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ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY 

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

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

Dokończenie na stronie 6

Miło nam poinformo-
wać, że zawodnik i wycho-
wanek Klubu Sportowego 
Sobieski Poznań, Gerard 
Kurniczak, zajął pierwsze 
miejsce w Mistrzostwach 
Europy Kadetów rozgry-
wanych w serbskiej miej-
scowości Subotnica.

Mieszkaniec osiedla 
Chrobrego nie miał sobie 
równych i wygrał wszyst-

Lato w mieście

Kręgle, talenty i oczyszczalnia ścieków

Gerard Kurniczak mistrzem Europy kadetów 

kie swoje walki w kategorii 85 kg. Ten sukces jest wiel-
kim osiągnięciem klubu i osób zaangażowanych w rozwój 
sportu zapaśniczego. Bez pomocy Poznańskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej i patronatu nad klubem trudno by było 
osiągać sukcesy na arenach międzynarodowych. Dlatego 
ten tytuł jest również sukcesem Spółdzielni – powiedzieli 
nam w klubie. (kls)

W pierwszej połowie 
lipca oraz w drugiej po-
łowie sierpnia dla dzie-
ci z osiedli piątkowskich 
odbywały się wakacje w 
mieście. Była to okazja 
do atrakcyjnego spędze-
nia czasu.

Organizatorzy – Poznań-
ska Spółdzielnia Mieszka-
niowa, administracja osie-
dli Władysława Jagiełły i 
Zygmunta Starego oraz 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Chrobry” zadbali o cieka-
wy program zajęć.

Uczestnicy półkolonii 
brali udział w licznych zaję-
ciach o charakterze sporto-
wym, były turnieje na krę-
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Pojechali na obóz na… stadionie!

Obóz z zajęciami piłki 
nożnej w Słubicach zor-
ganizowany został po raz 
pierwszy, ale na pewno 
nie po raz ostatni – mówi 
z przekonaniem Leszek 
Partyński, były piłkarz i 
organizator akcji letniej 
dla dzieci na osiedlu Ste-
fana Batorego.

W okresie wakacyjnym – 
już od lat – w Gimnazjum nr 
12 organizowane są sporto-
we zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży. W godzinach od 9 
do 14 przyjść może każdy 
chętny i pograć na boisku 

lub w sali gimnastycznej w 
piłkę lub ping ponga w ho-
lu szkoły. Pieczę nad młody-
mi ludźmi podczas Lata na 
sportowo sprawują doświad-
czeni trenerzy i szkoleniow-
cy. W tym roku sala gimna-
styczna była remontowana, 

do dyspozycji pozostawały 
więc boisko i hol.

– Hol w okresie upałów 
był dla nas wybawieniem 
– śmieje się L. Partyński. 
– po dwóch godzinach gry 
w badmintona, koszykówkę, 
siatkówkę czy piłkę nożną 
na dworze wszyscy chętnie 
wchodzili do szkoły. Dobrze, 
że było się gdzie schować. A 
tutaj czekały na nas stoły do 
ping ponga, były też gry kar-
ciane, eurobiznes… Załatwi-
liśmy kilka wyjść na odkryty 
basen na Chwiałkowskiego, 
dzieci płaciły tylko za bilety 
na dojazd, wejście było bez-
płatne. Z trenerką osiedlo-
wą, Katarzyną Żebrowską, 
poszły kilka razy na ścianę 
wspinaczkową. A od 27 lipca 
do 1 sierpnia 25 dzieci przy-
jechało na obóz do Słubic. 
Spali i wypoczywali na te-
renie obiektów sportowych 
słubickiego stadionu.

Dzień zaczynał się od 
śniadania o godzinie 9. Od 
tej pory aż do 21 moż-
na było korzystać z urzą-
dzeń sportowych. Do dys-
pozycji były trzy pełnowy-
miarowe boiska piłkarskie, 
dwa z pięknie utrzymaną 
nawierzchnią trawiastą, jed-
no ze sztuczną trawą. Dzie-

ci grały w piłkę nożną, tak-
że plażową, potem miały za-
jęcia rekreacyjne, gry i za-
bawy w kometkę, ringo, pa-
lanta, rzucaną piłkę siatko-
wą, a więc cały czas możli-
wość  rozmaitych form ry-
walizacji.

Na stadionie były też to-
ry tartanowe do uprawiania 
lekkiej atletyki. Obok stadio-
nu natomiast znajdował się 
basen kąpielowy z ratowni-
kami, więc również z niego 
korzystano, bo pogoda do-
pisywała. Był też mini golf 

i plac zabaw, więc atrakcji 
nie brakowało.

O godzinie 18.30 rozgry-
wano rozmaite turnieje mię-
dzy sobą, ale na koniec tak-
że turniej piłkarski z dwie-
ma drużynami ze Słubic. 
Starsza drużyna z Piątko-
wa zdecydowanie wygrała 

Dokończenie na stronie 4



ECHO 9/242 (XVIII) 3

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

codziennie od godz. 8.00
Wystawiam recepty ulgowe

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

LECZENIE: trądziku, łuszczycy, 
grzybicy, alergii, chorób skóry, 
włosów i paznokci, chorób prze-
noszonych drogą płciową

USUWANIE: kurzajek, brodawek, 
kłykcin, włókniaków, naczynia-
ków, mięczaków zakaźnych itp.

Przeprowadzki prywatne i firmowe
Sprzedaż kartonów przeprowadzkowych
Usługi transportowe (pianina)
Przenoszenie mebli

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

  

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

                  tel. 601 999 570 
 

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

ul. Dzięgielowa 27

OPRAWA 
OBRAZÓW

Os. B. Chrobrego – 
pawilon k. Złotego Grosza

- renowacja ram
- ceramika
- materiały plastyczne
- pozłotnictwo

Tel. 517 750 665

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

Sprzedam
 pawilon murowany

pow. 55 m2
na osiedlu Jana III Sobieskiego

tel. 600 551 461

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

PROWADZIMY 
SPRZEDAŻ 

DETALICZNĄ
TOREBKI 

POLSKIEJ PRODUKCJI

TOREBKI 
Z WŁOCH I FRANCJI

NAJWIĘKSZY WYBÓR 
W MIEŚCIE

ZAPRASZAMY !
POZNAŃ   OS. ZYGMUNTA 

STAREGO 14 (blisko Lidla)
PON-PT  10:00 – 17:00
SOBOTA  10:00 – 14:00
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z rówieśnikami ze Słubic, 
młodsza jeden mecz zremi-
sowała, drugi przegrała. Być 
może przegrała dlatego, że 
kilku piątkowskich zawod-
ników wspomogło przeciw-
ników i zagrało w ich dru-
żynie. Nie wygrana była jed-
nak najważniejsza. Cieszono 
się ze wspólnej rywalizacji i 
ciekawie spędzonego czasu.

Jakby tego było mało, 
27 lipca wszyscy wybrali się 
do Frankfurtu, skąd pocią-
giem udali się do Berlina, do 
ZOO. Spędzili tam pięć go-
dzin. Najbardziej podobało 
się ogromne akwarium z ry-
bami z całego świata. Znako-
micie bawiono się też w in-
nych pawilonach, ale jeszcze 
lepiej na placu zabaw, gdzie 
uczestnicy obozu mogli wy-

szaleć się do woli. Wrócono 
na godzinę 19, a po 21 tego 
dnia wszyscy zgodnie spali.

- Obóz był udany także 
dzięki współpracy rodziców 
– podsumowuje L. Partyń-
ski. – Trzeba także pod-
kreślić pomoc Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, 
która zaopatrzyła nas w 
sprzęt sportowy i napoje. 
Dzięki temu po naprawdę 
symbolicznej opłacie mo-
gliśmy wziąć dzieci do Słu-
bic. Starczyło także na na-
grody dla uczestników: pił-
ki oraz plakaty ze zdjęciami 
reprezentantów kraju w pił-
ce nożnej. Mile spędziliśmy 
czas, rodzice pytają, kiedy 
będzie zorganizowany na-
stępny taki obóz. Mam na-
dzieję, że będzie to kontynu-
owane.  (big)

Pojechali na obóz na… stadionie!
Dokończenie ze strony 2

 Lato na sportowo z PSM

Czy wakacje na podwórku to nuda? Na pewno nie 
u nas! – odpowiadają zgodnie dzieci z osiedli Bato-
rego i Sobieskiego, które w tym roku skorzystały z 
letniej oferty zajęć zaproponowanych przez Sekcję 
Sportu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wzo-
rem ubiegłych lat, Spółdzielnia przygotowała dla naj-
młodszych wiele atrakcji.

Od samego rana, pięć razy w tygodniu, boiska wypełnia-
ły się radosną wrzawą dzieci i młodzieży chętnej do udzia-
łu w zabawach ruchowych. Pod okiem instruktorów młodzi 
adepci sportu szkolili swoje umiejętności gry m.in. w piłkę 
nożną, koszykówkę, siatkówkę, unihokeja, ringo czy palan-

ta. Poza tym doskonalili sprawność fizyczną skacząc przez 
linkę, bawiąc się w berka i chowanego. Wspaniałym schro-
nieniem w deszczowe i upalne dni okazał się hol Gimna-
zjum nr 12, w którym rozgrano mnóstwo emocjonujących 
meczów w tenisa stołowego. W ramach zajęć można było 
również skorzystać z orzeźwiających wycieczek na kąpieli-
sko „Chwiałka”. Wakacyjne spotkania na boisku stwarzały 
również wspaniałe okoliczności do zawierania nowych zna-
jomości i przyjaźni. Wiele z nich trwać będzie dłużej niż 
wakacje, a piękne wspomnienia „sportowego lata” z pewno-
ścią pozwolą z uśmiechem przetrwać nadejście 1 września!

Dodatkowo, dla wszystkich chętnych organizowane by-
ły zajęcia z tenisa ziemnego na kortach tenisowych na os. 
Jana III Sobieskiego. I także tutaj frekwencja dopisywała, 
szczególnie wśród najmłodszych, którzy doskonalili swoje 

umiejętności gry w tenisa.
Celem zajęć sportowo-re-

kreacyjnych prowadzonych 
na terenie KS Sobieski, orga-
ni- zowanych wspólnie przez 

Sekcję Sportu PSM Poznań i 
KS Sobieski Poznań, było za-
gospodarowanie czasu wol-
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Witam serdecznie,
dzieci moje uczęszczały na zajęcia w ramach akcji La-

to z PSM i byłam bardzo zadowolona z takiej formy za-
gospodarowania wolnego czasu. Zajęcia w godzinach 10-
14 z kimś, kto jest profesjonalnie do tego przygotowany, 
to duży plus. Człowiek ma trochę czasu dla siebie i tro-
chę spokoju. Mam nadzieję, że takie akcje będą częściej 
prowadzone przez PSM, bo sala jest ładna, warunki su-
per, a wiem już od instruktorów, że w ciągu roku też są 
zajęcia w Sobieskim.

Pozdrawiam i mam nadzieję, że dalej będą kontynuowa-
ne takie akcje dla najmłodszych mieszkańców Piątkowa. 

Powiem coś jeszcze. W końcu pojawił się ładny, du-
ży, kolorowy plakat z informacją reklamującą zajęcia. Te-
go też nie było u nas na osiedlu od dawna. Same plusy.

Janina Nowak

nego podczas letnich ferii wakacyjnych. Skierowane by-
ły dla dzieci i młodzieży z osiedli piątkowskich. Podczas 
zajęć prowadzonych przez trenerów instruktorów sportu 
młodzież korzystała z siłowni, sali do koszykówki i sali z 
matami zapaśniczymi. Odbywały się wycieczki piesze i ro-
werowe do rezerwatu meteorytów w Morasku, turniej mi-
ni tenisa ziemnego, pokaz sumo, wspólny trening z kadrą 

Polski w zapasach w stylu klasycznym i dzień ze złotym 
medalistą olimpijskim Włodzimierzem Zawadzkim. Fre-
kwencja dopisała. W ramach akcji Lato z PSM KS Sobie-
ski Poznań i Sekcja Sportu PSM postanowili udostępnić 
siłownie bezpłatnie dla rodziców i opiekunów dzieci uczest-
niczących w akcji. Dwie osoby biorące udział w Akcji La-
to z PSM postanowiły dodatkowo pojechać na obóz spor-
towy do Łężeczek. (KŻ)

 Lato na sportowo z PSM
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Dokończenie ze strony 1

WYGL D STÓP  
PRZED ZABIEGIEM 

WYGL D STÓP  
PO ZABIEGU 

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 szczegóło-

wym omówieniem problematycznych odcisków i modzeli 
- omówienie schorzeń stóp, takich jak: grzybice i zespół stopy cukrzycowej  

Osoby zainteresowane zapraszamy na pokaz. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefo-
niczny (794 798 895), ponieważ liczba miejsc pokazowych jest ograniczona.

gielni NIKU, gry w piłkę nożną i siatkówkę 
na orliku przy Szkole Podstawowej nr 17, wy-
jazd autokarem na pływalnię do Suchego Lasu 
oraz do Term w Tarnowie Podgórnym, turnie-

Lato w mieście

Kręgle, talenty i oczyszczalnia ścieków

je bilarda stołowego, cymbergaja, 
zabawa w podchody, która zawsze 
cieszy się dużym powodzeniem.

W programie turnusów były 
też wyjścia do kina na nowe pro-
jekcje filmowe dla dzieci, zorgani-
zowany został „Pokaz talentów”, 
w którym dzieci przedstawiały 
przygotowane przez siebie propo-
zycje, w tym układ figur akroba-
tyczno-tanecznych do muzyki.

Bardzo ciekawa była wycieczka 
edukacyjna do Aquanetu, podczas 
której największe wrażenie spowo-
dowały małże odpowiadające za 
stan czystości wody oraz oczysz-
czalnia ścieków.

W trakcie pobytu dzieciom za-
pewniono obiad i napoje. (kk)

 
Zdjęcia: Krystyna Kaczmarek 

i Katarzyna Żelichowska
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Z notatnika miejskiego strażnika
  Funkcjonariusze piątkowskiego referatu Straży Miejskiej 

Poznania cyklicznie otrzymują zgłoszenia o osobach ko-
czujących na trasie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. 
Konkretnie, pod kładką między osiedlami Bolesława Chro-
brego a Bolesława Śmiałego znajduje się góra śmieci. 
1 lipca Pogotowie czystości dokładnie oczyściło to miejsce, 
bezdomnych wtedy nie było.

  Tego samego dnia funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o 
osobie leżącej pod drzewem przy torach kolejowych. Od-
poczywająca osoba bezdomna odmówiła udzielenia sobie 
pomocy i o własnych siłach oddaliła się w nieznanym kie-
runku.

  2 lipca otrzymano zgłoszenie o dwóch pisklętach siedzą-
cych na daszku przy wejściu do klatki schodowej na osie-
dlu Jana III Sobieskiego 12. Były to chronione prawem 
pustułki. Do ich zdjęcia wezwano straż pożarną. Strażni-
cy miejscy przewieźli je do Ptasiego Azylu. W kolejnych 
dniach do Azylu przewieźli kilka innych ptaków znalezio-
nych na Piątkowie.

  3 lipca strażnicy otrzymali zgłoszenie od osoby, która zła-
pała bezdomnego psa wałęsającego się przy budynku 13 
na osiedlu Sobieskiego. Ponieważ zwierzak nie posiadał 
czipa, przekazano go do Schroniska dla Zwierząt.

  4 lipca strażnicy otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie leżącym 
na przystanku autobusowym przy budynku 16 na osiedlu 
Bolesława Śmiałego. Patrol potwierdził, że jest pod wpły-
wem alkoholu i przewiózł go do domu rodzinnego. Rodzice 
się ucieszyli, że nie przewieziono go do izby wytrzeźwień.

  7 lipca nieznana kobieta zgłosiła, że na balkonie na pięt-
nastym piętrze budynku nr 38 na Chrobrego od dwóch 
dni przebywa pies. Z balkonu sąsiada potwierdzono prze-
bywanie psa. Powiadomiono policję. W międzyczasie do 
mieszkania przybyli właściciele psa. Nie było ich przez 4 
godziny. Pies miał dostęp do wody i otwarte drzwi balko-
nowe do mieszkania. Policja odstąpiła od wyciągania sank-
cji prawem przewidzianych.

  7 lipca otrzymano zgłoszenie, że jadąc od ul. Księcia Miesz-
ka I w kierunku ronda Obornickiego po prawej stronie 
ktoś pali ognisko, nad laskiem unosiło się bardzo duże za-
dymienie. Okazało się, że to osoba bezdomna podgrzewała 
sobie posiłek. Nakazano jej ugasić ogień i opuścić miejsce.

  7 lipca piątkowscy strażnicy miejscy udzielali asysty pra-
cownikom Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
Poznania, którzy na ulicy Deszczowej rozpoznawali siedli-
ska silnie trującej rośliny – barszczu Sosnowskiego. Usta-
lono konieczność wykonania oprysków chemicznych oraz 
wykoszenia rowu melioracyjnego.

  10 lipca zgłoszono policji przekazaną drogą elektroniczną 
interwencję dotyczącą nieprawidłowo, poza miejscami do 
tego wyznaczonymi, zaparkowanego radiowozu policyjne-
go na terenie osiedla Bolesława Chrobrego.

  Na prośbę kierownika administracji osiedla w dniach od 
1 do 15 lipca odbyły się kontrole spożywania alkoholu 
w okolicy sklepu monopolowego i bistro baru na osie-
dlu Stefana Batorego 14. Nie wykryto nieprawidłowości, 
o czym pisemnie poinformowano administrację.

  16 lipca patrol udał się na osiedle Bolesława Chrobrego 
16, gdzie leżał bezdomny znajdujący się pod wpływem al-
koholu. Wezwano do niego pogotowie ratunkowe, którego 
lekarz wydał dyspozycję przewiezienia pijanego do Cen-
trum Redukcji Szkód i Wczesnej Interwencji Terapeutycz-
nej. Podobny był los nietrzeźwego bezdomnego, który 18 
lipca przebywał na osiedlu Bolesława Śmiałego 22B.

  Na prośbę Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych straż-
nicy udali się na kontrole dwóch żłobków. Ustalili, że pod 
podanymi adresami nie jest prowadzona żadna działalność.

  21 lipca strażnicy zgłosili do Komisariatu Policji Poznań 
Północ informację na temat znalezionych na osiedlu Bo-
lesława Chrobrego 117 tablic rejestracyjnych.

  24 lipca policji zgłoszono informację o leżącym mężczyź-
nie (prawdopodobnie pod wpływem alkoholu) na os. Ste-
fana Batorego 80.

  26 lipca strażnicy zgłosili pisemnie do WOŚ informację o 
skupisku barszczu Sosnowskiego przy ul. Morasko.

  27 lipca zawiadomili Zarząd Dróg Miejskich o konieczności 
likwidacji chwastów rosnących na chodniku przy ul. Suszki.

  Od początku miesiąca strażnicy licznie zgłaszali odpowied-
nim służbom porządkowym informacje o leżących na uli-
cach i chodnikach złamanych konarach, a po nawałnicy 
także o powalonych drzewach.

  W lipcu na koła nieprawidłowo zaparkowanych samocho-
dów nałożono 42 blokady. W następstwie tego pouczono 
19 kierowców, a 22 wręczono mandaty. W jednym przy-
padku blokada wisiała na kole pojazdu.

  W lipcu strażnicy z Piątkowa uczestniczyli w zabezpiecza-
niu porządku publicznego podczas pięciu meczy rozgry-
wanych na stadionie Lecha. Zabezpieczali też Enea Po-
znań Triathlon 2015.

  Strażnicy 5-krotnie kontrolowali targowiska. W większości 
przypadków wszystko było w należytym porządku. W przy-
padku nieprawidłowości polegającej na stosowaniu urzą-
dzeń wagowych niezgodnych z wymogami pouczyli jedną 
osobę. W przypadku ujawnienia działalności prowadzonej 
poza targowiskiem, ale w miejscu objętym zakazem, tak-
że pouczyli jedną osobę.

  7-krotnie lustrowali miejsca znane z bytowania bądź grupo-
wania się osób bezdomnych. Przeprowadzili z nimi 14 roz-
mów na temat istniejących możliwości uzyskania wsparcia 
socjalnego. Z możliwości tych nikt nie chciał skorzystać. 
Jednej osobie umożliwili otrzymanie pomocy medycznej.

  Municypalni dwukrotnie podjęli działania wobec żebraków. 
Raz na osiedlu Bolesława Śmiałego przy sklepie „Społem”, 
w drugim przypadku przy pawilonie handlowym „Biedron-
ka” na osiedlu Bolesława Chrobrego.

  W lipcu strażnicy wielokrotnie zajmowali się bezdomnymi 
psami i kotami. Przewożono je do Schroniska dla Zwie-
rząt. (rafa)
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KALENDARIUM PSM 

 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

W maju na finansowym plusie

Lipcowe posiedzenie 
Rady Nadzorczej Poznań-
skiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej rozpoczęło się 
tradycyjnie od rozpatry-
wania spraw członkow-
skich. Członkowie Rady 
zdecydowali o wykreśle-
niu czterech osób z grona 
spółdzielców. Trzy osoby 
z powodu długów czyn-
szowych, a jedną dlatego, 
że zbyła mieszkanie, a 
nie zrezygnowała z człon-
kostwa w PSM.

Następnie przewodniczą-
cy Komisji Rewizyjnej omó-
wił wyniki ekonomiczne wy-
branych działalności PSM 
za pięć miesięcy tego ro-
ku. W gospodarce zasobami 
mieszkaniowymi były one 
dodatnie na wszystkich osie-
dlach. Salda rozliczeń gazu 
na większości osiedli były 
dodatnie, za wyjątkiem osie-
dla Stefana Batorego oraz 
ul. Grobla. Salda na zimnej 
wodzie na wszystkich osie-
dlach, za wyjątkiem osiedli 
Władysława Jagiełły i Zyg-
munta Starego, były dodat-
nie. Na kontach wszystkich 
osiedli były środki funduszu 
remontowego.

Zaległości czynszowe w 
stosunku do kwietnia zma-
lały na lokalach mieszkal-
nych o 0,3 procent, a na lo-

kalach użytkowych wzrosły 
o 5,6 proc. Od stycznia do 
maja do Spółdzielni wpłynę-
ło 129.960 zł z tytułu dodat-
ków mieszkaniowych, z któ-
rych średnio co miesiąc ko-
rzystało 11 osób.

Analizując dane uzyska-
ne z oświadczeń lokatorów, 
10 maja liczba mieszkań-
ców bloków spółdzielczych 
była mniejsza o 83 osoby 
niż 10 kwietnia. W stosun-
ku do maja ubiegłego roku 
liczba zgłoszonych miesz-
kańców zmalała o 686 osób.

Członkowie Rady za-
twierdzili plany i stawki 
eksploatacyjne oraz stawki 
remontowe osiedli na 2016 
rok. Następnie zatwierdzi-
li plan finansowy Zarządu 
PSM na przyszły rok.  

Podjęli też uchwałę kory-
gującą opłaty stałe za ogrze-
wanie lokali i podgrzewa-
nie zimnej wody wnoszone 
przez użytkowników lokali 
PSM. Stało się to na skutek 
wzrostu cen energii ciepl-
nej wynikających z taryf 
dla Veolii Energia Poznań 
SA zatwierdzonych przez 
Urząd Regulacji Energetyki. 
Uchwała weszła w życie od 
sierpnia (dla OBCH, OBŚ, 
OSB, OWJ i ZS) i września 
(dla OJIIIS I OWŁ).

Rada uchwaliła korektę 

(zmniejszenie) opłat za użyt-
kowanie przekształconych w 
odrębną własność garaży w 
budynkach 32 A-B, 32 C-D 
i 32 E-J na os. Stefana Ba-
torego.

Na koniec omawiano 
sprawy na osiedlach. Rada 
z osiedla Władysława Ło-
kietka zwróciła się o zmniej-
szenie liczby członków tej 
rady. Na osiedlu Stefana 
Batorego wzdłuż ul. Umul-
towskiej PSM chce pobu-
dować miejsca parkingowe, 
problemem są jednak bie-
gnące w ziemi instalacje 
elektryczne, które ENEA 
chce przełożyć na terenie 
należącym do PSM. Nale-
żałoby więc ustanowić tam 
odpłatną służebność gruntu 

z możliwością dostępu. Na 
osiedlu Bolesława Śmiałe-
go 18 część mieszkańców 
nie chce docieplenia budyn-
ku, twierdząc, że można to 
zrobić taniej. Mimo obiet-
nicy wskazania Spółdzielni 
tańszego wykonawcy, nikt 
z przedstawicieli mieszkań-
ców nie skontaktował się z 
Zarządem. Kredytu z ban-
ku uzyskanego na tę mo-
dernizację nie można prze-
znaczyć na inną, może więc 
przepaść. Członkowie Rady 
zaakceptowali, by przeka-
zać mieszkańcom pisma w 
tej sprawie. Jeśli nie będą 
chcieli docieplania bloku, 
należy podjąć przygotowa-
nia do docieplania kolejne-
go budynku. (big)
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Krajobraz po nawałnicy

Nawałnica, która 
przeszła nad Wielkopol-
ską 19 lipca, dokonała 
także wielu zniszczeń na 
piątkowskich osiedlach.

Na osiedlu Władysława 
Łokietka wiatr zerwał miej-
scami dach szkoły. Na osie-
dlu Bolesława Chrobrego 
powalonych zostało wiele 
drzew. Niestety, ucierpiało 

też mocno kilka samocho-
dów mieszkańców oraz pla-
ce zabaw. Do sprzątania na 
Chrobrego zabrano się od 
razu, szkody są duże, po-
dobnie jak koszty ich usu-
wania. Sierpniowa nawałni-
ca również połamała drze-
wa, jednak – jak ocenia Je-
rzy Czapczyk, kierownik ad-
ministracji osiedla – szkody 

były mniejsze, lekko uszko-
dzone zostało jedno auto.

Jak wyglądał krajobraz 
zaraz po burzy,  zobaczyć 
można na zdjęciach Beaty 
Szajek, mieszkanki osiedla 
Bolesława Chrobrego.

Sierpniowe burze, któ-
re spowodowały w Pozna-
niu zalanie trzech szpitali i 
nawet zamknięcie ZOO, do-
sięgnęły także Piątkowa. Na 
skraju osiedla Władysława 
Łokietka wyrwały z korze-
niami dwie akacje i ułama-
ły konar kolejnej.

Drzewo runęło także na 
plac zabaw pomiędzy bloka-

mi 3 i 4. Na szczęście, nie 
zostały zniszczone urządze-
nia do gier i zabaw. – Usu-
wanie połamanych gałęzi i 
konarów zajęło kilka godzin. 
Poradziliśmy sobie własny-
mi siłami – mówi Aleksan-
der Meyza, kierownik admi-

nistracji osiedla Łokietka. 
Wichury dały się we zna-
ki także na innych piątkow-
skich osiedlach. Straty nie 
były duże, ale sprzątanie po-
łamanych gałęzi i liści zajęło 
nieco czasu.

Kaprysy pogody dostar-
czyły też nie lada frajdy 
dzieciakom, które z poła-
manych gałęzi zbudowały 
okazały wigwam. Gdyby nie 
pokłosie burzy, nie miałyby 
szans na ustawienie w środ-
ku osiedla Łokietka praw-
dziwego szałasu i przeży-
cie w nim wspaniałych przy-
gód. (w)
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Poznań, dnia 28. 7. 2015 r.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto
Tomasz Zarzycki
Kancelaria Komornicza
ul. Pszenna 7, 61-663 Poznań
Sygn. akt KM 574/12, 1914/13,453/14, 584/14, 1376/14, 1832/14, 601/15, 744/15

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Tomasz Zarzycki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku 

z art. 955 kpc, że w dniu 9 września 2015 r. o godz. 13.00 w Sądzie Rejonowym – Poznań Stare Miasto w Poznaniu, sala 105 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości położonej w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 18/28 stanowiącej własność dłużników:

1. Kordus Grzegorz, adres: 60-681 Poznań, os. Bolesława Chrobrego 18/28
2. Kordus Marzena, adres: 60-681 Poznań, os. Bolesława Chrobrego 18/28

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu nr PO1P/00108256/0.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 286.800,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 215.100,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 28.680,00 zł najpóźniej w dniu po-

przedzającym przetarg w gotówce w siedzibie kancelarii bądź na rachunek bankowy Komornika w banku PKO BP SA I O/Poznań nr 28 1020 4027 0000 
1802 0290 3714, przy czym wpłata na konto musi być odnotowana najpóźniej 8 września 2015 r. lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej 
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego Poznań – Stare 
Miasto w Poznaniu, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Akta postępowania egzekucyjnego wolno bę-
dzie przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sygn. akt II Co 1463/13/1/N w dniach 
od 1 września 2015 r. do 9 września 2015 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed 
rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zaję-
tych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed roz-
poczęciem licytacji,  nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Poznań – Stare Miasto w Poznaniu

Tomasz Zarzycki

Poznań, dnia 20. 7. 2015 r.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto
Adam Grzelaczyk
Kancelaria Komornicza
ul. Piaskowa 3/5, 61-753 Poznań
Sygn. akt KM 1233/14, KM 1234/14, KM 2519/14, KM 115/15

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto 

w Poznaniu, Adam Grzelaczyk, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc 
w związku z art. 955 kpc, ze w dniu 31 sierpnia 2015 r. o godz. 10.15 
w Sądzie Rejonowym – Poznań Stare Miasto w Poznaniu ul. Młyńska 1a, 
sala 335 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA
stanowiącego własność dłużnika: Hofman Marka udziału w wyso-

kości ½ udziału w lokalu mieszkalnym położonym w Poznaniu, os. Ja-
na III Sobieskiego 6/150 posiadającym założoną księgę wieczystą w Wy-
dziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w 
Poznaniu nr PO1P/00241985/3 oraz w udziale związanym z własnością 
lokalu w wysokości 736/121221 części udziału nieruchomości wspólnej 
o nr KW PO1P/00221662/7, którą stanowi prawo użytkowania wieczyste-
go oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użyt-
ku właściciela lokali.

Udział ½ w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 152.000,00 zł. 
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości osza-
cowania, tj. kwotę: 114.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wyso-
kości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 15.200,00 zł najpóźniej 
w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki 
oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej 
wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego 
wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękoj-
mi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika : PKO BP SA I O/
Poznań 22 1020 4027 0000 1402 0394 7835.

Zgodnie z treścią art. 976 par. 1 kpc w przetargu nie mogą uczest-
niczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo 
oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym: licytant, któ-
ry nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć 
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia 
tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, 
operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii 
komornika w Poznaniu przy ul. Piaskowej 3/5. Prawa osób trzecich nie 
będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na 
rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji 
nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej 
nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały 
w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służeb-
ności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej 
i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licyta-
cji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą 
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik 
Adam Grzelaczyk

Poznań, dnia 22. 7. 2015 r.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto
Paweł Bobek
Kancelaria Komornicza
ul. Wrocławska 6/40, 61-837 Poznań
KM 46/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 
NIERUCHOMOŚCI NR KW PO1P/00155647/2
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto 

w Poznaniu, Paweł Bobek, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicz-
nej wiadomości, że:

w dniu 9 września 2015 r. o godz. 11.15 w budynku Sądu Rejonowego 
– Poznań Stare Miasto w Poznaniu, mającego siedzibę przy ul. Młyńska 
1a w sali 105 odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowe-
go prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Poznaniu na os. Bolesła-
wa Śmiałego 25/15 należącego do Mariusz Trąbczyński, wpisanego w re-
jestrze lokali własnościowych:

Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
(adres spółdzielni 60-681 Poznań, os. Bolesława Chrobrego 117)
dla którego Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu 

V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 
PO1P/00155647/2

Suma oszacowania wynosi 290.100,00 zł, zaś cena wywołania jest rów-
na ¾ sumy oszacowania i wynosi 217.575,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wy-
sokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości, tj. 29.010,00 
zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub uiszczona na konto ko-
mornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Poznaniu 61 12406609 1111 
0010 5056 9387 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 par. 1 kpc w przetargu nie mogą uczest-
niczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem or-
ganu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby 
wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nie-
ruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00 oraz przeglą-
dać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, 
operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz 
z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licyta-
cji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby 
te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o 
zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem 
z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione 
w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów 
i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licyta-
cji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą 
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy 
Paweł Bobek
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Asystent podatnika – pomoc na starcie w biznesie

Centra obsługi – wiele spraw 
w jednym miejscu

1 września Administracja Podatkowa uruchamia cen-
tra obsługi. To nowe udogodnienie, dzięki któremu po-
datnicy będą mogli załatwić swoje sprawy nie tylko we 
własnym urzędzie, ale zrobią to także w wybranych miej-
scach na terenie całego kraju. Ponadto, w centrach, 
oprócz spraw podatkowych, będzie można złożyć wy-
brane dokumenty z obszaru ZUS i akcyzy.

Dotychczas podatnik mógł załatwiać sprawy tylko w swo-
im urzędzie skarbowym, w zależności od miejsca zamieszka-
nia lub siedziby. Było to szczególnie uciążliwe dla tych, któ-
rzy pracują lub studiują z dala od domu. Uzyskanie np. za-
świadczenia wymagało nawet kilkusetkilometrowej podróży. 
Od września wystarczy wizyta w jednym z 50 centrów obsługi.

W centrach obsługi pracownicy Administracji Podatkowej 
będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświad-
czenia, informować podatników o ich prawach i obowiązkach.

Centra ułatwią przedsiębiorcom, szczególnie tym naj-
mniejszym, dostęp do usług Administracji Podatkowej, Służ-
by Celnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz 
spraw realizowanych dotychczas przez urzędy skarbowe 
przedsiębiorcy będą mogli m.in.:
 złożyć deklaracje uproszczone z tytułu nabycia wewnątrz-

wspólnotowego AKC-U od samochodów osobowych lub 
pobrać potwierdzenie zapłaty akcyzy

 złożyć dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i roz-
liczeniowe ). 
 Na stanowiskach komputerowych w centrach obsłu-

gi podatnicy będą mieli dostęp do portalu podatkowego Mi-
nisterstwa Finansów, ePUAPu oraz zarejestrują działalność 
gospodarczą.

Sposób działania centrów będzie zestandaryzowany, co 
oznacza że podatnicy w każdym z nich będą mogli skorzy-
stać z takich samych rozwiązań i być obsłużeni według jed-
nakowych standardów.

Centra obsługi to jedno z wielu nowych rozwiązań wdra-
żanych w ramach Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika. 
W przyszłości planowane jest utworzenie kolejnych centrów 
oraz rozwój świadczonych przez nie usług.

Naczelnik Urzędu Skarbowego
Poznań – Winogrady

zaprasza na:
DZIEŃ OTWARTY

5. 9. 2015 r. (sobota) w godz. 9.00-13.00

W programie:
•  przyjmowanie dokumentów,
•  udzielanie informacji podatkowych,
•  przedstawienie zasad funkcjonowania Centrum 

Obsługi Podatnika,
•  omówienie zasad funkcjonowania stanowiska 

asystenta podatnika.

Ponadto zostanie zorganizowane spotkanie 
edukacyjno-szkoleniowe (nieodpłatne) w zakresie 
podatku od towarów i usług.

Tematy spotkania:
Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego 
obciążenia VAT, obowiązujące od 1 lipca 2015 r.

Spotkanie odbędzie się w sali B (parter) od godziny 10.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie 
swojego uczestnictwa pocztą elektroniczną na 
adres: us3025@wp.mofnet.gov.pl lub telefonicznie 
pod numerem 618270119.

Zgłoszeń można dokonywać do 4 września 2015 r.
Maksymalna liczba uczestników ok. 30 osób. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Od 1 września mikroprzedsiębiorca, na starcie dzia-
łalności gospodarczej, będzie mógł skorzystać z pomo-
cy asystenta podatnika. Nowe stanowiska pojawią się 
pilotażowo w 50 urzędach skarbowych uruchamiają-
cych centra obsługi, a od 1 stycznia 2016 r. we wszyst-
kich urzędach.

Instytucję asystenta podatnika wprowadza ustawa o ad-
ministracji podatkowej.  Jest to jedno z narzędzi Systemu 
Obsługi i Wsparcia Podatnika, którego głównym celem jest 
wzmocnienie usługowej roli Administracji P odatkowej i wspar-
cie podatników w ich indywidualnych sprawach.

Obsługa podatnika rozpoczynającego działalność gospo-
darczą przez asystenta podatnika obejmować będzie przede 
wszystkim udzielanie informacji w zakresie wypełniania de-
klaracji podatkowych (także składanych elektronicznie), 
udzielanie pomocy i wsparcia w konkretnych sprawach podat-
nika, przekazywanie informacji na temat przepisów prawa po-
datkowego, a w tym uprawnień przysługujących podatnikom.

Czynności wykonywane przez asystenta podatnika nie 
stanowią doradztwa podatkowego.

Asystenta podatnika wyznaczy naczelnik urzędu skarbo-
wego właściwy w sprawach podatku dochodowego w termi-
nie trzech dni roboczych od dnia otrzymania wniosku podat-
nika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodar-

czej jako mikroprzedsiębiorca. Asystent podatnika będzie re-
alizował swoje zadania przez czas nie dłuższy niż 18 miesię-
cy od dnia wydania podatnikowi potwierdzenia nadania nu-
meru identyfikacji podatkowej. (na)
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Prosto z miasta 

Nawałnice pogodowe i aferowe
Miało być dobrze, a wy-

szło jak zwykle. Nawet z la-
tem. Najpierw zapowiadało się 
zimne i deszczowe, a potem 
zrobiło się upalne i burzowe. 
Wszyscy jakby zapomnieli, że 
jak jest lato, to musi być żar 
i skwar. Choć burze już nie-
koniecznie. Ale pogodowe na-
wałnice nie są jedynymi, któ-
re w ostatnim czasie dają się 
nam we znaki.


Poznań – miasto know 

how, odchodzi do historii. 
Hasła i gwiazdki, które miały 
promować nasz gród zawsze i 
wszędzie, żałować mogą jedy-
nie autorzy całej tej kampanii 
promocyjnej. Za zorganizowa-
nie i jej poprowadzenie zebra-
li sporo grosza oraz pochwał 
wśród ludzi z branży. Docenia-
li oni sposób wyciągnięcia od 
miasta takich sum na działa-
nia, które od początku zda-
niem, większości poznania-
ków, były nietrafione. Ani pol-
sko-angielskie hasło, ani znak 

z zimną niebieską gwiazdką 
nie mogły zyskać akceptacji i 
przychylności zwykłych ludzi. 
Chwała zatem nowej władzy, 
że zdecydowała odejść od dal-
szego wyrzucania pieniędzy w 
błoto. Jednak jej pomysły by 
przeznaczać je na reklamowa-
nie Poznania jako miasta wo-
dy i zieleni też są do niczego. 
Może zatem, zamiast wydawać 
pieniądze na kiepską reklamę, 
przeznaczyć je na remonty i 
przywrócenie porządku, z któ-
rego niegdyś Poznań słynął. 
To byłaby najlepsza reklama.


Tym bardziej że mit po-

rządnego Poznania wciąż jesz-
cze funkcjonuje wśród miesz-
kańców innych regionów. 
Zwłaszcza tych, którzy daw-
no nie gościli w mieście nad 
Wartą. Pobyt łatwo może roz-
wiać ich ostatnie złudzenia. Co 
rusz natrafią na zaniedbane i 
zaśmiecone zaułki oraz rozko-
pane w nieskończoność ulice. 
Prawdziwym sukcesem okazu-

je się remont Kaponiery, który 
trwa dłużej niż sama budowa 
tego centralnego ronda w mie-
ście. Na dodatek, projektanci 
przebudowy nie zadbali o go-
dziwe zorganizowanie na tym 
skrzyżowaniu ruchu rowero-
wego. Równie długo remonto-
wanych jest kilka innych new-
ralgicznych dla miasta węzłów 
komunikacyjnych. Może więc 
zamiast męczyć się z przebu-
dowami, sprawniej i szybciej 
będzie zbudować od razu no-
we obiekty?


O przyszłość komunikacji 

rowerowej w mieście może-
my być jednak raczej spokoj-
ni. Obecny prezydent, zapalo-
ny cyklista, zapewne zadba o 
interesy miejskich kolarzy na 
Kaponierze a także innych tra-
sach. Gorzej może być z ko-
munikacją samochodową, au-
tobusową czy kolejową. Tym 
bardziej że prezydent ma na 
głowie poważniejsze sprawy 
niż jakieś tam dojazdy ludzi do 

pracy. Jakoś dojeżdżali przez 
minione lata, to i nadal doja-
dą. Zresztą miejsc pracy i tak 
coraz mniej. Prezydent od mie-
sięcy zajmuje się więc przede 
wszystkim sprawami kadrowy-
mi w urzędzie oraz miejskich 
spółkach. Oficjalnie podano, 
że zatrudniono już 117 „swo-
ich” urzędników. Karuzela 
wiceprezydenckich stanowisk 
trwa także w najlepsze. Jed-
nego wiceprezydenta trzeba by-
ło odwołać za nierzetelne fak-
tury, które wypłynęły na jaw. 
Kolejnego za treść służbowych 
maili, które też niespodzianie 
pojawiły się w obiegu publicz-
nym. Wątpliwe, by afera ma-
ilowa była ostatnim akordem 
w rozgrywkach na szczytach 
poznańskich władz samorzą-
dowych. Do ujawnienia i wy-
jaśnienia jest bowiem z pewno-
ścią sporo. A jak widać, tak-
że ludzi, którym się to opłaci, 
nie brakuje.

WIST

  

Patroni ulic piątkowskich
Jan Hieronim Chróściejewski (ok. 1555 – 1627/28)

Ulica Jana Chróściejew-
skiego znajduje się w Po-
znaniu na osiedlu Bolesła-
wa Śmiałego, jest boczną od 
Biegańskiego, równoległą do 
ulicy Stanisława Strugarka. 
Jej patron był zasłużonym 
poznańskim lekarzem i bur-
mistrzem.

Urodził się około 1555 ro-
ku w Poznaniu, był synem le-
karza Stanisława Nigra i Ewy 
z Lutosławskich. W 1575 ro-
ku ukończył naukę w Kole-
gium Lubrańskiego, a po-
tem, drogą innych zasłużo-

nych Wielkopolan, studiował 
na Akademii Krakowskiej, na-
stępnie w Padwie – po części 
dzięki stypendium otrzyma-
nemu od poznańskiej Rady 
Miejskiej – w dowód zasług je-
go ojca, Stanisława, znanego 
ówcześnie lekarza i literata.

W trakcie nauki zaczął 
zdobywać kwalifikacje lekar-
skie; już w 1583 roku przygo-
tował do druku pracę Mercu-
rialisa na temat chorób dzie-
ci: „De morbis puerorum trac-
tatus…”. Było to pierwsze 
dzieło naukowe, syntetycznie 

obejmujące zakres ówczesnej 
wiedzy w dziedzinie, którą 
później nazwano pediatrią – 
do XVIII wieku stanowiące 
podstawowy podręcznik do 
tej problematyki. Po ukończe-
niu studiów Jan Chróściejew-
ski na stałe wrócił do rodzin-
nego miasta i bardzo szybko 
zyskał ogromne uznanie i sza-
cunek, a także – majątek. Kil-
kakrotnie był rajcą miejskim, 
a w latach 1589/90, 1590/91 
i 1611/12 – burmistrzem. W 
1612 roku wraz z Janem Bor-
kiem opublikował pierwszy w 

dziejach medycyny poznań-
skiej traktat o bezpłatnym le-
czeniu ubogich. Zmarł w Po-
znaniu w końcu 1627 albo w 
następnym roku.

Po drugiej wojnie świa-
towej na ścianie domu przy 
Starym Rynku nr 71 wmu-
rowano tablicę poświęconą 
J. Chróściejewskiemu, imię 
Stanisława i Jana Chróście-
jewskich nosi też jedna z sal 
wykładowych poznańskiego 
Uniwersytetu Medycznego.

Marek Rezler

 Kilka miesięcy temu informo-
waliśmy o tym, że firma dewelo-
perska planuje budowę budynku 
mieszkalnego przy ul. Opieńskie-
go. W miejscu tym znajduje się 
parking służący mieszkańcom os. 
Stefana Batorego. Teren wcześniej 
był dzierżawiony od miasta, które 
po procesie sądowym musiało go 
zwrócić potomkom dawnych wła-
ścicieli.

Mieszkańcy osiedla Stefana Bato-
rego masowo protestowali przeciwko 
budowie kolejnego bloku, bo – pomi-
mo zaplanowanych garaży podziem-
nych dla mieszkańców – i tak wiado-
mo, że część z nich będzie parkowała 
na terenie spółdzielczego osiedla. No-
we miejsca dla swoich aut będą mu-
sieli znaleźć też mieszkańcy Batorego 
parkujący dzisiaj na terenie, gdzie po-
wstanie nowy budynek.

Sprawa dotycząca warunków zabu-
dowy dla inwestora znalazła się Samo-
rządowym Kolegium Odwoławczym w 
Poznaniu. Przesłało ono informację ze 
wskazaniem nowego terminu załatwie-
nia sprawy – do 30 listopada 2015 r. 
Wynika to z nadmiernej liczby spraw 
złożonych w Kolegium w stosunku do 
możliwości orzeczniczych. Na razie 
przyjdzie więc poczekać na orzeczenie 
w tej sprawie do późnej jesieni. (nad-b)

Rozpatrzą Opieńskiego



ECHO 9/242 (XVIII) 13

„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 

Tel. 61 822 78 57,  601 56 87 32 

Gabinet Weterynaryjny
Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób 

psów i kotów,
chirurgia, czipowanie 

i wystawianie paszportów

os. B. Śmiałego, ul. Wachowiaka 10,  
tel. 61 825 55 61

Czynny codziennie w godz. 9 – 19
soboty 14 – 17, niedziele 15 - 17

Pokonać zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
Jakiś czas temu zgłosił się do mojego gabinetu 39-letni 

mężczyzna, który cierpiał na skomplikowany system rytu-
ałów, których musiał bezwzględnie przestrzegać.

Poranek zaczynał od dziesięciokrotnego mycia rąk. Następ-
nie ścielił łóżko w odpowiedni sposób: poduszki jedna na drugiej, 
prześcieradło złożone w ustalonej kolejności, kołdra wytrzepana 
i położona z boku. Gdy doprowadził do porządku łóżko, szedł 
pod trwający godzinę prysznic, gdzie dokładnie szorował i golił 
całe swoje ciało. Potem trzydzieści minut dokładnego spłukiwa-
nia się zawsze w taki sam sposób. Później zabierał się za sprzą-
tanie mieszkania. Każdy fragment parkietu mył dokładnie 8 razy. 
Kiedy już kończył sprzątanie, co zajmowało mu około czterech 
godzin każdego dnia, wychodził na dwór. Drzwi otwierał zawsze 
tak, żeby dotknąć je tylko łokciem.

Przed wyjściem sprawdzał pięciokrotnie, czy wszystkie okna 
są zamknięte, gaz wyłączony, woda zakręcona. Na klatce scho-
dowej nie dotykał poręczy, starał się nawet schody dotykać jak 
najmniejszą powierzchnią stopy. Do sklepu chodził zawsze tą 
samą drogą, zwracając uwagę na to, żeby żaden przechodzień 
nie szedł za blisko niego. Omijał wszystkie trasy, przy których 
stały śmietniki. Dwie godziny wybierał jedzenie, produkty dokład-
nie pakował w osobne jednorazowe worki. Po powrocie do domu 
dwanaście razy mył ręce (częstokroć aż do krwi).

To zachowanie to jeden z scenariuszy osoby cierpiącej na za-
burzenia obsesyjno-kompulsyjne. Cierpi na nie około 2,5 procent 
społeczeństwa, częściej kobiety. Ich natrętne zachowania często 
urastają do takiej rangi, że nie są w stanie normalnie funkcjo-
nować, muszą zrezygnować z pracy i życia towarzyskiego. Lu-
dzie cierpiący na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne doskonale 
zdają sobie sprawę z tego, że ich tzw. rytuały są bez sensu. Nie 
mogą jednak powstrzymać się przed ich wykonywaniem. Czę-
sto wydaje im się, że jeżeli np. nie umyją rąk, zarażą się jakąś 
chorobą. Kompulsje (inaczej rytuały) to czynności, które chory 
wykonuje w celu zapobieżenia jakiemuś wydarzeniu, które mia-
łoby się dokonać, jeśli dana czynność nie zostanie wykonana.

Na przykład, kobieta, która musi kilkakrotnie zapukać w stół 
za każdym razem, kiedy go mija, bo wydaje się jej, że w prze-
ciwnym razie jej dziecko zginie. Na poziomie świadomym oso-
by cierpiące na to zaburzenie wiedzą, że jest to niemożliwe, je-
żeli jednak nie wykonają tej czynności, pojawi się u nich tak sil-
ny lęk, więc wykonują one tę określoną czynność.

Każdy z nas ma swoje małe natręctwa. Dlatego wiele osób, 
kiedy słyszy o tej chorobie, zauważa pewne objawy u siebie. 
Trzeba jednak pamiętać, że osoby z zaburzeniami obsesyjno-
-kompulsyjnymi nie są w stanie normalnie funkcjonować. Po-
święcają na swoje kompulsje wiele godzin w ciągu dnia.

Skąd bierze się to zaburzenie? Głównym powodem jest po-
jawienie się obsesyjnych myśli. Obsesjami nazywa się wystę-
powanie u chorego irracjonalnych myśli, które pojawiają się 
w świadomości automatycznie i powodują u pacjenta cierpienie 
oraz chęć uwolnienia się od nich. Myśli najczęściej dotyczą prze-
mocy, religii czy seksualności, jak również dążenia do porząd-
ku (czystości) i symetrii (układaniu przedmiotów w symetryczny 
sposób). Innymi często pojawiającymi się myślami są te odno-
szące się do zdrowia i obaw przez zakażaniem się jakąś cho-
robą, potrzebą zachowania nieskazitelnej czystości ciała, nie-
ustanne myślenie, czy wszystko dopięło się na ostatni guzik. To 
powoduje wielokrotne, absurdalne sprawdzanie wszystkiego, 
w wyniku czego, na przykład, chory kilkanaście razy wraca do 
domu, aby sprawdzić, czy zamknął drzwi.

U osoby, u której występują myśli obsesyjne, po zobaczeniu 
jakiegoś człowieka na ulicy mogą pojawić się myśli dotyczące 
skrzywdzenia (np. pobicia) go. W przypadku tego zaburzenia 
chory zdaje sobie sprawę z irracjonalności swoich myśli, jednak 
nie ma nad nimi kontroli, co bardzo przeszkadza w koncentracji. 
Często u osób cierpiących na obsesje na przykład po zobacze-
niu noża (lub innego ostrego przedmiotu) występują myśli (ob-
razy) przedstawiające skrzywdzenie tym nożem jakiejś osoby 
(np. tej, która się blisko niego znajduje). Tak naprawdę osoba ta 
wcale nie chce tego zrobić i prawdopodobnie nigdy nie zrobiłaby 
krzywdy innej osobie, jednak niepokoi się, że myśli powracają 
z taką częstotliwością. Zaczyna więc wymyślać sobie tematy za-
stępcze, uważa na przykład, że wykonywanie pewnej grupy dzi-
wacznych czynności uchroni ją przed niechcianymi myślami. Do 
pewnego stopnia plan się sprawdza, jednak kompulsje zaczy-
nają się utrwalać, zajmują coraz więcej czasu i zaczynają przy-
bierać coraz bardziej skomplikowane formy.

U mojego klienta wszystko zaczęło się od obsesyjnych my-
śli o tym, że może zarazić się jakąś chorobą. Na początku czę-
ściej i dokładniej mył ręce, co w jego opinii miało uchronić go 
przed ewentualnym zakażeniem. Z czasem jednak rytuały zaczę-
ły robić się coraz bardziej skomplikowane i pochłaniały większą 
część dnia. Sam zrezygnował z pracy, bo nie był w stanie nor-
malnie funkcjonować.

Najczęściej pierwsze objawy pojawiają się już przed 15 ro-
kiem życia. Osoby cierpiące to przede wszystkim perfekcjoni-
ści, którzy chcą być najlepsi w każdej dziedzinie życia. To oczy-
wiście niemożliwe, więc w efekcie pojawia się cykl: obsesyjne 
myśli – lęk – kompulsje.

Dla tych ludzi kompulsje są często formą samoukarania 
z powodu swoich życiowych porażek. Tak naprawdę wcale nie 
są to tragedie, które wpłynęłyby znacząco na samoocenę prze-
ciętnego człowieka. Perfekcjonista oczekuje jednak od siebie, 
że będzie najlepszy w każdej dziedzinie. Tak było w przypadku 
mojego klienta, którego zaburzenia zaczęły się, kiedy w pracy 
awansu nie otrzymał on, tylko jego młodszy kolega. Miał wtedy 
wrażenie, że robi się niepotrzebny, jest do niczego i za chwilę 
i tak go zwolnią.

Tak jak wcześniej wspomniałam, każdy z nas ma małe dzi-
wactwa i rzeczy, które musi wykonać, żeby czuć się spokojniej. 
Niektórzy muszą czasem po wyjściu z domu wrócić się i spraw-
dzić, czy na pewno zamknęli drzwi. Inni kilka razy dziennie my-
ją zęby. Jednak dopóki te zachowania nie utrudniają normalne-
go funkcjonowania, nie jest to choroba.

Jeżeli podejrzewasz, że ty lub ktoś z twojej rodziny cierpi na 
zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, najlepiej nie zwlekać i zgło-
sić się do lekarza psychiatry. W fazie początkowej podaje się leki 
przeciwdepresyjne, które pozwalają chorym zapanować nad za-
chowaniem. W przypadku zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych 
potwierdzono skuteczność psychoterapii, zwłaszcza w nurcie 
poznawczo-behawioralnym. Leczenie jest przeważnie długoter-
minowe, ponieważ osoba uczy się stopniowo powstrzymywać 
od czynności natrętnych, radzić sobie z obsesyjnymi myślami, 
kształci w sobie umiejętności radzenia sobie ze stresem i roz-
wiązywaniem problemów.

Nie jest możliwe, by we wszystkim być najlepszym i perfek-
cyjnym. Uświadomienie sobie tego jest kluczem do lepszego 
zrozumienia siebie i innych.

Małgorzata Remlein
psycholog

Autorka tekstu jest psychologiem. Prowadzi psychoterapię 
indywidualną osób dorosłych oraz terapię par (również LGBT). 
Specjalizuje się w psychoterapii osób z zaburzeniami lękowymi. 

Gabinet Psychologiczny – 660 140 488  lub www.malgorzataremlein.pl
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Krzyżówka
z Echem

Hasło krzyżówki z po-
przedniego numeru brzmia-
ło: Ahoj letnia przygodo.

BARAN (21.03 - 20.04). Po wakacyjnych rajzach zostały ino 
wspomnienia, porzundki do zrobienia oraz rachunki do zapłacenia. 
Ze szwungiem zabieraj się więc do chapania i zorgowania bejmów.

BYK (21.04 - 21.05). Letnie tygodnie udało się jakoś prze-
pynkać a i dalej wszystko pójdzie jak z płatka, trza ino akuratnie 
się do roboty przyłożyć i za frechownie se z wiarą nie poczynać.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Bez tyn rejwach i harmider wew 
robocie jeszcze jakiej nerwicy dostaniesz. Daj se więc lepiej luz i po-
myśl o jakim wygibie zez famułą albo znajomą wiarą.

RAK (22.06 - 22.07). Ciepłe jesienne dni warto wykorzystać 
na wygib za miasto lub spotkanie z wiarą. Z takiego wspólnego lo-
frowania i blubrania wynikną całkiem fifne pomysły.

LEW (23.07 - 22.08). Bez to borchanie się na famułę i bręcze-
nie na kumpli ino sobie poruty narobisz. Szkoda czasu na to rozmym-
łanie. Lepiej lajsnij bliskim jaki dyrdon albo zabierz ich na słodkie.

PANNA (23.08 - 22.09). Z wiarą ze swej eki frechownie se 
nie poczynaj, bo jeszcze w kalafę zarobisz. Zamiast się stalować, 
warto więc poblubrać o fifnych pomysłach na nabicie pełnej kabzy.

WAGA (23.09 - 22.10). Po kolejnych zmianach wew robocie 
nic dobrego nie można się spodziewać. Będziesz musiał chapać za 
dwóch abo i trzech, ale dasz radę i zaś potem będzie lepiej.

SKORPION (23.10 - 22.11). Bez wielkiego stalowania się 
i mądrowania zabieraj się do chapania wew robocie. Trza się bę-
dzie trochę umordować, ale zaś wnet uzorgujesz wuchtę bejmów.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Nie ma się co borchać na szefów. 
Lepiej pomyśleć o jakim krótkim wygibie za miasto albo do marketu. 
Lofrowanie będzie całkiem fest, ino uważej by se poruty nie narobić.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Wew łbie ci się legną ino sa-
me głupie, chociaż cołkiem przyjemne myśli. Ale zaś na wygibach le-
piej się ustatkuj i żodnych brewerii ze znajomą wiarą nie wyczyniaj.

WODNIK (21.01 - 20.02). Czas pomyśleć o zaprowadzeniu 
porzundku wew kwitach, bo inaczej popadniesz w bachandryje. Le-
piej więc przejrzeć szpargały w szafonierkach i kistach. 

RYBY (21.02 - 20.03). Zamiast cięgiem glapić się wew tele-
wizor abo komputer, lepiej zadbaj o własne zdrowie i zacznij biegać 
za piłką, jeździć rowerem abo łazęgować zez kijkami.

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

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 117, pokój 81, www.echopiatkowa.pl,
e-mail: echopiatkowa@o2.pl. Dyżur red. poniedziałki 16.30 - 17.00. Druk: Drukarnia Colgraf. Nakład 3000 egz.
Przedruk z Echa Piątkowa dozwolony wyłącznie z podaniem źródła. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do opracowania 
redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów. 

Gwiazdy mówią... po naszymu  

Krzyżówka nr 9

HUMORKI
 - Jaka jest różnica mię-

dzy kobietą a mężczyzną?
- Kobieta wymaga wszyst-

kiego od jednego mężczyzny, 
a mężczyzna wymaga jedne-
go od wszystkich kobiet.


Żona do męża:
- Pamiętasz, jak w „Na-

gim instynkcie” Sharon Sto-
ne nogę na nogę zakładała 
podczas przesłuchania?

- Pamiętam, a bo co?
- A o naszej rocznicy to 

żeś draniu zapomniał!


- Ja tam nie życzę swo-
im wrogom źle. Niech ma-
ją i po cztery samochody 
pod swoimi domami. Karet-
kę, straż pożarną, radiowóz 
i karawan.

1 2 3 4

5 6 7 8

109 11 12

13 14 15 16 17 18
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Seniorzy poznają  Wielkopolskę

Pod koniec czerwca 
członkowie Klubu Seniora 
„Złoty Liść” z osiedla Wła-

dysława Łokietka wybrali 
się na jednodniową wyciecz-
kę do Lednogóry. Z Pozna-
nia wyjechali wcześnie rano 
wyposażeni w prowiant i do-
bre nastroje.

Pierwszym przystankiem 
były Pola Lednickie znajdują-
ce się we wsi Imiołki, miej-
sce corocznych spotkań mło-
dzieży i seniorów. Uczestnicy 
zwiedzili Dom Jana Pawła II, 

w którym znajdują się liczne 
pamiątki po Ojcu Świętym 
oraz kaplicę. Spacer po Po-

lach Lednickich zakończyli 
przejściem przez symbolicz-
ną Bramę Rybę.

Następnie udali się do 
Wielkopolskiego Parku Et-
nograficznego w Dziekano-
wicach, gdzie zwiedzili skan-
sen wsi wielkopolskiej. Mie-
li okazję zobaczyć kaplicę, w 
pełni wyposażone budynki 
mieszkalne, stodoły, karcz-
mę oraz dwór.

Niezwykle interesujące 
dla uczestników wycieczki 
było zwiedzanie Ostrowa 

Lednickiego – jednego z 
ważniejszych miejsc historii 
Polski. Na wyspę znajdującą 
się na Jeziorze Lednickim 
przeprawili się promem.

Niewątpliwymi, dodatko-
wymi atrakcjami organizowa-
nymi w skansenie przy prze-
prawie promowej były: Śre-
dniowieczne Targowisko – 
wyjątkowa okazja do pozna-

nia historii Wielkopolski od 
strony tradycyjnych smaków 
i lokalnych produktów żywno-

ściowych oraz Noc Kupały – 
coroczna impreza plenerowa 
poświęcona słowiańskiemu 
zwyczajowi miłosnych zalo-
tów w najkrótszą noc w roku.

Całej wyprawie towarzy-
szyła przepiękna letnia po-
goda, a droga powrotna mi-
nęła w miłej atmosferze 
wspólnych rozmów i śpiewu.

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

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

bez dowozu
 

  

Zawody, czyli złoto  dla wytrwałych

Z niepewnymi minami podążaliśmy rano w nie-
dzielę, 28 czerwca, drogą z Poznania w kierunku 
Gniezna. Padało. Zaciągnęło się już w sobotę i z 
małymi przerwami padało przez całą noc. Teraz też 
padało, słabo powiedziane – lało jak z cebra. Nie-
mniej jednak, nie zważając na niesprzyjające warun-
ki, stawiliśmy się punktualnie o godzinie 7 w miej-
scu zbiórki – rybaczówce nad jeziorem Mistrzewo.

Przybyło nas dziewiętnastu, by rozegrać kolejne zawody 
towarzyskie o puchar kierownika osiedli Władysława Ja-
giełły i Zygmunta Starego. Kilku kolegów zaspało albo się 
przestraszyło pogody. Prezes przywitał przybyłych, krótko 
omówił stronę organizacyjną zawodów, a gospodarz jeziora, 
Jan Jóźwiak, podał informacje o jeziorze (głębokość, rybo-
stan itp.) oraz o wynikach wędkarzy łowiących tu ostatnio. 
Podobno są tu karpie jak „parowozy”. Zobaczymy.

Po losowaniu, ciągle w strugach deszczu, rozeszliśmy 
się organizować stanowiska, przygotować wędki i zanętę. 
Wzdłuż brzegu wyrastały jak grzyby po deszczu paraso-
le. Jednak wilgoci nie dało się tak łatwo uniknąć. Łowili-
śmy na dwie wędki, metodą spławikowo-gruntową, od go-
dziny 8.30 do 12.30.

Godzina 8.15 – hurra – przestało padać. Leciutki wia-
terek szedł górą, gdyż jezioro położone jest w zagłębieniu 
otoczonym drzewami. Woda jak tafla.

Łowimy. Ryby, a właściwie rybki, biorą dość dobrze. 
Co z tego – sama drobnica i do tego jeszcze ta wszędo-
bylska ukleja, której nie zaliczamy do wagi. A szkoda, bo 
ukleje są tu dorodne – wielkie jak śledzie. Gdzie te za-
chwalane karpie?

Uprzedzając fakty, powiem że największą rybą zawodów, 

29-centymetrowym leszczem, pochwalił się nasz od niedaw-
na kolekcjoner pucharów w tej kategorii, Janusz Marcin-
kowski. Gwoli sprawiedliwości, trzeba jednak wspomnieć, 
że były też spotkania z większą rybą – kolega Zbych ho-
lował i spiął tuż przy brzegu okazałego leszcza, a kolega 
Robert, pomagając naszemu juniorowi Mateuszowi w holu 
zaciętej, konkretnej ryby, w końcu zerwał przypon.

W miarę upływu czasu humory się poprawiały – czasa-
mi wyszło słońce, znikły parasole, a i mokre kurtki można 
było podsuszyć. Było też trochę scen dramatycznych, gdy 
kolega Eugeniusz, oczyszczając z trzcin swoje stanowisko, 
paskudnie skaleczył rękę. Apteczka była na miejscu, Lidia 
Styperek wcieliła się w rolę sanitariuszki i sprawnie opa-
trzyła ranę. Jeszcze gumowa rękawiczka na dłoń i kole-
ga Gieniu mógł dalej kontynuować wędkarskie zmagania.

Po zakończeniu łowienia komisja sędziowska, kolędując 
od stanowiska do stanowiska, ważyła urobek wędkarzy, a 
następnie wypuszczała złowione ryby z powrotem w wo-

dy jeziora.
I tu, niespotykany 

zbieg okoliczności – ko-
ledzy Jacek i Zbych, ło-
wiąc na sąsiednich sta-
nowiskach, uzyskali iden-
tyczny wynik – 2220 
pkt. i zajęli w rezultacie 
wspólnie 5 miejsce.

Zwinęliśmy wędki, zli-
kwidowaliśmy stanowi-

ska i jeszcze rzut oka, czy coś nie zostało. W rybaczówce 
czekała na nas pyszna grochówka z tzw. wkładką (kto był w 
wojsku, wie o czym mowa), a komisja podsumowała wyniki.

Ostateczne wyniki 4-godzinnych zmagań z rybami 
były następujące: pierw-
sze miejsce Maciej Le-
narczyk – 4080 pkt., 
drugie – Robert Stype-
rek – 3150 pkt., trze-
cie – Tomasz Henka – 
2500 pkt. Wśród junio-
rów najlepszy był Mate-
usz Czapczyk. Najgorszy 
wynik to 720 pkt., czyli 

każdy coś złowił.
Prezes koła najlepszym wręczył puchary i nagrody. Jesz-

cze tylko pamiątkowe zdjęcie i zawody zakończone. W su-
mie nie było tak źle.

Zbigniew Jędrys
Zdjęcia – Lidia Styperek


