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spół z Chorzowa Duet Karo.
Większość z nich podchwytywała publiczność i wspólnie
śpiewano refreny. Gdy duet
zszedł ze sceny, wiele osób
otoczyło artystów, prosząc o
autografy na płytach.
Zespół taneczny Klubu
Hetman „Młodzi Duchem”
zachwycił pięknymi strojami i tańcem. Po paniach
wszedł kabaret Kopydłowo.
Zabawny strażak opowiadał
o Kopydłowie, gdy pojawił
się jego wychowanek – młody policjant. Było zabawnie.
Ulewny deszcz przeszkodził w grze zespołowi OUTSIDER Blues & Rock Band,
a raczej jego publiczności,
bo zespół nie przerwał wyDokończenie na stronie 2

Zabawa na Piątkę
Pogoda w tym roku dopisała, na doroczny festyn
Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej na osiedlu
Jana III Sobieskiego przyszły tłumy. Tylko przez
chwilę, gdy spadł rzęsisty
deszcz, wyludniło się pod
sceną. A później, im bliżej do występu gwiazdy
wieczoru – Varius Manx
– tym przybywało coraz
więcej mieszkańców.
Tegoroczne Dni Piątkowa

na scenie rozpoczął program
dla dzieci, czyli Kosmokwaki.
Dla milusińskich przygotowano zresztą mnóstwo atrakcji:
malowanie twarzy, wioskę
słowiańską, gumowe zamki,
skoki na linach, liczne stragany z zabawkami…
Później wystąpiły piątkowskie talenty: New Voice oraz
Zakręcone Babki. Była też
Szkoła Ruchu i Tańca Kontrast. Furorę śpiewanymi po
śląsku piosenkami zrobił ze-

Wrócili z tarczą
Na zakończonej w Solcu Kujawskim Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży w Zapasach w stylu wolnym 2015
zapaśniczki i zapaśnicy Klubu Sportowego Sobieski Poznań zdobyli 4 medale.
Zapaśniczki wywalczyły 2 srebrne medale. Amanda Nowak w kategorii do 46 kg, a Weronika Szukała w kategorii do 60 kg.
Zapaśnicy przyjechali do Poznania z dwoma brązowymi
medalami: Gerard Kurniczak w kategorii do 85 kg oraz
Dominik Waśkowicz w kategorii do 42 kg. (na)
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stępu ani na chwilę. I kontynuował go, gdy się wypogodziło. Zaraz po nim wystąpił długo oczekiwany Varius Manx. Niektórzy widzo-
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Zabawa na Piątkę

wie przyjechali na koncert
nawet z odległych dzielnic.
W tym roku uhonorowano też tytułem Piątkowianina na Piątkę profesora Antoniego Szczucińskiego, długoletniego radnego miejskiego. Rozmowę
z nim publikujemy na str. 5
Echa. (big)
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Mailem do redakcji…
Na osiedlu Jagiełły wzdłuż ulicy Stróżyńskiego znajdują się
dwa osiedlowe śmietniki, w obu przypadkach za ich ogrodzeniem
(w krzakach) powstały nielegalne wysypiska śmieci oraz koczowiska bezdomnych, którzy ostatnio przywieźli tam dwie lodówki.
Przy drugim punkcie zalega blaszana klapa od kontenera oraz
meble i zderzak. Jest mnóstwo śmieci i fekaliów plus rozrzucona odzież i pościel, prawdopodobnie skradziona z kontenerów na
zbiórkę odzieży używanej. Drugie wysypisko znajduje się 50 m na
północ. Proszę o interwencję.
Pozdrawiam Karol
Odpowiedź administracji osiedla Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego:
Wskazany teren należy do miasta Poznania, a temat jest nam
znany, gdyż śmieci gromadzone są przez osoby bezdomne. Jednak, na dzisiaj, nasza firma komunalna usunęła przedmioty, które
znajdowały się za boksem śmietnikowym i posprzątała ten teren.
Danuta Zając
***
Witam!
Pragnę poruszyć temat Dni Piątkowa. Któryś rok z rzędu jesteśmy „karmieni” pseudoimprezą Dni Piątkowa. Kończona jest
po godz. 22 potworną kanonadą fajerwerków. Kto przy rozsądnych zmysłach zezwala na coś takiego o takiej godzinie i w obszarze zamkniętym pomiędzy blokami. Następnie włóczą się grupami pijacy, którzy zakłócają ciszę nocną do godziny 3 na ranem.
Jacek Samoliński, osiedle Jana III Sobieskiego
Odpowiedź zastępcy prezesa Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:
Witam Pana,
w imieniu organizatora festynu z okazji Dni Piątkowa pragnę
Pana przeprosić za pewną uciążliwość wywołaną fajerwerkami
kończącymi całą imprezę. Coroczne od wielu lat Dni Piątkowa
są najważniejszą imprezą plenerową organizowaną przez Spółdzielnię dla mieszkańców Piątkowa. Mieszkańcy przybywają licznie na festyn i imprezy jemu towarzyszące i oczekują ich zakończenia pokazem sztucznych ogni. Dzieje się to tylko raz w roku
i dlatego nie jest aż tak uciążliwe, by odbierać radość wszystkim
tym, którzy przychodzą, podziwiają i dziękują za wspaniałe pokazy.
Zatem zapraszamy Pana do wspólnej zabawy w roku przyszłym.
Z poważaniem
Michał Tokłowicz

WARZYWA
I OWOCE

bez nawozów i oprysków,
polecane dla małych dzieci!

PROSTO Z POLA
NATURALNE I ŚWIEŻE
Os. Batorego 75 i 15c,
czynne: pn – pt. 8 - 17, sob. 8 - 14

- renowacja ram
- ceramika
- materiały plastyczne
- pozłotnictwo

Tel. 517 750 665

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

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

ul. Dzięgielowa 27

Sprzedam
pawilon murowany
pow. 55 m2
na osiedlu Jana III Sobieskiego

tel. 600 551 461

OPRAWA
OBRAZÓW
Os. B. Chrobrego –
pawilon k. Złotego Grosza

RADCA

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

codziennie od godz. 8.00

Wystawiam recepty ulgowe

Rejestracja: tel. 601 81 99 26
tel. 61 823 01 63

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

 Przeprowadzki prywatne i firmowe
 Sprzedaż kartonów przeprowadzkowych
 Usługi transportowe (pianina)
Przenoszenie mebli
Kontakt Tel. 61 843 91 61 lub 668 23 24 55
www.123przeprowadzki.pl
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Koziołki rozbiegły się po Poznaniu
Według legendy, w roku 1551 dwa koziołeczki uciekły spod
kucharskiego noża wprost nad zegar ratuszowej wieży, stając
się dla wojewody inspiracją do udekorowania jego mechanizmu
trykającymi się koziołkami. Koziołki zainspirowały też firmę
Aquanet, która z tego symbolu miasta uczyniła wizytówkę obchodów 150-lecia istnienia w Poznaniu nowoczesnych wodociągów.
W ostatnią niedzielę marca na Starym Rynku pod ratuszem „pasło” się stado kolorowych kozłów, przygotowanych
przez Aquanet i partnerskie firmy. Wśród kilkudziesięciu firm była także Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Nasz koziołek został pomalowany w kolorach białym i niebieskim w okna na tle bloku i dodatkowo oznaczony logotypem Spółdzielni. Teraz oglądać go można
przed budynkiem Zarządu na osiedlu Bolesława Chrobrego. Mniejsze dzieci z przyjemnością go codziennie
dosiadają. (big)

Z notatnika miejskiego strażnika
 4 czerwca strażnicy miejscy z Piątkowa zgłosili policjantom informację
o zakłócaniu spokoju oraz porządku
przez grupę osób spożywającą alkohol
miedzy budynkami 16, 17 i 18 na osiedlu Stefana Batorego. Podobną informację, o awanturującym się przy Złotym Groszu na Chrobrego mężczyźnie,
zgłoszono policji 15 czerwca.
 Na koła nieprawidłowo zaparkowanych
pojazdów strażnicy nałożyli w czerwcu
37 blokad. Pouczyli 5 kierowców, mandaty nałożyli na 29, przeciwko trzem
kierowcom wnieśli sprawy do sądu.
 Municypalni 7-krotnie kontrolowali
targowiska piątkowskie. Ukarali dwie
osoby za stosowanie wag niezgodnych
z wymogami. Pouczyli i ukarali po jednej osobie za prowadzenie działalności
w miejscu objętym zakazem.
 Jest coraz cieplej, ale lustracje miejsc
znanych z bytowania bądź grupowania
się osób bezdomnych nie ustają. W
czerwcu strażnicy przeprowadzili ich
24. Z 22 osobami rozmawiali na temat możliwości otrzymania wsparcia
socjalnego. Żadna z nich nie wyraziła
na to chęci. Czterem osobom umożliwiono otrzymanie pomocy medycznej,
a jedną osobę przekazano do Ośrodka
dla Osób Bezdomnych.
 1 czerwca zgłoszono do firmy Wtórpol informację o otwartym pojemniku
z odzieżą używaną.
 2 czerwca strażnicy doprowadzili do
uprzątnięcia przez zarządcę nieruchomości zalegających odpadów przy budynku 31 na ul. Królewskiej. Tego samego dnia pracownicy administracji
na osiedlu Zygmunta Starego udrożnili zasypaną piaskiem i liśćmi studzienkę kanalizacyjną pomiędzy tym osiedlem a osiedlem Bolesława Chrobrego.
 6 czerwca na ul. Obornickiej, a 9
czerwca w Żurawińcu strażnicy zabrali
od znalazców dwa bezpańskie psy. 13
czerwca bezpańskiego psa znaleziono
na osiedlu Stefana Batorego 58. Nie
posiadały one czipów, więc zostały zabrane przez pracowników Schroniska
dla Zwierząt.
 11 czerwca strażnicy zgłosili firmie
Aquanet brak pokrywy włazu stu-









dzienki kanalizacyjnej przy ul. Szymanowskiego 17. Ponieważ było zagrożenie dla zdrowia kierowców i pieszych,
strażnicy zabezpieczyli uszkodzoną
studzienkę taśmą.
Strażnicy z Piątkowa ujawnili 8 nielegalnych wysypisk odpadów. Własnym
staraniem doprowadzili do likwidacji
sześciu, w jednym przypadku wystąpili do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania z
wnioskiem o usunięcie śmieci.
10 czerwca strażniczka szkolna oprowadzała dzieci z Przedszkola nr 163
na osiedlu Bolesława Chrobrego po
siedzibie piątkowskiego referatu Straży Miejskiej Poznania. Dzieci zapoznały się ze sprzętem i działalnością
strażników.
16 czerwca najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 60 otrzymali kamizelki odblaskowe. Strażnicy szkolni wspólnie z przedstawicielem poznańskiego WORD-u podczas prelekcji
przypomnieli dzieciom o zachowaniu
ostrożności podczas pobytu na drodze,
o odpowiedzialnych zachowaniach wobec innych uczestników ruchu drogowego. Istotą bezpieczeństwa jest wzajemna widoczność na drodze i poszanowanie przepisów. Pomocnym może
być projekt profilaktyczny, gdzie poznańskim szkołom podstawowym na
obrzeżach miasta WORD przekazał
kamizelki odblaskowe do stosowania
podczas zajęć poza szkołą, podczas
wycieczek, przemarszów itp. WORD
i strażnicy liczą, że wspólne przedsięwzięcie przyczyni się do przestrzegania również przez dorosłych obowiązku bycia widocznym na drodze
po zmroku.
18 czerwca patrol udał się na osiedle
Bolesława Śmiałego 22, gdzie przebywał pijany bezdomny mężczyzna. Wezwał wiec pogotowie ratunkowe, którego lekarz wydał dyspozycję przewiezienia mężczyzny do Centrum Redukcji Szkód i Wczesnej Interwencji Terapeutycznej. Również do CRSiWIT
przewieziono bezdomnego znajdującego się pod wpływem alkoholu, któ-














ry leżał przy Biedronce przy ul. Naramowickiej.
19 czerwca strażnicy doprowadzili do
usunięcia przez strażaków plamy oleju (około 300-400 metrów) z ul. Naramowickiej.
21 czerwca patrol wezwał do bezdomnego mężczyzny przebywającego na
terenie PST (na wysokości os. Batorego) pogotowie ratunkowe. Lekarz
zadysponował przewiezienie chorego
do szpitala.
26 czerwca starżnicy kontrolowali tereny szkolne z okazji zakończenia roku szkolnego.
27 czerwca dwóch funkcjonariuszy
uczestniczyło w zabezpieczaniu festynu Dni Piątkowa. W jego trakcie wzywali oni pogotowie wodociągowe Aquanetu do wyciągnięcia telefonu komórkowego, który wpadł dziewczynie
do studzienki burzowej przy budynku
42 na Sobieskiego. Telefon wyciągnięto i oddano właścicielce. Następnego
dnia trzech funkcjonariuszy zabezpieczało przejazd XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego. Tym razem nic się
nie wydarzyło.
Do Komisariatu Policji Poznań – Północ przekazano informację o kradzieży ławek z placu zabaw przy ul. Związku Walki Zbrojnej. Komendanta komisariatu poinformowano pisemnie o
kierowcy radiowozu, który dwukrotnie
zaparkował pojazd za znakiem „zakaz
ruchu w obu kierunkach” na terenie
zielonym oraz w strefie zamieszkania
w innym niż wyznaczone przy budynku nr 19 na osiedlu Bolesława Chrobrego. Informacja o tym wpłynęła drogą mailową od mieszkańca osiedla.
23 czerwca strażnicy zgłosili do Wydziału Ochrony Środowiska informację o terenie przy ul. Druskiennickiej,
gdzie prowadzony jest nieoznakowany
skup złomu, który na dodatek nie posiada żadnych cenników.
Z osiedla Bolesława Chrobrego 18 oraz
7 przewieziono rannego gołębia i pisklę gołębie do Ptasiego Azylu w Nowym ZOO. (rafa)

5

ECHO 8/241 (XVIII)

Najważniejsze są sprawy poznaniaków
Rozmowa z Antonim Szczucińskim, radnym miejskim
Podczas niedawnych
Dni Piątkowa został pan
uhonorowany
tytułem
Piątkowianina na Piątkę…
- Jest to dla mnie wielkie zaskoczenie. Zaszczytne
wyróżnienie, choć niespodziewane, jest bardzo miłe i serdecznie za nie dziękuję mieszkańcom Piątkowa, z którym jestem związany od ponad 30 lat. Sprawy
mieszkańców osiedli i Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej są mi bliskie i staram się je wspierać w Radzie Miasta Poznania, w
skład której jestem wybierany nieprzerwanie od 1994
roku. Reprezentując w niej
mieszkańców Piątkowa, Winograd czy Grunwaldu, zawsze najważniejsze są dla
mnie problemy pogodzenia
codziennych oczekiwań poznaniaków i podejmowania
prorozwojowych decyzji ogólnomiejskich. Wiele z nich
udało się przez ten czas rozwiązać ale trudnych spraw
w mieście wciąż nie brakuje. Pamiętam, jaką niegdyś
batalię musieliśmy stoczyć
z ówczesnym prezydentem
Wojciechem Kaczmarkiem
o budowę trasy na Piątkowo
wzdłuż Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Nie przewidziano jej, gdyż uznano,
że odbierałaby pasażerów
PST. Argumenty mieszkańców, władz spółdzielni oraz
radnych na szczęście okazały
się skuteczne i dzisiaj mamy
nowoczesną arterię drogową
oraz szybki tramwaj. Jednak
z drugiej wschodniej strony
piątkowskich osiedli pojawił
się nowy problem komunikacyjny. Dynamiczna zabudowa terenów Naramowic, Radojewa i Umultowa sprawiła,
że na ul. Naramowickiej tworzą się ogromne korki. Koniecznością jest budowa ul.
Nowonaramowickiej z trasą
tramwajową. W najbliższych
latach musi ona powstać. Podobnie jak nowa szkoła podstawowa w tym rejonie. Na
inwestycjach tych skorzystają również mieszkańcy piątkowskich osiedli.
Na razie docenili oni
przede wszystkim decyzje
Rady Miasta o rozszerzeniu bonifikaty na wykup
gruntów.
- W starania o rozwiąza-

nie tej kwestii zaangażowało
się wielu radnych reprezentujących różne opcje polityczne. Przepisy uwzględniające
racje spółdzielców wspierałem ja a także Ewa Jemielity z PIS i Grzegorz Ganowicz z PO oraz wielu innych
radnych. Wspólnie wypracowaliśmy rozwiązania wychodzące naprzeciw postulatom
spółdzielców oraz zmierzające do uporządkowania spraw
własnościowych terenów, na
których stoją spółdzielcze
bloki. Do takich form ponadpolitycznego współdziałania
w samorządzie miejskim dochodzi często. Miasto jest
przecież naszą wspólną sprawą i razem powinniśmy działać dla jego rozwoju. Ważną
częścią miasta są spółdzielnie mieszkaniowe. Na ich
osiedlach mieszka wielu poznaniaków. I to mieszka coraz lepiej i wygodniej, gdyż
poprawia się infrastruktura techniczna oraz estetyka.
Sam wiem to najlepiej, gdyż
od ponad 30 lat mieszkam
na osiedlu Bolesława Chrobrego. Mam też jednak świadomość, że na styku działań spółdzielni oraz jednostek miejskich pojawiają się
niekiedy kwestie sporne. Do
uporządkowania są sprawy
własnościowe miejskich działek, na których stanęły bloki
a także kwestie związane z
rozliczaniem kosztów utrzymania przez spółdzielnie odcinków miejskich ulic czy terenów zielonych.
Postulaty i propozycje
spółdzielni nie zawsze są
uwzględniane przez miasto.
- Mam nadzieję, że pomoc-

ne w wypracowaniu optymalnych form współdziałania będą wybrane niedawno
rady osiedli samorządu pomocniczego miasta Poznania. Tereny Piątkowa obejmują trzy takie rady i chciałbym żeby ich współpraca ze
spółdzielczymi samorządami
oraz administracjami spółdzielczych osiedli dobrze się
układała. Samorząd pomocniczy miasta Poznania ma
określone uprawnienia oraz
środki finansowe, które można wykorzystać z pożytkiem
dla wszystkich mieszkańców
Piątkowa. Z pewnością warto więc rozmawiać i współpracować. W swej działalności społecznej i politycznej
staram się tak zawsze postępować.
Takiej postawie sprzyjają pańskie zainteresowania filozofią?
- Jak myślę o naturze
świata, bezmiarze kosmosu
i czasu, to mogę spokojniej
podchodzić do bieżących wydarzeń oraz zachowań ludzi.
Filozofia pozwala spojrzeć z
dystansu na nasze działania
i właściwej ocenić ich wpływ
na bieg spraw. A obecnie w filozofii fizyki, którymi zajmuję się naukowo na UAM, tak
jak na świecie oraz w kraju i
Poznaniu, dzieje się wiele ciekawego. Następuje swoisty
przewrót. Oswoiliśmy się już
z Wielkim Wybuchem, który przed niespełna 13,7 mld
lat zapoczątkował cały nasz
Wszechświat a teraz najnowsze odkrycia naukowców dotyczące supernowych stawiają to pod znakiem zapytania.
Zachwiały one teorią Wielkiego Wybuchu i być mo-

że trzeba będzie szukać nowej. Ale czy to się uda? Jeżeli teoria cząstek elementarnych jest słuszna, to ponad 99 procent człowieka to
pusta przestrzeń. Atomy, z
których jesteśmy zbudowani
składają się głównie z pustki. Jest jadro i krążące na
odległych orbitach elektrony. Gdyby wyeliminować te
puste przestrzenie to świat
stałby się niezwykle mały.
Rozważanie takich kwestii
pozwala uciec od bieżących
sporów samorządowych, czy
politycznych.
Ale zapewne tylko na
chwilę …
- Tak, przecież w Poznaniu od kilku miesięcy mamy nowe władze. Oczekiwania związane ze zmianą prezydenta miasta były i nadal są duże. Trzeba jednak
mieć świadomość, że efekty
jego działań i decyzji zauważalne będą po roku, dwóch.
Oczywiście, można spektakularnie wymienić osoby na
stanowiskach czy zakazać
parkowania aut przed urzędem, ale rzeczywiste zmiany
w polityce miasta, w kierunkach jego rozwoju wymagają czasu.
W ich wprowadzanie
włączy się również klub
radnych SLD.
- W minionych latach lewica zawierała już porozumienia programowe z poprzednimi prezydentami miasta.
Jednak po raz pierwszy mamy teraz podpisaną szczegółową umowę oraz wiceprezydenta, który dopilnuje realizacji wspólnych uzgodnień.
Wśród nich najważniejsze
są postanowienia dotyczące
dopłat do żłobków, tak żeby wszyscy rodzice ponosili
jednakową odpłatność oraz
rozwój budownictwa komunalnego. W najbliższych latach chcemy zbudować około
4 tysięcy mieszkań. Ponadto
uzgodniliśmy, że w tej kadencji nie będzie likwidacji szkół
i przedszkoli oraz zwiększone zostaną środki na przedsięwzięcia związane z zaspokajaniem potrzeb osób starszych, których jest wśród nas
coraz więcej.
Dziękujemy i życzymy sukcesów w pracy dla
Piątkowa i Poznania.
Rozmawiał:
Walerian Ignasiak

6

ECHO 8/241 (XVIII)

Nagród nie rozdano

Spinningowe na Warcie
W niedzielę, 14 czerwca, wędkarze Koła PZW „Chrobry” spotkali się nad Wartą, by rozegrać
towarzyskie zawody spinningowe o Puchar Zarządu Koła.
Na miejsce zbiórki, brzeg Warty
pod mostem kolejowym od strony
ulicy Karpiej, stawiło się 11 zawodników. Łowiliśmy od 7.30 do 11. Pogoda była jako taka – trochę słońca, trochę chmurek, lekki wiaterek.
Natomiast sama rzeka nie nastraja-

brze ryba wypięła się z kotwiczki pól
metra od brzegu. Zwycięstwo było w
zasięgu ręki! Zdarza się. Okazało się,
że nikt nic godnego zważenia nie złowił. Puchary i nagrody nie zostały
rozdane. Tylko kolega Ryszard, jak
zwykle, przygotował pyszne kiełbaski z grilla.
I tym smakowitym akcentem zakończyliśmy warciańskie spinningowanie.
Zbigniew Jędrys
Zdjęcia – Z.Jędrys i Lidia Styperek

ła optymistycznie z powodu bardzo
niskiego stanu wody.
Rozeszliśmy się, każdy z nadziejami na swoje „bankowe” miejscówki. Niestety, mimo stosowania przeróżnych wahadłówek, obrotówek,
woblerków, twisterów itp. zero ryb.
Co prawda, ktoś wyciągnął sandaczyka, ale zabrakło mu 20 cm do wymiaru – maluszek. Porażka na całej linii. Tylko bolenie się nie przejmowały i uganiały się hałaśliwie na
płyciznach za drobnicą, pokazując że
jednak ryba w rzece jest.
O godzinie za pięć jedenasta kolega Robert chcąc zademonstrować
młodemu wędkarzowi sposób prowadzenia wirówki, zaciął miarowego okonia. Był zaskoczony i zdumiony zarazem, nie mniej niż ta ryba
i chyba tym tylko trzeba tłumaczyć
chęć jak najszybszego wyciągnięcia
zdobyczy na brzeg. Nie zacięta do-

tz'>^dMW
WZ/'/D

tz'>^dMW
WK/'h

ZAPROSZENIE
Specjalistyczny Gabinet Kosmetyczny „Switłana” ma zaszczyt zaprosić na
darmowy pokaz pedicure leczniczego oraz indywidualne, bezpłatne konsultacje
podologiczne, aby poprawić wygląd stóp.
Pokaz odbędzie się 12 września 2015 o godzinie 12.00,
os. Bolesława Chrobrego paw. 110/11 (gabinet)
W programie pokazu:
- prezentacja wykonania profesjonalnego pedicure leczniczego ze szczegółowym omówieniem problematycznych odcisków i modzeli
- omówienie schorzeń stóp, takich jak: grzybice i zespół stopy cukrzycowej
Osoby zainteresowane zapraszamy na pokaz. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (794 798 895), ponieważ liczba miejsc pokazowych jest ograniczona.
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Dni Piątkowa 2015 na sportowo
Dni Piątkowa to nie tylko festyn, o którym piszemy na stroni pierwszej i drugiej. Sekcja sportu i rekreacji Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zorganizowała także kilka imprez sportowo-rekreacyjnych z tej okazji.

nakże po bardzo obfitych opadach deszczu z soboty na niedzielę,
korty tenisowe nie były zdatne do przeprowadzenia zawodów. Or-

DEBLOWY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO
AMATORÓW
Zawody odbyły się 27 czerwca na kortach tenisowych na osiedlu Jana III Sobieskiego. W turnieju tym wzięło udział 7 par, czyli

Zwycięzcy singlowego turnieju tenisowego

Zwycięzcy turnieju deblowego

14 zawodników. W wyniku losowania ustalono dwie grupy, w których rywalizowano systemem każdy z każdym do wygrania jednego seta. Do półfinałów awansowali zwycięzcy poszczególnych
grup. W finale zagrali Ryszard Abramowicz z Romanem Grygorcewiczem, którzy pokonali Roberta Matuszaka i Arkadiusza Jankowiaka 7:5 po bardzo zaciętym pojedynku. W meczu o trzecie
miejsce lepsi okazali się Krzysztof Płonczyński i Marcin Czapracki, pokonując rywali: Piotra Domagałę i Marcina Dziadosza 6:2.
Mecze odbywały się na dwóch kortach ceglanych, momentami grę
utrudniały liczne opady deszczu w tym dniu. Zawody trwały prawie 7 godzin. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary oraz nagrody ufundowane przez PSM.
SINGLOWY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO
AMATORÓW
Singlowe zawody zaplanowano na niedzielę, 28 czerwca. Jed-

ganizatorzy w porozumieniu z uczestnikami, których stawiło się aż
15, postanowili przełożyć te zawody na 4 lipca.
W pierwszą sobotę lipca dopisała słoneczna i upalna pogoda.
Ostatecznie do rywalizacji przystąpiło 12 graczy. Zostali oni podzieleni na 4 grupy po 3 osoby. W grupach grano systemem każdy
z każdym do wygrania jednego seta. Zwycięzcy poszczególnych
grup zagrali pojedynki półfinałowe. Ostatecznie do wielkiego finału, który rozegrano w niedzielę 5 lipca, dostali się Ryszard Abramowicz i Roman Grygorcewicz. Finał był grany do dwóch wygranych setów. Pojedynek był bardzo wyrównany i toczył się bardzo
długo. Ostatecznie o wygranej musiał zadecydować set trzeci, który był rozgrywany jako „tie-break”. Końcowy wynik brzmiał 2:1
w setach 6:7, 6:2, T 7:1 dla Romana Grygorcewicza. Zwycięzcy
otrzymali pamiątkowe statuetki.
MŁODZIEŻOWY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO
Zawody odbyły się 20 czerwca (sobota) na kortach tenisowych
na Sobieskiego. W turnieju wzięło udział 7 zawodników. Podzieleni zostali na 2 grupy po 4 i 3 osoby. W grupach rywalizowano
systemem każdy z każdym do wygrania jednego seta. Do półfinałów awansowało po dwóch najlepszych graczy z poszczególnych
Dokończenie na stronie 11

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Piątkowska Liga Piłki Nożnej
Tabela po meczach rozegranych 28. 6. 2015 r.
GRUPA B
Lp. Nazwa drużyny
li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
1 UKS 12 BATORY IV
13 31 70
34
36
2 DRUŻYNA PIERŚCIENIA
13 29 100 27
73
3 NOT TODAY
12 29 67
27
40
4 TECHNICZNY POKER
13 27 79
35
44
5 GANG ALBANII
13 26 70
33
37
6 Z BUTA WJEŻDŻAM
12 20 39
40
-1
7 TG SOKÓŁ POZNAŃ
12 18 51
33
18
WINIARY
8 UKS 12 BATORY V
12 14 32
48 -16
9 RED BULL TEAM
13
7 25
72 -47
10 JADWIŻAŃSKI KS
13
4 18 107 -89
11 DYNAMO DA VINCI
20
-5 28 123 -95 12wo
12 UKS 12 BATORY I
- zespół wycofany z rozgrywek
13 PRZYSZLIŚMY POPA- zespół wycofany z rozgrywek
TRZEĆ
14 SMOKE WEED EVERYDAY
- zespół wycofany z rozgrywek
1
2
3
4
5

CZERWONE DIABŁY
BATORY IV
AC MATERACE
FC NOWA WIEŚ
MIDAS POZNAŃ

GRUPA OPEN
15 39 104
15 37 95
14 37 80
14 33 114
15 32 69

32
26
22
41
34

72
69
58
73
35

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

BALBINA
LEWOPRAWO
GREEN SQUAD
OZ TEAM
PRIMO
TRACK ATTACK FC
DIADAL POZNAŃ
SPARTANIE
EJBRY Z FYRTLA
COLUMBUS SOCCER
CREW
TĘGIE PYTONY
GANG ALBANII
PI - KO TEAM
BRENDBY POZNAŃ
BLUE DEVILS
MOBIL POZNAŃ
WUCHTA WIARY
FC MAKALAKOS
TERMINATOR NARAMOWICE
BAYERN POZNAŃ
KOMPUTRONIK
TECHNICZNI FANTAŚCI
PODOLANY

13
14
15
15
14
14
14
13
15
15

31
31
29
27
26
25
21
21
20
19

67
66
58
52
63
63
50
51
45
38

20
38
33
43
59
33
41
56
40
53

47
28
25
9
4
30
9
-5
5
-15

14
14
14
14
15
15
13
14
24

18
17
16
16
14
11
7
4
-5

54
48
42
45
38
27
27
21
33

45
65
53
86
86
62
79
85
109

9
-17 2wo/1p
-11
-41
-48 1wo
-35
-52 2wo
-64
-76 14wo

1wo

2wo

24
-8 22 131 -109 14wo
- zespół wycofany z rozgrywek
- zespół wycofany z rozgrywek
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KALENDARIUM PSM
sierpień

- przerwa urlopowa

2 września

- Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna

3 września

- Komisja Członkowsko-Samorządowa

8 września

- Komisja Rewizyjna

24 września

- zebranie plenarne Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Skatepark, wentylatory i parking

Jak każdego miesiąca, czerwcowe obrady
Rady Nadzorczej rozpoczęły się od rozpatrzenia spraw członkowskich. Zarząd Spółdzielni
wysłał do dłużników 80
zaproszeń na posiedzenie Rady. Żadna z tych
spraw nie trafiła jednak
na plenarne posiedzenie.
Część spółdzielców spłaciła zadłużenie, część poprosiła o rozłożenie go
na raty, na co wyrażono
zgodę. Nieliczne pisma
nie zostały skutecznie
dostarczone. W rezultacie, członkowie Rady zajęli się tylko uchyleniem
kilku swoich wcześniejszych decyzji wykluczeniowych w tych przypadkach, gdy dłużnicy w całości wraz z odsetkami
spłacili swoje zobowiązania.
Następnie wysłuchali informacji o wynikach ekonomicznych PSM za cztery
miesiące tego roku. Na eksploatacji podstawowej w gospodarce zasobami mieszkaniowymi wyniki były dodatnie na wszystkich osiedlach. Salda rozliczeń gazu na osiedlach Bolesława
Chrobrego i Jana III Sobieskiego były dodatnie. Jedy-

nie na osiedlach Stefana Batorego, Zygmunta Starego i
na ul. Grobla były ujemne.
Salda rozliczeń zimnej wody były dodatnie. Także na
kontach funduszu remontowego w kwietniu były środki na wszystkich osiedlach.
Skatepark znajdujący się
na terenie parku miejskiego
pomiędzy osiedlami Bolesława Śmiałego i Stefana Batorego był budowany przez
wszystkie osiedla PSM. W
związku z licznymi i postępującymi uszkodzeniami
podjęto decyzję o czasowym zamknięciu obiektu
do czasu przeprowadzenia
niezbędnych prac remontowych. Rada Osiedla Bolesława Śmiałego wystąpiła o sfinansowanie remontu w kwocie 25 tysięcy złotych z centralnego funduszu remontowego. Wywiązała się dyskusja, czy zamiast wydawać na
remonty, nie lepiej byłoby
od nowa coś tam postawić.
Przeważyła jednak opinia,
że przed wakacjami należy
oddać obiekt do użytku, ale
zrobić równocześnie rozeznanie, co powinno tam powstać w przyszłości. Zarząd
wystąpi też do samorządowej rady osiedla, by wspólnie z miastem zmodernizować obiekt.

Kolejna uchwała dotyczyła udzielenia osiedlu Bolesława Śmiałego pożyczki
zwrotnej w wysokości 200
tysięcy złotych na sfinansowanie wymiany 24 wentylatorów dachowych w budynku nr 17. Spłata pożyczki
ze scentralizowanego funduszu remontowego nastąpi w 60 równych miesięcznych ratach.
Rada zatwierdziła korektę planu remontowego osiedla Bolesława Chrobrego w
związku z rozdysponowaniem nadwyżki bilansowej
za ubiegły rok. Dla osiedla Chrobrego wyniosła ona
1.275.089,77 zł. Prawie połowa tej kwoty wykorzystana
będzie na termomodernizację bloku nr 26, wykonane
zostaną też remonty klatek
schodowych, modernizacje
dźwigów, wymiana zaworów podpionowych, wymiany drzwi, remonty posadzek
przed windami oraz wymiany rozdzielni elektrycznych.
Kwota 59 tys. zł przeznaczone zostanie na awarie i nieprzewidziane roboty.
Rada zgodziła się na
wydzielenie części parkingu wykonanego przez UWI
Inwestycje SA Śmiały sp.
k. na nieruchomości ozna-

czonej jako działka 505/13
(os. Bolesława Śmiałego).
Po lewej stronie od wjazdu,
tj. od ul. Księcia Mieszka
I, do wyłącznej dyspozycji
PSM, a po prawej pozostawienie jako ogólnodostępnego do ogólnego, nieograniczonego korzystania. Koszty wydzielenia parkingu pokryje UWI. Następnie Rada
uchwaliła obciążenie prawa
wieczystego nieruchomości
KW nr PO1P/00143550/8,
działka nr 505/13, odpłatnymi służebnościami gruntowymi. Wynagrodzenie podlegać będzie rocznej waloryzacji i płatne będzie od
dnia rozpoczęcia robót budowlanych na poszczególnych działkach.
Przewodniczący Rady
Nadzorczej odczytał list od
mieszkańca osiedla Bolesława Chrobrego 39. Uzgodniono i zaakceptowano odpowiedź na list.
Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej poinformował o
postępie prac nad rozpoczęciem budowy na terenie tzw.
bazy Boranta. UWI przedstawiła kalendarium prac,
jakie wykonano od roku
2014. A najważniejsze, że
właśnie otrzymano decyzję o
warunkach zabudowy. (big)
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Wspomnienie o K. Paprockim

Panie Kazimierzu, Kaziu, Ziutek...
Tymi słowami przewodniczący Rady Nadzorczej
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Rafał Kupś,
w dniu 7 lipca na górczyńskim cmentarzu w Poznaniu
rozpoczął mowę pożegnalną nad grobem śp. Kazimierza
Paprockiego.
Przypomniał on wieloletnią działalność samorządową
Zmarłego w różnych organach Spółdzielni, jego zasługi,
a zwłaszcza jego życiową postawę. Stwierdził, iż był On
człowiekiem otwartym na sygnalizowane problemy, twórczym
w ich rozwiązywaniu i kompromisowym w dyskusjach nad
rozwiązaniami. Dla wielu znających Go osób był tylko Panem
Kazimierzem, znajomym z osiedla Władysława Łokietka
wsłuchującym się w problemy mieszkańców związane
z ich miejscem zamieszkania. Natomiast dla wielu z nas
był po prostu Kaziem, a nawet Ziutkiem, czyli człowiekiem
sympatycznym, towarzyskim i pomocnym. O tej ostatniej
postawie Zmarłego wspomniał na pożegnalnym spotkaniu
kierownik administracji osiedla Władysława Łokietka,
Aleksander Meyza. Przypomniał udzieloną mu przez Niego
pomoc, której doświadczył podczas trudnych dni pobytu
w szpitalu swojej umierającej mamy. Wszystko to dowodzi,
jakim nieprzeciętnym człowiekiem był śp. Kazimierz.
Jego przygoda ze Spółdzielnią zaczęła się 31 stycznia
1974 roku, kiedy to ówczesny Zarząd Spółdzielni na wniosek
Kazimierza Paprockiego przyjął Go w poczet członków
oczekujących na przydział mieszkania i wpisał do rejestru
pod numerem 25804. Trudno dzisiaj powiedzieć, czym
się kierował Zmarły składając swój wniosek do naszej
Spółdzielni, nigdy bowiem nam motywów tej decyzji nie
ujawnił. Być może był to tylko zwykły przypadek, który
sprawił iż mieliśmy możliwość spotkania śp. Kazimierza na
swojej drodze i dzisiaj pozytywnie o Nim wspominać.
Po siedemnastu latach niecierpliwego wyczekiwania
znalazł się On na liście przydziałów upragnionego mieszkania,
by w lutym 1988 roku zamieszkać na osiedlu Władysława
Łokietka. Patronem tego osiedla jest zwycięski polski król,
który przeszedł do historii swoim sukcesem nad Krzyżakami
w bitwie pod Płowcami. To historyczne zwycięstwo patrona
osiedla stało się mottem działania śp. Kazimierza. Wszystko
co brał w swoje ręce, przekuwał bowiem w sukces swój i całej
Rady Osiedla, do której został wybrany przez mieszkańców
w październiku 1990 roku. W grudniu tego samego roku

został jej przewodniczącym po rezygnacji z pełnionej
funkcji i przeprowadzce do Koszalina dotychczasowego
przewodniczącego Janusza Wasilkowskiego.
Jakie sukcesy charakteryzują społecznikowską drogę
śp. Kazimierza? To na pewno budowa budynku nr 14
w osiedlu z przychodnią zdrowia na parterze. Budynek ten
powstał na działce gruntowej otrzymanej od Miasta w drodze
zamiany. Powstała w nim przychodnia lekarza rodzinnego,
która znakomicie skróciła mieszkańcom osiedla drogę do
lekarza, wcześniej bowiem musieli jeździć do przychodni
lekarskiej znajdującej się na Winogradach. To także
przeprowadzenie procesu termomodernizacji wszystkich
budynków mieszkalnych na osiedlu wraz ze stworzeniem
systemu jego finansowania. To nie tylko poprawiło estetykę
budynków i wydłużyło ich żywotność, ale również ograniczyło
ucieczkę z nich ciepła, a co za tym idzie – ograniczyło koszty
ogrzewania mieszkań.
Osiedle było drugim w PSM-ie, w którym docieplanie
bloków już zakończono. Przy okazji wykonano gruntowny
remont wszystkich loggii w budynkach, który zwiększył
bezpieczeństwo osób z nich korzystających, a przede
wszystkim poprawił ich izolacyjność. Nie można także
zapomnieć o budowie drogi wewnętrznej (w ramach
społecznego komitetu, na którego czele sam stanął)
prowadzącej z ulicy Łużyckiej w głąb osiedla i do Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1. To również budowa pawilonu
handlowo-usługowego, w którym znalazła swoje miejsce
administracja osiedla oraz sklep sieci Netto. To wreszcie
przeprowadzenie procesu wykupu od Miasta na własność
gruntów przypisanych do budynków mieszkalnych na
osiedlu.
W sferze niematerialnej sukcesem natomiast są
wymyślone przez śp. Kazimierza i corocznie organizowane
turnieje koszykówki ulicznej, rozgrywane jako mistrzostwa
Piątkowa. Ich 16 edycja miała miejsce w czerwcu tego roku.
Był inicjatorem gwiazdkowego turnieju piłki nożnej, którego 14
edycja odbyła się w grudniu 2014 roku. Te dwa sztandarowe
w PSM-ie turnieje sportowe o zasięgu ogólnopoznańskim
świadczą o zainteresowaniach Zmarłego. Był On bowiem
kibicem wszystkich dyscyplin sportowych, z których dwie
były Jego ulubionymi: piłka nożna i koszykówka. Tej ostatniej
dyscyplinie poświęcił dużo więcej swojego czasu, był bowiem
licencjonowanym sędzią koszykówki.
By tym zainteresowaniom podołać, musiał dysponować
nienaganną kondycją fizyczną. Dlatego dużo rekreacyjnie
biegał, jeździł na rowerze, a przede wszystkim grał, i to
nie byle jak, w tenisa ziemnego. To tylko niektóre, chyba
najważniejsze osiągnięcia śp. Kazimierza i Rady Osiedla,
którą przez tyle lat efektywnie kierował, zyskując uznanie
i szacunek jej członków i zapewne wielu mieszkańców osiedla.
A mogliśmy tego doświadczyć wielokrotnie podczas zebrań
grup członkowskich członków Spółdzielni mieszkających na
osiedlu Władysława Łokietka, a od 2008 roku podczas części
Walnego Zgromadzenia odbywanego na osiedlu.
Śp. Kazimierz Paprocki nie ograniczył się tylko do pracy
na rzecz mieszkańców osiedla, w 1998 roku został bowiem
wybrany członkiem Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej i od tego momentu aktywnie i twórczo
działał na rzecz wszystkich członków Spółdzielni. Jego
ulubionymi zagadnieniami, którym w sposób szczególny się
poświęcał, były sprawy niezawodności technicznej obiektów
Spółdzielczych, jej całej infrastruktury oraz kosztów ich
utrzymania. Dbał o to, by wszystkie budynki spółdzielcze
znajdowały się w nienagannym, dobrym stanie technicznym,
by się zmieniały w taki sposób, by były coraz ładniejsze,
bezpieczniejsze i efektywniejsze w swoim utrzymaniu.
Z drugiej strony, niezwykle uważnie przyglądał się
Dokończenie na stronie 11
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Warto być ostrożnym
rozmowa z radną Ewą Jemielity

Nie ustają próby wyłudzenia pieniędzy od starszych mieszkańców Poznania przez oszustów stosujących metodę „na wnuczka”
lub „na policjanta”…
- Niestety i poznaniacy,
mieszkańcy Piątkowa również,
są narażeni na tego typu przestępstwa. Do starszych mieszkańców oszuści dzwonią na telefon stacjonarny i udając, że są
wnukiem lub wnuczką, proszą
o pilną pożyczkę pod pozorem
okazyjnego zakupu lub pomocy w wybawieniu z kłopotów.
Zmartwieni trudną sytuacją
dziadkowie lub babcie, ciocie
lub wujkowie, a nawet rodzice
wypłacają spore sumy i wręczają pieniądze przysłanym przez
oszustów podstawionym fałszywym kolegom lub koleżankom wnuczków, w rzeczywistości złodziejom. W efekcie tych
przestępczych działań starsze
osoby tracą swoje oszczędności, a często są to duże sumy.
Na czym polega metoda
„na policjanta”?
- Osoby ostrożne, które już
wcześniej słyszały o oszustach
stosujących metodę „na wnuczka” padają ofiarą oszustw, w
których przestępcy podają się
za policjantów lub agenta CBA
albo CBŚ i proszą o pomoc w
ujęciu oszustów, jednocześnie
skłaniając starsze osoby do złożenia pieniędzy „w depozyt”
w celu ochrony właśnie przed
oszustami. Jak to się dzieje?
Najpierw dzwoni oszust udający wnuczka, po krótkiej chwili
się rozłącza, a tuż po nim dzwoni kolejny oszust podający się
za policjanta i prosi o pomoc
w zatrzymaniu szajki oszustów.
Na dodatek, oszust często prosi starszą osobę, żeby nie informowała pracowników banku, w którym wypłaca pieniądze, że to kwoty potrzebne na
pomoc wnuczce lub wnukowi
sugerując, że pracownicy banku współpracują z oszustami.
Czy można się uchronić
przed tego typu przestępstwami?

- Aby skutecznie zapobiegać tego typu oszustwom policja prowadzi szeroką kampanię informacyjną, warto jednak
poprosić także osoby najbliższe
w rodzinie, żeby ostrzegły starszych członków rodziny, a nawet sąsiadów o tym, że mogą
zostać oszukane. Kiedy dzwoni
telefon i ktoś przedstawia się
jako wnuczek lub krewny i mówi, że coś się wydarzyło: wypadek lub choroba warto zadzwonić na prawdziwy, znany nam
numer telefonu kogoś z rodziny, żeby się upewnić iż nasz
rozmówca to prawdziwy wnuczek czy krewny. Policja nigdy
nie poprosi nas o przekazanie
pieniędzy podczas organizowania zasadzki na oszustów.
Wiele mówi się ostatnio
o metodzie „na złotą obrączkę lub sygnet”. Czy spotkała się pani z tego typu przestępstwem?
- W mojej własnej rodzinie
znam przypadek, kiedy ciocia
została zaczepiona na ulicy
przez oszusta, który właśnie
jakoby znalazł złoty sygnet i
zaproponował okazyjne kupno.
Ciocia, zachęcona niską ceną,
kupiła tombakowy sygnet przekonana, że kupuje złoto. Kiedy zorientowała się, że padła
ofiarą oszusta, opowiedziała
wszystko swojej sąsiadce. Zaledwie dwa tygodnie później, sąsiadka cioci zostaje zaczepiona
przez oszusta w ten sam sposób… I co się stało? Niestety,
pomimo wcześniejszego ostrzeżenia, koleżanka mojej cioci
także kupiła bezwartościowy
sygnet! Jak się okazuje, łatwowierność osób starszych jest
doskonałą okazją dla złodziei.
Na czym polega metoda na „paczkę powitalną”?
- Jest to kolejna metoda naciągania starszych ludzi na pieniądze. To proceder, który można nazwać w skrócie „paczka
powitalna”. Polega ona na tym,
iż dzwoni naciągacz, informując że ma dla nas prezent, zapewniając że jest on zupełnie
za darmo. Kiedy dana osoba
się zgodzi na jego przyjęcie,
naciągacz prosi o adres i paczka zostaje przysłana do klienta.
Najczęściej „paczka powitalna”
jest początkiem przysyłania regularnie jakiejś kolekcji, którą
rzekomo zobowiązaliśmy się
abonować. Gehenna zaczyna
się później, nieuczciwa firma
nęka nas monitami o zapłatę,
strasząc firmą windykacyjną
bądź komornikiem.

Jak ustrzec się przed tego typu procederem?
Przede wszystkim nie należy nic załatwiać na telefon, i
w sytuacji, kiedy ktoś dzwoni z
taką propozycją, należy zdecydowanie podziękować i powiedzieć, że się nie jest nią zainteresowanym! Kiedy już wpadniemy w sidła „paczki powitalnej”, w żadnym wypadku
nie należy płacić przysyłanych
przez firmę monitów. Jak instruują policjanci z komendy
na Piątkowie, należy do takiej
firmy wystosować pismo z pytaniem, czy firma posiada podpisaną przez nas umowę o przysyłanie elementów danej kolekcji. Jeśli takie pismo nie pomoże, a przysyłane wezwania nie
ustaną, można zawsze zgłosić
się po poradę do komendy policji, żeby skonsultować się, co
w takim wypadku robić dalej.
Podobna metoda naciągania to sposób „na telekomunikację”…?
W tym przypadku dzwoniący i przedstawiający się za
agenta firmy telefonicznej lub
energetycznej, z której usług
korzystamy, oferuje tańsze rachunki. Zwykle jest to inna firma, która podsuwa przez przysłanego kuriera nową umowę,
w której drobnym drukiem
umieszczona jest faktyczna nazwa firmy, często łudząco podobna do nazwy naszego operatora. Nie spodziewając się
naciągacza, zwykle podpisujemy taką umowę i wpadamy
w pułapkę żądań regulowania
rachunków za usługi, których
przecież wcale nie chcieliśmy
zamawiać. W takim przypadku
możemy wypowiedzieć umowę
w ciągu 14 dni, wysyłając pismo z wypowiedzeniem, najlepiej listem poleconym, na ad-

res naciągacza. Takie prawo
daje nam ustawa. Konsument,
który zawarł umowę poza lokalem firmy lub na odległość
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku
o prawach konsumenta (Dz.U.
z 2014 roku. poz 827), może
w terminie 14 dni odstąpić
od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
Konsument może odstąpić od
umowy, składając przedsiębiorstwu stosowne oświadczenie o
odstąpieniu od umowy. Dla zachowania terminu wystarczy
wysłanie oświadczenia przed
jego upływem. W przypadku
odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy
zawartej poza lokalem firmy
umowę uważa się za niezawartą. Na dodatek, firma ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od
dnia otrzymania oświadczenia
konsumenta o odstąpieniu od
umowy, zwrócić konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
Warto być ostrożnym, żeby nasze oszczędności nie padły łupem oszustów, warto też
na te tematy rozmawiać w rodzinach. Może się bowiem okazać, że prawdziwy wnuczek nieprędko dostanie od swojej babci nowy komputer, gdy ta padnie wcześniej ofiarą oszusta.
Warto, żeby i młodzi ludzie
mieli to na uwadze. Mam nadzieję, że kampania informacyjna zorganizowana zarówno przez policję, jak i radnych
osiedlowych ustrzeże naszych
mieszkańców przed podobnymi kłopotami. Wkrótce Rada
Osiedla Piątkowo będzie prowadzić akcję informacyjną na
ten temat. (nae)
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Dni Piątkowa 2015 na sportowo
Jednakże zawodnicy, którzy przegrywali mecze, rywalizowali dalej o niższe lokaty. Do finału doszli Krzysztof Grausz oraz Waldemar Bogdański. Rozegrali oni bardzo emocjonujący mecz finałowy. Lepszy w tym starciu okazał się Krzysztof Grausz, który ostatecznie wygrał Turniej Tenisa Stołowego z okazji Dni Piątkowa.
Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe puchary. Zawody rozegrano na pięciu stołach tenisowych i toczyły się do wygrania 3 setów.
MŁODZIEŻOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

Zwycięzcy Młodzieżowego Turnieju Tenisa Ziemnego
Dokończenie ze strony 9

grup. W finale Marcin Pietrasiak pokonał Karola Górskiego 6:2
i wygrał cały turniej. W meczu o trzecie miejsce Jakub Soch pokonał Aleksandrę Domagała 6:0. Wszyscy zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki oraz drobne upominki.

Podczas turnieju tenisa stołowego

Pingpongowi oldboje

SINGLOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
– KATEGORIA OPEN
Zawody ping ponga odbyły się 8 czerwca (poniedziałek) w auli
Gimnazjum nr 12 na os. Stefana Batorego. W turnieju wystartowało 11 zawodników. Gracze rywalizowali w systemie pucharowym.

Turniej dla młodzieży gimnazjalnej odbył się 15 czerwca (poniedziałek) w auli Gimnazjum nr 12 na os. Stefana Batorego. Wystartowało 17 zawodników, którzy rywalizowali w 4 grupach. Po
meczach eliminacyjnych toczonych każdy z każdym do półfinałów
zakwalifikowali się zwycięzcy poszczególnych grup. W wielkim finale spotkali się Paweł Strzelczyk oraz Piotr Rosak. Lepszy w tym
starciu okazał się Paweł Strzelczyk, który pewnie pokonał rywala
w setach 2:0 i wygrał Turniej Tenisa Stołowego z okazji Dni Piątkowa. Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe puchary. Zawody zostały rozegrane na pięciu stołach tenisowych i toczyły się do wygrania dwóch setów.
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
Turniej piłkarski rozegrano 27 czerwca (sobota) dla zespołów
młodzieżowych w kategorii B (szkoły gimnazjalne). Wystartowało 10 zespołów i grano systemem pucharowym. Mecze trwały 2
Dokończenie na stronie 15

Wspomnienie o K. Paprockim
Dokończenie ze strony 9

wydatkom związanym z utrzymaniem na należytym
poziomie całej materialnej substancji osiedlowej. Ważył
z dużą rozwagą konieczność zwiększania wydatków na
utrzymanie oraz modernizację obiektów i ich infrastruktury
z możliwościami materialnymi mieszkańców. Niełatwo było
Zarządowi Spółdzielni przekonać Pana Kazimierza do
akceptacji zwiększania opłat zależnych od Spółdzielni. By
móc te decyzje podejmować, zawsze dużą uwagę poświęcał
materiałom dostarczanym radnym przez spółdzielcze służby.
Do ich analizy na komisjach problemowych Rady Nadzorczej
przystępował zawsze przygotowany, co świadczy, iż ogromną
rolę przywiązywał do swojej pracy w tym decyzyjnym organie
samorządowym Spółdzielni.
Potrafił także formułować swoje, często odmienne od

pozostałych, stanowisko w konkretnych sprawach i twardo
go bronić, przekonując niejednokrotnie pozostałych członków
tego gremium o swojej racji. Zawsze zależało mu na tym, by
podejmowane decyzje były najkorzystniejsze dla członków
Spółdzielni. I właśnie za taką postawę należą się śp.
Kazimierzowi wyrazy uznania i podziękowania.
Za to wszystko, co uczyniłeś dla nas Panie Kazimierzu,
Kaziu, Ziutku serdecznie Tobie dziękujemy. Za to, że byłeś
z nami, za to, że pomagałeś i przekonywałeś do tego, co było
dla nas wszystkich korzystniejsze, za Twoje oceny i inicjatywy,
za Twoje dobre słowa i uśmiech, który często gościł na Twojej
twarzy, zwłaszcza gdy osiągaliśmy sukces. Dlatego zapewniamy
o naszej pamięci o Tobie i przyrzekamy, iż pozostaniesz
w naszych sercach na zawsze. Spoczywaj w spokoju.
M.T.
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Prosto z miasta

Nieustający sezon ogórkowy
Sezon ogórkowy zaczęliśmy za sprawą pewnej kandydatki na prezydenta już wczesną wiosną. Media i politycy
czynią wiele, by ogórkowa mizeria trwała nieustająco. Problemy Grecji i jej niby wychodzenie ze strefy euro zamieniły się niemal w operę mydlaną. Podobnie jak „zwycięska”
wojna z dopalaczami. Nawet
zamachy terrorystyczne na turystów, choć spektakularne,
wydają się jakieś mało realne. Statystycznie zginęło w
nich znacznie mniej osób niż
na polskich drogach lub plażach podczas jednego upalnego weekendu.

Tak się porobiło, że nic
już nie wiadomo, a z pewnością nie wiadomo nic na pewno. Co rusz bowiem okazuje
się, że rzeczy mają się nie tak,
jak się nam zdawało albo na
jaw wychodzą nowe fakty i to
nie tylko z podsłuchów. Pod-

czas niedawnej debaty radnych
z kierownictwem Term Maltańskich dowiedzieliśmy się,
że ten nowoczesny obiekt nie
spełnia wymagań międzynarodowej organizacji i nie można
na nim rozgrywać najważniejszych światowych imprez. Owszem, szkolne zawody lub jakieś telewizyjne widowiska organizować można, ale już nie
mistrzostw świata czy Europy,
na których mogłoby się miasto
wypromować i zarobić.

Do promocji pozostają
więc Poznaniowi festiwale.
Nawet jeden się nie skończy, a
już drugi lub trzeci się zaczyna.
Bogactwo festiwalowe bierze
się nie tyle z potrzeb uczestników, ile ze szczodrych dotacji
miasta. Gdy tylko zmniejszyła
się ona na Transatlantyk, to
już jego organizatorzy przenoszą go do Łodzi, która grosza
nie poskąpi. Poznaniacy zniknięcia jednego festiwalu pew-

no nawet nie zauważą, zresztą
w jego miejsce powstanie wnet
kilka nowych.

Ruch bowiem, zwłaszcza festiwalowy i kadrowy, jest spory
i widać, że po paru miesiącach
sprawowania urzędu przez
nowego prezydenta w Poznaniu żyje się lepiej. Oczywiście
nie wszystkim mieszkańcom,
lecz kilku nowym urzędnikom.
Pan prezydent zapowiedział
bowiem powołanie kolejnego
swego pełnomocnika, tym razem do spraw przeciwdziałania wykluczeniu oraz promowania różnorodności, równości i sprawiedliwości. Tworzenie ważnych stanowisk idzie
więc sprawnie. Od jakiegoś
czasu działają np. specjalny
oficer rowerowy i pełnomocnik
od komunikacji. Ale efekty ich
urzędowania trudno dostrzec.
Ścieżek rowerowych nie przybywa, przejścia przed dwor-

cem kolejowym jak nie było,
tak nie ma.

Szansą na zmiany wydaje się więc udział w modnych
obecnie budżetach obywatelskich. W powszechnym głosowaniu mieszkańcy mogą decydować o wydatkowaniu niewielkiej części ogólnego budżetu miastu. O przeznaczeniu
jego lwiej części decydują nadal radni z rządzących partii. W Poznaniu zdecydowano, że pod głosowanie poddane zostaną wszystkie zgłoszone przez obywateli projekty. A wśród nich znalazła się
propozycja sfinansowania referendum w sprawie odwołania
obecnego prezydenta. Poznaniacy będą więc mogli zdecydować, czy już na to czas. Czy
może jeszcze poczekać na kilka
nowych festiwali oraz powołanie kolejnych pełnomocników?
WIST

Patroni ulic piątkowskich

Franciszek Kleeberg (1888 – 1941)
Jednym z patronów ulic
na południe od osiedla Władysława Łokietka jest generał Franciszek Kleeberg, bohater kampanii wrześniowej
1939 roku.
Urodził się 1 lutego 1888
roku w Tarnopolu, był synem
powstańca 1863 r., absolwentem korpusu kadetów w Hranicach i Akademii Wojskowo-Technicznej w Mödling. Od
sierpnia 1908 r. służył jako
zawodowy oficer w armii austro-węgierskiej. Początkowo
był w różnych sztabach polowych, w 1915 r. został przeniesiony do Legionów Polskich,
w stopniu kapitana służył w
II Brygadzie LP, a następnie
był szefem sztabu III Brygady LP. W 1917 r. skierowany
do Polskiej Siły Zbrojnej (Polnische Wehrmacht), służył w
Inspektoracie Wyszkolenia.
Później do kwietnia 1918 roku był komendantem kursu
wyszkolenia artylerii w Garwolinie, skąd karnie przeniesiono go do armii austriackiej; był oficerem sztabu (w
stopniu majora) 54 Brygady

Piechoty. Od 18 grudnia 1918
r. w Wojsku Polskim, w stopniu podpułkownika Sztabu
Generalnego (czyli dyplomowanego). Potem kolejno: do
19 III 1919 szef sztabu Dowództwa „Wschód”, zastępca
szefa Departamentu I Ministerstwa Spraw Wojskowych
(późn. Oddziału I Sztabu Generalnego). Od lipca do połowy sierpnia 1920 r. szef
sztabu 1 Armii, a następnie
szef sztabu grupy operacyjnej gen. Kazimierza Raszewskiego. Od 15 X 1920 do
października 1922 szef sztabu Dowództwa Okręgu Generalnego w Poznaniu (Okręgu
Korpusu nr VII). W październiku i listopadzie 1922 r. dowódca piechoty dywizyjnej 14
Dywizji Piechoty (w stopniu
pułkownika), a po ukończeniu
kursu informacyjnego w Warszawie – dowódca tej jednostki do 30 V 1924 r.
Od czerwca 1924 do października 1925 r. studiował
na Wyższej Szkole Wojennej
w Paryżu, a w listopadzie
1925 r. objął funkcję II dyrek-

tora nauk w Wyższej Szkole
Wojennej w Warszawie – de
facto jako zastępcy dyrektora,
płk. Ludwika Faury. W dniu
19 III 1927 r. wrócił do służby liniowej, na stanowisko dowódcy 29 Dywizji Piechoty.
1 stycznia 1928 mianowany
generałem brygady. Od 4 III
1936 r. dowódca Okręgu Korpusu III w Grodnie, od 1938
– Okręgu Korpusu nr IX w
Brześciu nad Bugiem. Choć
pełnił owe, w gruncie rzeczy
administracyjne, funkcje na
czas wojny przewidziany był
do służby na dowódczym stanowisku liniowym.
Mimo tego po wybuchu
wojny z Niemcami wciąż pozostawał na stanowisku dowódcy OK. IX, od 22 września jako dowódca terytorialny, usiłował ustalić zasady porozumienia z wkraczającymi
oddziałami Armii Czerwonej.
Od 9 IX 1939 r. stał na czele
Grupy Operacyjnej „Polesie”,
złożonej głównie z jednostek
z ośrodków zapasowych stacjonujących na obszarze podległym DOK IX.

Początkowo zamierzał
udzielić pomocy walczącej
Warszawie, a po kapitulacji
stolicy podjął marsz na południe. Od 2 do 5 X 1939
r. pod Kockiem stoczył zwycięską bitwę z niemieckimi:
13 Dywizją Zmotoryzowaną
i 14 Korpusem Zmotoryzowanym. Ostatecznie jednak
zmuszony do złożenia broni,
wydał rozkaz pożegnalny do
wojska, szeroko znany i komentowany w opracowaniach
poświęconych kampanii wrześniowej.
Przebywał w niewoli niemieckiej, w obozie Oflag IV
B w Königstein. W dniu 5
kwietnia 1941 r. zmarł w
szpitalu w Weisser Hirsch
pod Dreznem, był pochowany
na cmentarzu w Neustadt. 1
stycznia 1943 r, pośmiertnie
awansowany na generała dywizji. W 1969 roku jego prochy przewieziono do kraju i
5 października złożono na
cmentarzu w Kocku, wśród
mogił żołnierzy Września.
Marek Rezler
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Wakacyjny romans
Wreszcie wakacje! To upragniony czas, kiedy możemy odpocząć i odreagować. Słońce pobudza nasze zmysły, feromony unoszą się w powietrzu, a twoje serce zaczyna bić w przyspieszonym rytmie. Beztroska tak, utrata zmysłów nie!
Romans wisi w powietrzu
Wyczekiwany cały rok urlop pragniemy przeżyć intensywnie i maksymalnie go wykorzystać. Wakacje sprawiają, że mamy ochotę zaszaleć, a konsekwencje nie wydają się tak bardzo przerażające. Wysokie temperatury
sprzyjają odsłanianiu wdzięków, a to pobudza wyobraźnię. Czujemy się wtedy bardziej atrakcyjni, a nasz popęd seksualny jest większy, stajemy się bardziej odważni. Wyjeżdżając na urlop z partnerem/ką, mamy szansę mocno podgrzać temperaturę nawet w długoletnim
związku. Single natomiast mogą liczyć na płomienny romans. Dzięki zbawiennemu wpływowi słońca i wysokiej
temperatury hormony miłości szaleją, a nasz apetyt na
seks sięga zenitu.
Wakacyjny teatr ról
Podczas urlopu możliwość miłego spędzenia czasu
staje się sprawą priorytetową. Na wakacjach ożywa nasza uśpiona na co dzień spontaniczność. Nagle piękniejemy, stajemy się swobodni i otwarci. Aby potencjalnym partnerom wakacyjnego romansu wydać się bardziej atrakcyjnymi, ulegamy przeobrażeniu, często udajemy kogoś, kim tak naprawdę nie jesteśmy. Ulegamy
pokusie i odgrywamy role, o których nigdy się nam nie
śniło. U wielu osób skłonność romansowania rośnie razem z odległością od domu. W wypoczynkowych miejscowościach przybywa więc modelek, projektantek mody, właścicielek salonów piękności. Przykładni mężowie
stają się prezesami, biznesmenami, artystami. Często z
palców znikają obrączki, a ślady po nich zacierane są
samoopalaczami, bo na efekt naturalnego opalenie zbyt
długo trzeba czekać.
Bez zobowiązań
Zarówno kobiety, jak i mężczyźni przyznają, że letnie
romanse kończą wraz z wakacjami. Wakacyjny nastrój
nie sprzyja poznaniu prawdziwych cech drugiej osoby, to
główny powód szybkich rozstań. Dlatego rozpoczynając
wakacyjną znajomość warto określić oczekiwania wobec
partnera/ki i zachować zdrowy rozsądek. To nas uchowa
od miłosnego zawodu. Nawet najbardziej dziki seks nie

jest gwarancją przetrwania związku. Miłość, której początkiem była piaszczysta plaża, ma szansę przetrwać
jeżeli po zakończeniu „turnusu” nadal jest pielęgnowana.
Nie wszystkim jednak zależy na kontynuacji. Dlatego po
pierwszej randce wystrzegajmy się myślenia, że to miłość naszego życia i traktujmy takie znajomości z przymrużeniem oka, by uniknąć gorzkiego rozczarowania.
Znajomości bez zobowiązań są tak bardzo popularne na
urlopie, gdyż zapewniają nam poczucie niezależności.
Głowa na karku
Bez względu na to, jak świetnie się bawimy, miejmy
głowę na karku. Jeśli dojdzie do zbliżenia, pomyślmy o
konsekwencjach. Dlatego zawsze pamiętajmy o zabezpieczeniu. Prezerwatywa nie tylko zabezpieczy przed
niechcianą ciążą, ale także przed chorobami wenerycznymi. Nie przesadzajmy z alkoholem, jeśli wiemy, że po
alkoholu stajemy się zbyt swobodni, skłonni robić rzeczy,
których na drugi dzień możemy żałować. Warto też pamiętać, że seks w miejscach publicznych np. plaża czy
wydmy jest karalny.
Zapomnij o romansie
Jeśli psychiczna i fizyczna bliskość to dla ciebie coś
wyjątkowego, zapomnij o przygodnym seksie. Szczególnie kobiety łatwo włączają uczucia, nawet wtedy, gdy kochanek nie ma poważnych zamiarów. Wakacyjna przygoda ma sprawić nam przyjemność. Jeśli czujemy, że
takie swobodne zachowanie mogłoby przyprawić nas
o moralnego kaca – nie brnijmy w to, lecz pozostańmy
przy flircie. Jeśli w domu ktoś na nas czeka, zastanówmy się, czy warto ryzykować związek dla przygodnej
znajomości? Nawet jeśli utrzymamy nową znajomość w
tajemnicy, okazać się może, że zaangażowaliśmy się w
nią emocjonalnie. Nie ryzykujmy też, gdy pragniemy zemścić się na obecnym partnerze, romans to nie lek na
kryzys w stałym związku. Wakacyjne zauroczenie może sprawić nam dużo frajdy, jeśli wiemy, czego naprawdę chcemy, na co możemy sobie pozwolić oraz zdajemy
sobie sprawę ze wszystkich konsekwencji.
Małgorzata Remlein
Autorka tekstu jest psychologiem. Prowadzi psychoterapię
indywidualną oraz terapię par (również LGBT). Specjalizuje się
w psychoterapii zaburzeń lękowych.
Gabinet Psychologiczny – tel. 660-140-488
lub www.malgorzataremlein.pl

Specjalizacja biur Krajowej Informacji Podatkowej
Od 1 lipca 2015 r. nastąpiły zmiany
w właściwości urzędów skarbowych, do
których składa się wniosek o interpretację. O tym, gdzie wysyłamy wniosek, zadecyduje również
rodzaj podatku, w zakresie którego składamy wniosek, a
nie tylko i wyłącznie – jak dotychczas – miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby wnioskodawcy.

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

Ministerstwo Finansów zdecydowało się odejść od modelu właściwości miejscowej na rzecz specjalizacji rzeczowej organów upoważnionych do wydawania interpretacji.
Specjalizacja biur Krajowej Informacji Podatkowej będzie
polegać na tym, że wyznaczone biura będą udzielać informacji telefonicznej i interpretacji podatkowych w wybranych podatkach.
Od 1 lipca 2015 r. biura w Toruniu i Piotrkowie Trybunalskim będą specjalizować się w PIT. VAT-em zajmować
się będą głównie biura w Lesznie i Płocku. Natomiast Biuro w Bielsku-Białej ma być odpowiedzialne za akcyzę, PCC,
spadki i darowizny, CIT oraz inne podatki. (nad)

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

Tel. 61 822 78 57, 601 56 87 32
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CZĘŚĆ
GŁOWY

POZNAŃSKA
RZEKA

SŁODKI
PRZYSMAK

OKRYCIE

MRUCZEK

KRÓLESTWO
LWA

OBWÓD
W BUŁGARII

9

POTRZEBNY
ZA
GRANICĄ

18

GŁÓWNA
TĘTNICA

11

Krzyżówka
z Echem

10

Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru brzmiało: Kanikuły czar.

CYMES

NP.
SOLANKA

2

13
CIĄG
POWIETRZA

HUMORKI

OBEJŚCIE

- Jakie są moje szanse,
doktorze?
- Przeprowadzałem tę
operację 95 razy…
- Uff, to dobrze.
- …i w końcu musi się
udać.

FIKCYJNA
KRAINA
LUB
UNCJA

7

BYWA PO
PACHY

4

17

WYSOKIE
ZBOŻE

ZALOTNICA

15

W ALFABECIE
PRZED Z



14

RESORT

JEDNOSTKA
POWIERZCHNI

ZESPÓŁ OD
LAMBADY

LICZYDŁO



DŻWIĘK
GAMY

Z KUMYSU

RODZAJ
GRUSZKI

16

3

5

BANKIET

LEWY
DOPŁYW
WISŁY

NAZWISKO
KOFIEGO

ZABÓJCA
ABLA
ANNA
Z NIEMIEC

TUZ

Z DZIURAMI

6

PAPUGA

12

- Dzień dobry, nazywam
się Adam Wąsik i chciałbym
kupić pół litra wódki czystej.
- Proszę bardzo – mówi ekspedienta. – I wcale
nie musi mi się pan przedstawiać.
- Ależ, droga pani, ja nie
jestem anonimowym alkoholikiem!
Krzyżówka nr 8

KARACZAN

1
SZNUR
NA
MUSTANGA

Żona pyta męża:
- Zdzichu, dlaczego sąsiad dał synowi na imię
Hamlet?
- Jego syn czy nie jego –
oto jest pytanie!

8
KRAB
MRUGACZ

MARKA
SAMOCHODU

ACAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18

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). Bez tyn żar we łbie ci się lęgną ino
głupie, chociaż cołkiem przyjemne myśli. Ale zaś na letnich wygibach lepiej się ustatkuj i żodnych brewerii nie wyczyniaj.
BYK (21.04 - 21.05). Nawet nie myśl o letnim nygusowaniu
i cywaniu na słonyszku. Wew robocie przyjdzie ci chapać za wiarę,
która wypoczywa, a w domu trza się wziąć za remont i porzundki.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Za fifne pomysły i akuratną
robotę skapły ci awanse i bejmy. Jak się dalej będziesz fest przykładać do nowych obowiązków, to wnet uzorgujesz wuchtę bejmów.
RAK (22.06 - 22.07). Bez zbędnego stalowania się wykorzystaj ciepłe dni na wygib za miasto lub spotkania zez kumplami.
Z takiego lofrowania i blubrania może wyniknąć wiele dobrego.
LEW (23.07 - 22.08). Wakacyjna rajza zez famułą i gzubami będzie całkiem fest. Ale zaś na tych balangach za frechownie
se nie poczynaj, bo jeszcze w kalafę zarobisz i poruty se narobisz.
PANNA (23.08 - 22.09). Jakoś te wakacyjne miesiące trzeba będzie przepynkać. Chociaż wew robocie będziesz musiał chapać za dwóch abo i trzech, ale zaś potem będzie już ino lepiej.

WAGA (23.09 - 22.10). Chociaż bez lato przestań się cięgiem glapić wew telewizor abo komputer. Jesteś szportowny szczun
i zadbaj o własne zdrowie. Przyda się trochę diety i dużo biegania.
SKORPION (23.10 - 22.11). Bez wielkiego stalowania się
i mądrowania bierz się do chapania wew robocie. Trza się będzie trochę umordować, ale zaś uzorgujesz pełną kabzę bejmów.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Z boczenia się na famułę nic dobrego nie wyniknie. Szkoda czasu na borchanie się i marudzenie.
Lepiej zabierz famułę do hipermarketu na zakupy abo jakie słodkie.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Nawet wew wakacje pamiętaj
o wszelakich kwitach oraz inszych urzędowych sprawach. Ale zaś
porzundek w nich musi być, bo inaczej popadniesz w bachandryje.
WODNIK (21.01 - 20.02). Za frechownie ze swoją eką se
nie poczynaj. Zamiast się stalować i udawać mądrego, lepiej poblubrać abo zrobić jaki wspólny wygib za miasto. Ale zaś będzie fest.
RYBY (21.02 - 20.03). Nie ma się co borchać na szefów. Lepiej pomyśleć o jakim krótkim wygibie za miasto albo na działkę.
Lofrowanie zez wiarą będzie fest ino uważej, by poruty nie narobić.

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.
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Dni Piątkowa 2015 na sportowo

TECHNICZNY POKER

Konkursy sprawnościowe na mecie rajdu rowerowego

UKS 12 BATORY IV

razy po 12 minut, a w przypadku remisu rozstrzygały 3 serie rzutów karnych. Do finału doszły zespoły TECHNICZNY POKER
oraz UKS 12 BATORY IV. Po bardzo zaciętym i wyrównanym
meczu, prowadzonym w szybkim tempie, lepsi okazali się zawodnicy TECHNICZNY POKER, którzy pokonali ostatecznie rywali
3:2. Nowością w tym turnieju była rywalizacja o trzecie miejsce
w postaci konkursu rzutów karnych. Wygrali ją zawodnicy zespołu TG SOKÓŁ WINIARY POZNAŃ, którzy pokonali 5:4 DRUŻYNĄ PIERŚCIENIA.
Podczas zawodów prowadzono konkursy piłkarskie, w których
startowali gracze z zespołów. Między innymi rywalizowano w żonglerce, celności uderzeń oraz podań. Dla najlepszych ufundowano
małe niespodzianki.
Wszystkie mecze rozegrano na boisku typu orlik przy
Szkole Podstawowej nr 17 na osiedlu Bolesława Chrobrego. Dwie najlepsze drużyny nagrodzono pamiątkowymi
pucharami, każdy zawodnik otrzymał też piłkę. Wszystkie
nagrody ufundowała sekcja sportu Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Zespoły grające w turnieju były reprezentowane przez średnio 8-10 osób na drużynę.
RODZINNY RAJD ROWEROWY
28 czerwca, w niedzielę, odbył się siedemnasty już, tradycyjny Rajd Rodzinny z okazji Dni Piątkowa. Pomimo zapowiedzi niekorzystnej pogody na starcie stanęło 65 uczestników. Rajd ruszył
punktualnie o godzinie 10, trasa wiodła przez osiedle Jana III Sobieskiego, Złotniki, Suchy Las i Biedrusko. Na mecie rajdu, czyli w „Kuźni”, uczestników poczęstowano wojskową grochówką.
Rozegrano trzy konkursy dla rodzin – rzut do celu bidonem,
oponą rowerową oraz próba prędkości maksymalnej na rowerze treningowym. Udział wzięło dziesięć trzyosobowych drużyn. Po zaciętym boju pierwsze miejsce zdobyła rodzina Olichwerów – Marcin, Oskar, Michał. Żeby wyłonić zdobywców drugiego i trzeciego miejsca, niezbędna okazała się dogrywka. Była to konkurencja
w staniu w miejscu rowerem na czas. Drugie miejsce zajęła rodzina Surmów – Lucyna, Karol, Dobrochna. Na ostatnim stopniu po-

W konkursach uczestniczyły całe rodziny

Rodziny z trofeami rajdowymi

dium stanęła Jeske w składzie Andżelika, Dawid i Maks. Rozegrano też konkurencje indywidualne.
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe znaczki XVII Rajdu Rodzinnego. Każdy otrzymał też los, który na koniec rajdu brał udział w
losowaniu atrakcyjnych nagród – było ich tak wiele, że mało kto
pojechał do domu z pustymi rękoma.
MISTRZOSTWA SZTAFET SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH W PŁYWANIU
11 czerwca (czwartek) na pływalni ATLANTIS na os. Stefana
Batorego odbyły się zawody pływackie sztafet w dwóch kategoriach wiekowych: szkół podstawowych i gimnazjalnych. W każdej
sztafecie występowało razem po 10 osób, po 5 dziewcząt i 5 chłopców. Każdy zawodnik miał do przepłynięcia 25 metrów. W zawodach uczestniczyło 10 sztafet. W klasyfikacji szkół podstawowych
najlepsi okazali się zawodnicy SP Koziegłowy, którzy wyprzedzili SP 34 z os. Bolesława Śmiałego. W kategorii gimnazjów wygrali przedstawiciele Gimnazjum nr 12 z os. Stefana Batorego przed
Gimnazjum nr 54. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary. (and)
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Dzień Sąsiada na osiedlu Stefana Batorego

Stowarzyszenie Bakcyl, w którym bardzo
aktywnie
działa
radna
Małgorzata Chełkowska-Dorna
z Rady Osiedla Piątkowo, wraz ze Stowarzyszeniem ETAP podjęły
się organizacji Dnia Sąsiada na Osiedlu Stefana Batorego w Poznaniu. Impreza odbyła się
20 czerwca na boisku
pod lasem.

Wszystkie atrakcje dla
mieszkańców osiedla były
nieodpłatne dzięki wsparciu otrzymanemu od sponsorów – jak na Dzień Sąsiada przystało, lokalni przedsiębiorcy i instytucje wsparły tę radosną inicjatywę. W
programie były:
- zamki dmuchane
- wielkie bańki mydlane
- zabawki z balonów
- malowanie buzi
- konkurencje i zabawy

sportowe dla całych
rodzin
- stoisko poradnictwa
ogrodniczego
- zabawy z chustą klanza
- stoisko z ciastem
- pizza z lokalnej pizzerii
Raptorius dla uczestników
- wata cukrowa
- tworzenie mapy wymarzonego osiedla
- punkt porad dotyczących zdrowego jedzenia
Impreza odbyła się na terenie osiedla Stefana Batorego po raz
pierwszy, a uczestnicy mogli wziąć
udział w wielu zabawach i konkurencjach na udostępnionym przez Radę Osiedla Piątkowo na boisku sportowym.

Dzień Sąsiada cieszył się
dużym powodzeniem wśród
mieszkańców, a zwłaszcza
dzieci. Na ręce przewodniczącej Rady Osiedla Piątkowo wpłynęły podziękowania od mieszkanki, Moniki Woźniak, która wyraziła zadowolenie z festynu.
Udział w nim stanowił doskonałą okazję do zawarcia
nowych znajomości i umożliwił jej nie tylko poznanie
kilku rodzin z okolicznych
bloków, a nawet zacieśnienie więzi z sąsiadami z własnego bloku.
Za trafną inicjatywę
uznana została także możliwość wpisania lub narysowania pomysłów mieszkańców na mapie osiedla.
Pani Woźniak w piśmie do
Rady Osiedla wyraziła nadzieję, że impreza, trafnie
nazwana: „Dzień Sąsiada”,
integrująca lokalną społeczność, będzie się odbywać każdego roku. A tymczasem, w planach Rady
Osiedla Piątkowo jest organizacja podobnej imprezy już we wrześniu na osiedlu Bolesława Chrobrego
Ewa Jemielity
Przewodnicząca Rady Osiedla
Piątkowo

Działo się w klubie KORONA
W wakacje klub seniora Korona na osiedlu Bolesława Śmiałego jest czynny we wszystkie dni powszednie. 8 lipca np. odbyło się wspólne wyjście
na Stary Rynek połączone z krótkim zwiedzaniem.
15 lipca seniorzy uczestniczyli w zawodach badmintona.
Raz w tygodniu przed południem odbywał się wakacyjny kurs języka angielskiego dla chętnych. Natomiast po
południu spotykano się na wakacyjnym kursie tańca, czyli Latino solo dla Pań. Były to darmowe warsztaty, w których programie uczono się następujących tańców: salsę,
cha-cha, paso doble, taniec brzucha itd.
Także w sierpniu kontynuowany będzie kurs języka angielskiego. A 12 sierpnia zaplanowano plenerowe zajęcia
w klubie, czyli wspólne śpiewanie, konkursy, słuchanie muzyki i wspomnienia z wakacji. (lklo)

ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY
oferta obowiązuje w lokalu i na wynos
bez dowozu

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

