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Na koniec był płacz

Najdłużej trwające półkolonie na Piątkowie odbyły się w klubie Hetman na
Osiedlu Jana III Sobieskiego. I tradycyjnie już obfitowały w wiele atrakcji. Od 1
lipca do 9 sierpnia było sześć tygodniowych turnusów dla 45 dzieci każdy. Każdy miał inny program, choć niektóre zajęcia się powtórzyły.
Upalne dni dzieci spędzały na plaży w
Błażejewku z osobistym ratownikiem. Jeździły też zabytkowym tramwajem po Poznaniu traktem królewsko-cesarskim oraz nową trasą do Franowa, pojechały też bimbą
do lasu. Bawiły się na dyskotekach, które
trzykrotnie odbyły się w klubie, a trzykrotnie w tramwaju. Na Malta Ski zjeżdżały na
pontonach i jeździły kolejką górską. Zwiedzały również fabrykę bombek w Gnieźnie
i uczestniczyły tam w warsztatach plastycznych, efektem było przywiezienie do domu
własnoręcznie wymalowanych ozdób choinkowych. Raz w tygodniu bywały w kinie i
na warsztatach w Studio Filmów Animowanych oraz na pływalni na Batorego. Wystąpiła dla nich Eleni, zespół folklorystyczDokończenie na stronie 2

INSTALATOR – HYDRAULIK
WOD., KAN., CO., GAZ
POZNAŃ I OKOLICE

tel. 607 624 218
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Na koniec był płacz
Dokończenie ze strony 1

ny z Pobiedzisk oraz kabaret
Pod Spodem. Ten ostatni zaprezentował przedstawienie

Uśmiech łagodzi oby
ycz
czaj
aje”
„Uśmiech
obyczaje”,
w którym dzieci miały możliwość wziąć udział. Dzięki
Sylwii Prędkiej poznały gwarę poznańską.

Wiele wrażeń przyniosła
wycieczka do Ujazdu, gdzie
uczestnicy półkolonii jeździli różnymi drezynami. Ambasador motyli – Jacek Pałasiewicz – odwiedził klub
i opowiadał dzieciom o zwyczajach motyli, przyniósł też
żywe węże.
W gospodarstwie agroturystycznym w Gąsawie dzieci robiły pizze z dodatkami,
jakie chciały. Smakowały
one znacznie lepiej niż te
kupowane w sklepach. Kolejny turnus w Gąsawie robił rogale.
Odbyły się konkursy piosenki wakacyjnej, warsztaty
tańca i nauka zumby. Na zakończenie wszyscy: rodzice,
dzieci a nawet wychowawcy
zgodnie orzekli, że wakacje
te były za krótkie. Podczas
ostatniego turnusu nawet
się z żalu popłakali.
Po raz pierwszy w półkoloniach
uczestniczyły
też dzieci specjalnej troski.
Szybko się zaaklimatyzowały a inne dzieci im pomagały w różnych sytuacjach.
Warto było zobaczyć ich
uśmiech i radość na buziach. (big)
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KWIACIARNIA
- bukiety, wiązanki, kompozycje,
dostarczamy kwiaty

PASMANTERIA
- WYPRAWKA
PRZEDSZKOLAKA
– RĘCZNICZKI – WORKI
NA KAPCIE – POŚCIELE
– PISAKI DO
ZNAKOWANIA ODZIEŻY
Duży wybór aplikacji,
prasowanek i łat

DEWOCJONALIA

RADCA

PRAWNY

- rozwód, separacja, podziaá majątku
- wáadza 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

PRZEPROWADZKI – TRANSPORT
PANDERA - FIRMA US ŁUGOWO- TRANSPORTOWA

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

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

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

NZOZ MED-FAMILIA
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
OS. B. CHROBREGO 118, I piętro

Przyjmują lekarze z wieloletnią praktyką
Nasi pacjenci chwalą sobie:
- możliwość leczenia całej rodziny
u jednego lekarza
- możliwość rejestracji na określoną godzinę.
Nadal przyjmujemy deklaracje.
Rejestracja pacjentów telefoniczna lub osobista.

tel. 61 828 30 40
tel. 603 575 834
www.medfamilia.pl

i sprawdź osobiście!

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

• Przeprowadzki prywatne i firmowe
• Sprzedaż kartonów przeprowadzkowych
• Usługi transportowe (pianina)
• Przenoszenie mebli
Kontakt Tel. 61 843 91 61 lub 668 23 24 55
www.123przeprowadzki.pl

Konwersacje
z angielskiego
English
conversations
Ewa
669 482 140

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

codziennie od godz. 8.00
Rejestracja: tel. 601 81 99 26
tel. 61 823 01 63

LECZENIE: trądziku, łuszczycy,
grzybicy, alergii, chorób skóry,
włosów i paznokci, chorób przenoszonych drogą płciową
USUWANIE: kurzajek, brodawek,
kłykcin, włókniaków, naczyniaków, mięczaków zakaźnych itp.

ZAKŁAD INSTALACYJNY
WOD. KAN., GAZ I C.O.
Marek Grzelak

„Po sąsiedzku”
Oś. Wł Jagiełły 7/4, 60-690 Poznań
tel. 61 825 22 86, 601 776 706
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Z notatnika miejskiego strażnika
♦ Na początku i pod koniec lipca piątkowscy strażnicy miejscy
dwukrotnie zwracali się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z prośbą o wykoszenie traw
i redukcję zakrzewienia pomiędzy ulicami Łużycką a Jasną Rolą
za Osiedlem Władysława Łokietka. Redukcja roślinności poprawi
bezpieczeństwo osób tam przebywających, ułatwi też obserwację z
odległości dzików.
♦ Do Zarządu Dróg Miejskich zgłaszali informacje dotyczące awarii sygnalizacji świetlnej w kilku miejscach na Piątkowie oraz o
konieczności naprawy nawierzchni kilku ulic.
♦ Służby dyżurne Piątkowskiej
Straży Miejskiej przyjęły w lipcu
232 zgłoszenia od mieszkańców.
Najwięcej z nich (122) dotyczyło
nieprawidłowego parkowania pojazdów, 43 picia alkoholu w miejscach publicznych, 31 zakłócania
porządku i spoczynku nocnego.
♦ Na koła nieprawidłowo zaparkowanych aut nałożono 110 blokad,
37 osób w związku z tym pouczono, 69 otrzymało mandaty karne.
♦ W lipcu 7-krotnie strażnicy kontrolowali targowiska. Nie ujawnili nieprawidłowości.
♦ Strażnicy przeprowadzili kontrolę
taksówek na postojach. W jednym
aucie zauważyli brak szachownicy na tylnych drzwiach oraz brak
herbu miasta. Kierowcę ukarali
mandatem.
♦ Sprawdzili posiadanie czipów u

♦

♦

♦

♦

♦

♦

czterech psów. Wszystkie posiadały oznakowanie.
Strażnicy miejscy zlustrowali 17
miejsc znanych z gromadzenia się
osób bezdomnych. Przeprowadzili tam 12 rozmów prewencyjnych,
doprowadzili też do udzielenia pomocy medycznej jednej osobie.
Dziesięć osób bezdomnych odmówiło udzielenia sobie pomocy przez wyspecjalizowane instytucje i oddaliło się w nieznanym
kierunku.
11 lipca Komenda Miejska Policji
poinformowała, że poprzedniego
dnia otrzymała informację o wyścigach motocyklistów na ul. Szeligowskiego. Aby te wykroczenia
wyeliminować, strażnicy będą patrolować to miejsce.
Strażnicy miejscy z Piątkowa
przewieźli do Ptasiego Azylu w
Nowym ZOO znalezione na osiedlach ranną sowę i gołębia.
O rannym kocie strażnicy zawiadomili pracowników Schroniska
dla Zwierząt, a ci zabrali go do
schroniska.
Patrol ukarał mandatem mężczyznę handlującego czereśniami
przy pawilonie Chaty Polskiej.
Nakazał mu także zaprzestania
handlu.
W lipcu skontrolowano 11 domków jednorodzinnych, czy posiadają deklaracje na wywóz nieczystości stałych. W jednym przypadku właściciel, pomimo zawarcia umowy, nie otrzymał pojem-

nika na odpady, tylko worki do
segregacji. Powiadomiono o tym
GOAP.
♦ Do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania złożono informację o konieczności pilnej kontroli nieprawidłowo wybudowanego budynku przy ul. Mateckiego, wykorzystywanego do hodowli koni. Tego
samego dnia zwrócono się do Powiatowego Inspektora Weterynarii i Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa z informacją o
niewłaściwym utrzymywaniu koni na tej posesji.
♦ 27 lipca patrol udał się na interwencję dotyczącą rozpalonego na
balkonie budynku w Naramowicach grilla. Sporządził wniosek o
ukaranie do Sądu Rejonowego w
Poznaniu.
♦ 31 lipca patrol udał się na Osiedle
Jana III Sobieskiego, gdzie na parkingu stało auto, spod którego maski wydobywało się miauczenie
kota. Oględziny zewnętrzne nie
potwierdzały obecności kota, ale
miauczenie było słyszalne. Członkowie patrolu ustalili adres właściciela pojazdu i udali się do niego, by poprosić o zejście i otwarcie auta. Kot przebywał w komorze silnika. Kociak przyjechał do
Poznania pod maską samochodu z
małego miasteczka Zielona Góra
w powiecie szamotulskim, gdzie
został już odwieziony z powrotem. (rafa)

Kradzież czy wandalizm?
Mieszkańcy Osiedla Jana III Sobieskiego, który wrócili
po wakacjach lub długim sierpniowym weekendzie przecierali oczy ze zdumienia. Wiele zamykanych altan śmietnikowych było otwartych na oścież. Otwarte były nie tylko furtki dla lokatorów, ale także wejścia dla wywożących śmieci.
- Ktoś, prawdopodobnie ta sama osoba lub osoby, wykorzystał długi weekend, by wymontować i ukraść z dziesięciu
śmietników wkładki do zamków. Te dla wywoźnika śmieci
były uniwersalne, ale już do furtek lokatorskich – specjalne, robione na zamówienie. Wartość pozyskanego z nich
złomu to kilkanaście złotych, a ich odtworzenie kosztować
będzie mieszkańców ponad tysiąc złotych. – mówi oburzony Eugeniusz Jędrzejczak, kierownik administracji osiedla.
Pierwszą otwartą altanę śmietnikową i brak w nich
zamków zauważył jeden z gospodarzy domów już w środę,
14 sierpnia. Pozostałe braki odkryto w poniedziałek, 19
sierpnia. Wymontowano wkładki ze śmietników przy blokach: 2, 4, 10, 18, 28, 30, 35, 37 i 41 oraz przy pawilonie
103. Prawdopodobnie złodzieje operowali w biały dzień i
nikt nie zwrócił na to uwagi?

Nowe wkładki są już zamówione i zostaną zamontowane do połowy września. Po ich uzupełnieniu administracja postara się zabezpieczyć wkładki przed kradzieżą,
ale czy uda się to do końca? E. Jędrzejczak uspokaja jednak mieszkańców, że nie będą musieli wymieniać kluczy.
Te posiadane będą pasować do nowych wkładek. (maja)

ODDŁUŻANIE MIESZKAŃ
WŁASNOŚCIOWYCH,
SPÓŁDZIELCZO-LOKATORSKICH
Masz problem z spłatą hipoteki,
czynszu, kredytów

ZADZWOŃ!!!
TEL. 665 132 884, 727 915 305
www.goldenleo.pl
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Lato wielkich prac

Grzegorz Adamski: na osiedlu trwają liczne
prace budowlane

W samym sercu Osiedla Bolesława Śmiałego trwa rozbiórka budynku, który na początku miał być domem kultury, ale nigdy nim nie został. Teraz w tym miejscu powstanie sklep Biedronka. Najprawdopodobniej już na jesień.
Na razie na przyszłym placu budowy
uwija się koparka i samochody ciężarowe wywożące gruz. Tempo robót budzi
uznanie. Rada osiedla, mieszkańcy, administracja osiedla najbardziej obawiali się kurzu, ale to było przed rozpoczęciem robót – mówi Grzegorz Adamski,
zastępca kierownika administracji ds.
technicznych. – Teraz skarg jest niewiele. To za sprawą organizacji pracy,
gruz jest nawet polewany wodą, by się
nie kurzyło. Budowlańcy po ludzku pod-

chodzą do sprawy, rozumieją, że to praca na „żywym organizmie”.
Po rozmowie odwiedziliśmy plac budowy i rzeczywiście – strumień wody
był skierowany na gruz, który koparka ładowała na ciężarówki. W kolejce
stało kilka innych ciężarówek. Za każdą wyjeżdżającą z placu budowy, jeden
z pracowników szedł i zamiatał ulicę z
brudów, jakie z niej wypadły. Kierownik

Z terenu niedoszłego domu kultury ciężarówki jedna za drugą wywożą gruz

Na gruz nakładany przez dźwig cały czas
wylewana jest woda

Budynek niedoszłej szkoły w trakcie rozbiórki

Nowe wygodne dojście do poczty, klubu seniora i administracji

Adamski spotkał się kilka godzin wcześniej z kierownikiem budowy i zwrócił
uwagę, by ciężarówki nie jeździły po
osiedlu innymi drogami niż uzgodnioną ul. Wiechowicza. Inwestor zobowiązał się bowiem, że zniszczoną w wyniku budowy drogę po zakończeniu prac
nie tylko wyremontuje, ale i poszerzy o
dodatkowe miejsca postojowe.
Wkrótce zniknie też z osiedla niedokończona szkoła. Na jej miejscu
Unia Wspólnego Inwestowania wybuduje osiedle Botanika. W roku 2012 wiceprezes UWI przedstawiła Radzie Osiedla koncepcję zagospodarowania tego
terenu. Przyjęta została ona z ulgą, że
wreszcie zniknie problem ciągłego zabezpieczania ruiny przed osobami bezdomnymi oraz ciekawskimi dziećmi. Administracja postanowiła zaangażować
więcej sił i środków w tę jednostkę. Ponieważ – zgodnie z wolą mieszkańców
– należało zrobić parking z drogą dojazDokończenie nae stronie 10

Nowa nawierzchnia przy „szesnastce” w trakcie budowy
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PIKNIK OSIEDLOWY
Osiedla
Jana III Sobieskiego
Sobota 14.009. 00
2013 r.
godz. 16

- 22

Sala KS „Sobieski” i teren klubu (przy bl. 22)

Godz. 1600 program dla dzieci (i rodziców)
¾ Pan Ogórek na szczudłach
¾ Pokaz sprzętu Straży Pożarnej i działania profilaktyczne „lepiej
zapobiegać niż gasić”
¾ Straż Miejska – „KEJTER TYŻ POZNANIAK”
¾ Kabaret Pod Spodem – „Twój uśmiech łagodzi obyczaje” – konkursy
dla dzieci
Godz. 1730 pokazowe walki w zapasach
Godz. 1800 Piotr Kuźniak – człowiek orkiestra (gitarzysta i wokalista zespołu
TRUBADURZY) w repertuarze Niemena, Piaska, Laskowskiego i....
Godz. 1930 Kabaret Pod Spodem
Godz. 2000 zespół „BABYLON” w repertuarze Boney M. i innych znanych zespołów

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

¾ Grill, piwo........ muzyka !!!
Wstęp wolny

ZAPRASZAMY
Rada i Administracja Os.Jana III Sobieskiego, Rada Osiedla Jana III Sobieskiego Jednostka
Pomocnicza Miasta Poznania, Bistro Mc Tosiek KS „Sobieski”

Fotopułapką w podrzucających śmieci
Niemal co miesiąc Piątkowska Straż
Miejska na terenie swojego działania odnajduje dzikie wysypiska śmieci. Dlatego, gdy strażnicy poprosili samorząd pomocniczy Rady Miasta Poznania Osiedle Piątkowo o zakup aparatu, który uruchamiałby się na ruch i którym można
by robić zdjęcia podrzucającym śmieci, działacze długo się nie zastanawiali.
- Straż Miejska – mówi Krystyna
Kaczmarek, przewodnicząca Zarządu
Osiedla Piątkowo – zwróciła się z zapytaniem, czy pomoglibyśmy dla poprawy

bezpieczeństwa i porządku. Zgodziliśmy
się. W pierwszej kolejności aparat został zamontowany na Różanym Potoku,
później zmieniono mu lokalizację, cały
czas jednak chroni tereny zielone otaczające Piątkowo, po których spacerują mieszkańcy. Natomiast same osiedla
są w większości monitorowane kamerami, więc nie ma tutaj tak dużej potrzeby umieszczania tej fotopułapki.
Ukaranie mandatem na pewno
zniechęca do podrzucania śmieci, informacja o tym, że obrzeża osiedli i

lasy też są monitorowane – również.
Zwłaszcza że zamontowanej fotopułapki nie widać.
Nie tylko Straż Miejska fotografuje
podrzucających śmieci. Niedawno pani
Krystyna rozmawiała z Renatą Michałowską, kierownikiem Osiedli Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego. Ta pokazała jej zdjęcia osób podrzucających
worki ze śmieciami do osiedlowych pojemników. Fotografie wykonała jedna z
mieszkanek. Powstają społeczne fotopułapki? (big)
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3 oferty na odbiór odpadów z Piątkowa

GIODO wspiera spółdzielnie

W sporze ze Związkiem Międzygminnym
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” spółdzielnie zyskały sojusznika. Ich racje podzielił Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W jego
opinii, nie ma podstaw
prawnych, by wymagać
od spółdzielni mieszkaniowych składania deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powinni to uczynić samodzielnie lokatorzy i właściciele spółdzielczych
mieszkań.
Przedstawiciele spółdzielni wskazują, że nie mają wiedzy, ile osób faktycznie mieszka w lokalach ani
nie mają możliwości sprawdzenia danych podawanych
przez lokatorów. Obawiają się także, że spadnie na
nich odpowiedzialność za
osoby, które nie będą płacić za odbiór odpadów. Windykacją tych należności od
niesolidnych lokatorów winna zajmować się gmina lub
związek międzygminny. Należy też pamiętać o kosztach
związanych ze składaniem
deklaracji i ciągłym ich uaktualnianiem, które obciążać
będą spółdzielców.
GIODO w swej opinii
podkreśla, że spółdzielnia
sprawuje zarząd nieruchomością na podstawie art.
27 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych. Nie może
być on traktowany jako zarząd nieruchomością wspólną, o którym mówi ustawa
o własności lokali. Także
przepisy prawa spółdziel-

czego nie dają podstaw do
przekazania spółdzielniom
praw i obowiązków poszczególnych właścicieli lokali.
Zdaniem GIODO, spółdzielnie mogą jedynie pomagać w rozprowadzeniu deklaracji, jednak samo ich składanie obciąża
osoby, których dane osobowe są przetwarzane w
deklaracji. Nie ma bowiem
podstawy prawnej do przetwarzania w takich przypadkach danych osobowych
przez spółdzielnie.
Natomiast w przypadku
wspólnot mieszkaniowych
istnieje podstawa prawna
zobowiązujące je do składania deklaracji. Zgodnie z
przepisami znowelizowanej
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku przekazują obowiązki właściciela
nieruchomości osobie sprawującej zarząd nieruchomością wspólną. Według
GIODO, zarządy wspólnoty
mieszkaniowej mają więc
obowiązek składania zbiorczych deklaracji obejmujących budynki wielolokalowe, jednak taki obowiązek
nie ciąży na zarządach spółdzielni mieszkaniowych.
Z takim stanowiskiem
jednego z centralnych urzędów państwowych nie zga-

dzają się jednak przedstawiciele innych urzędów państwowych. Minister środowiska i prawnicy z kancelarii Sejmu nadal twierdzą, że
spółdzielnie są zobowiązane
do złożenia deklaracji. Takie stanowisko zajmuje również Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej”,
który rozpoczął wysyłanie
do spółdzielni pism wzywających do prawidłowego złożenia deklaracji. Niektóre
spółdzielnie to zrobiły, ale
14 spółdzielni zdecydowało
się złożyć wspólną skargę
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie wiadomo, czy zdąży on rozstrzygnąć spór prawny, gdyż minister środowiska zapowiada już kolejną nowelizację
ustawy, w której zostanie
pewnie jednoznacznie rozstrzygnięte, kto powinien
złożyć deklaracje.
Urzędy zajmują się prawniczymi interpretacjami
kiepskich przepisów, a tymczasem śmieci na osiedlach
przybywa. Odpady zmieszane i segregowane są jeszcze w miarę odbierane, natomiast narasta problem z
odpadami wielkogabarytowymi. Dotychczas były one
odbierane na bieżąco przez
firmy obsługujące spółdzielcze osiedla. Po 1 lipca stare
kanapy, szafy, wanny, drzwi
i tym podobne klamoty zalegają w śmieciowych altankach. Nikt nie poczuwa się
do ich uprzątnięcia. Zgodnie z regulaminem ZM GOAP są one przyjmowanie
bezpłatnie w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. W Poznaniu
są ich trzy – przy ul. 28
Czerwca 1956, Wrzesińskiej
oraz Meteorytowej. Jednak

do PSZOK mieszkańcy powinni je dostarczyć na własny koszt. Usługę dowozu
oferuje wiele firm, można
też skorzystać z pomocy
Zakładu Zagospodarowania
Odpadów.
Chociaż PSZOKi rzeczywiście przyjmują odpady problemowe bezpłatnie,
koszty tej usługi pokrywa
ZM GOAP, to jednak konieczność dowiezienia własnym sumptem wielu zniechęca. Tradycyjnie podrzucają więc „gabaryty” do osiedlowych śmietników lub lasów. ZM GOAP dostrzega
ten problem i poszukiwane
są rozwiązania, które jednak
muszą się liczyć z twardą
ekonomią. Między innymi
rozważane jest zwiększenie
częstotliwości bezpłatnego
odbioru „gabarytów” bezpośrednio z nieruchomości do
czterech razy w roku. Takie rozwiązanie będzie jednak możliwe po uchwaleniu
zmian w regulaminie ZM
GOAP oraz rozstrzygnięciu
przetargu na odbiór odpadów i wprowadzeniu w pełni nowego systemu gospodarowania odpadami. Na razie
funkcjonuje bowiem system
przejściowy, który ma liczne
ułomności.
Na początku sierpnia w
ZM GOAP nastąpiło otwarcie ofert na odbiór odpadów
z 22 sektorów. Ogółem od
10 firm i konsorcjów wpłynęło 48 ofert na obsługę poszczególnych sektorów. W
Sektorze III Poznań Piątkowo złożono 3 oferty. Są one
analizowane przez komisję
przetargową, która niebawem powinna ogłosić wyniki. Wyłoniona w przetargu
firma będzie miała 10 tygodni na przygotowanie się do
obsługi sektora. (i)
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KALENDARIUM PSM
3 września - Komisja Członkowsko-Samorządowa Rady
Nadzorczej PSM
5 września - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN
PSM
10 września - Komisja Rewizyjna RN PSM
26 września - zebranie plenarne RN PSM

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Milion na parking na Batorego

Po rozpatrzeniu spraw spółdzielców zalegających z płaceniem czynszu, przewodniczący
Komisji Rewizyjnej zreferował
wyniki ekonomiczne Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
za pięć miesięcy tego roku. Odnotowała ona dodatni wynik na
eksploatacji podstawowej w gospodarce zasobami mieszkaniowymi. Dodatnie salda na wszystkich osiedlach odnotowano także
w funduszu remontowym, wynika to z tego, że po rozstrzygnięciu przetargów większość prac
remontowych dopiero się na osiedlach zaczynała.
Dodatni wynik finansowy był na
rozliczeniach wody i kanalizacji, ujemny – choć niewielki – na rozliczeniach
gazu. Ujemny wynik był też po rozliczeniu kosztów dźwigów, wywozu odpadów komunalnych i centralnego
ogrzewania.
Na osiedlach wciąż występuje tendencja spadkowa liczby zgłoszonych
do administracji mieszkańców. 31 maja liczba ta była o 596 osób niższa niż
31 grudnia 2012 roku, a o 102 osoby
niższa niż na koniec kwietnia obecnego roku.

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

za wywóz odpadów komunalnych przyjęto następujące wskaźniki obciążeń
1 metra sześciennego wody kosztami
wywozu odpadów: na Osiedlu Bolesława Chrobrego – 3,78 zł, na Osiedlu
Jana III Sobieskiego 2,61 zł, na Osiedlu Bolesława Śmiałego – 2,97 zł, na
Osiedlu Władysława Łokietka – 3,30
zł, Osiedlu Stefana Batorego – 3,18 zł
oraz Osiedlach Władysława Jagiełły i
Zygmunta Starego – 2,07 zł.
Zarząd PSM przedstawił członkom
Rady koncepcje zagospodarowania terenu tak zwanej Bazy Boranta (pisze-

my o tym w Echu na sąsiedniej stronie). Teren znajduje się w Naramowicach. Członkowie Rady pytali się, z
jakich pieniędzy ta inwestycja byłaby
finansowana? Oczywiście z kredytów
spłacanych przez zarządzających tą
jednostką z pieniędzy uzyskiwanych
ze świadczonych usług. Zarząd planuje powołać inwestora zastępczego, który wyłożyłby na początku swoje pieniądze, a potem po sprzedaży mieszkań
zainteresowanym płacono by faktury
za roboty. Ze sprzedaży mieszkań też
byłby jeszcze zysk dla PSM. Po tych
wyjaśnieniach, członkowie Rady dali przyzwolenie na prowadzenie dalszych prac w oparciu o pomoc inwestora zastępczego.
Następnie członkowie Rady zatwierdzili korektę planu finansowego
Zarządu PSM na rok 2013. Zatwierdzili też plany i stawki eksploatacyjne
osiedli na rok 2014. Skorygowali również tegoroczne miesięczne odpisy na
fundusze remontowe osiedli: Bolesława Chrobrego, Władysława Łokietka,
Bolesława Śmiałego i Stefana Batorego. Na pierwszych trzech osiedlach odpisy zmniejszono; na Batorego, gdzie
Dokończenie na stronie 9
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Nowe osiedle PSM?

W Naramowicach przy ul. Boranta Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa nabyła wiele lat temu grunty. Mieściła
się na nich baza sprzętowa Spółdzielni, później wybudowano tam budynek dla osób eksmitowanych za niepłacenie czynszu. O zagospodarowaniu tego terenu mówiło się
od dawna. Pod koniec lipca Zarząd PSM przedstawił Radzie Nadzorczej koncepcję programowo-przestrzenną osiedla mieszkaniowego PSM. Rada pomysł zaakceptowała.

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

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Milion na parking na Batorego
Dokończenie ze strony 8

ta stawka była najniższa, zwiększono
odpis o 5 groszy od metra kwadratowego mieszkania.
W związku z podziałem nadwyżki bilansowej za 2012 rok, skorygowane zostały również plany remontowe osiedli: Władysława Łokietka oraz
Bolesława Śmiałego. Na Łokietka wymalowane zostaną klatki schodowe w
budynkach 9 i 10, wymienione szafki
licznikowe na klatkach schodowych w
budynkach 1, 2, 9 i 10, zamontowane
adaptermy (bloki 3, 9 i 10). O 25 tysięcy złotych zwiększone zostaną wydatki na remonty dróg osiedlowych,
a o 18 tysięcy zł na remonty boisk i
placów zabaw. Na Śmiałego o 300 tys.
zł zwiększone zostaną wydatki na usu-

wanie awarii oraz naprawy po dokonanych wiosną przeglądach okresowych.
O 60 tys. zł zwiększone zostaną wydatki na wymianę stolarki okiennej i
drzwiowej, o 68 tys. wydatki na wymianę rurociągów pomiędzy budynkami. 108 tys. zł więcej będzie na budowę nowych miejsc parkingowych, o
blisko 130 tysięcy więcej na remonty
klatek schodowych, więcej będzie też
na remonty placów zabaw i obiektów
sportowych (o 39 tys. zł) oraz na modernizację instalacji hydrantowej na
osiedlu.
Rada przyznała Osiedlu Stefana
Batorego milion złotych pożyczki z
funduszu zasobowego Spółdzielni na
pokrycie kosztów budowy parkingu
ogólnodostępnego położonego na Ba-

torego przy ul. Umultowskiej. Parking
ten funkcjonować będzie co najmniej
10 lat, a gdyby został zlikwidowany –
kostkę brukową będzie można rozebrać i ułożyć gdzie indziej.
Następnie członkowie Rady rozpatrzyli pisma lokatora zamieszkałego
na Osiedlu Bolesława Chrobrego 27
oraz mieszkańców z Osiedla Bolesława Śmiałego. Uzgodnili też odpowiedzi dla nich.
W związku ze zmianami cen energii cieplnej, wprowadzonymi od 1
sierpnia tego roku przez Dalkię S.A.,
członkowie Rady zaakceptowali decyzje Zarządu PSM w sprawie korekty
opłat i zaliczek z tytułu zużycia energii cieplnej. Zmiany te weszły w życie
od 1 sierpnia. (maja)
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Gdy umiera małżonek…
Zgodnie z obowiązującym prawem, małżeństwo
może ustać poprzez tak zwane owdowienie, czyli śmierć jednego z małżonków, orzeczenie sądowe w formie rozwodu albo orzeczenie unieważniające małżeństwo w przypadku zaistnienia przesłanek nieważności małżeństwa. Śmierć małżonka powoduje zmianę sytuacji prawnej pozostałego przy
życiu małżonka.
Artykuł 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. nr 119 z 2003 r., poz.
1116 z późn. zm. zwanej dalej u.s.m.) wskazuje na sytuację, w której umiera jeden z małżonków, do których należało wspólnie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.
W myśl przepisu, w takiej sytuacji prawo nie wygasa, ale
przechodzi w całości na małżonka, który pozostał przy życiu, bez względu na to, czy małżonek jest członkiem spółdzielni. Art. 14 ust. 1 normuje kwestię małżonka, który
nie jest członkiem spółdzielni, wskazując na obowiązek złożenia „[…] w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka […] deklaracji członkowskiej (zm. autora z „deklarację członkowską”). Małżonkowi zmarłego członka spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków
spółdzielni.”
Obowiązek złożenia odpowiedniej deklaracji wynika
z podstawowej zasady stosunku prawnego, którego cechą konstytutywną jest, że lokatorskie prawo do lokalu związane jest z członkostwem w spółdzielni. W przypadku niewywiązania się przez małżonka z ustawowego
obowiązku deklaracji, odnajduje zastosowanie unormowanie płynące z przepisu art. 13 ust. 2 u.s.m, zgodnie
z którym spółdzielnia powinna wyznaczyć mu dodatkowy, nie krótszy niż sześciomiesięczny, termin na złożenie odpowiedniej deklaracji, jednocześnie uprzedzając o
skutkach, jakie może wywołać niedochowanie terminu.
Niezachowanie terminu, wskazanego przez spółdzielnię,
może powodować zastosowanie przez spółdzielnię dalece idącej sankcji cywilnoprawnej (poprzez podjęcie stosownej uchwały) wygaśnięcia wskazanego prawa do lo-

kalu. Wygaśnięcie prawa do lokalu może nastąpić bez
względu na to, czy lokal jest używany przez pozostałego
przy życiu małżonka, dzieci i inne bliskie mu osoby. Sytuacja taka jest spowodowana już wspomnianą zasadą,
zgodnie z którą prawo to nie może istnieć w przypadku,
gdy osoba nie jest członkiem spółdzielni. Regulację tę
należy odnieść do art. 15 ust. 2 u.s.m., zgodnie z którą
w przypadku niedopełnienia obowiązku przez małżonka
z roszczeniem o przyjęcie w poczet członków mogą wystąpić małżonek, dzieci lub inne osoby bliskie małżonkom. Jak wskazuje Elżbieta Koszel (Rejent 2010/6 s.39
„Nabycie prawa do spółdzielczego lokalu mieszkalnego
przez rodzinę zmarłego”), „ jeżeli małżonek […] nie zrealizował swoich uprawnień w terminach przewidzianych
w art. 14 ust. 1 u.s.m., może on również […] w ciągu
jednego roku złożyć do spółdzielni deklarację członkowską i pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy. Wówczas jednak jego roszczenie pozostaje w zbiegu z
roszczeniami dzieci i innych osób bliskich.”
Artykuł 14 ust. 2 mówi iż „przepis ust. 1 nie narusza
uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu”. Dziedziczenie wkładu nie musi mieć związku z przynależeniem do spółdzielni. Uprawnienie z tytułu dziedziczenia
wkładu przysługuje spadkobiercom, dziedziczących na zasadach unormowanych w Księdze IV Kodeksu cywilnego
zatytułowanej „Spadki” (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
– Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.). Należy wskazać na orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2009 r, sygn. IV CSK 19/09, w którym wskazano: ”W sytuacji, kiedy pozostały przy życiu małżonek uzyskał, jako
prawo wyłącznie jemu przysługujące, wspólne dotychczas
spółdzielcze prawo do lokalu, […] spadkobiercom zmarłego małżonka przysługuje roszczenie o zapłatę określonej
sumy tytułem spłaty za wkład wyłącznie względem małżonka, któremu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do
lokalu mieszkalnego”.
Konrad Różowicz

Lato wielkich prac
Dokończenie ze strony 5

dową, w związku z tym zdecydowano o uporządkowaniu
pobliskiego terenu, wycięto
samosiejki drzew owocowych
(mirabelek).
Z większych robót na osiedlu zakończyło się docieplanie budynków 19, 20 i 21.
Uporządkowano teren po budowie, a przy okazji stwierdzono, że w jednym miejscu
może powstać i wkrótce powstanie 6 miejsc parkingowych. Opracowywana jest dokumentacja techniczna i ornitologiczna (mająca na celu
ochronę ptaków: jerzyków,
wróbli i kawek) dla budynków
32, 34 i 35, które będą docieplane w przyszłym roku.
W tej chwili na osiedlu
realizowane są dwie duże
roboty. Pierwsza to remont
nawierzchni parkingu przy

budynku 16, gdzie przy okazji wyremontowany zostanie zniszczony asfalt. Nowy
robiony będzie z kostki na
podbudowie betonowej. Poprawione zostały również dojścia do pawilonu handlowego nr 104, a w szczególności
do poczty, osiedlowego klubu „Korona” i administracji.
Trwają też bieżące naprawy, będące konsekwencją
usterek zauważonych podczas wiosennych przeglądów
na osiedlu. To głównie naprawy połaci dachowych, opasek
przy budynkach, naprawy
ogólnobudowlane (tynki itp.).
Zakończono wymianę rurociągów tranzytowych (ciepłej
wody, centralnego ogrzewania i cyrkulacji) pomiędzy
pięcioma budynkami: 22, 26,
27, 28 i 29.
- Teraz – podsumowu-

je G. Adamski – pozostanie
nam na osiedlu ostatnia niedokończona inwestycja w ruinie – przychodnia zdrowia.
Budynkiem interesowała się
kiedyś Policja, potem Jeronimo Martins (chciał zbudować

tam sklep Biedronki), ostatecznie rozpoczęło się postępowanie zwrotowe, bo zgłosili się potomkowie byłych właścicieli. Może mieszkańcy doczekają się także rozbiórki tej
budowli? (big)

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

W słoneczną sobotę, 20 lipca,
członkowie Klubu Literackiego
„Dąbrówka” wybrali się do Stanisława Neumerta, poety – rolnika, na piątą już edycję Lipcowej
Biesiady Poetyckiej. Jej organizatorami byli Klub Literacki „Dąbrówka” w Poznaniu, szczególnie jego opiekun Jerzy Grupiński,
oraz Miejskie Centrum Kultury w
Czarnkowie.
Zajechaliśmy do zagrody Stanisława Neumerta w Gulczu, gdzie poeta wraz z żoną Janiną prowadzi duże gospodarstwo rolne. Powitano nas
bardzo serdecznie, obecny był nawet
dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie, Jan Pertek (bratanek znanego pisarza Jerzego Pertka).
Na stole stały ptysie w kształcie łabędzi i inne smakołyki. Wszyscy przybyli zwrócili uwagę na piękną, inkrustowaną różnymi kolorami drewna,
podłogę w salonie, którą, jak się dowiedzieliśmy, wykonał własnoręcznie
nasz gospodarz.
On też pierwszy zaprezentował
swą twórczość. Przeczytał kilka swoich wierszy i opowiedział trochę o sobie. Urodził się 5 maja 1939 r. w Gulczu k. Czarnkowa. Rodzina poety osiadła na tych ziemiach już w 1840 roku.
Studiował filologię polską na UAM w
Poznaniu. Debiutował w 1960 r. na łamach czasopisma „Orka”. W 1978 roku został laureatem literackiej nagrody im. Stanisława Piętaka. Jego wiersze zostały zebrane w tomach „Miejsce zmagań”, „Imię”, „Ujście”, „Źródła
ziemi”, „Ku wzgórzom światła”, „Popychane wiatrem”, „Pora odlotów”, „Koń
śpiewa rozwianą grzywą”, „Wszędzie
jesteśmy w wierszach”, „Chitynowy
pył”, „Że” i „Zameldowani na stałe”.
Oto jeden z przeczytanych przez gospodarza wierszy:
Szkic do burzy
Ze słonecznego pyłu
odlewane pszczoły

w szeroko otwarte bramy uli
cwałują
- pustoszeją łąki.
Osiodłane chmury w strzemionach
błyskawic
stają dęba nad lasem.
W chrapach wędzidła ściągnięte
przed deszczu walącą się ścianą
- w kałużach spadochrony bąbli
porzucone.
W lustrach widnokręgów
dziwią się sobie
stworzone światy.
Po prezentacji głos zabrał znany
poeta i krytyk literacki, Jan Beniamin
Zimny, który przeczytał esej o twórczości Stanisława Neumerta. Dyrektor Jan Pertek powiedział kilka słów
o długoletniej współpracy z poetą. Po
zakończeniu słodko–poetyckiej uczty
goście mogli obejrzeć kolekcję antyków i wystawę książek gospodarza.
Jan Majewski, właściciel poznańskiej
apteki „Pod Złotym Lwem”, biorący
wraz z żoną Konstancją udział w wycieczce, wręczył gospodarzowi benedyktynkę, słynną nalewkę z ziół, a artystka – rzeźbiarka Mariola Kalicka
podarowała Stanisławowi Neumertowi
oraz Janowi Pertkowi pamiątkowe plakietki ceramiczne.
Następnie udaliśmy się do pobliskiego Ciszkowa, rodzinnej miejscowości naszej koleżanki Jolanty Nowak –
Węklarowej, z którą związana jest do
dzisiaj. Czekało na nas ognisko, pieczone kiełbaski, soki i piwo. Tam okazało się, że Jan Pertek jest nie tylko
operatywnym dyrektorem MCK, ale
też doskonałym kompanem – grał na
gitarze i śpiewał polskie piosenki oraz
rosyjskie romanse, co uświetniło popołudnie przy ognisku.
Z Ciszkowa pojechaliśmy do leżącego na skraju Puszczy Noteckiej zamku
w Goraju, dawnej siedziby rodu Hochbergów von Pless, gdzie obecnie znajduje się Zespół Szkół Leśnych. Przywitał nas zagranym na trąbce myśliw-

skiej powitaniem myśliwskim jeden z
nauczycieli, Paweł Strawa. Prowadzi
on odnoszący wielkie sukcesy Zespół
Trębaczy Myśliwskich Zespołu Szkół
Leśnych w Goraju. Pod przewodnictwem pana Strawy zwiedziliśmy zamek, zaadaptowany na potrzeby szkoły i internatu. Podziwialiśmy szczególnie piękne marmurowe kominki w
kilku salach.
Po obejrzeniu ogrodu zamkowego i wysłuchaniu pożegnania myśliwskiego zasiedliśmy pod ogromnym bukiem, by wziąć udział w Turnieju Jednego Wiersza. Uczestniczyli w nim
Sławomir Krzyśka, Juliusz Rozmiłowski, Elżbieta Gałęzewska – Krasińska,
Anna Elżbieta Zalewska, Jolanta Nowak – Węklarowa, Zygmunt Dekiert,
Kalina Izabela Zioła, Danuta Bartosz,
Mariola Kalicka i Jerzy Grupiński. Powołano jury, któremu przewodniczył
Stanisław Neumert. Każdy z uczestników przeczytał jeden wiersz. Pierwsze miejsce w turnieju zdobył Sławomir Krzyśka za wiersz:
I gdyby
A gdyby wiersz mój
w kajdany wieków średnich był
splątany
i odrodzeniem w wiarę chrzczony
Gdyby za widnokręgiem smutku
rydwan nadziei
tęczę niemą gonił
I gdyby brzeg
wody niespokojnej
oddał sny zabrane
- byłbym wolny
Drugie miejsce zajęła Jolanta Nowak – Węklarowa za wiersz bez tytułu, a trzecie Jerzy Grupiński za „Ręką przez noc”. Nagrodami były duże
słoje miodu od Stanisława Neumerta.
Lipowego – dla pierwszego miejsca,
spadziowego – dla drugiego oraz rzepakowego dla trzeciego.
Przyznano też trzy wyróżnienia:
Juliuszowi Rozmiłowskiemu za „Kołobrzeską kurację”, Danucie Bartosz
za „Światło morskiej latarni” i Kalinie Izabeli Zioła za wiersz „Czekanie”.
Nagrody dla wyróżnionych: ikonę autorstwa Brygidy Mielcarek, książkę
Rafała Witkowskiego „Żydzi w Poznaniu” i małą buteleczkę whisky wraz
z „piersióweczką” ufundował Jerzy
Grupiński.
Biesiadę zakończyła kolacja w położonym nad jeziorem pięknym ośrodku kulturalno-wypoczynkowym w Lubaszu. Uczestnicy rozjechali się do domów zmęczeni, ale zadowoleni. Teraz
wszyscy czekają na następną poetycką biesiadę.
Kalina Izabela Zioła
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Prosto z miasta

Klękajcie elity
Przed kibolami i piłkarzami Lecha klękają tylko poznańskie „elyty”, których czołowi przedstawiciele próbują
się ogrzewać w ciepełku ich
rzekomych sportowych sukcesów. Tymczasem nawet kluby
z europejskich peryferii potrafią już dokopać „kolejarzowi”.
O osiągnięciach kopaczy sprowadzanych do Lecha za grube
miliony szkoda gadać, bo przecież dostali bęcki nie pierwszy
raz. Ciekawsze są okoliczności
pojawienia się haniebnej, antylitewskiej flagi na stadionie.
Okazuje się, że jedna trybuna
miejskiego stadionu jest eksterytorialna i nikt poza kibolami
nie ma tam nic do powiedzenia. Nawet policja tam nie zagląda, żeby tylko przypadkiem
nie zdenerwować wiernych kibiców. Prawie dwie godziny
przed meczem było wiadomo
o fladze i ani służby porządkowe, ani policja, ani władze
klubu nie raczyły nic zrobić.
Jeszcze by się chłoptasie zdenerwowały i dopiero byłoby

nieprzyjemnie. Liczono pewnie, że wszystko rozejdzie się
po kościach. Tymczasem rozzuchwaleni kibole pokazali co
potrafią i zrobiło się obrzydliwie. Teraz nie bardzo wiadomo, co z tym fantem począć.
Niemoc jest bowiem powszechna. Sędzia meczu i oficjele
udawali, że nic się nie stało.
Wojewoda kilka dni myślał,
jak zamknąć eksterytorialną
trybunę. W końcu zamknął,
ale kibole i tak weszli na sąsiednią trybunę i obsobaczyli
go wulgarnie. A on publicznie opowiada, że „nic nie słyszał, bo akustyka była słaba”.
Wszystko jasne, kibole nadal
mogą się czuć bezkarni. Nadal, gdyż to nie pierwszy taki ich wyczyn. Za poprzednie
nie spotkały ich większe kary
i teraz też jakoś nie słychać,
żeby policja i prokuratura zabrały się ostro za sprawców.
Może jeszcze UEFA przykładnie ukarze poznański klub?
Jednak zapowiedzi o grzywnach w wysokości kilku czy

kilkudziesięciu tysięcy euro
są po prostu śmieszne. To na
waciki dla klubu, który obraca milionami. A w dodatku,
jakby UEFA była bardzo surowa, to przecież miasto dołoży klubowi z własnej kasy.
Za promocję Poznania.

Sławne Euro 2012, które
też miało być wielką promocją Poznania, wreszcie powoli dobiega końca. To znaczy
lada tydzień zakończone zostaną inwestycje, które miały
być gotowe na otwarcie Euro. Już wkrótce dojedziemy
ul. Grunwaldzką na stadion i
trochę dalej. Jednak na przebudowaną Kaponierę i parę
innych obiektów budowanych
z myślą o Euro przyjdzie jeszcze poczekać.

Władze miasta nie żałują
środków na rozbudowę i promowanie „strefy 30”. Znaków
z takim ograniczeniem prędkości jest w śródmieściu coraz
więcej. Jednak na usprawnie-

nie komunikacji nie mają one
większego wpływu, choć może
poprawiają samopoczucie decydentów oraz producentów.
Jeśli bowiem ulice są przejezdne, to auta i tak jeżdżą szybciej. Samochodem „trzydziestką” nie da się jechać. Natomiast w godzinach komunikacyjnego szczytu szybciej niż 30
km na godzinę i tak się nie
pojedzie. Po co więc wydawać
pieniądze na strefę?

Z miejskimi inwestycjami
w ogóle są problemy. Zwłaszcza po ich ukończeniu. W
tworzenie strefy 30, w zbudowanie term maltańskich, stadionu czy choćby zamku królewskiego władowano ogromne środki publiczne. A teraz
trzeba jeszcze więcej dokładać
do ich utrzymania. Czy nie
byłoby rozsądniej inwestować
w coś, co przynosi zyski lub
choćby nie wymaga ponoszenia kolejnych nakładów? Ale
to byłoby zbyt proste.
WIST

Patroni ulic Piątkowa

Stanisław Grzmot – Skotnicki
Ulica Stanisława Grzmot
– Skotnickiego łączy obszar
Fortu V z ogródkami działkowymi, upamiętnia zaś jednego z najdzielniejszych dowódców polskiego Września
1939 roku.
Urodzony 13 stycznia
1894 roku w majątku Skotniki w Sandomierskiem, początkowo wcale nie zamierzał być żołnierzem zawodowym. W 1912 roku ukończył
siedmioletnią szkołę handlową w Radomiu. W okresie poprzedzającym wybuch
I wojny światowej należał
do Związku Strzeleckiego;
w sierpniu 1913 r. uczestniczył w zajęciach szkoły
Związku w Stróży, a potem
przez dwa semestry studiował na Akademii Handlowej w St. Gallen w Szwajcarii – tam też był równocześnie komendantem miejscowego oddziału Związku
Strzeleckiego.
Z chwilą wybuchu wojny w sierpniu 1914 roku S.
Grzmot – Skotnicki wstąpił

do kawalerii Legionów Polskich; był jednym z siedmiu
żołnierzy słynnego patrolu
dowodzonego przez Władysława Belinę – Prażmowskiego. Wkrótce został adiutantem dowódcy i uzyskał
awans na podporucznika. Po
kryzysie w Legionach, gdy
na rozkaz Józefa Piłsudskiego żołnierze 1 Brygady odmówili złożenia przysięgi na
wierność Niemcom, był internowany, a w październiku, zwolniony, wrócił do kraju i od razu przystąpił do pracy nad tworzeniem kawalerii
niepodległej Polski. Uczestniczył w walkach z Ukraińcami, wyjeżdżał służbowo do
Francji, wreszcie walczył na
Froncie Litewsko – Białoruskim i brał udział w wojnie przeciw bolszewikom w
1920 roku, na stanowisku
dowódcy 8 Brygady Jazdy.
Po ukończeniu Aplikacyjnej
Szkoły Kawalerii w Saumur
(we Francji) został mianowany podpułkownikiem, a później zajął się pracą szkolenio-

wą na różnych szczeblach. W
dniu 5 czerwca 1924 r., już
jako pułkownik, został mianowany dowódcą 15. Pułku Ułanów Poznańskich. W
trzy lata później objął stanowisko dowódcy 9. Samodzielnej Brygady Kawalerii – lecz
z zachowaniem przynależności do 15. Pułku Ułanów. W
1929 roku awansowany na
generała brygady, objął dowództwo m.in. Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, a w
latach 1937-1939 był dowódcą Pomorskiej BK. W czasie
kampanii wrześniowej 1939
r. dowodził Grupą Operacyjną ,,Czersk” w składzie armii „Pomorze”.
Podczas bitwy nad Bzurą gen. S. Grzmot – Skotnicki dowodził grupą operacyjną swego imienia, organizował osłonę odwrotu
armii ,,Pomorze”. Podczas
nocnego natarcia pod Tułowicami koło Sochaczewa 18
września 1939 r. został ciężko ranny i zmarł następnego dnia, pochowany był we

(1894 – 1939)
wspólnym grobie. Ekshumowany w 1952 r., spoczął na
Cmentarzu Wojskowym na
Powązkach w Warszawie.
Był odznaczony m.in. Krzyżem Złotym (pośmiertnie)
i Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), Złotym Krzyżem Zasługi, francuskim Krzyżem Komandorskim i Kawalerskim
Orderu Legii Honorowej.
Był jednym z najmłodszych generałów polskich,
otoczony popularnością i
uznaniem, jak mawiano „zawsze robił fason w dobrym
stylu”. Przystojny, z fantazją, cieszył się wielkim powodzeniem wśród płci pięknej,
na równi z generałem Bolesławem Wieniawą – Długoszowskim i pułkownikiem
Witoldem Morawskim. Żaden z nich nie przeżył II wojny światowej.
Marek Rezler
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Kryzys życiowy – początek innego życia
Kryzys bywa uwalniający. Pokazuje, na ile nas
stać. O sobie i świecie najwięcej uczymy się w
trudnych sytuacjach. Ta droga bywa jednak bardzo bolesna.
Kryzys jest nam w życiu potrzebny. Jest niezbędny i nieuchronny. W psychologii mówimy o tzw. kryzysie rozwojowym, o momencie przejścia. Czyli o takich
chwilach, kiedy uczymy się nowych ról społecznych, np.
kończymy studia, wyprowadzamy się z rodzinnego domu i szukamy miejsca w życiu zawodowym. Albo kiedy
kobieta rodzi dziecko i uczy się bycia matką. To też sytuacje, które fachowo, nie bez powodu, nazywa się kryzysowymi. Naturalne, ale trudne.
Od strony emocjonalnej poruszające w nas te same
zasoby. Generujące bardzo podobne uczucia. Jesteśmy
pogubieni, bezradni, działamy po omacku. Stajemy przed
koniecznością przeorganizowania się. Kryzysów jest w
naszym życiu zdecydowanie więcej, niż nam się wydaje.
Kryzysy, wbrew pozorom, nie są nam takie obce. Często mamy z nimi do czynienia.
To ważne punkty zwrotne, bo prowadzą nas do zmiany. Są niezbędne, abyśmy mogli się rozwijać, być sobą
w pełni, żyć ze sobą w zgodzie, jak najlepiej siebie rozumieć. Tymczasem trwanie w znanych warunkach nie
daje nam na to szansy. W kieracie codzienności rzadko
zdarza się przystanąć i zastanowić, czy pasuje nam to,
w czym aktualnie tkwimy. Kryzys budzi nas do walki
o siebie, może okazać się szansą. Potrzeba pozornego
bezpieczeństwa, które zapewnia nam stagnacja, jest dla

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

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

nas często kulą u nogi. Czasami niczego nie zmieniamy z lenistwa lub z poczucia bezradności i przyjmujemy
to, co się nam trafia. Dlatego kryzys bywa uwalniający.
Daje wiarę we własne siły, pokazuje, na ile nas stać.
Mam dla Czytelników optymistyczną wiadomość – zazwyczaj stać nas na więcej, niż sądzimy. Ale to dopiero zobaczymy po czasie. Wcześniej przez kryzys trzeba
jakoś przejść. To nie jest łatwe.
Tę drogę możemy, z psychologicznego punktu widzenia, porównać do przechodzenia przez żałobę. Tu także mamy do czynienia z fazami: rozpaczy, zaprzeczenia, aż w końcu akceptacji, zgody na to, co nas spotkało. Kryzys jak najbardziej możemy porównać ze stratą. Coś się kończy. Czujemy, że zawalił się nam świat.
Ale ten świat, który znamy. Sposób organizacji rzeczywistości, który dotychczas funkcjonował. I o tym musimy pamiętać.
Przechodzenie przez kryzys jest procesem. Najpierw
pojawiają się szok, niedowierzanie i niezgoda. Potem zaczynamy odczuwać żal i potrzebę wyrażenia goryczy –
tu nie należy się ograniczać. Wsparcie jest bardzo ważne, czasami nie tylko bliskich, ale też psychoterapeuty.
Przychodzi coś nowego, ktoś nowy pojawia się na naszej drodze, a my z czasem coraz mocniejsi, potrafimy
to przyjąć. I zaczynamy dostrzegać, że w nowej, często
lepszej sytuacji, doskonale potrafimy się odnaleźć. A dodatkowo zyskujemy większe zaufanie do siebie.
Małgorzata Remlein
psycholog

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

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

„Echo Piątkowa”
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna
Zapraszamy do reklamy

Tel. 61 822 78 57, 601 56 87 32

14

ECHO 9/218 (XVI)

ROŚLINA
ZIELNA

GAWĘDZIARZ

QUIZ

INICJATYWA

Krzyżówka
z Echem

KRAWĘDŹ

3

FUTRZANY
SZAL

Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru brzmiało: Urok wakacji.

PAPUGA

ZE STOLICĄ
W SANIE

DZIEDZINIEC

MANILA

1

13
DŁUGI
RÓW
TEKTONICZNY

14
FUTERAŁ
PRZESYŁAŁA
PACZKI

5

MIARA
ŚWIATŁOCZUŁOŚCI

JEDLICA
ZIELONA

9
HARMONIA

EMBLEMAT
PUSZY OGON

A PODWYŻSZONE
O
PÓŁTON

ALKOHOL
MARYNARZY

WÓDZ
SPOD
AKCJUM

4
ODPOWIEDNIK

ATENCJA

15

BYLINA
OGRODOWA

ANGIELSKI
DĄB

6

2

KROKODYL
Z GANGESU

17
POCIESZNE
SMYKI

KWAŚNY

BYŁY

PRZEDPIEKLE

- Panie doktorze, mam
problem…
- Słucham.
- Codziennie chodzę do
sklepu i kupuję dwie flaszki
wódki. Boję się, że jestem zakupoholikiem.

- Mieciu, jakbym się przespał z twoją żoną, to byśmy
byli szwagry czy swaty?
- Wtedy to byśmy byli kwita.

Siedzi sobie dwóch żulików, siorbią wódeczkę i czytają gazetę.
- Tu piszą, że picie alkoholu skraca życie o połowę…
Ile masz lat, Stachu?
- 30.
- No widzisz, jakbyś nie
pił, miałbyś teraz 60!

8
12

MIASTO
NA KRYMIE

7

HUMORKI

MINI
ALBUM
MUZYCZNY

11

FILM
SPIELBERGA

Krzyżówka nr 9
PIES ALI

PAŃSTWO

10

OD NIEGO
DO LASA

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16

15 16 17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

15

ECHO 9/218 (XVI)

Afryka nie dzika i mix talentów w Koronie

Pierwszy turnus półkolonii w klubie Korona na
Osiedlu Bolesława Śmiałego trwał od 22 do 26 lipca
pod hasłem: Afryka nie taka
dzika! Uczestniczyło w nim
23 dzieci w wieku od 7 - 13
lat, w większości z Osiedla
Bolesława Śmiałego.
Program był różnorodny
i ciekawy: poznanie zwyczajów panujących w Afryce,
nauka tańca zumby, gry i zabawy afrykańskie, wycieczka autokarowa do Puszczykowa ze zwiedzaniem
muzeum Arkadego Fiedlera, gdzie podziwiano totemy, tipi, afrykańskie maski kultowe, statek Santa
Maria i inne. Dzieci z półkolonii uczestniczyły także
w bowlingowych grach drużynowych w Niku. Piękna
słoneczna pogoda im dopisała, więc dużo czasu przebywały na świeżym powietrzu, bawiąc się na placu
zabaw, grając w piłkarzyki,
w tenisa stołowego, w piłkę
nożną. Były w pobliskim lesie, gdzie zbudowały szałas

z gałęzi. Przygotowały się
również do baliku afrykańskiego: dziewczynki uszyły trójkątne chusty, do których przyczepiły dźwięczące
monety, natomiast chłopcy
zrobili kolorowe maski. Półkoloniści zatańczyli taniec
zumbę, którego podstaw
nauczyła ich pani Justyna.
Drugi turnus trwał od
5 do 9 sierpnia pod hasłem: Mix talentów. Wzięło w nim udział 30 dzieci.
Pojechały one na wycieczkę autokarową do Pawło-

wa, do gospodarstwa agroturystycznego, położonego
wśród zieleni, stawu i lasu. Jechały bryczką, karmiły lamy, konie, owce i kózki, piekły kiełbaskę z chlebkiem na grillu. Był tam duży plac zabaw, urokliwy domek na drzewie, hamaki i
huśtawki. Nic dziwnego, że
podobało im się tam.
Uczestnicy mieli ogromną frajdę, bawiąc się w różne gry przy użyciu chusty

Klanza. Poznali technikę
rękodzieła artystycznego –
filcowanie. Półkoloniści byli też w Ogrodzie Botanicznym, gdzie podziwiali i fotografowali okazy roślinne.
Wyszli do Cinema City na
filmy „Uniwersytet Potworny” i „Minionki rozrabiają”. Podczas obu turnusów
uczestnicy mieli zapewniony codziennie smaczny dwudaniowy obiad z kateringu
Dokończenie na stronie 16
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Lato nie tylko w mieście
Dokończenie ze strony 15

a na zakończenie wszyscy
otrzymali nagrody.
Dzieci miały zapewnioną opiekę wykwalifikowanej
kadry pedagogicznej i me-

dycznej. Przeprowadzona
przez kuratorium kontrola
wypadła pomyślnie. Półkolonie zakończyły się w miłej atmosferze. Nad całością
czuwała instruktor klubu
Korona, Ludmiła Kłos. Podziękowanie należy się też
Wiesławowi Koniecznemu,
kierownikowi Administracji
Osiedla B. Śmiałego, który
dwa razy w roku, latem i zimą, zapewnia dzieciom wypoczynek, relaks i ciekawe
autokarowe wycieczki.
Maria Czeszak

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

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

