 
drogą dojazdową dla samo-
chodów odbierających odpady 
oraz ambulansów. Taka wielce 
niebezpieczna „wielofunkcyj-
ność” przejścia jest skutkiem 
odzyskania przed kilku laty 
przez prywatnego inwestora 
działki, na której znajdowała 
się część parkingu i bezpiecz-

ny do niego dojazd. Dewelo-
per postawił budynek i odciął 
dojazd do części parkingu. Je-
go użytkownicy zaczęli więc 
korzystać z przejścia dla pie-
szych i taka prowizorka trwa 
już od lat. 

Władze spółdzielni i admi-
nistracja osiedla wielokrotnie 
słały pisma do miejskich in-
stytucji, gdyż teren na którym 
znajduje się parking należy do 
miasta, o rozwiązanie proble-
mu i urządzenie bezpiecznego 
dojazdu dla aut oraz przejścia 

dla pieszych. Bezskutecznie. 
Sprawę niedawno znów pod-
jęli społecznicy z Rady Osie-
dla Piątkowa, którzy zwraca-
ją m. in. uwagę, że w miejscu 
tym przechodzą linie ener-
getyczne i gazowe. Przejazd 
przez nie aut i samochodów 
dostawczych może więc rodzić 
duże zagrożenie. Postulują za-
tem jak najszybszą przebudo-

wę przejścia. Pojawił się na-
wet pomysł by dla zminimali-
zowania niebezpieczeństw jak 
najszybciej ustawić tam słup-
ki uniemożliwiające wjazd aut. 
Do takiego drakońskiego roz-
wiązania, oznaczającego liczne 
kłopoty dla użytkowników par-
kingu i mieszkańców budynku 
nr 10 na razie nie doszło. Może 
jego wizja skłoni jednak wresz-
cie miejskich urzędników do 
rzetelnego zajęcia się sprawą 
i rozwiązania problemu, który 
ciągnie się latami.(i) 

Z rozmachem prowa-
dzone są prace przy budo-
wie nowej linii tramwajo-
wej oraz trasy Nowonara-
mowickiej. Na niektórych 
odcinkach ułożono już to-
ry tramwajowe. W wielu 
miejscach trwają jednak 
wielkie wykopki połączo-
ne z przemieszczeniem se-
tek ton ziemi.

Wykonawcy wielkiego 
przedsięwzięcia, które po-
winno zostać ukończone w 
przyszłym roku, muszą się 
jednak liczyć z różnymi nie-
spodziankami. Natrafili już 

na nieznane kości i przedmio-
ty a niedawno na… najpraw-
dziwsze wysypisko śmieci. 
Jego likwidacja będzie kosz-
towna i czasochłonna, jednak 
nie wstrzyma prac na budo-
wie trasy, której kształt co-
raz wyraziściej wyłania się z 
na razie jeszcze rozkopane-
go księżycowego krajobrazu. 

Cicho jest natomiast wo-
kół wyboru patrona nowej 
trasy. Do Rady Miasta wpły-
nęły już propozycje nadania 
jej imienia Stanisława Mi-
kołajczyka, Lecha Kaczyń-
skiego, a nawet Bogusława 

Kaczyńskiego, znanego po-
znańskiego dziennikarza i 

popularyzatora muzyki po-
ważnej.  

Zmodernizowana „zebra” na ul. Umultowskiej

Wjazd przez przejście dla pieszych na parking przy budynku nr 10 na 
os. Stefana Batorego 
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 Dla kogo 1 proc.
Rozliczenia podatkowe do 30 kwietnia

Tegoroczna akcja składania zeznań 
PIT za 2020 r. potrwa do 30 kwiet-
nia 2021 r. W tym roku osoby, które 
otrzymały z organu rentowego PIT-
-11A, mogą złożyć samodzielnie zezna-
nie roczne, albo nic nie robić do 30 
kwietnia - wtedy urząd skarbowy za-
akceptuje zeznanie PIT-37 za 2020 r., 
automatycznie wygenerowane w usłu-
dze Twój e-PIT.

Zwrot nadpłaty
Zwrot nadpłaty podatku trwa do 

45 dni, jeśli zeznanie zostanie auto-
matycznie zaakceptowane albo złożo-
ne elektronicznie. W przypadku ze-
znań papierowych termin zwrotu wy-
nosi do 3 miesięcy. Aby uzyskać zwrot 

nadpłaty, zgłoś swój rachunek banko-
wy do urzędu skarbowego – możesz 
to zrobić w zeznaniu podatkowym lub 
na formularzu ZAP-3. Jeżeli rachunek 
był zgłoszony wcześniej i jest aktual-
ny, nie musisz nic robić.

Przekazanie 1 proc. na OPP
Emeryci lub renciści, którzy otrzy-

mali z organu rentowego PIT-40A i 
chcą przekazać 1 proc. podatku na 
rzecz organizacji pożytku publicznego 
(OPP), mogą wskazać wybrane OPP 
w oświadczeniu PIT-OP lub w zezna-
niu podatkowym.

Emeryci i renciści, którzy otrzyma-
li jeden PIT-40A i chcą, by wskazana 
w ubiegłym roku OPP otrzymała ich 

1 proc. podatku, nie będą musieli nic 
robić, jeśli do 31 marca 2021 r. nie 
zostanie odwołany stan epidemii. Je-
śli podatnik otrzymał PIT-11A i chce 
przekazać 1 proc. na tę samą organi-
zację co w ubiegłym roku, nie musi 
nic robić. Urząd skarbowy zrobi to za 
niego. Jeżeli natomiast podatnik chce 
przekazać 1 proc. podatku na rzecz in-
nej OPP niż rok wcześniej, musi zło-
żyć PIT-OP lub zeznanie podatkowe.

Wszystkich, którzy mają pytania 
lub wątpliwości związane z tegorocz-
nym PIT-em Urząd Skarbowy Po-
znań - Winogrady zaprasza do 
kontaktu pod numerem  telefonu 
533 300 352.

Najem okazjonalny: 
 4 rzeczy, które warto wiedzieć

Wraz z coraz bardziej popularną 
opcją inwestowania w mieszkania na 
wynajem, umowy najmu okazjonalne-
go stały się coraz częstszą formą umo-
wy pomiędzy wynajmującym a najem-
cą. Główną korzyścią wynikająca z naj-
mu okazjonalnego jest większe zabez-
pieczenie praw wynajmującego oraz ła-
twiejsza eksmisja nierzetelnego lokato-
ra, który np. zalega z opłatami albo na-
ruszył warunki zawartej umowy.

1. Dla kogo najem okazjonalny
Umowa najmu okazjonalnego doty-

czy tylko lokali mieszkalnych, a skorzy-
stać z niej mogą właściciele lokali, bę-
dący osobami fizycznymi, które nie pro-
wadzą działalności gospodarczej w za-
kresie wynajmowania lokali. Jeśli cho-
dzi zaś o najemcę, jest on przeznaczony 
dla osób, które mogą spełnić formalne 
wymogi, tj. dla osób które są w stanie 
wskazać lokal do którego będą mogły 
się przeprowadzić gdy np. umowa naj-
mu wygaśnie.

2. Jakie formalności
Aby skorzystać z zalet takiego naj-

mu musi być spełnionych kilka warun-
ków. Do umowy najmu okazjonalnego 
konieczne jest dołączenie załączników:

•  Oświadczenie najemcy w formie ak-
tu notarialnego, w którym najem-
ca podda się egzekucji i zobowiąże 
się do opróżnienia używanego loka-
lu w terminie wskazanym przez wła-
ściciela

•  Wskazanie przez najemcę innego lo-
kalu, w którym będzie on mógł za-
mieszkać w przypadku eksmisji

•  Oświadczenie właściciela lokalu 
o wyrażeniu zgody na zamieszkanie 

najemcy i osób z nim zamieszkują-
cych w lokalu wskazanym w oświad-
czeniu; na żądanie właściciela (wy-
najmującego) oświadczenie powin-
no być potwierdzone notarialnie

Oświadczenie w formie aktu no-
tarialnego wiąże się z kosztami nota-
riusza, zwykle ponosi je wynajmujący, 
w ramach rekompensaty za dopełnie-
nie wszystkich formalności leżących po 
stronie najemcy. Choć nie jest to re-
gułą, jeśli mieszkanie jest w dobrym 
standardzie, a czynsz najmu korzystny, 
najemca, któremu będzie zależało na 
tym konkretnym mieszkaniu i lokaliza-
cji, taksę notarialną weźmie na siebie. 
Koszt oświadczenia w formie aktu no-
tarialnego to ok. 300-400 zł.

3. Na jaki okres jest zawierana umowa
Umowa najmu okazjonalnego może 

być zawarta tylko na czas oznaczony, nie 
dłużej jednak niż 10 lat. W przypadku 
tzw. zwykłej umowy najmu czas umo-
wy może być zarówno na czas oznaczo-
ny, jak i nieoznaczony. Zawarcie umowy 
najmu okazjonalnego może być uzależ-
nione od wpłacenia przez najemcę kau-
cji zabezpieczającej pokrycie należno-
ści z tytułu najmu oraz ewentualnych 
kosztów egzekucji. Kaucja ta nie może 
przekraczać 6-krotności miesięcznego 
czynszu za dany lokal, podlega zwroto-
wi w ciągu miesiąca od dnia opuszcze-
nia lokalu, po potrąceniu ewentualnych 
należności właściciela. Umowa najmu 
okazjonalnego lokalu oraz zmiany tej 
umowy, muszą być zawarte w formie 
pisemnej, w przeciwnym razie będzie 
nieważna.

4. Zgłoszenie do US
Zawarcie umowy najmu okazjonal-

nego musi zostać zgłoszone właściwe-
mu urzędowi skarbowemu przez wła-
ściciela lokalu. Na dopełnienie tego 
obowiązku ma 14 dni od dnia rozpo-
częcia najmu. Jeśli wynajmujący nie do-
pełni tej formalności, nie będzie mógł 
złożyć skutecznego wniosku o nadanie 
klauzuli wykonalności aktowi notarial-
nemu, w którym znajduje się oświad-
czenie najemcy. Bez tego nie będzie 
możliwe uruchomienie procedury eks-
misyjnej względem nierzetelnego na-
jemcy.

Reasumując: umowa najmu oka-
zjonalnego to skrócenie procesu eks-
misyjnego w porównaniu ze zwykłą 
umową najmu. Wynajmującym mo-
że być jednak trudniej znaleźć najem-
cę, ponieważ nie każdy będzie mógł 
spełnić wymogi formalne związane 
z takim najmem. Należy jednak pamię-
tać, że interesy właściciela z taką umo-
wą są bardziej zabezpieczone, zatem 
czasem warto poczekać nieco dłużej 
by spać spokojnie i uniknąć problemów 
z uciążliwym najemcą.

Najemcy czasem sceptycznie pod-
chodzą do tej formy najmu, wynika to 
najczęściej z niewiedzy i krążących mi-
tów na jej temat. Dlatego warto roz-
mawiać, wyjaśnić na czym polega taka 
umowa i z jakimi wymogami formalny-
mi się wiąże. Absolutnie nie ma się cze-
go obawiać, a uczciwy najemca, który 
jest w stanie spełnić wymogi formal-
ne i ma wiedzę na temat najmu oka-
zjonalnego, przystanie na proponowa-
ną umowę.

Ewa Manthey,
doradca ds. nieruchomości REMAX,

tel. 787 006 777
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Pod patronatem PSM
Międzynarodowe zmagania o Puchar Sobieskiego

Na początku marca od-
był się na matach klubu 
„Sobieski Poznań” XXIX 
Międzynarodowy Turniej 
Zapaśniczy o Puchar 
Sobieskiego. Rywalizo-
wano w międzynarodo-
wej obsadzie z udziałem 
zapaśników z Holandii, 
Belgii, Gruzji, Węgier i 
Ukrainy, którzy mimo 
koronawirusowych trud-
ności przybyli do Pozna-
nia. 

Zawody stały na bardzo 
wysokim poziomie i stoczo-
no wiele emocjonujących po-
jedynków.  

A na koniec turnieju od-
był się mecz Poznań kontra 
Reszta Świata. Złote meda-
le dla „Sobieskiego” wywal-
czyli Sebastian Warchoł i 
Jakub Tomyślak. Te zwy-
cięstwa pozwoliły klubowi 
z Piątkowa zająć pierwsze 
miejsce w klasyfikacji dru-
żynowej, wyprzedzając dru-
żynę z Węgier oraz UKS 
Unia Swarzędz. Patronat 
nad turniejem objęła PSM, 
a same zawody odbyły się 
dzięki wsparciu Osiedla Ja-
na III Sobieskiego. 

KADECI NA MATACH
W ostatni weekend lu-

tego kadeci z Sobieskiego 
rywalizowali w  I Pucharze 

Polski  - Zapasy Styl Kla-
syczny. Zawody rozegrane w 
Warszawie były pierwszym 
poważnym sprawdzianem w 
tym roku i zarazem elimi-
nacją do najważniejszej im-
prezy dla tej grupy wieko-
wej jaką będzie Ogólnopol-
ska Olimpiada Młodzieży 
2021. 

Pucharowe zmagania 
okazały się udane. Zapa-
śnicy KS Sobieski Poznań 
wywalczyli trzy medale brą-
zowe: Hubert Wysoczański, 
Adam Fietz i Sebastian 
Warchoł. Wojownicy z Piąt-
kowa wywalczyli VIII miej-
sce w klasyfikacji drużyno-
wej i V w kwalifikacji do 
OOM 2021. Wszyscy zapa-
śnicy uczestniczą w szkole-
niu dzieci i młodzieży w ra-
mach MCS, które wspiera 
miasto Poznań. 

MEDALE SUMITÓW
Daleka wyprawa sumi-

tów do Ropczyc, woj. Pod-
karpackie, okazała się bar-
dzo udana. Mistrzem Polski 
w kat.75 kg został Miłosz 
Romanowski, który po bar-
dzo szybkich i wygranych 
walkach zameldował się w 
finale swojej kategorii wa-
gowej. W tym finale pewnie 
pokonał Bartosza Sołtysa. 
Wśród kobiet równie do-

brze spisała się Oliwia Pacz-
kowska, która również do-
szła do finału swojej kate-
gorii wagowej ale w wal-
ce o złoty medal musiała 
uznać wyższość Oliwi Gle-
golskiej. Na podium stanę-
li jeszcze zdobywcy trzecich 
miejsc Grzegorz Hildebrand 
i Piotr Chełek. W kategorii 
drużynowej klub z Piątkowa 
zajął II miejsce 

PRZED IGRZYSKAMI
Rok 2021 to rok wiel-

kich imprez zapaśniczych. 
Po uzyskaniu kwalifikacji 
na igrzyska do Tokio i zdo-
minowaniu kat. 97 kg w 
naszym kraju Tadeusz Mi-
chalik, reprezentant „So-
bieskiego” weźmie udział w 
Mistrzostwach Europy Za-
pasy Styl Klasyczny 2021. 
Zawody roze grane zosta-

ną w Warszawie pod ko-
niec kwietnia. Będzie to 
ostatni z dużych sprawdzia-
nów przed igrzyskami w 
Tokio, które rozegrane zo-
staną na przełomie lipca i 
sierpnia tego roku. 

Andrzej Słabęcki 
Foto : KS Sobieski Poznań 
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KALENDARIUM PSM 
 8 kwietnia -  Komisja Członkowsko-Samorządowa 

Rady Nadzorczej

13 kwietnia - Komisja Rewizyjna RN

20 kwietnia - Komisja ds. aktów prawnych RN

22 kwietnia - zebranie Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej

Dobra organizacja i skuteczna realizacja

Spore zmiany nastąpiły w ostatnich miesiącach w funk-
cjonowaniu Rady Nadzorczej PSM. Z jej grona odeszli na za-
wsze, do ostatnich chwil wypełniając swe obowiązki, dwaj 
oddani spółdzielni społecznicy Ryszard Frąckowiak i Rafał 
Kupś. Na ich miejsce weszli Karolina Wójcicka i Czesław Ko-
perski. Z uwagi na koronawirusowe zagrożenia Rada zmu-
szona jest obradować zdalnie korzystając z internetowych 
łączy a jej pracami kieruje obecnie Piotr Koper, doświadczo-
ny działacz, zasiadający w Radzie Nadzorczej drugą kaden-
cję i w poprzednich latach sprawujący mandat radnego Ra-
dy Osiedla Bolesława Śmiałego także przez dwie kadencje. 
Zapytaliśmy nowego przewodniczącego Rady Nadzorczej 
o zamierzenia i plany działania oraz pierwsze dokonania.

-Zawsze bliskie mi były 
sprawy spółdzielni, działając 
w Radzie Osiedla Bolesława 
Śmiałego czy w Radzie Nad-
zorczej starałem się jak naj-
lepiej reprezentować intere-
sy mieszkańców – mówi P. 
Koper. – To jest bowiem na-
sza wspólna spółdzielnia i po-
winna się ona rozwijać dla 
naszego dobra. Ten cel przy-
świeca mi również w obec-
nych moich działaniach, ja-
ko przewodniczącego Rady 
Nadzorczej. Moją kandydatu-
rę do objęcia tej funkcji zgło-
sił poprzedni przewodniczą-
cy Rady, zasłużony działacz 
spółdzielczy Rafał Kupś, któ-
ry zrezygnował z uwagi na 
stan zdrowia. Szkoda, że dzi-
siaj nie ma go już pośród nas, 
ale pamiętamy o nim i może 
on być wzorem spółdzielczej 
aktywności. Większość człon-

ków Rady poparła propozy-
cję ustępującego przewodni-
czącego i przejąłem obowiąz-
ki kierowania ważnym orga-
nem spółdzielczych władz ja-
kim jest Rada Nadzorcza. Jest 
to trudne zadanie, zwłasz-
cza w okresie nie ustępują-
cej pandemii i związanych z 
nią ograniczeniami oraz nie-
pewną sytuacją gospodarczą. 
Do tych nowych wyzwań mu-
si się także dostosować Po-
znańska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa. Jestem przekonany, 
że nie wystarczy tylko trwać i 
czekać, lecz trzeba odważnie 
szukać nowych rozwiązań i 
rozwoju PSM. Ja się nie bo-
ję podejmować nowych wy-
zwań. Przez lata byłem zawo-
dowym strażakiem. Potrafię 
działać zdecydowanie i szyb-
ko ale zarazem rozważnie. 
Wiem, jak ogromne znacze-

nie dla osiągnięcia sukcesów 
mają dobra organizacja, pla-
nowanie zadań oraz ich sku-
teczna realizacja. Nie tylko w 
mojej opinii, ale także wie-
lu mieszkańców oraz więk-
szości koleżanek i kolegów z 
Rady różnie z tym bywało. 
Będę się starał, zgodnie ze 
statutowymi uprawnieniami, 
eliminować niedoskonałości 
i usprawniać funkcjonowa-
nie spółdzielni oraz jej dal-
szy rozwój.

Głównym zadaniem Ra-
dy Nadzorczej jest czuwanie 
nad finansami spółdzielni. 
Staramy się to czynić odpo-
wiedzialnie i rzetelnie, dla-
tego zdecydowaliśmy o ob-
niżeniu uposażeń członków 
Zarządu spółdzielni. Będzie-
my przyglądać się strukturze 
organizacyjnej oraz poszuki-
wać efektywniejszych sposo-
bów zagospodarowania spół-
dzielczych zasobów. Wydaje 
się, że nieodzowne jest zdy-
namizowanie starań o zabu-
dowę bazy Boranta, budo-

wę krytych kortów teniso-
wych i podjęcie wreszcie sku-
tecznych działań dotyczących 
przyszłości PCK Dąbrówki – 
czy stawiamy nowy dom kul-
tury, czy remontujemy obec-
ny. Musimy szukać nowych 
możliwości oraz odważnie 
sięgać po nowe rozwiązania, 
po różne formy dofinanso-
wania spółdzielczych przed-
sięwzięć, a także starać się 
przyciągać do spółdzielczych 
rad młodych ludzi. Pracy więc 
przed nami wiele.

Zdalnie obradowały do-
tychczas także komisje Rady 
Nadzorczej, a są ich obecnie 
trzy. Komisji Rewizyjnej prze-
wodniczy Mirosława Musie-
lińska-Klemka, Komisji Człon-
kowsko-Samorządowej – An-
drzej Matuszak i Komisji ds. 
Aktów Prawnych -  Mariusz 
Szymczak. Radni ze szczegól-
ną uwagą analizowali m. in. 
nakłady na działalność spo-
łeczno-kulturalną i po dysku-
sji zaakceptowali plan przed-
sięwzięć na bieżący rok. (wi) 

RADA NADZORCZA kadencja 2019 - 2022 rok
  Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 - Piotr Koper od 10.12.2020 r.
 Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
 - Mirosława Musielińska–Klemka od 17.12.2020 r. 
Sekretarz Rady Nadzorczej - Aleksander Kozłowski

Skład Rady Nadzorczej 
 1.  Cicha Urszula - os. Bolesława Śmiałego 
 2.  Kaczmarek Krystyna - os. Wł. Jagiełły i Z. Starego 
 3.  Koper Piotr - os. Bolesława Śmiałego 
 4.  Kozłowski Aleksander - os. Wł. Jagiełły i Z. Starego 
 5.  Koperski Czesław od 29.12.2020 r. - os. Władysława 

Łokietka 
 6.  Matuszak Andrzej - os. Bolesława Chrobrego 
 7.  Musielińska - Klemka Mirosława - os. Bolesława 

Chrobrego 
 8.  Partyński Leszek - os. Jana III Sobieskiego 
 9.  Porada Ewa - os. Władysława Łokietka 
10.  Szczepanowski Piotr - os. Jana III Sobieskiego 
11.  Szymczak Mariusz - os. Stefana Batorego 
12.  Wójcicka Karolina od 07.05 2020 r. - os. Stefana 

Batorego 
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Na os. Władysława Łokietka

Zmagania z kanalizacją i

Kępy drzew i krzewów po-
między blokami i asfaltowymi 
alejkami na os. Władysława 
Łokietka stały się najpraw-
dziwszą ostoją dla rodziny dzi-
ków. W śródmiejskiej zabudo-
wie czuły się niczym w leśnej 
głuszy i po nocach ochoczo 
buchtowały po trawnikach i 
rabatach czyniąc spore znisz-
czenia i straty.

Dzika zwierzyna bywa uciążli-
wa i stanowi spore zagrożenie dla 
mieszkańców, dlatego Admini-
stracja osiedla wspólnie z Wydzia-
łem Zarządzania Kryzysowego i 

Bezpieczeństwa miasta Poznania 
podjęła działania zmierzające do 
pozbycia nieproszonych gości. W 
zmaganiach z nimi miejscy urzęd-
nicy mają już spore doświadcze-
nia. Od roku 2012 usunięto z mia-
sta 3500 dzikich zwierząt, około 
90 proc. z nich stanowią właśnie 
dziki. W ubiegłym roku usunięto 
459 dzików, a na początku tego 
13 oraz dokonano 12 wypłoszeń 
w miejscach, w których nie moż-

na przeprowadzić ich odłowu lub 
– niestety - odstrzału. 

Dotychczasowe sposoby prze-
ciwdziałania panoszeniu się dzi-
ków na terenie Poznania nie 
przynoszą jednak rezultatów. Ich 
populacja w mieście nieustan-
nie rośnie i obecnie szacowana 
jest na około 170 sztuk. Do jej 
wzrostu przyczyniają się nierzad-
ko sami mieszkańcy osiedli, któ-
rzy próbują dokarmiać „biedne” 
zwierzaki. Sporo karmy znajdu-
ją one także w altankach śmie-
ciowych lub ich pobliżu. Coraz 
liczniejsza obecność dzików w 

miejskim terenie nastręcza wiele 
problemów i obaw, tym bardziej 
że mają one swój udział w roz-
noszeniu groźnych chorób. Dla-
tego wielu mieszkańców osiedla 
Władysława Łokietka domagało 
się zdecydowanych działań i usu-
nięcia ich spomiędzy bloków. Po-
jawili się jednak także ich obroń-
cy, którzy ulotkami przekonywali, 
że dziki nie są groźne i też ma-

ją prawo do życia w „miejskiej 
dżungli”. W miejsce usuniętych 
dzików pojawią się zapewne ko-
lejne, postępująca zabudowa te-
renów w dolinie Warty skłania 
je bowiem do wędrówek i poszu-

kiwania lepszych miejsc do
Może więc trzeba docenić, 
strzegają one walory ekolo
nawet na osiedlach zbudow
z betonowej wielkiej płyty.

-Równie wiele kłopotów

Rodzina dzików „na swoim” w osiedlowych krzewach

Wymiana instalacji kanalizacyjnych w 
piwnicach

Rura wypełniona osadami

Miejsca postojowe równolegle czy prostopadle do budynku?

Kamery monitoringu działają na okrągło 

„Wykopki” przy budynkach
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INFORMATOR PSM
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Osiedle Bolesława Chrobrego 117
60-681 Poznań
tel. 61 8272-200
fax 61 8223-053

Administracja Osiedla Bolesława Chrobrego
os. Bolesława Chrobrego 110/11
60-681 Poznań
tel.: 61-82-23-912, 61-82-23-942, 61-82-23-271
fax. 61-82-83-013
e-mail: adm.chrobry@psm.poznan.pl
Kierownik – Marcin Majchrzycki
Dyżurny instalator: 502 390-632
Dyżurny elektryk: 502 390-642 

Administracja Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki 
os. Jana III Sobieskiego 103
60-688 Poznań
tel.: 61-82-34-301 ,tel.: 61-82-34-291 dział techniczny 
fax. 61-82-34-701
e-mail: adm.sobieski@psm.poznan.pl
Kierownik - Maciej Delikta
Dyżurny instalator: 605 781-596
Dyżurny elektryk: 605 781-598 

Administracja Osiedla Bolesława Śmiałego
os. Bolesława Śmiałego 104
60-682 Poznań
Telefony:
61-82-36-021 - Sekretariat
61-82-36-041 - Dział Techniczny (wew. 377, 388)
61-82-36-021 - Dział Administracyjny (wew. 366)
e-mail: adm.smialy@psm.poznan.pl
Kierownik - Przemysław Twardowski 
Dyżurny instalator: 782 26 34 01
Dyżurny elektryk: 782 54 72 48

Administracja Osiedla Stefana Batorego
os. Stefana Batorego pawilon nr 38 A wejście A
60-687 Poznań
tel.: 61-82-17-381, 61-82-18-041, 
fax. 61- 82-18-881
e-mail: adm.batory@psm.poznan.pl
e-mail: tech.batory@psm.poznan.pl
Kierownik - Janusz Piskor
Dyżurny instalator 606 189-518
Dyżurny elektryk 606 189-794 

Administracja Osiedla Władysława Jagiełły 
i Zygmunta Starego
os. Władysława Jagiełły bud. nr 29
60-694 Poznań
tel. 61-822-58-31, tel. 61-822-28-27
fax: 61-825-19-20
e-mail: adm.jagiello@psm.poznan.pl
Kierownik - Renata Michałowska 
Dyżurny instalator: 603 450 357
Dyżurny elektryk: 518 491 233 
Gospodarz osiedla OWJ 887 696 476
Gospodarz osiedla OZS 607 439 491 

Administracja Osiedla Władysława Łokietka
os. Władysława Łokietka 102
61-616 Poznań
tel. 61- 82-27-461
fax. 61-82-27-308 e-mail: adm.lokietek@psm.poznan.pl
Kierownik - Aleksander Meyza
Dyżurny instalator: 602 279-530
Dyżurny elektryk: 602 278-751

i… dzikami 

c do życia. 
enić, że do-
kologiczne 
udowanych 
łyty.
otów przy-

sparzają nieustanne zmagania z 
niesprawną kanalizacją. Awarii 
oraz związanego z nimi zalania 
pomieszczeń piwnicznych notu-
jemy sporo i będzie ich zapew-
ne przybywać - mówi Aleksander 
Meyza, kierownik Administracji 
os. Władysława Łokietka. Przy-
czyn upatruje głównie w zużyciu 
materiałów. Od zainstalowania 
sieci kanalizacyjnych mija już po-
nad 30 lat i stalowym rurom moc-
no daje się we znaki rdza a także 
oddziaływanie różnych środków 
chemicznych, które nimi spływa-
ją. Podczas napraw okazuje się 
niejednokrotnie, że ze stalowych 
ścianek niewiele już zostało, są 
za to wielkie bryły osadów, które 
wypełniają niemal cały przekrój 

rury. Ich powstawaniu sprzyjają 
różne chemikalia odprowadzane 
do sieci a także oszczędności w 
zużyciu wody. Gdyby spływało jej 
więcej łatwiej wypłukiwała by osa-
dy. Dodatkowym utrapieniem jest 
wrzucanie do sieci kanalizacyjnej 
przeróżnych odpadów i produk-
tów, które w ogóle się nie rozpusz-
czają i łatwo zatykają rury. Admi-
nistracji pozostaje więc apelować 

do mieszkańców o większą uwagę 
i odpowiedzialność oraz nieustan-
nie czyścić sieci oraz wymieniać 
uszkodzone odcinki, co wiąże się 
z uciążliwymi i kosztownymi „wy-

kopkami”. Remont sieci kanaliza-
cyjnej przeprowadzono w budyn-
ku 1 G, H. Kontynuowane są rów-
nież modernizacje sieci elektrycz-
nej w budynku 11. 

Trwają też przygotowania do 
wykonania miejsc parkingowych 
wzdłuż budynków 1 i 2. Prace 
będzie można rozpocząć po prze-
prowadzeniu ankiety wśród ich 
mieszkańców, gdyż od ich decy-
zji zależy czy miejsca parkingowe 
zostaną wyznaczone równolegle, 
czy prostopadle do budynku. Przy 
bloku nr 3 wykonano je równo-
legle i spotyka się to obecnie z 
różnymi opiniami. Warto się za-
tem zastanowić, gdyż w rejonie 
tym może powstać ok. 40 miejsc 
postojowych, a na osiedlu coraz 

o nie trudniej. Tymczsem samo-
chodów ciągle przybywa.

Natomiast stała jest liczba ka-
mer monitoringu, które m.in. na 
okrągło pilnują bezpieczeństwa 
pozostawionych aut. Zmotoryzo-
wani mogą liczyć głównie na nie  
oraz siebie, gdyż przestały dzia-
łać strzeżone parkingi usytuowa-
ne na skraju osiedla. 12 kamer 
rozstawionych w najważniejszych 

punktach osiedla nagrywa obraz 
i zachowuje go przez 30 dni. W 
ubiegłym roku uprawnionym in-
stytucjom przekazano 30 zapisów 
osiedlowego monitoringu.(i)

Strzeżone parkingi na osiedlu już nie działają

Pawilon handlowy - centrum osiedlowego życia 
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Komunikaty  PSM 
Biura, kasa i czynsze

W okresie pandemii COVID-19 biura Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniwej i Administracje Osiedli będą czynne: - od poniedział-
ku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.Zawieszone zostają dyżury członków Zarządu i Rady Nadzorczej PSM. Prosimy o kontakt drogą elektronicz-
ną: info@psm.poznan.pl , korespondencyjną lub przez skrzynkę podawczą.

Informacja o bieżących opłatach czynszowych dostępna jest od 2.03.2020 w nowym systemie eBOK. Dostęp do eBOK opisany jest w 
opcji menu głównego „CZYNSZE-2019” na stronie internetowej PSM. Dostęp do dokumentów Spółdzielni oraz archiwalnych danych czyn-
szowych działa na dotychczasowych zasadach.

Natomiast Kasa Spółdzielni w siedzibie Zarządu na os. Bolesława Chrobrego 117 czynna jest: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 14:00 
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Wrastanie w Piątkowo 

Pomiędzy stolicami i wspomnieniami
Jako mieszkaniec Piąt-

kowa, jeszcze przed wielu 
laty, otrzymał dwukrotnie 
bardzo konkretną propo-
zycję przeniesienia się do 
stolicy i podjęcia tam in-
teresującej i ciekawej pra-
cy. Widząc jednak swoje 
miejsce w stolicy Wielko-
polski dwukrotnie odmó-
wił, tym bardziej że jego 
żona, rodowita Wielkopo-
lanka, do stolicy przeko-
nania nie miała żadnego, 
a nawet wręcz odwrotnie. 

W dużej części zaś wzięło 
się to stąd, że jeszcze przed 
laty, przed ślubem pojechali 
na kilka dni do Warszawy. 
Kilka dni mieszkali w hote-
lu „Dom Chłopa”, wtedy no-
wym i modnym, a kilka na 
prywatnej kwaterze. Zwiedzi-
li prawie wszystko, co moż-
na było w tak krótkim czasie 
zobaczyć. Byli przy obu war-
szawskich Syrenkach, czy-
li przy tej na murze na Sta-
rym Mieście i tej nad Wi-
słą, będącej tym prawdziwym 
symbolem stolicy. „Zaliczy-
li” przedstawienie w Teatrze 
Wielkim a także spektakl 
w hitowym wtedy teatrze 
„Kwadrat”. Najwięcej czasu 
poświęcili na warszawskie 
Stare i Nowe Miasto, a w 
nich na kawiarenki i rozwi-
jającą się wtedy małą gastro-
nomię, gdzie na przykład po-
dawano „absolutną nowość” 
czyli spaghetti z pieczarka-
mi, do tego piło się czerwo-
ne wino, wtedy węgierskie 
Egri Bikaver. A na przykład 
inną nowość - pierożki tor-
tellini podawano w lokaliku 
przy Brackiej, niedaleko słyn-
nego warszawskiego PDT-u. 
Wtedy, w latach siedemdzie-
siątych ubiegłego wieku taki 
był efekt niewielkiego gastro-
nomicznego otwarcia się na 
„na Zachód”. 

Zwiedzili również w ce-
lach zakupowych Domy To-
warowe „Centrum”, będące 
w tamtym czasie powszech-
nego deficytu, chyba najlepiej 
zaopatrzonym obiektem han-
dlowym w kraju. Wszystko 
to zaliczali „po warszawsku”, 
zawsze prawie w pośpiechu. 
A prawdziwym finałem tej 
ich warszawskiej ekskursji 
była scenka, która rozegra-
ła się już przed dworcem ko-
lejowym Poznań Główny, po 
powrocie ze stolicy. Wyszli 
przed ten poznański dwo-
rzec, aby na Moście Dworco-

wym zobaczyć jadącą dostoj-
nie i głośno dzwoniącą bim-
bę numer siedem. W stolicy 
poruszali się prawie zawsze 
w warszawskim tempie i dla 
niego było to normalne, ale 
tylko dla niego. Ta dostojnie 
jadąca bimba przypomniała 
im, a przede wszystkim je-
mu, że można inaczej i to do 
niego także dotarło i tak już 
pozostało.

Zdarzenia opisane powy-
żej łączą się w jego pamięci 
z finałem wędrówek przez 
Śląsk i Wielkopolskę, dla któ-
rych celem stał się Poznań. 
A wziął się ten cel stąd, że 
w 1918 roku jego osiemna-
stoletni wtedy ojciec znalazł 
się w Poznaniu i tu rozpoczął 
swoją wędrówkę przez życie, 
jako wcielony do 100 pułku 
landwehry rekrut. Potem ten 
młody żołnierz przez Ber-
lin trafił na zachodni front 
pierwszej wojny światowej, a 

już po wojnie, jako powsta-
niec wielkopolski a potem żoł-
nierz Armii Wielkopolskiej, 
z Biedruska poszedł na woj-
nę bolszewicką. To były dwa 
mocne akcenty w życiu jego 
ojca, jeden niemiecki a drugi 
polski, oba związane ze stoli-
cą Wielkopolski. Dlatego wła-
śnie Poznań stał się dla nie-
go, jako jego syna celem wę-
drówki przez Polskę. 

Jednak pierwsze wraże-
nia „poznańskie”, w latach 
siedemdziesiątych, nie by-
ły oszałamiające. W 1977 
roku prawie szokującą była 
prowincjonalność tej jakby 
nie było Wielkopolskiej Me-
tropolii, z której do Berlina 
jest bliżej niż do Warszawy. 
W porównaniu z Warszawą, 
gdzie na przykład na Starym 
Mieście było wiele kawiare-
nek i małych restauracyjek, 
gdzie już wtedy, choć z ogra-
niczeniami, dotarła Europa, 
Poznań prezentował się po 
prostu skromnie. Na rynku 

Starego Miasta była jedna 
kawiarnia - Literacka - na 
piętrze kamienicy i druga 
przy wylocie ulic Żydowskiej 
i Wielkiej. W przeciwległej 
pierzei była w piwnicy jesz-
cze winiarnia i trochę dalej 
restauracja, a właściwie nie-
droga jadłodajnia. Po godzi-
nie dwudziestej drugiej, na-
wet na Starym Rynku  cały 
ruch zamierał, stawało się ci-
cho i pusto. Nawet w sobo-
ty i niedziele było tak, jakby 
ludzie wczesnym wieczorem 
musieli wracać do domów, 
bo na drugi dzień rano trze-
ba bardzo wcześnie wstawać, 
na pierwszą zmianę do pracy. 
„Folklorem” tamtego czasu, 
lat 1977 i 1978, który pozo-
stał w jego pamięci, była ko-
lejka pod sklepem mięsnym 
przy ul. 27 Grudnia, prawie 
naprzeciwko Okrąglaka, je-
dynego na miarę tamtych 
czasów dużego, poznańskie-

go domu towarowego. Była 
to kolejka kobiet w starszym 
wieku, która zaczynała się 
formować jeszcze przed pół-
nocą, przed drzwiami skle-
pu mięsnego, otwieranego 
dopiero rano. Panie, z za-
sady siedząc na przyniesio-
nych taboretach lub skła-
danych krzesełkach, czekały 
wiele godzin, aby kupić ka-
wałek mięsa i jakąś wędli-
nę. Widywał to wielokrotnie 
i zawsze jako oficer Ludowe-
go Wojska Polskiego, czuł się 
mocno niekomfortowo. Inną 
osobliwością tamtego cza-
su była niepunktualność ko-
munikacji miejskiej a w tym 
szczególnie uciążliwe „wypa-
danie” kursów autobusów. 
Najgorsze było „wypadanie” 
pierwszych, porannych kur-
sów, które szczególnie na li-
niach autobusów pośpiesz-
nych powodowało przynaj-
mniej półgodzinne oczekiwa-
nie na przystanku a potem 
z tego wynikające spóźnie-

nia. Pamiętał to bardzo do-
brze jeszcze z czasu pobytu w 
Warszawie, jednak w Pozna-
niu denerwowało go to jesz-
cze bardziej – przecież to był 
ten „porządny, punktualny 
Poznań”! To była druga po-
łowa lat siedemdziesiątych, 
w której coraz wyraźniej wi-
dać było, jak to „gierkowskie 
lepsze” niż czasy Gomułki się 
psuje i jak zbliża się kryzys, 
który ogarnął wszystko w la-
tach osiemdziesiątych.     

Z opisanej wyżej wyciecz-
ki do Warszawy bohater te-
go wspomnienia zapamiętał 
jeszcze jedną rzecz: Gospo-
darz tej prywatnej kwatery, 
gdzie mieszkali kilka dni, 
zwrócił się do niego z proś-
bą, czy on, jako mieszkaniec 
Poznania, nie zechciałby  je-
mu pomóc w rodzinnej, wo-
jennej jeszcze sprawie. Jego 
brat – Polak wcielony do Ar-
mii Czerwonej zginął gdzieś 
w Wielkopolsce w czasie 
styczniowej ofensywy 1945 
roku i tam został pochowa-
ny. On sam, żołnierz 1. Dy-
wizji Piechoty im. Tadeusza 
Kościuszki, otrzymał o tym 
wiadomość, nawet z wymie-
nieniem nazwy miejscowo-
ści. Ta informacja o miejscu 
śmierci brata była napisana 
odręcznie w języku rosyjskim 
a nazwa miejscowości by-
ła ówczesną nazwą niemiec-
ką. Trudno było nie przyjąć 
tej prośby i nie podjąć próby 
ustalenia, gdzie ten żołnierz 
zginął i został pochowany. 
To się udało, sukces był jed-
nak połowiczny, bo groby ra-
dzieckich żołnierzy były prze-
noszone po wojnie najpierw 
na okoliczne cmentarze a po-
tem, w latach pięćdziesiątych 
na tworzone wtedy radziec-
kie cmentarze wojenne. Tak 
więc ostatecznym miejscem 
pochówku tego żołnierza oka-
zała się najprawdopodobniej 
radziecka kwatera wojenna 
na miłostowskim cmentarzu 
w Poznaniu, gdzie jest wiele 
grobów zbiorowych, w któ-
rych tylko niektórzy pole-
gli są zidentyfikowani. Tam-
ten żołnierz znalazł się więc 
wśród „nieizwiestnych” czyli 
nieznanych. Nie wiadomo 
też, czy gospodarz tamtej 
warszawskiej kwatery przy-
jechał do Poznania, aby na 
cmentarzu miłostowskim za-
palić świeczkę i ostatecznie 
pożegnać swojego brata. 

Hubert Owczarek
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Prosto z miasta 

Wszystko na jedną kartę
Wilki atakują! Już mądrzy Rzymia-

nie mówili, że „człowiek człowiekowi wil-
kiem”. Sprawdza się to i w naszych cza-
sach. Tyle, że teraz atakują także naj-
prawdziwsze czworonożne wilki. Na razie 
jeszcze tylko psy i koty, ale tylko patrzeć 
jak rzucą się na ludzi. Czasy takie, że 
nawet w wielkich betonowych osiedlach 
nie można się czuć bezpiecznie. Po Piąt-
kowie na razie tylko hordy dzików hasa-
ją, no i czasami warany albo insze węże, 
które hodowcom z klatek uciekną. Co się 
jednak dziwić, ludzie ze swymi zabudo-
waniami coraz mocniej wchodzą w lasy 
i pola, to i dzika zwierzyna chcąc nie 
chcąc przystosowuje się jak może do ży-
cia między blokami. Podpoznańskich wil-
ków, które tak jak cały gatunek mają nie-
zasłużenie zszarganą opinię, a na które 
wydano już wyrok śmierci, trochę szko-
da. Może poznańskim obrońcom zwierząt 
uda się je jednak uratować. Ale problem 
współżycia z dzikimi zwierzętami będzie 
narastał. Współczesny człowiek wilkowi, 
i każdemu dzikiemu zwierzowi, wilkiem.

H H H
Narasta też problem z odpadami. 

Nie tylko z tymi zalegającymi w osie-
dlowych altankach. Jeszcze smętniejsze 
widoki napotkać można podczas space-
rów przez parki, laski czy nadwarciań-
skie łęgi. Gdzie spojrzeć wszędzie jakieś 
śmieci, namacalne dowody, że „nasi tu 

byli”. Chociaż od czasu „rewolucji odpa-
dowej”, która miała zapewnić właściwe 
segregowanie i zagospodarowanie odpa-
dów mija już blisko dziesięć lat, to za-
miast najmniejszej choćby poprawy jest 
coraz gorzej. Śmieci przybywa a ich od-
biór i zagospodarowanie jest coraz droż-
sze. Władze Poznania też dostrzegły pro-
blem, uznały, że tak dalej być nie może 
i znalazły rozwiązanie. Postanowiły wy-
stąpić ze Związku Międzygminnego „Go-
spodarka Odpadami Aglomeracji Po-
znańskiej”, w ramach którego wspólnie 
z sąsiednimi gminami przez minione la-
ta borykały się z odpadową kwadratu-
rą koła. Wyjście z GOAP-u, o którym 
chyba nikt nic dobrego nigdy nie powie-
dział, jest prawdziwą rewolucją. Do tej 
pory Poznań bronił idei związku, gdyż 
był on, jak wynika z samej nazwy, zaląż-
kiem budowania wielkiej aglomeracji po-
znańskiej. Upadek GOAP oznacza więc 
także koniec poznańskich snów o aglo-
meracyjnej potędze. Kto jeszcze pamięta, 
że na progu swych rządów obecny prezy-
dent miasta snuł plany przyłączenia do 
niego sąsiednich gmin. GOAP przejdzie 
więc zapewne do historii a śmieci pozo-
staną. Jak sobie miasto z nimi poradzi, 
czas pokaże. Gorzej chyba nie będzie, bo 
jakby mogło być, to już by było.

H H H
Po raz kolejny odżyły plany zbudowa-

nia w centrum miasta przy al. Niepodle-
głości wieżowca. Pomysłów na wznosze-
nie drapaczy chmur było w ostatnich de-
kadach sporo i niewiele z tego wynikło. 
Może to i dobrze, gdyż kolejnego mon-
strum na miarę gmachu Akademii Eko-
nomicznej raczej w Poznaniu nie potrze-
ba. Bardziej przydałby się dworzec kole-
jowy z prawdziwego zdarzenia. Planów 
przebudowy starego dworca i przywróce-
nia go do wypełniania swych funkcji rów-
nież już było sporo. Jednak też z nich 
nic nie wynikło. A szkoda. Poznaniacy i 
rosnąca liczba podróżnych są więc ska-
zani na zbudowany przed piłkarskimi 
Euro tzw. chlebak, który jednak bardziej 
jest przybudówką do galerii handlowej 
niż dworcem z prawdziwego zdarzenia.

H H H
Raz głośniej, raz ciszej jest natomiast 

o „Karcie Poznaniaka”, która uprawniać 
ma mieszkańców i wszystkich płacących 
w nim podatki do korzystania z przeróż-
nych ulgi i przywilejów, głównie w miej-
skich urzędach i instytucjach. Podobne 
karty funkcjonują w wielu miastach. Po-
znańscy radni zapowiadają, że jeszcze w 
tym roku zacznie ona obowiązywać w 
naszym mieście. Nie ma jednak pewno-
ści czy należy się z tego cieszyć, gdyż jak 
uzasadniają karta ma być korzystna nie 
tyle dla poznaniaków, ile dla Poznania.

WIST

  

Wokół Piątkowa
Armenia i Ormianie

Armenia to kraina o bar-
dzo starych tradycjach i na-
zwie. Nazwa ta nie jest od-
mieniana w różnych języ-
kach i pochodzi z języka 
perskiego Armanestân i Ar-
man znalezionych w staroper-
skich inskrypcjach. Najlep-
szymi znawcami początków 
tych stron są znawcy histo-
rii starożytnej – i to bardzo 
odległej, bo sięgającej czasów 
jeszcze państwa Urartu (oko-
ło połowy I tysiąclecia p.n.e.). 
Znaczną część mieszkańców 
tego państwa stanowili Ara-
mejczycy. Ich nazwa z ko-
lei wywodzi się od legendar-
nej postaci Arama, znanego 
ze znakomitych czynów. Sa-
mi Ormianie jednak nazywa-
ją siebie Hajami i swoje tra-
dycje narodowe wywodzą od 
praprawnuka biblijnego No-
ego. Historycy jednak wolą 
pochodzenia tej nazwy szu-
kać w starożytnym państwie 
Hajasa-Azzi lub Ajkasa. Moż-
liwe, że mieszkańcy tego pań-

stwa byli praprzodkami dzi-
siejszych Ormian.

Ormianie zasiedlili połu-
dniowy Kaukaz i całą wschod-
nią połowę Azji Mniejszej. 
Właściwa Armenia obejmu-
je obszar znacznie większy 
od obecnej Republiki Arme-
nii – także teren dzisiejszej 
wschodniej Turcji, północną 
Mezopotamię oraz zachod-
ni Azerbejdżan. Są to tereny 
znajdujące się dziś w różnych 
państwach, co przy zachowa-
niu świadomości narodowej 
z góry skazuje mieszkających 
tam Ormian na trudne poło-
żenie, a nawet szykany. Sy-
tuacja komplikuje się jeszcze 
bardziej, gdy się dowiemy, 
że od 301 roku Armenia by-
ła państwem chrześcijańskim 
– najstarszym chrześcijań-
skim państwem świata. 12 
lat przed ustanowieniem tej 
religii jako panującej w cesar-
stwie rzymskim. Z czasem, 
gdy dookoła zapanował islam, 
sprawy religijne, w połączeniu 

z kultywowaniem pamięci o 
własnym mocarstwie zadecy-
dowały o prześladowaniach 
Ormian. Jedynym w miarę 
spokojnym okresem był czas 
po 1828 roku, gdy wschod-
nia Armenia została zdoby-
ta przez cesarstwo rosyjskie.

Ale nadszedł czas tragedii 
połączonej z ludobójstwem W 
latach 1895 i 1915 władze tu-
reckie przeprowadziły na zie-
miach zachodniej Armenii 
dwie fale czystek etnicznych, 
które dziś określane są jako 
rzeź Ormian; wymordowano 
wtedy 1-1,5 mln Ormian. Po 
pierwszej wojnie światowej 
obszar Armenii był terenem 
przetargów między Turcją i 
ZSRR. W 1922 roku część 
Armenii stałą się jedną z 
republik radzieckich.

Po II wojnie światowej był 
to jeden z najbogatszych re-
gionów Związku Radzieckie-
go, z jednocześnie kipiącą dia-
sporą oraz konfliktem mię-
dzy Armenią, Turcją i Azer-

bejdżanem. W lipcu 1990 ro-
ku Armenia ogłosiła niepod-
ległość, potwierdzoną w re-
ferendum 21 września 1991. 
Wkrótce potem stoczyła woj-
nę z Azerbejdżanem w obro-
nie ormiańskiej ludności Gór-
skiego Karabachu, tymczaso-
wo zakończoną korzystnym 
dla niej zawieszeniem broni w 
1994 roku. Dziś, po bolesnych 
doświadczeniach z przeszło-
ści, więcej Ormian (niekiedy 
nieprawidłowo zwanych Ar-
meńczykami) żyje w diaspo-
rach i na emigracji, niż w ro-
dzinnych stronach – w któ-
rych wciąż nie jest spokojnie. 
Sami Ormianie zaś zasłynęli 
jako wielce sympatyczni lu-
dzie, o wielkich zdolnościach 
handlowych.

Ulica Armeńska znajdu-
je się  na osiedlu Wichro-
we Wzgórze, między pla-
cem sportowym i kościołem 
pw. Wniebowstąpienia Pań-
skiego.

Marek Rezler
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W „Dabrówce” także prozą…

Sny na jawie

Anioł i Demon pro-
wadzą nas przez kart-
ki Stanisława Romaniuka 
„Światło i cień”. Autorowi 
nieobce są mistyczne po-
dróże. Jawią się mu tajem-
nicze postacie Nauczycieli 
i Mistrzów, znaki Labiryn-
tu i Nieskończoności. Stąd 
i pytanie do samego siebie 
– Kim jestem?

Często zastanawiałem się 
nad moim pochodzeniem: 
kim jestem? –  Litwinem, Ru-
sinem, Kozakiem, bo ziemie 
zahaczały o zachodnią Ukra-
inę, czy Polakiem być może 
w jakimś procencie skoliga-
conym nawet przez rodzinę 
matki z Tatarami Krymski-
mi osiedlonymi na ziemiach 
pobliskiej wsi Kornica (albo 
Kornika vel Koronycia), któ-
re leżały w granicach Korony 
Polskiej – przez króla Jana 
Kazimierza – nadanych na 
tamtych terenach Tatarom 
w nagrodę za pomoc w woj-
nie ze Szwedami. Językiem 
używanym powszechnie był 
chachłacki (mieszanina języ-
ków polskiego, białoruskiego 

i ukraińskiego używana na 
nadbużańskich terenach Po-
łudniowego Podlasia). Mo-
imi rodzicami byli Tomasz 
i Helena Romaniuk z domu 
Typa, pochodząca właśnie z 
Kornicy. Mnie nadano imię 
Stanisław, Tomasz. Pierwsze 
po dziadku Stanisławie, który 
zginął tragicznie, przejechany 
przez własny wóz żelazny, gdy 
nie mógł opanować spłoszo-
nych koni i wpadł pod koła. 
Drugie po ojcu, które zgod-
nie z tradycją dziedziczył syn 
pierworodny. Rodzice, z dzia-
da pradziada, uważali siebie 
za Polaków i ja także czu-
ję się obywatelem polskim, a 
małą ojczyzną (w rozumieniu 
„kraj Ojców”) jest Południo-
we Podlasie.

Stanisław Romaniuk w 
roku 1970 ukończył studia 
na WSWF w Poznaniu i roz-
począł pracę jako nauczyciel 
wychowania fizycznego. Te-
go samego roku debiutował 
na łamach czasopisma stu-
denckiego „Miniatury”. Pu-
blikował w prasie i radio ja-
ko autor krótkich form pro-
zatorskich oraz wierszy i ba-
jek dla dzieci zajmując, mię-
dzy innymi, trzecie miejsce 
w popularnym konkursie 
na nowelkę „Expressu Po-
znańskiego” w 1975 roku, 
a w roku 1977 zdobył jed-
no z wyróżnień. Jako na-
uczyciel, od 1977 roku, brał 
udział w pracach sekcji lite-
rackiej poznańskiego Klu-
bu Nauczyciela ZNP. Był 
współredaktorem jednodnió-
wek literackich tegoż klubu 
oraz członkiem kabaretu li-

terackiego. Publikuje w al-
manachach, między innymi, 
w „Prosto z młodości” wy-
danym przez wydawnictwo 
Poznańskie, „Trochę wier-
szem, trochę prozą” w cy-
klu Pałac Kultury w Pozna-
niu – Dzieciom, tam też zdo-
bywa jedno z wyróżnień na 
opowiadanie fantastyczne w 
II Ogólnopolskim Konkursie 
na utwór dla dzieci. W roku 
1990 ukazuje się nakładem 
Wydawnictwa Poznańskiego 
książka dla dzieci „Z czego 
składa się rok”. W 2008 ro-
ku nakładem Fundacji Lite-
rackiej w Poznaniu ukaza-
ły się dwa tomiki poetyckie: 
„Uroczysko” i „Królowa Ma-
rengo”. Uczestnik antologii 
„Daję Słowo” wydanej na 
50-lecie Klubu Literackiego 
„Dąbrówka” przez Poznań-
ską Spółdzielnię Mieszkanio-
wą w roku 2020.

Urodzony w tak urokli-
wej Krainie, jaką jest Podla-
sie, polskie Kresy, Stanisław 
Romaniuk chętnie wspomina 
Kraj dzieciństwa.

We wczesne przedwiosen-
ne poranki podpatrywałem 
stada żurawi tańczących go-
dowe tańce w podnoszącej się 
mgle, pośród ogrodów podcho-
dzących do pobliskich łęgów 
porośniętych kępami olch i 
wierzb chylących się nad leni-
wym nurtem rzeki. Kiedy zo-
baczyłem je po raz pierwszy, 
serce nieomal wyskoczyło mi z 
przerażenia, że to duchy, przy-
szły po mnie. Jednak uspoko-
iłem się, było ich za dużo i 
były kolorowe. I wtedy poczu-
łem czyjeś dotknięcie w ramię. 

Po raz drugi omal nie zemdla-
łem ze strachu. Usłyszałem: –  
Ciii... –  i zobaczyłem palec 
na ustach ojca. Powoli zbli-
żył się do sterty kamieni le-
żących nieopodal. Usiadł na 
nich i gestem przywołał mnie 
do siebie. Przytuliłem się do 
niego. Oglądaliśmy ten spek-
takl przez kilkanaście minut. 
Potem odeszliśmy za naroż-
nik obory.

Coraz rzadziej przylatują. 
Mieliśmy szczęście. Sąsiad za-
siał jarą pszenicę. Muszę mu 
powiedzieć, żeby trochę dosiał, 
bo niewiele zbierze.

W sierpniowe dni zamiast 
zbierać polne, dziko rosną-
ce pieczarki, obserwowałem 
spiralne kręgi setek szybują-
cych bocianów, przysłuchiwa-
łem się obradom bocianich 
sejmików zbierających się set-
kami na nosowskich łęgach, 
aby wybrać przewodnika, któ-
ry pewnego przedjesiennego 
dnia o świcie albo późnym 
popołudniem wzniesie się nad 
stadem i zawoła je do  liczą-
cego wiele tysięcy kilometrów 
lotu. Odpowie mu klekot se-
tek dziobów i po chwili potęż-
na biała chmura wzbije się w 
niebo, aby zatoczyć parę poże-
gnalnych kręgów i za kilkana-
ście minut zniknąć za horyzon-
tem. Poprowadzi je do krainy 
przetrwania, w której nie ma 
siarczystych mrozów i śnież-
nych, zimowych zamieci okry-
wających wielkimi pierzynami 
zasp śpiące uroczyska i stężałe 
pod taflami lodu  mokradła.

Jerzy Grupiński
Opiekun Klubu Literackiego 

„Dąbrówka”

Propozycje „Dąbrówki”

Dla ducha i ciała
W czasie pandemii widoczny z da-

leka napis na drzwiach Piątkowskiego 
Centrum Kultury „Dąbrówk a” infor-
muje, że „Obiekt zamknięty. Biblioteka 
czynna.” W funkcjonowaniu placówki bi-
bliotecznej też obowiązują ograniczenia 
sanitarne, ale nie zrażają one miłośni-
ków książek, audiobooków czy filmów, 
bo również takie nowoczesne środki 
przekazu są dostępne. Warto więc sko-
rzystać z bibliotecznej oferty, zwłaszcza 
że większość poznańskich kin, teatrów 
oraz innych przybytków kultury wciąż 
pozostaje niedostępna.

Z uwagi na zagrożenie koronawi-
rusem z wielu dotychczasowych  form 
działalności trzeba było zrezygnować, 
jednak „Dąbrówka” wychodzi z propo-
zycjami nowych zajęć i  zaprasza na 
bezpłatne zajęcia aerobiku na platfor-
mie internetowej ZOOM w każdy wto-
rek od godz.17:30 - 18:30. 

Dane do logowania: Meeting 
ID: 902 445 9480 Passcode: 
0M0Rzs

Zapraszamy serdecznie do wspól-
nych ćwiczeń – zachęca Kasia Wan-
delt-Baraniak.
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Krzyżówka nr 4

BARAN (21.03 - 20.04). Zamiast ciągłego nygusowania, wystawiania kalafy na 
wiosenne słonyszko abo glapienia się wew telewizję lepiej weź się za porzundki 
abo polofruj trochę po mieście.
BYK (21.04 - 21.05). Bez te wiosenną chlabrę we łbie masz ino wuchtę głupich 
pomysłów.  Ale zaś wew robocie wiela się nie staluj i frechownie se z wiarą nie 
poczynaj, bo se ino poruty narobisz.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Zez ciągłego borchania się i brynczenia na szefów 
wew robocie nic dobrego nie wyniknie. Nie warto się więc zbytnio stalować ino 
trza uważać by jakiej poruty se nie narobić.
RAK (22.06 - 22.07). Wew święta, podczas blubrania zez famułą skapną ci pro-
pozycje całkiem intratnej roboty. Ale zaś lepiej uważaj na szczegóły i posłuchaj 
dobrych rad starych kumpli.
LEW (23.07 - 22.08). Wiosna to najlepszy czas na wszelakie porzundki wew 
chałupie. Dyrdony i insze klamoty najlepiej wyćpnąć na gemyle, a do odnowio-
nych pokojów lajsnać nowe szafonierki.
PANNA (23.08 - 22.09). Około świąt przyjdzie ci chapać za dwóch abo i nawet 
i trzech kumpli, ale zaś potem z nabitą kabzą bejmów będziesz se mógł polofro-
wać i ponygusować do woli.

WAGA (23.09 - 22.10). Bez nerwów  i stalowania, ale zaś z większym szwun-
giem bierz się do roboty a bejmy same skapną. Jak trochę pomyślisz i pochapiesz 
to wnet uzorgujesz ich całką wuchtę. 
SKORPION (23.10 - 22.11). Zez famułą trza dobrze żyć. Nie borchaj się więc 
na szczunów czy kejtra. Oni trochę poszuszwolić muszą, ale zaś jak ich weź-
miesz na słodkie to będzie całkiem fest.  
STRZELEC (23.11 - 21.12). Mimo obostrzeń oraz inszych zakazów szykuje się 
jednak trochę lofrowania ze starą eką. Ino zaś z tym nygusowaniem na słonyszku 
nie przesadzajcie, bo przepynkacie zdrowie i bejmy. 
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Na wakacyjną labę i słodkie nygusowanie nad 
wodą przyjdzie ci jeszcze poczekać. Ale zaś pomyśl o jakiej weekendowej wy-
prawie za miasto zez całką famułą.
WODNIK (21.01 - 20.02). To nie jest czas na nygusowanie i rozmemłanie. Ze 
znajomą wiarą po próżnicy też nie ma co blubrać. Jesteś szportowny szczun 
i masz fi fne pomysły, zabieraj się więc do chapania..
RYBY (21.02 - 20.03). Daj se luz i machnij ręką na wirusowe ograniczenia oraz 
kolejne zmiany wew robocie. Jakoś to przepynkasz, a teraz zamiast brynczeć 
lajsnij se nowy dyrdon abo pojedź na działkę.

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

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. www.echopiatkowa.pl, e-mail: echopiatkowa@o2.pl, tel. 501 354 108, 61 822 78 57. Druk: ZSTWN 
Tomasz Zastawny. Nakład 3000 egz.
Przedruk z Echa Piątkowa dozwolony wyłącznie z podaniem źródła. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do opracowania 
redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów. 

Gwiazdy mówią... po naszymu  
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HUMORKI
Ojciec do syna:
- Przeczytałem dziś twój 

list do zajączka i wiem, co do-
staniesz w prezencie.

- Co?
- Słownik ortograficzny.

H H H
- Poprawne odpowiedzi w 

teście proszę zaznaczyć ptasz-
kiem. – mówi nauczycielka 
do klasy.

- A można długopisem – 
pyta Jasiu.

H H H
- Idę nad morze, ale nie 

wiem, jaki strój kąpielowy 
włożyć – jedno- czy dwuczę-
ściowy?

- Włóż oba – woda jest 
dzisiaj chłodna.

H H H
- A sąsiadka to ciągle no-

wiutkimi banknotami płaci.
- Bo mam w domu spe-

cjalną maszynkę do robienia 
pieniędzy.

- I to jest legalne?
- W stu procentach legal-

ne, ale strasznie chrapie.

Rozwiązanie krzyżówki nr: 4 
Słodkiego zajączka.
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Najcenniejszy dar 
Akcja „Krewniacy 
z Piętnastki” 

Wszystkie chętne osoby z Piątkowa i okolic, które 
ukończyły 18 lat i chciałyby oddać krew, ten najcenniejszy 
dar, zapraszamy 9 kwietnia 2021 
r. w godzinach od 9.00 do 
14.00 przed budynek XV Li-
ceum Ogólnokształcącego 
im. prof. w. Degi na os. 
Bolesława Chrobre-
go 107 w Poznaniu. 
Jak co roku będzie 
tam czekał am-
bulans Regio-
nalnego Cen-
trum Krwio-
dawstwa i 
Krwiolecz-
nictwa. Ser-
decznie za-
praszamy do 
przyjścia i zo-
stania honoro-
wym krwiodawcą.

Wolontariusze 
XV LO 

w Poznaniu
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POZNAŃ, UL. GRONOWA 18

W Ł O S K I  TA R G
6  k w i e t n i a   –– 1 0  k w i e t n i a  i e t n i a  

GRUZIŃSKIE 
PIECZYWO

Wypiekane na miejscu 
ze świeżego ciasta

Na cele charytatywne
Serce z nakrętkami

Kolejną ciekawą inicjatywę podjęli społecznicy wraz z 
administracją os. Jana III Sobieskiego.  Przy tamtejszym 
osiedlowym sklepie „Biedronka” w pawilonie 103 zostało 
ustawione wielkie ażurowe serce, do którego zbierane są 
plastikowe nakrętki na cele charytatywne. Wielki pojem-
nik, jak widać na zdjęciach, zapełniał się w szybkim tem-
pie.  Pogratulować pomysłu i ofiarności mieszkańców. 

AUTOMATYCZNA PRALNIA DYWANÓW 

EMERYTOM i RENCISTOM odbieramy dywan BEZPŁATNIE! 

www.latajacydywan.com/pranie-dywanow-poznan/ 

od 19zł/m2 

● INNOWACYJNA TECHNOLOGIA CZYSZCZENIA ● 
● Twój dywan będzie wyglądał jak nowy ●  

ZAMÓW ONLINE LUB ZADZWOŃ TEL. 885 025 022 


