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Dziewczyny na medal
OBIADY DOMOWE
chrzciny * komunie * rocznice ślubu
stypy * garmażerka * catering
os. Bolesława Śmiałego 4a
(pawilon naprzeciw Poczty)
facebook: Na górce, e-mail: nagorce@op.pl
telefon: 600 595 762

LUBOŃ - SPRZEDAM MIESZKANIE
dwupokojowe 47,5 m2 z ogródkiem, bezczynszowe.

Tel. 796 592 061
Bardzo udanie zakończył się wyjazd zawodniczek KS Sobieski Poznań do Krotoszyna. W tym wielkopolskim mieście dwie nasze zawodniczki pod okiem trenera Andrzeja
Erberta wywalczyły dwa medale.
Maja Kmiecik w kat. 32 kg zajęła drugie miejsce, a Wiktoria Powałowska w kat. 67 kg nie miała sobie równych,
wygrała wszystkie swoje walki i zajęła pierwsze miejsce.
Obie dziewczyny ćwiczą w ramach Młodzieżowego Centrum
Sportu w Zapasach.
Andrzej Słabęcki
Fot. – Andrzej Erbert

Klub Korona na Targach
VIVA SENIORZY 2017

12 i 13 maja na terenie MTP, po raz kolejny,
odbywały się Targi VIVA SENIORZY. Poznań-

ską Spółdzielnię Mieszkaniową reprezentował
klub Korona działająDokończenie na stronie 15

Sklep rowerowy
Działa na Piątkowie
od 1989 roku

- sprzedaż rowerów
- rowery elektryczne
- serwis rowerowy
Tel.: 61 823 51 26,
Os. Jana III Sobieskiego 26
Szczegółowe informacje
na stronie internetowej:
www.bicykl.com.pl
www.facebook.com/bicyklrowery
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Dni Piątkowa okazją
do bezpłatnych badań
kontrolnych
Serdecznie zapraszam na bezpłatne badania kontrolne,
które przeprowadzone zostaną podczas Dni Piątkowa organizowanych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej dnia 24 czerwca 2017 roku na
os. J III Sobieskiego, boisko przy bloku nr 24.
Badania obejmują m.in. pomiar procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, wskaźnik masy ciała (BMI), pomiar
ciśnienia tętniczego krwi oraz poziomu glukozy we krwi.
Badania zostaną wykonane przez Centrum Medyczne
Synexus.
W godzinach od 15 do 19 zapraszam wszystkich, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie.

Urszula Cicha
przewodnicząca Komisji Członkowsko-Samorządowej
Rady Nadzorczej PSM

RADCA

PRAWNY

- rozwód, separacja, podziaá majątku
- wáadza rodzicielska, opieka, alimenty
- spadki - nabycie, zachowek, testamenty
- procesy o odszkodowania, umowy, ZUS

tel. 601 999 570
KANCELARIA: os. J. III Sobieskiego 36/15
Spotkania do uzgodnienia

WARZYWA
I OWOCE

bez nawozów i oprysków,
polecane dla małych dzieci!

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

świeże jaja wiejskie
Os. Batorego 15c, czynne: pn – pt. 8 - 17, sob. 8 - 14

FRYZJER
„Izabella”
os. B. Śmiałego 30k
wt., pt. 10-19,
śr., czw. 10-16
sob. 9-14

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315

w czwartki zniżka 20%
Tel. 501 018 416

instalacja systemów operacyjnych Windows
rozwiązywanie problemów z działaniem
komputera
diagnozowanie problemów sprzętowych
usuwanie wirusów i programów
instalacja i konfiguracja sieci
(routery, WI-FI, modemy ADSL, kablowe itp.)
udostępnianie internetu dla innych
komputerów
instalacja dodatkowych akcesoriów
i sterowników

dojazd gratis, faktury

Gabinet Weterynaryjny
Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób
psów i kotów,
chirurgia, czipowanie
i wystawianie paszportów
os. B. Śmiałego, ul. Wachowiaka 10,
tel. 61 825 55 61
Czynny codziennie w godz. 9 – 19
soboty 14 – 17, niedziele 15 - 17

 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

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

Tel. 61 822 78 57, 601 56 87 32
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Walne na os. Stefana Batorego

Docieplanie to zbędny wydatek
Podobnie jak na innych osiedlach, członkowie Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
mieszkający na osiedlu
Stefana Batorego przychylili się do argumentów mieszkanki odwołującej się od uchwały Rady Nadzorczej o skreśleniu z listy członków.
Walne Zgromadzenie na
tym osiedlu odbyło się 26
kwietnia.
Prezes Krzysztof Winiarz w sprawozdaniu Zarządu informował o najważniejszych wskaźnikach gospodarczych Spółdzielni. Największe kwoty z płaconych
przez mieszkańców czynszów stanowią opłaty za
centralne ogrzewanie i ciepłą wodę, następne w kolejności są remonty i modernizacje. Zysk za 2016 r. po opodatkowaniu wyniósł ponad 4
miliony złotych, kwota ta zostanie przekazana osiedlom,
na których został wypracowany, i zasili fundusz remontowy. Prezes mówił też
o zintensyfikowaniu walki z
zaległościami czynszowymi,
do czego Zarząd zobowiązano na ubiegłorocznym Walnym Zgromadzeniu. Zaległości te systematycznie maleją, obecnie wynoszą 3,54%.
To niegroźny dla spółdzielni
wskaźnik, ale gdyby w kasie
były te pieniądze, można by
więcej za nie zrobić – powiedział. Prezes omówił też

zaawansowanie przekształceń własnościowych gruntów pod poszczególnymi budynkami osiedla.
Janusz Piskor, kierownik
administracji osiedla poinformował, że na koniec grudnia
osiedle liczyło 7368 mieszkańców. Wyliczył wykonane w ubiegłym roku prace
remontowo-modernizacyjne.
Mówił o różnorodnej działalności klubu seniora Batory, czerwcowym festynie,
zajęciach sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
organizowanych podczas ferii zimowych i letnich. W
tym roku także planowane
jest Sportowe Lato dla dzieci.
Tadeusz
Młochowski,
przewodniczący Rady Nadzorczej w swoim sprawozdaniu z jej prac mówił także o
tym co do połowy roku robiła Rada poprzedniej kadencji.
Obecna liczy 12 osób i chce
dopracować się nowych regulaminów. Dużo uwagi Rada przywiązuje do zaległości
czynszowych spółdzielców.
W większości są to kwoty
kilkusetzłotowe, ale są osoby, które mają 12-miesięczne zaległości, a bywa że hipoteki przekraczają wartość
mieszkania. Sytuacja PSM
jest b. dobra. Na osiedlu Stefana Batorego kupowane są
np. działki pod parkingi, których na osiedlu szczególnie
brakuje.
Po sprawozdaniach rozpoczęła się dyskusja. Nie

brakowało w niej głosów krytycznych. Jeden z mieszkańców stwierdził, że zamiast
utrzymywać budynek Zarządu Spółdzielni, taniej byłoby
potworzyć odrębne spółdzielnie na każdym z osiedli. Powiedział też, że nie jest ekonomistą, ale widział w spółdzielni faktury bez szczegółowych opisów. Prezes Winiarz
wytłumaczył, że aby przyjąć
fakturę, najpierw musi być
podpisana umowa z kontrahentem, a wcześniej staje on
do przetargu, gdzie szczegółowo opisane są wszystkie
prace i sporządzany kosztorys, który podlega weryfikacji. Tak więc nie ma możliwości wypłacenia jakichkolwiek pieniędzy bez kosztorysu, umowy i zweryfikowania
wykonanych prac.
Kilka pytań miała kolejna mieszkanka. Odpowiedział jej prezes. Np. czy PSM
jako duży zamawiający centralne ogrzewanie i ciepłą
wodę może zrobić cokolwiek,
by cena była niższa? Decyzję w sprawie cen podejmuje
Urząd Regulacji Energetyki i
są to ceny urzędowe, nie do
negocjacji. Spółdzielcy podejmując decyzje o oszczędzaniu energii, sami decydują, czy zapłacą mniej. Na co
przeznaczane są pieniądze z
zysku i jak są dzielone? Podział pieniędzy zysku jest w
gestii rady osiedla, która opiniuje plany remontowe. Czy
jest plan zagospodarowania

przestrzennego osiedli? Dla
Piątkowa nie ma planów zagospodarowania przestrzennego. Obecnie dla osiedli
Bolesława Chrobrego, Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego przygotowuje je
Miejska Pracownia Urbanistyczna. Natomiast plan dla
osiedla Stefana Batorego będzie wkrótce przyjęty.
Każdego roku na osiedlu
Stefana Batorego podnoszony jest temat docieplenia budynków, by uzyskały kolorowe elewacje. I w tym roku
o tym dyskutowano, mimo
że w ankietach przeszło połowa mieszkańców opowiedziała się już przeciw dociepleniom. Jedna z mieszkanek powiedziała, że pracując kiedyś w kombinacie
produkującym płyty do budowy domów, specjalnie wybrała osiedle Batorego, bo
wiedziała, że będzie energooszczędne. Ktoś inny przypomniał, że obliczono, że
docieplenie styropianem na
Batorym przyniesie zaledwie 3-procentowe oszczędności ciepła. Nie opłaci się
więc tak jak na Winogradach, gdzie docieplenie przyniosło 30-proc. oszczędności.
Rozważyć można jednak docieplanie ścian szczytowych
lub złączy płyt – zauważył
jeden z mieszkańców.
Za absolutorium dla
członków Zarządu była zdecydowana większość obecnych. (big)

Walne na os. Bolesława Śmiałego

Przyspieszenie z termomodernizacjami
Plany termomodernizacji kolejnych budynków
oraz możliwości tworzenia dodatkowych miejsc
parkingowych zdominowały obrady części Walnego Zgromadzenia członków PSM posiadających
tytuł prawny do lokalu
na terenie osiedla Bolesława Śmiałego. Podczas
zebrania Grzegorz Adamski, zastępca kierownika
administracji tego osiedla poinformował, że właśnie urząd miasta wydał
pozwolenie na rozpoczęcie docieplania budynku
nr 25 i kilku kolejnych.

Prace przy nich powinny się zakończyć jeszcze w tym roku, równolegle jest przygotowywana
dokumentacja techniczna
na termomodernizację następnych bloków.
Zgodnie z porządkiem
obrad, uczestnicy Walnego
Zgromadzenia na wstępie
zajęli się rozpatrzeniem odwołania członkini spółdzielni
od decyzji Rady Nadzorczej
pozbawiającej ją członkostwa
w spółdzielni oraz wyborami delegata na VII Krajowy
Zjazd Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Mieszkaniowych,
w których jedynym kandyda-

tem był Rafał Kupś. Następnie wysłuchano sprawozdania Zarządu z działalności
spółdzielni w 2016 r., przedstawił je prezes Krzysztof
Winiarz. Podkreślił dobrą sytuację finansową PSM, która
miniony rok zakończyła zyskiem ponad 4,1 mln zł. Przyczynia się do tego systematyczne ograniczanie zaległości czynszowych, zwłaszcza z
tytułu opłat za lokale użytkowe. Obecnie spółdzielnia zatrudnia 135 osób, które administrują ponad 1,1 mln m
kw. powierzchni. Największe koszty stanowią opłaty za energię cieplną, które

przekroczyły 30 mln zł. Dla
usprawnienia funkcjonowania sieci ciepłowniczej instalowane są systemy elektronicznego sterowania ogrzewaniem. Nakłady na remonty wyniosły w ubiegłym roku ponad 26 mln zł, w tym
prawie 7 mln zł wydano na
termomodernizacje, a ponad
5 mln zł na naprawy i usuwanie awarii. Prezes szczegółowo omówił zasady oraz zaawansowanie przekształceń
własnościowych trwających
w spółdzielni od kilku lat.
W jej zasobach jest obecnie
8718 mieszkań własnościoDokończenie na stronie 9
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Walne na os. Władysława Łokietka

Czas na modernizacje piwnic
Nad wyborem Rafała
Kupsia, mieszkańca osiedla Łokietka, na delegata na VII Krajowy Zjazd
Związku
Rewizyjnego
Spółdzielni Mieszkaniowych oraz możliwościami
wykorzystania ogniw fotowoltaicznych dla ogrzewania mieszkań zastanawiano się m.in. podczas części Walnego Zgromadzenia członków PSM posiadających tytuł prawny do
lokalu na terenie osiedla
Władysława Łokietka.
Do podjęcia tego tematu
skłoniły uczestników m.in.
zawarte w sprawozdaniu z
działalności PSM w ubiegłym roku informacje o wydatkach na ogrzewanie i dostawy ciepłej wody. Mają one
największy udział w kosztach spółdzielni. Choć w wyniku systematycznie prowadzonych dociepleń budynków
oraz modernizacji sieci i węzłów cieplnych a także zastosowania elektronicznych systemów sterowania ogrzewaniem maleje zużycie energii,
to jednak opłaty za nią rosną.
Dlatego warto się zastanawiać się nad poszukiwaniem
oszczędniejszych dla miesz-

kańców i środowiska źródeł
energii. Z tymi głosami zgodził się Michał Tokłowicz, wiceprezes Zarządu PSM, który stwierdził, że gromadzone
są materiały i przeprowadzone zostaną analizy dotyczące opłacalności wykorzystania tych źródeł energii w spółdzielczych budynkach.
A jest ich w spółdzielczych
zasobach 249 i znajduje się w
nich ponad milion m kw. powierzchni mieszkalnych. Spółdzielnia dobrze gospodaruje
tymi zasobami i ubiegły rok
zamknęła zyskiem netto ponad 4,1 mln złotych – mówił w sprawozdaniu Krzysztof Winiarz, prezes Zarządu
PSM. Dobrą sytuację finansową PSM potwierdzają wskaźniki płynności finansowej i
zaległości czynszowych oraz
sprawozdanie biegłego rewidenta odczytane przez Mariusza Andrzeja Talaśkę, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej PSM.
- Najmniejsze z piątkowskich osiedli wyróżnia się dobrymi wynikami. Wszystkie
lokale użytkowe są wynajmowane i wpływy z nich przyniosły ponad pół miliona złotych zysku. Przeznaczony on

zostanie na prowadzenie remontów i modernizacji, które są niezbędne do utrzymywania w należytym stanie
budynków oraz poprawy warunków mieszkaniowych. W
ubiegłym roku dokonaliśmy
wymiany wszystkich wodomierzy i przystąpiliśmy do
budowy kolejnych kilkunastu miejsc parkingowych. W
tym roku zakończony zostanie program kompleksowych
modernizacji klatek schodowych i przystąpimy do systematycznych remontów piwnic – mówił Aleksander Meyza, kierownik Administracji
Osiedla Władysława Łokietka. Wspomniał też wieloletniego mieszkańca osiedla Kazimierza Paprockiego, społecznika i zasłużonego działacza spółdzielczego. Jego imię
nosić będzie rozgrywany od
blisko dwudziestu lat i cieszący się wielkim zainteresowaniem turniej streetballa,
czyli koszykówki ulicznej. K.
Paprocki był wielkim miłośnikiem sportu i będzie patronował rozgrywkom, które odbędą się 27 maja na boiskach
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, a towarzyszyć
im będzie osiedlowy festyn.

Składając sprawozdanie
z pracy Rady Nadzorczej,
jej przewodniczący Tadeusz
Młochowski zwrócił uwagę na potrzebę dostosowania spółdzielczych przepisów i regulaminów do szybko zmieniającego się prawa. Dlatego powołano komisję ds. przeglądu aktów
prawnych oraz przygotowano nowy regulamin działania Rady Nadzorczej, który
poddano pod głosowanie na
wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia. Rada analizuje sytuację ekonomiczną spółdzielni, a zwłaszcza
zadłużenie czynszowe, które choć procentowo niewielkie, to jednak przekracza 3
mln zł. –Dla uniknięcia strat
zdecydowaliśmy też wykupować zadłużone lokale obciążone hipotekami, by przy
ich sprzedaży odzyskać należności Spółdzielni. Pierwsze wnioski z tych działań
są pozytywne, ale będą one
szczegółowe analizowane –
stwierdził T. Młochowski.
W głosowaniach jednogłośnie przyjęto sprawozdania z działalności spółdzielni
oraz udzielono absolutorium
członkom jej Zarządu. (i)

Walne na os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego

Więcej spółdzielczej solidarności
Zgromadzeni w „Dąbrówce” uczestnicy części Walnego Zgromadzenia członków PSM posiadających tytuł prawny
do lokalu na osiedlach
Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego wskazywali w dyskusji na potrzebę
poszukiwania możliwości
rozwiązania problemów z
parkowaniem, tym bardziej że w sąsiedztwie budowane są kolejne bloki.
Apelowali także do spółdzielczych władz o rozważenie zmiany zasad podziału nadwyżki bilansowej pomiędzy poszczególnymi osiedlami.
Zebranie rozpoczęło się
od pozytywnego rozpatrzenia odwołania jednej członkini spółdzielni od decyzji Rady
Nadzorczej pozbawiającej ją
członkostwa oraz wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd
Związku Rewizyjnego Spół-

dzielni Mieszkaniowych. Jedynym kandydatem był Rafał
Kupś, społecznik i długoletni
działacz samorządowy.
W przedstawionym sprawozdaniu z działalności spółdzielni w roku 2016 prezes Zarządu Krzysztof Winiarz podkreślił dobrą sytuację finansową PSM, która ubiegły rok zakończyła zyskiem na działalności gospodarczej ponad 4,1
mln zł. Udało się ograniczyć
zaległości czynszowe, a także zmniejszyć liczbę pracowników administracji. Obecnie
spółdzielnia zatrudnia 135
osób i administruje ponad
1,1 mln m kw. powierzchni
lokali. Największe koszty stanowią opłaty za energię cieplną, które w ubiegłym roku
przekroczyły 30 mln zł, natomiast nakłady na remonty
wyniosły ponad 26 mln zł.
Największe środki przeznaczane są na docieplenia budynków, znacząco rosną też

wydatki na remonty dachów
oraz usuwanie różnych i coraz częstszych awarii. Przedstawiając zasady oraz zaawansowanie przekształceń
własnościowych w spółdzielni, K. Winiarz odniósł się także do zgłaszanych na forum
sejmowym propozycji kolejnych zmian w spółdzielczości
mieszkaniowej. Wiele z nich
ocenił krytycznie, a za szczególnie szkodliwy uznał projekt wprowadzenia obligatoryjnego powoływania wspólnot mieszkaniowych.
Renata Michałowska, kierownik wspólnej Administracji Osiedli Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego
omówiła przedsięwzięcia remontowe realizowane na obu
osiedlach w minionym roku.
Do najważniejszych należały zadaszenie boksów śmieciowych, wymiana instalacji
elektrycznych, domofonów i
urządzeń pomiarowych a tak-

że modernizacje klatek schodowych. Zadania te będą kontynuowane w tym roku.
- Rada Nadzorcza działa
w nowym, mniejszym składzie od niespełna roku. Obok
dwóch komisji: rewizyjnej
oraz członkowsko-samorządowej, powołaliśmy też zespół do przeglądu i aktualizacji aktów prawnych obowiązujących w spółdzielni. Owocem
jego działań jest między innymi nowy regulamin pracy
Rady Nadzorczej. Przed nami
ważne decyzje w sprawie modernizacji „Dąbrówki” oraz
przyszłości bazy przy ul. Boranta. Rozważamy różne warianty i wybierzemy optymalne rozwiązania – zapewnił
Tadeusz Młochowski, przewodniczący Rady Nadzorczej.
W dyskusji poruszono
kwestię miejsc parkingowych
i wykorzystywania ich przez
lokatorów pobliskich deweloDokończenie na stronie 9
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Kombatanci z Piątkowa i Winograd razem

- Swoje przeżyliśmy,
mamy różne doświadczenia i chcemy teraz zgodnie
współpracować, a nie marnować czas na politykę i jakieś spory. Lepiej wykorzystać go na wspólne działania i przede wszystkim niesienie pomocy tym spośród
nas, którym wsparcie naprawdę jest potrzebne – mówi Andrzej Marczak, prezes
piątkowskiego Koła Związku Kombatantów, Osób Represjonowanych i Więźniów
Politycznych.

Szeregi koła w minionych latach systematycznie
malały. Przed kilku laty liczyło ono kilkuset członków,
obecnie jest ich niespełna 150 i to głównie dzięki
przyłączeniu kombatantów
z Winograd. Prawa biologii są bowiem nieubłagane i
weteranów ubywa. Członkowie koła pamiętają o odchodzących kolegach i żegnają
ich z żołnierskimi honorami. W kombatanckim życiu sporo jest też milszych
chwil. Często uczestniczą

oni w uroczystościach patriotycznych i niekiedy dzielą się wspomnieniami z młodzieżą z piątkowskich szkół.
Pomagają też zgłaszającym
się ludziom w gromadzeniu
niezbędnej dokumentacji do
uzyskania uprawnień kombatanckich oraz występują
z wnioskami o awanse na
wyższe stopnie.
- Pracy więc nie brakuje i
podczas cotygodniowych dyżurów w czwartki w siedzibie koła na osiedlu Bolesława
Chrobrego zawsze sporo się
dzieje. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do
współpracy i na kombatancką kawę, przy której możemy porozmawiać o dawnych
wydarzeniach a także o tym
co się dzieje obecnie – podkreśla A. Marczak.
- Wśród naszych członków są ludzie, którzy przeszli różne koleje losu. Są byli żołnierze ludowego Woj-

ska Polskiego, są członkowie Armii Krajowej, Szarych Szeregów i Batalionów
Chłopskich, są Cytadelowcy
i Sybiracy a także więźniowie różnych obozów. Sporą
grupę stanowią podopieczni koła, czyli bliscy kombatantów. A naszym seniorem
jest Edmund Piorunek mający 96 lat – dodaje Karol
Słominski, sekretarz koła.
Podobnych kół ZKORiWP jak na Piątkowie
jest w całej Wielkopolsce
jeszcze ponad 120. Skupiają
ludzi, którzy służyli Polsce
najlepiej jak umieli. Obecnie
wielu z nich potrzebuje pomocy i życzliwości. Związek
niesie więc wsparcie kombatantom a także stara się
popularyzować ich dokonania. Warto więc w czwartki w godz. 14-16 zajrzeć do
bloku 21 G na os. Bolesława Chrobrego i spotkać się
z kombatantami. (i)

Wyprawy KOiR
Klub Sportowy Sobieski oraz
Rada Osiedla Jana III Sobieskiego
i Marysieńki zapraszają 3 czerwca
na Dzień Dziecka w KS Sobieski
Poznań. Tego dnia odbędzie się
Turniej w Zapasach i Mocowaniu
II Memoriał Henryka Półtoraka.
Patronat nad imprezą objęła Poznańska Spółdzielnia Miesz-

kaniowa. Projekt wspiera Miasto
Poznań.
A oto program zawodów:
9.00 – waga
11.00 – uroczyste otwarcie zawodów
13.00 – festyn z okazji Dnia
Dziecka.

Aktywne lato w mieście
Półkolonie „Lato 2017 w mieście dla aktywnych” organizują Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja Osiedli Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego oraz Uczniowski Klub Sportowy „Chrobry”
przy Szkole Podstawowej nr 17. Pierwszy turnus odbędzie się w dniach
3-7 lipca, drugi od 10 do 14 lipca, trzeci od 14 do 21 sierpnia, a czwarty
od 22 do 28 sierpnia. Organizatorzy zapewniają opiekę fachowych wychowawców i instruktorów w godz. 8-15 oraz obiad o godz. 13. W programie są zajęcia świetlicowe – turnieje w grach: bilard, piłkarzyki, tenis stołowy, gry planszowe, konkursy, zabawy przy muzyce, zajęcia plastyczne. Będą także wyjścia do kina, wycieczki autokarowe (w tym całodniowa), warsztaty teatralne, zajęcia sportowo-rekreacyjne na kręgielni
i pływalni. Poniedziałki będą filmowe, wtorki i czwartki sportowe, środy
wycieczkowe, czwartki kreatywne, a piątki relaksacyjne.
Zgłoszenia od 16.30 do 19 w świetlicy na os. Wł. Jagiełły 15, nr tel.
601 556 584.

Półkolonie na Sobieskiego
Administracja Osiedla Jana III Sobieskiego informuje, że od 3 lipca do
11 sierpnia w Klubie Seniora Hetman organizowane będą półkolonie dla
dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Turnusy trwać będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15. Odpłatność dla dzieci członków PSM – 85 zł
za turnus, dla dzieci nie członków PSM – 240 zł za turnus. Pierwszeństwo
w zapisach mają dzieci z osiedla Jana III Sobieskiego. Zapewnione będą:
obiad, napoje oraz bogaty program łącznie z wyjazdami.
Zapisy w Hetmanie (paw. 52) w dniach 23, 25, 26, 31 maja oraz 5 i 6
czerwca w godzinach od 14 do 20.

Z A. P. Fiedlerem
przez Afrykę i Azję
Klub Odkrywców i Reporterów kontynuuje
cykl wypraw po świecie z Arkadym Pawłem
Fiedlerem, potomkiem słynnego podróżnika i
pisarza Arkadego Fiedlera. Pierwsza podróż
w kwietniu prowadziła do Namibii na krańcach Afryki.
24 maja ponownie przemierzymy ten kontynent.
Tym razem A. P. Fiedler opowie i przedstawi film
z wyprawy maluchem przez Czarny Ląd. Polski samochodzik dał radę w trudnych afrykańskich warunkach i zainspirował podróżnika do kolejnej wyprawy. Przygotowuje się właśnie do przejechania
afrykańskiego kontynentu samochodem zasilanym
energią elektryczną. Ładowanie akumulatorów będzie tam zapewne ekstremalnym wyzwaniem.
Natomiast 13 czerwca podróżnik i KOiR zapraszają na wyprawę maluchem przez bezkresne tereny Azji. Wszystkie prezentacje odbywają się o
godz. 17 w auli XV Liceum Ogólnokształcącego na
os. Bolesława Chrobrego 107. Zapraszamy zainteresowanych podróżami i przygodami. Wstęp wolny.
KOiR, doceniając zaangażowanie młodych redaktorów z piątkowskich placówek oświatowych oraz
ich opiekunów w redagowanie szkolnych gazetek,
stara się popularyzować ich dokonania. Wiele bowiem publikacji zamieszczanych na szkolnych łamach wartych jest uwagi. Dlatego podczas spotkań
klubu omawiano możliwości przygotowania wkładki
do „Echa Piątkowa”, w której zaprezentowane zostaną szkolne czasopisma i ich najciekawsze artykuły. Szkolne redakcje zapraszamy do współpracy
z „Echem” oraz KOiR.
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Dni Piątkowa

Medalowa młodzież

24 czerwca 2017,
boisko na os. Jana III Sobieskiego
Prowadzenie: Ewa Michrowska, uczestniczka The
Voice Of Poland, oraz Maciej Narożny

14.00 - program dla dzieci z animatorkami: W szamańskiej wiosce; Pani Melodia, Pan Kontrabas i Pan Klawisz; bajki i konkursy; Szkoła Ruchu i Tańca KONTRAST – pokaz taneczny
15.30 - zespół TARAKA
16.30 - zespół OUTSIDER blues&rock Band
17.30 - oficjalne powitanie uczestników i gości –
Michał Tokłowicz, zastępca prezesa Zarządu PSM
17.40 - kabaret MECHANICZNA PYRA
18.30 - PUNTO LATINO – zespół latynoamerykański
19.30 - BARDABUSZ ORKIESTRA z solistami,
m.in. Ewa Michrowska, Szymon Płachciński
20.45 - Gwiazda wieczoru Shaun Baker Jessica and Live Band
22.00 - SZTUCZNE OGNIE
W przerwach pomiędzy występami artystów
konkursy dla widzów
Podczas Dni Piątkowa odbędą się również


Bezpłatne badania kontrolne prowadzone przez
SYNEXUS Centrum Medyczne

Pokaz ratownictwa medycznego
Organizatorzy: Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Piątkowskie Centrum Kultury Dąbrówka

Streetball Challenge
na Piątkowie

XVIII Mistrzostwa Piątkowa w Koszykówce Ulicznej,
popularnym streetballu, rozegrane zostaną 27 maja na boiskach Szkoły Podstawowej nr 35 na osiedlu Władysława
Łokietka. Po raz pierwszy nazwane zostaną imieniem Kazimierza Paprockiego, zmarłego działacza spółdzielczego z
osiedla i pomysłodawcy turnieju.
Podobnie, jak w poprzednich latach, turniej zorganizowany zostanie w pięciu kategoriach: chłopców i dziewcząt
do lat 16 i do lat 19 oraz w kategorii open. Zespoły składają się z czterech zawodników (trzech grających i rezerwowy). Odbędzie się także konkurs rzutów „za trzy”. Za
pierwsze miejsce w kategoriach przewidziane są nagrody,
medale i dyplomy.
Organizatorami imprezy są Poznańska Spółdzielnia
Mieszkaniowa oraz Szkoła Podstawowa nr 35.

Kilka medali zdobyli zapaśnicy KS Sobieski Poznań
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży rozgrywanej
w Drzonkowie.
W kategorii 50 kg srebrny medal wywalczył Dominik Waśkowicz, który wygrał wszystkie swoje walki
eliminacyjne, a w finale po
trudnym pojedynku pokonany został przez Miłosza Kużnię z UKS AJAS. Drugi medal wywalczył Michał Parsadanashvili (kat 100 kg),
który w półfinale musiał
uznać wyższość Jakuba Antoszewskiego z KS AGROS
Zamość. Jednak w pojedynku o brązowy medal pewnie
pokonał Sebastiana Szyngiera z KS BIELAWIANKA
– Bielawa.
Sukcesem zakończył się
też start podopiecznych tre-

nera Andrzeja Erberta w
konkurencji zapasy kobiet i
zapaśnicy w stylu wolnym.
Srebrny medal w kat. 52 kg
zdobyła Amanda Nowak, a
piąte miejsce zajęła Maja
Niedzielska. W stylu wolnym medalowe trzecie miejsce w kat. 100 kg zajął Michał Parsadanashvili.
W klasyfikacji drużynowej KS Sobieski Poznań zajął siódme miejsce.
Andrzej Słabęcki,
Tomek Rosada
Fot. - Andrzej Erbert

POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
PIĄTKOWSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
Tabela po meczach rozegranych 14. 5. 2017 r.
GRUPA OPEN
Lp. Nazwa drużyny
1 LEWOPRAWO
2 AKADEMIA SPAWANIA
3 ZESPÓŁ NIESPOKOJNYCH
NÓG
4 FC NOWA WIEŚ
5 CZERWONE DIABŁY
6 FLORIAN
7 EVERYBODY WINOGRADY
8 BALBINA
9 EJBRY Z FYRTLA
10 NDW POZNAŃ
11 REMONTADA
12 MIDAS POZNAŃ
13 BONSAI
14 STS POZNAŃ
15 DRUŻYNA PIERŚCIENIA
16 PRIMO
17 RAPTORIUS INTER CLUB
18 GREEN SQUAD
19 DZBANY
20 PI - KO TEAM
21 RED DEVILS
22 KS CAMPIONI
23 TG SOKÓŁ WINIARY
POZNAŃ
24 MCK BZWBK
25 BEZ TALENTU FC

li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
7
7
6

21
18
18

38
37
35

14
12
11

24
25
24

6
7
6
7
6
7
6
5
6
6
7
6
7
6
7
6
6
6
6
5

16
15
15
14
13
13
12
10
9
7
7
6
4
3
3
3
3
3
1
-1

29
34
26
26
30
33
21
18
17
14
18
22
10
15
17
12
10
9
8
5

8
22
14
15
5
17
9
14
19
16
25
21
29
23
29
28
26
27
25
31

21
12
12
11
25
16
12
4
-2
-2
-7
1
-19
-8
-12
-16
-16
-18
-17
-26

1wo
1wo
1wo

2wo
1wo

6
-1
5
49 -44 1wo
- drużyna wycofana z rozgrywek

8

ECHO 6/263 (XX)

KALENDARIUM PSM
1 czerwca - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN
5 czerwca - dyżur członków Rady Nadzorczej
6 czerwca - Komisja Rewizyjna RN
22 czerwca - zebranie Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Działki, świerki i plany zagospodarowania

Od rozpatrzenia spraw
członkowskich rozpoczęło się 25 kwietnia posiedzenie Rady Nadzorczej
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pięć
osób zalegających z płaceniem czynszu wykluczono z członkostwa w spółdzielni. Trzy inne skreślone wcześniej z listy członków, które zapłaciły zaległości czynszowe w całości, przywrócono w prawach członka.
Z analizy ekonomicznej
wybranych działalności PSM
za dwa miesiące tego roku
wynika, że salda w gospodarce zasobami mieszkaniowymi były dodatnie, podobnie jak i rozliczeń gazu oraz
zimnej wody. Jeśli chodzi o
wodę, wyjątkiem było osiedle
Bolesława Chrobrego, gdzie
nastąpiło rozliczenie wody
i pojawiło się saldo ujemne
na jej rozliczeniu, mieszkańcy bowiem otrzymali zwrot
blisko 70,5 tys. zł. Na kontach funduszu remontowego na wszystkich osiedlach,
oprócz Jana III Sobieskiego, były środki. Członków
Rady zainteresowało, dlaczego w lutym wzrosły zaległości czynszowe, szczególnie z
lokali użytkowych. Było to
chwilowe, najemcy opóźnili

się z opłatami, ale wpłynęły
one na konto w marcu.
Długa dyskusja toczyła
się wokół propozycji zakupu działek: 121/33 i przylegającej do niej maleńkiej
działki 121/34, o łącznej powierzchni 1411 m kw. Rada Osiedla Stefana Batorego pozytywnie pomysł zaopiniowała, stwierdzając że na
działkach tych możliwa jest
lokalizacja budynku z wielopoziomowym parkingiem.
Wiceprezes PSM Michał Tokłowicz zauważył, że parkowanie jest kolejną potrzebą
po zaspokojeniu mieszkaniowej. Jesteśmy rozwiniętą społecznością i obecnie prawie
każdy ma samochód. Prezes
Krzysztof Winiarz na pytanie, czy warto kupować, odpowiedział, że warto, bo za
chwilę terenów tych nie będzie na rynku. A finansowo
spółdzielnię na to stać. Choć
w sprawie zakupu członkowie
Rady byli w miarę zgodni, to
sprawy redakcji uchwały wywołały ożywioną dyskusję.
Zwłaszcza że przebieg drogi obok jednej z działek może mieć wpływ na jej zabudowę. Ostatecznie zgodzono się
w uzasadnieniu zapisać, że
działka 121/33 zostanie zakupiona na potrzeby Poznańskiej Spółdzielni Mieszkanio-

wej. Działka 121/34 jest w
trakcie postępowania zwrotowego w Starostwie, a gdy to
się zakończy, wówczas podjęta zostanie stosowna uchwała w jej sprawie.
Następnie uzgodniono odpowiedź dla mieszkanki os.
Bolesława Śmiałego, która
napisała pismo do Rady Nadzorczej w sprawie wycięcia
świerków rosnących od północnej strony budynku nr 15.
Lokatorom kilku mieszkań
zasłaniają okna i zaciemniają mieszkania, zmuszając do
włączania świateł przez cały
dzień. Mieszkańcy napisali
pismo do administracji o wycięcie świerków. Tymczasem
świerkom obcięto czubki, co
nie rozwiązało problemów lokatorów. Okazuje się, że spółdzielnia wystąpiła o zgodę na
wycinkę. Na jedno drzewo takie pozwolenie przyszło, na
drugie takiej potrzeby nie ma
(zbyt cienkie w swoim obwodzie). W obu gniazdują ptaki i gdy tylko z nich wylecą,
drzewa zostaną wycięte. Obserwację prowadzi ornitolog.
Przy okazji członkowie Rady
zasugerowali, by administracje osiedli wyznaczały miejsca, gdzie lokatorzy mogliby
sadzić drzewka, a zwłaszcza
choinki pozostałe po świętach. Gdy są one małe, cieszą wszystkich. Gdy rozrosną
się, uszkadzają nierzadko in-

frastrukturę osiedlową, zaciemniają mieszkania i ogólnie sprawiają kłopot, bo starsze drzewa już nie tak łatwo
wyciąć ze względu na obowiązujące przepisy i sentymenty.
Rada otrzymała wniosek
o zmianę terminu części Walnego Zgromadzenia od spółdzielcy z osiedla Jana III Sobieskiego. Złożył on propozycje uzupełnienia porządku
obrad Walnego Zgromadzenia jeden dzień po terminie
określonym w Statucie PSM.
Rada Nadzorcza przyjęła do
wiadomości, że takie zdarzenie miało miejsce, argumentując również, iż zgodnie z
ustawą i statutem ustalanie
terminów to kompetencja Zarządu Spółdzielni.
Wśród spraw wniesionych znalazła się sprawa
gruntów na osiedlach Władysława Jagiełły i Bolesława
Chrobrego, dla których opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego.
Zarząd zebrał uwagi i wysłał je do Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej. Po drugiej turze konsultacji wiadomo będzie, do czego miasto zmierza i wtedy podjęte zostaną
decyzje o dalszym postępowaniu. Dla osiedla Stefana Batorego takie plany zagospodarowania też są opracowywane, a następne będzie osiedle
Jana III Sobieskiego. (big)
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Z prac Rady Nadzorczej PSM

Nie dla przejścia i przejazdu

Frekwencja na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej była najniższa od kilku lat.
Wahała się od 1,97 procent uprawnionych spółdzielców na osiedlu Stefana Batorego do 3,1
proc. na osiedlu Bolesława Śmiałego. To niewiele,
zapewne w przyszłym roku będzie wyższa, bo czekają nas wybory do większości rad osiedli.
W kwietniu na poszczególnych osiedlach odbywały
się części Walnego Zgromadzenia PSM. W maju podsumowano wyniki głosowań.
18 maja na posiedzeniu Rady Nadzorczej PSM poinformowano o tym członków Ra-

dy. Niespodzianek nie było. Przegłosowano wszystkie
uchwały w proponowanym
brzmieniu, a członkowie Zarządu PSM otrzymali absolutorium.
Członkowie Rady rozpatrzyli także sprawy członkowskie, skreślając z listy
członków PSM czternaście
osób zalegających z płaceniem czynszu. Jedną osobę,
która spłaciła dług w całości, przywrócili w prawach
członka.
Następnie przyjęli do wiadomości analizę ekonomiczną wybranych działalności
Spółdzielni za trzy miesiące
tego roku. Zaległości czynszowe osiedli zmalały. Do
końca marca do kasy Spółdzielni wpłynęło 68.800 zł z

tytułu dodatków mieszkaniowych, miesięcznie korzystało
z nich 99 osób.
Wyniki w gospodarce zasobami mieszkaniowymi były
dodatnie. Oprócz osiedli Jana III Sobieskiego i Władysława Łokietka na kontach
funduszu remontowego pozostałych osiedli były środki.
Ujemne salda na dostawach
ciepła są normalne o tej porze roku, latem, gdy mieszkania nie będą ogrzewane,
różnica się wyrówna.
Rada, rozpatrując wniosek UWI Inwestycje SA w Poznaniu z dnia 6 marca 2017 o
ustanowienie odpłatnych służebności (prawa przechodu i
przejazdu) działek PSM na
osiedlach Władysława Jagiełły i Bolesława Chrobrego, nie
wyraziła na nie zgody. Rada
wzięła pod uwagę negatywne opinie w tej sprawie rad
osiedli: Władysława Jagiełły
i Zygmunta Starego oraz Bolesława Chrobrego.
Rada zapoznała się też
z dwoma wnioskami, które wpłynęły od mieszkańców
podczas Walnego Zgromadzenia. Mieszkanka osiedla Jana
III Sobieskiego zwróciła się o
zobowiązanie poszczególnych
administracji osiedli do obligatoryjnego wywieszania na
tablicach informacyjnych w

Walne na os. Bolesława Śmiałego

Przyspieszenie z termomodernizacjami
Dokończenie ze strony 4

wych, 6894 mieszkań z pełną własnością i 757 mieszkań lokatorskich.
- Czas daje się we znaki budynkom wznoszonym
głównie w latach osiemdziesiątych, wymagają one coraz więcej nakładów remontowych i modernizacyjnych.
Dlatego systematycznie prowadzone są renowacje klatek
schodowych, wymiany instalacji i stolarki okiennej, coraz
więcej uwagi przykładamy do
remontów dachów – mówił
Grzegorz Adamski, zastępca kierownika Administracji
Osiedla Bolesława Śmiałego.
- Ważnym celem naszych
działań, obok bieżącej analizy sytuacji ekonomicznej
spółdzielni, jest dążenie do
ograniczenia zaległości czynszowych, które utrzymują się

na poziomie trzech milionów złotych. Składają się na
to główne niewielkie zaległości, ale jest też kilku dłużników, którzy są winni spółdzielni bardzo duże kwoty.
Jedynym sposobem odzyskania tych należności wydaje
się wykupienie zadłużonych
lokali i ich sprzedaż. Takie
działania zdecydowaliśmy się
podjąć – mówił Tadeusz Młochowski, przewodniczący Rady Nadzorczej. Wskazał także na zasadność dokonywania przekształceń własnościowych związanych z wykupem gruntu na dotychczasowych zasadach, gdyż planowana z mocy prawa zmiana
prawa wieczystego użytkowania gruntu w pełną własność zakłada utrzymanie
przez 20 lat obecnie ponoszonych opłat.

Dyskusję zdominowały
kwestie związane z harmonogramem planowanych termomodernizacji kolejnych
budynków oraz niedostatku
miejsc parkingowych. O wolne tereny, na których można urządzić parkingi, coraz trudniej, natomiast podejmowane w konsultacji
z mieszkańcami niektórych
budynków decyzje o ograniczeniu dostępu do wybranych parkingów budzą niezadowolenie lokatorów sąsiednich bloków. Sposobów
rozwiązania tego problemu
będą poszukiwać rada osiedla i administracja.
W głosowaniach niemal
jednogłośnie przyjęto sprawozdania z działalności spółdzielni oraz udzielono absolutorium członkom jej Zarządu. (i)

klatkach każdego z bloków,
z tygodniowym wyprzedzeniem przed wyborami do rad
osiedli, list osób kandydujących do spółdzielczych rad
osiedli. Wnioskowała również o zobowiązanie Prezydium Walnego Zgromadzenia
PSM do wydania w dniu wyborów do spółdzielczych rad
osiedlowych kart z nazwiskami wszystkich osób kandydujących na początku posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady uznali
wniosek za zasadny, zaproponowano nawet, by rozszerzyć
go poprzez umieszczenie na
stronie internetowej PSM list
kandydatów, a nawet ich krótkich prezentacji.
Drugi ze zgłoszonych
wniosków dotyczył zmiany
zasad podziału nadwyżki bilansowej. Ustalono, że na
czerwcowej Komisji Rewizyjnej zostaną przedstawione propozycje w tej sprawie.
Już dziś można dostrzec, że
każda z propozycji – a jest
ich kilka, w tym i taka, by
niczego nie zmieniać – może wywołać kłótnie i niezadowolenie. Będzie to więc
przedmiotem gorących dyskusji, której mały fragment
nastąpił już podczas majowego posiedzenia Rady Nadzorczej. (big)

Więcej spółdzielczej
solidarności
Dokończenie ze strony 5

perskich budynków. Będzie
ich zapewne przybywać, dlatego warte jest rozważenie
budowy wspólnego wielopoziomowego parkingu. Zgłoszono także wniosek o rozważenie sprawiedliwego podziału pomiędzy osiedla zysku wypracowanego w Spółdzielni. Jest on wypracowany
przede wszystkim z czynszów
za lokale użytkowe, tych jednak na obu osiedlach jest niewiele. A potrzeby remontowe
są coraz większe, dlatego konieczna jest spółdzielcza solidarność – podkreślali uczestnicy zebrania.
Obrady zakończyły głosowania, w których niemal
jednogłośnie przyjęto sprawozdania z działalności spółdzielni oraz udzielono absolutorium członkom jej Zarządu. (i)

10

ECHO 6/263 (XX)

11

ECHO 6/263 (XX)

Poetyckie peregrynacje za słowem

Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż
tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle
pomyślne wiatry. Podróżuj. Śnij. Odkrywaj” – pisał Mark Twain i najwyraźniej jego rady bierze sobie
do serca globtroter i poeta
Aleksander Talarkiewicz.
Autor ukończył Wydział Filologiczny UAM oraz Podyplomowe Studium Filologii
Polskiej w Poznaniu.
Pracował w teatrze dramatycznym, a także jako
polonista w szkołach średnich ogólnokształcących, artystycznych i technicznych.
Był również głównym organizatorem 10 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – Złoty Semafor. Jego
uczniowie zdobywali nagrody na Ogólnopolskich Konkursach Recytatorskich oraz

Konkursach Krasomówczych
– Sławni Wielkopolanie.
Aleksander Talarkiewicz
pisze montaże słowno-muzyczne (Chopin w listach i
poezji, O Karolu Szymanowskim słów kilka, I zagrałem i
jeszcze mi smutniej oraz Żołnierz, poeta, czasu kurz, Hipolit Cegielski). Twórca zadebiutował dość późno wierszem Lekcja poezji na łamach
„Angory” (rok 2008). Jego poezja zagościła także w emigracyjnej „Myśli” w Kanadzie, Miesięczniku Literackim „Akant” oraz dwóch almanachach: „In memoriam”
oraz „Krajobrazie stworzenia”. W roku 2012 artysta
wydał swój pierwszy tomik
poezji – Przełamując milczenie. Jego twórczości poświęcone były również dwie audycje, zrealizowane przez Radio
Music is My Life (Meandry
uczuć, 2016) oraz przez Radio
Sigma (Uczucia piórem i muzyką pisane, 2016). Aleksander Talarkiewicz swoje wrażenia z pobytu na wyspach Mauritius, Gran Canaria, jak również w Maroku, Francji i na
Krymie opublikował w formie
reportaży ma łamach internetowych „Moich opinii”. Twórca jest członkiem Klubu Literackiego „Dąbrówka”. Jak
sam przyznaje: Muszę pisać,
by wyartykułować to, co mnie
nurtuje… wykrzyczeć siebie”.

Oto kilka wierszy poety:
Pożądanie
Powiedz mi –
kiedy zakończymy grę
w wykreowanym przez nas
spektaklu pantomimy
„P o ż ą d a n i e”
Powiedz mi –
kiedy wreszcie zamienimy
ukradkiem rzucane spojrzenia
zaszyfrowane słowa na wargach
gesty jak delikatne trącanie
strun
na –
zbliżenie
czuły dotyk
ciche szepty
Po ciemku
Odarci z codzienności
stoimy nadzy
zamknięci w klatce
i gramy swój spektakl
w teatrze ciszy,
a obnażone,
roznamiętnione ciała
w świetle nocy,
dzielą się skrycie
siłą doznań.
Wtopieni w siebie
spoglądamy głęboko
w źrenice,
przyciągamy spojrzeniem,
łączymy zieleń z błękitem,
fascynując się blaskiem,
światłem gwiazd…
a ty… rozkosz rozkoszy
otwierasz oczy – płoniesz,
zamykasz – spadasz
jak gwiazda szafirowej nocy.

Zgłoszenia do końca maja
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu
Psychologii Zdrowia
PTP zaprasza do składania zgłoszeń w jubileuszowej X edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”, służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na
rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.
Celem konkursu jest
• promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar
przemocy w rodzinie;
• podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie;
• wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście
zaangażowanych w pomoc osobom
krzywdzonym;
• zwiększenie motywacji policjantów
do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.
Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji (organizatorzy nie oczekują

zgłoszeń od jednostek policji) przyjmowane są do 31 maja 2017 roku,
można je nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, a także tradycyjną pocztą („Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121
Warszawa), podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta,
którego chcielibyście wyróżnić oraz
uzasadnienie tego wyboru (można
skorzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego do druku). Kandydatury nadesłane po 31 maja 2017
r. zostaną uwzględnione w następnej
edycji konkursu.
Kandydatów do nagrody spośród
osób zgłoszonych wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia”, patrona konkursu i laureatów konkursu z lat poprzednich.
Rozstrzygnięcie X edycji konkursu
nastąpi z końcem czerwca 2017 roku.
Laureaci otrzymają nagrody z rąk
Komendanta Głównego Policji oraz organizatora konkursu w lipcu, podczas
centralnych obchodów Dnia Policji.
Więcej informacji o konkursie na
stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl.

Żal
Jakże mało pozostało miejsc
na mapie pogody mojego życia
do których mógłbym powrócić…
Drzemią one w zakamarkach
pamięci
jakby zapisane na taśmie filmowej
i oddychają czarem wspomnień.
Czas – stary, okrutny złośliwiec,
wyretuszował w moich pejzażach to,
co było piękne i spopielił na
zawsze.
Los – sprzymierzeniec czasu
sprawił,
iż ludzie co tkwili w tych obrazach
bez pożegnań odeszli…
Bliscy – stali się nagle obcymi,
obcy – przelotnie bliskimi,
złudzenie, pustka, udar…
Zabrakło starych pejzaży i ludzi,
uczuć granych na cienkiej strunie,
została tylko licha… buchalteria.
Jakże mało pozostało miejsc
na mapie pogody mego życia
do których mógłbym powrócić
Opracowała: Anna Kokot

Najmłodsze pióra
znów w „Dąbrówce”
Pod tym tytułem pisaliśmy o prezentacjach prób literackich młodych ludzi w Klubie Literackim Dąbrówka. Do tekstu wkradł
się błąd. Talentami literackimi w Gimnazjum nr 58 opiekuje się Ewa Matuszewska,
a nie Jadwiga, jak ukazało się w kwietniowym Echu. Przepraszamy.

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE
CENTRUM KULTURY
6 VI 2017 o godz. 18 (wtorek)
Drogi i bezdroża naszej literatury. Paweł
Kuszczyński – „Wartości zauważone”. Jerzy
B. Zimny – „Dzieci Norwida”.
20 VI 2017 o godz. 18 (wtorek)
Czytamy Poetę – Bolesław Leśmian. Warsztaty literackie – prosimy o nowe wiersze, fragmenty prozy. Teksty ksero.
Zapraszamy do publikacji w „Protokole
Kulturalnym”
Spotkania w Dąbrówce, os. Bolesława
Chrobrego 117. Prowadzi Jerzy Grupiński
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Prosto z miasta

W aspekcie erotycznym czy estetycznym
Do słoni w Poznaniu
szczęścia nie mamy. Przed
kilku laty głośno było o jednym takim, który przebywając w naszym Zoo, wykazywał zainteresowanie osobnikiem tej samej płci, czym
zbulwersował prawowiernego radnego miejskiego. Jego tyrady przeciw amoralnemu zachowaniu słonika-homoseksualisty przysporzyły miastu sporej sławy. Niezwykłe zachowanie słonia, a
przede wszystkim radnego,
opisywały media w wielu krajach. Teraz znowu słoń zawitał do Poznania. Tym razem jednak nie w aspekcie
erotycznym, ale estetycznym.
Jego kupy, które pojawiły się
na poznańskich ulicach mają przypominać posiadaczom
psów o obowiązku sprzątania nieczystości pozostawionych przez ich pupilów na
ulicach. Taka sobie szczytna
akcja promocyjna u progu
letniego sezonu turystycznego. Pożytek z niej odniesie
jedynie firma, która filmik
i całą kampanię ze słoniowymi odchodami przeprowadziła. Mieszkańcy swych

zachowań z pewnością bowiem nie zmienią. Nieliczni będą nadal sprzątać po
swych pieskach, a większość
będzie udawać, że nie ma
żadnej sprawy.

Może to i lepiej. Co by
się bowiem stało, gdyby nagle wszyscy posiadacze psów
zaczęli zbierać do woreczków
psie kupki. W pojemnikach
na odpady zmieszane, bo
innych pojemników nie ma,
przybyłoby w roku kilkadziesiąt ton niezbyt przyjemnych
odpadów. Z zagospodarowaniem tych dotychczasowych
miasto ma już nie lada kłopoty, aż strach pomyśleć, jak
poradziłoby sobie z tymi dodatkowymi. No i kto miałby
ponieść tego koszty? Zgromadzenie w jednym miejscu
znacznej ilości specyficznych
odpadów wymaga specyficznego sposobu zagospodarowania – oczyszczania, spalania, kompostowania czy może nawet segregowania. Nie
jestem pewien, czy miejskie
władze wiedzą, co zrobić z
taką wielką zebraną w jedno miejsce kupą wszystkich

psich kupek, na dodatek w
plastikowych woreczkach. A
dopóki są one rozproszone po różnych trawnikach,
skwerkach i głównie miejskich nieużytkach, to przyroda sama jakoś sobie radzi z
ich przetworzeniem.

Znacznie więcej emocji od
pojawienia się słonia na ulicach Poznania wzbudziły jednak obrzeżki. Te niewielkie
pasożyty z całą mocą zaatakowały jeden z poznańskich
komisariatów. Mundurowa
załoga została zdziesiątkowana przez jakieś insekty.
Doświadczeni stróże porządku, którzy nie takich chojraków uspokajali, tym razem
nie dali rady i poszli na chorobowe.

To kolejne potwierdzenie narastającego zagrożenia
ze strony zwierząt dużych i
małych. Przeciętny mieszkaniec miasta nie zazna już
spokoju, Z powietrza atakują meszki i komary, z ukrycia obrzeżki i inne kleszcze,
a po ulicach snują się słonie, psy lub watahy dzików.

Bezpośredni kontakt z dziką
i żądną naszej krwi przyrodą mamy więc zapewniony.
Ale to nie koniec niebezpieczeństw. Spokojowi i zdrowiu psychicznemu poznaniaków od jakiegoś czasu zagrażają również miłośnicy pomników. Ledwo się co nieco
uspokoiło wokół odbudowy
pomnika Chrystusa Króla,
którego figura tymczasowo
znalazła przystań nieopodal
kościoła na Jeżycach, a już
zawiązała się kolejna grupa
pragnąca wznieść pomnik
upamiętniający marszałka
Józefa Piłsudskiego. Doceniając jego dokonania dla
kraju, trzeba jednak pamiętać, że w Poznaniu szczególnych względów sobie on nie
zaskarbił. Wokół inicjatywy
jego uhonorowania nie zabraknie więc polemik i sporów. Ale to już taka nie tylko
poznańska tradycja. Zamiast
spierać się o przyszłość, kłócimy się o historię i pomniki. A kiedy już one staną,
to na co dzień nawet pies
z kulawą nogą się nimi nie
zainteresuje.
WIST

Patroni ulic piątkowskich

Tadeusz Szeligowski (1896 – 1963)
Krypta
Zasłużonych
Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha zawiera
szczątki osób różnych specjalności, ale szczególnie
wielu wśród nich było muzykami: Tadeusz Szeligowski, Wacław Gieburowski,
Feliks Nowowiejski, Stefan
Poradowski... Dwaj pierwsi
są patronami ulic na Piątkowie.
Tadeusz Szeligowski nie
był Wielkopolaninem, urodził się 13 września 1896
roku we Lwowie. Początkowe zainteresowanie muzyką, kształtowane głównie przez matkę, przerodziło się w fascynację i w
1906 roku Szeligowski rozpoczął naukę w konserwatorium lwowskim V. Kurza.
Po ukończeniu I wojny światowej artysta kontynuował
naukę w Krakowie. Zgod-

nie jednak z ówczesnymi
zasadami jego warstwy społecznej, muzyka nie dawała
właściwego prestiżu i dochodów, zatem Szeligowski
równocześnie podjął studia
prawnicze na Uniwersytecie
Jagiellońskim i w 1922 roku ukończył je ze stopniem
doktora. W następnym roku przeniósł się do Wilna i
rozpoczął tam pracę jako adwokat. Muzyka jednak okazała się silniejsza: w 1929
roku rozpoczął studia kompozytorskie w Paryżu, u
Nadii Boulanger.
Po powrocie do kraju
Szeligowski najpierw zatrzymał się w Poznaniu, w
roku akademickim 1931/32
był wykładowcą kompozycji w tutejszym Konserwatorium Muzycznym. Jednak wkrótce wrócił do Wilna, pracował jako pedagog

w tamtejszym konserwatorium, a po wkroczeniu
wojsk niemieckich w 1941
roku był organistą w kościele św. Kazimierza.
Zmiana granic Polski po
zakończeniu II wojny światowej zmusiła wielu naszych
rodaków do podjęcia decyzji pozostania w Wilnie
bądź wyjazdu do kraju. Tadeusz Szeligowski najpierw
zamieszkał w Lublinie, a w
1947 roku postanowił osiąść
w Poznaniu – i pozostał tu
już na stałe – w kamienicy
przy ul Chełmońskiego. Objął dyrekcję nowo powstałej
Wyższej Szkoły Operowej
oraz Filharmonii Poznańskiej. Od 1951 r. był profesorem kompozycji w wyższych
szkołach muzycznych Poznania i Warszawy, w latach
1951-1954 był prezesem Zarządu Głównego Związku

Kompozytorów Polskich, a
w 1961 r. zainicjował coroczny festiwal „Poznańska
Wiosna Muzyczna”.
Poznański okres w życiu kompozytora był także
bardzo owocny artystycznie. Z wykształcenia pianista, był twórcą wszechstronnym. Spod jego pióra wyszły trzy opery („Bunt żaków”, „Krakatuk” i „Teodor
Gentleman”), balety „Paw
i dziewczyna” i „Mazepa”,
liczne pieśni, utwory chóralne i utwory fortepianowe, orkiestrowe i kameralne. Wiele też publikował na
lamach prasy muzycznej.
Zmarł 10 stycznia 1963 r.
w Poznaniu. Od 24 września
1999 roku Filharmonia Poznańska nosi imię Tadeusza
Szeligowskiego.
Marek Rezler
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Rowerowe przygody

Wyprawy rodzinne i… ekstremalnie

- Ludzie aż oczy przecierali ze zdziwienia widząc
mnie dostojnie jadącego na
wielkim bicyklu na czele
kolorowej grupy rowerzystów. Jazda na takim jednym wielkim kole nie jest
łatwa, ale robi wrażenie –
opowiada Zdzisław Obiegała o swoim udziale w tradycyjnych rodzinnych rajdach
rowerowych prowadzących
z Piątkowa do Biedruska.
Tegoroczny odbędzie się 25
czerwca i jest organizowany już po raz dziewiętnasty.
Od tylu lat też lat działa na Piątkowie jego organizator – Towarzystwo Krzewienia Rodzinnej Turystyki Rowerowej „Bicykl”, którego jednym z animatorów
jest właśnie Z. Obiegała. Je-

go życie związane jest z rowerami, od dziecka lubił nimi jeździć, potem przez lata uprawiał z powodzeniem
kolarstwo, a po zakończeniu kariery sportowej założył sklep rowerowy i zajął
się popularyzowaniem turystyki rowerowej. W tamtych
czasach moda na dwa kółka
dopiero startowała. Dla jej
promowania członkowie towarzystwa, w większości zapaleni kolarze, postanowili
zorganizować w ramach dorocznych Dni Piątkowa rajd
rowerowy, który poprowadzi przez piękne tereny poligonu w Biedrusku. Od początku startują w nim całe
rodziny i atrakcji na mecie
rajdu nie brakuje ani dla
dzieci, ani dla dorosłych.

Każdego roku w tej tradycyjnej wyprawie na kółkach bierze udział ponad
setka osób. Sporo zależy
od pogody, ale prawdziwych
miłośników aktywnego wypoczynku na kółkach nawet kaprysy aury nie zniechęcą. Tym bardziej że podczas przejazdu przez rzadko
dostępne tereny poligonu
podziwiać można wspaniałe krajobrazy, a na mecie
w Biedrusku czeka dobra
zabawa.
Rodzinny rajd rowerowy z Piątkowa do Biedruska to propozycja ciekawego wypoczynku dla wszystkich, zwłaszcza rozpoczynających dopiero przygodę z rowerem. Natomiast
dla doświadczonych i zatwardziałych kolarzy, którzy na dwóch kółkach spędzili szmat życia, organizowane są ekstremalne wyprawy.
- Zwykle wyjeżdżamy
dwa razy w roku i to w
prawdziwe góry. Zjeździliśmy już chyba wszystkie pasma w kraju i w Europie.
Przejechaliśmy na rowerach
Alpy, z Austrii przez Szwajcarię do Włoch. Poznaliśmy
też Karpaty podczas wyjazdów do Czech i Słowacji a
także Rumunii. Tamtejsze

Rowerami pośród osiedli
Rowerami można wyjechać na wyprawy w dalekie
strony, ale równie ciekawe
i niezwykłe mogą być przejażdżki po Piątkowie i jego okolicach. Do takich podróży zachęcają członkowie
Klubu Odkrywców i Repor-

terów oraz ich goście, wśród
których było wielu miłośników dwóch kółek. Szczególnym ich promotorem jest
red. Piotr Kurek, który zjeździł wszystkie poznańskie
szlaki rowerowe.
Jeden z nich, prowadzą-

cy do Moraska i stanowiący
łącznik z rowerowym pierścieniem wokół Poznania zaczyna się przy pętli na osiedlu Jana III Sobieskiego.
Przejazd nim dostarczy wielu
wrażeń oraz wspaniałych widoków. Po dotarciu na Górę
Moraską mającą 173 m wysokości i stanowiącą najwyższe wzniesienie w Poznaniu
ujrzymy rozległą panoramę
piątkowskich osiedli. Natrafimy także na fundamenty
dawnej wieży widokowej oraz
znajdziemy źródła Różanego
Potoku.
Na krótkie przejażdżki
warto się także wybrać do
lasku Żurawiniec, ostoi zieleni pośród osiedli. Jest w nim
sporo zadbanych ścieżek wraz
z siłownią na świeżym powietrzu oraz odzyskujący dawną
świetność staw.(i)

góry okazały się prawdziwym wyzwaniem, jechaliśmy przez niemal dzikie tereny, z dala od wsi i miast
– wspomina Z. Obiegała.
Takich rowerowych wyzwań członkowie towarzystwa podejmują coraz więcej. Podróżowali rowerami
przez góry Atlasu w Maroku a także Karabachu w
Armenii. W minionym roku wybrali się do odległego
Kirgistanu. Tam czekała na
nich wspinaczka na szczyty
wznoszące się ponad 4 tys.
m. Łatwo nie było, całodniowe włóczęgi przez tereny odcięte od świata, na których
rzadko można było spotkać
ludzi, dostarczyły mocnych
przeżyć. Zwłaszcza że łatwo
było się na nich zagubić
i niejednokrotnie górskie
ścieżki prowadziły kolarzy
donikąd. Po wyczerpującej
jeździe pod górę trzeba było
wracać i zaczynać wspinaczkę od nowa. Ale uroków podróżowania rowerami przez
góry nie zamienią na nic.
W planach mają więc kolejne ekstremalne wyprawy, a
tymczasem wybierają się na
kolejne rodzinne eskapady
rowerowe do Czech i Francji. No i jak zwykle pojadą
też całymi rodzinami w rajdzie do Biedruska.(i)

Zaproszenie na

19 Rodzinny
Rajd Rowerowy
z okazji
Dni Piątkowa

niedziela,
25 czerwca 2017 r.
godz. 10
Start:
Sklep Rowerowy Bicykl os.
Jana III Sobieskiego 26,
przy pętli PST
Trasa:
Przejazd przez poligon Biedrusko
Meta:
Zamek „Biedrusko”
Informacje:
www.bicykl.com.pl
Facebook.com/bicyklrowery
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Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru
brzmiało: PSM popiera sport
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0,01 HA
TUMOR

HUMORKI
– Zięć do teściowej:
– Za rok kupię psa.
– Po moim trupie!
– No przecież mówię, że
za rok.

– Sorki, masz może papierosa?
– Mam, ale wiesz, że to
obrzydliwe przyzwyczajenie?
– Palenie?
– Żebranie.

– Ile zarobię – pyta młody pracownik.
– Na początek dostanie
pan tysiąc, ale później będzie pan mógł zarobić dużo więcej.
– Świetnie, to ja przyjdę później.
Krzyżówka nr 6
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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). Wew wakacje skapnie ci fest propozycja nowej roboWAGA (23.09 - 22.10). Szykuje się fest wygib ze starą eką, będziecie się baty. Bez żodnego stalowania się i mądrowania zabieraj się do chapania, a wnet
chać i nygusować na słonyszku. Ino bacz byś na tych balangach za wiela zdrouzorgujesz wuchtę bejmów.
wia i bejmów nie przenorał.
BYK (21.04 - 21.05). Wew robocie przyjdzie ci teraz chapać za dwóch abo
SKORPION (23.10 - 22.11). Zez famułą lepiej dobrze żyć, ale zaś nie można
i trzech, ale zaś potem z kabzą pełną bejmów będziesz se mógł lofrować po
pozwalać żeby gzuby z kejtrem szuszwoliły po całych dniach. Niech nie robią
cołkim świecie.
poruty, ino wezmą się akuratnie do sprzątania.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Od ciągłego nygusowania do łba ci ino głupie,
STRZELEC (23.11 - 21.12). Nie ma się co borchać i brynczeć na szczunów
chociaż cołkiem przyjemne myśli przyłażą. Ale lepiej daj se luz i żodnych breoraz inszą wiarę. Letnie lofrowanie będzie cołkiem fest. Ino uważajcie, byście
werii z wiarą nie wyczyniaj.
nie narobili jakiej poruty i zdrowia nie przenorali.
RAK (22.06 - 22.07). Przed urlopami warto zrobić porzundki wew chałupie.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Zamiast blubrać po próżnicy zez różnymi
Zbyry i insze klamoty najlepiej wyćpnąć na gemyle, a statki, szafonierki i cołmądrymi, co ino chcą cię przekabacić i oszwabić, lepiej przyłóż się akuratnie
ką famułę poustawiać jak należy.
do roboty, a bejmy same ci skapną.
LEW (23.07 - 22.08). Zez nygusowania, memłania i blubrania z wiarą nieWODNIK (21.01 - 20.02). Ady przestań już cięgiem szporać i udawać nyrola.
wiele dobrego wyniknie. Musisz z większym szwungiem zabrać się do roboty,
Jesteś szportowny szczun i zadbaj o swe zdrowie i wygląd, lajsnij se jaki nowy
a bejmy same skapną.
ancug abo pojedź bachać się w morzach.
PANNA (23.08 - 22.09). Zamiast ciągłego nygusowania, wystawiania kalafy
RYBY (21.02 - 20.03). Szykuje się trochę wakacyjnej laby i słodkiego nyguna słonyszko abo glapienia się wew komputer, lepiej weź się do roboty i uzorsowania z famułą. Ale zaś zbytnio się nie staluj ani tyż z wiarą frechownie se
guj wuchtę bejmów na letnie rajzy.
nie poczynaj, bo ino w kalafę zarobisz.
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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Węgierska wycieczka i zawody
Jak co roku, drużyna
zapaśników KS Sobieski
Poznań udała się na zaproszenie miasta partnerskiego Győr na Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy. Już od dwóch
lat poznański klub ściśle współpracuje z Győri Atlétikai Club Birkózó Szakosztálya.
W tym roku w turnieju
startowało 250 zawodników

z ośmiu krajów. Zawody były
okazją do wspólnych treningów, wymiany doświadczeń i
poznania tego pięknego miasta, które jest miastem partnerskim Poznania.
Z Węgier poznaniakom
udało się przywieźć osiem
medali i wszystkie były koloru brązowego za trzecie
miejsca.
Tomek Rosada
Fot. – Monika Grandke

Klub Korona na Targach VIVA SENIORZY 2017
działanie klubów osiedlowych oraz jako przedstawicielka Rady Osiedla Bolesława Śmiałego. Dlatego mogę wyrazić radość, że mamy tak świetnie działające
kluby. Mam również nadzieję na szerszą reprezentację

Dokończenie ze strony 1

cy na osiedlu Bolesława
Śmiałego.
Klubowicze zaprezentowali bogatą ofertę prac
(między innymi obrazów, biżuterii, maskotek dla dzieci)
wykonanych podczas różnorodnych zajęć odbywających
się w Koronie. Justyna Kucner zorganizowała dla gości targowych między innymi pokaz salsy, który cieszył się dużym zainteresowaniem.
Klubowicze podczas codziennych zajęć uczą się
języka angielskiego, uczestniczą w gimnastyce roz-

ciągającej, próbach zespołu
wokalnego, nie sposób wyliczyć wszystkich działań.
Co daje państwu uczestnictwo w Targach? - zapytałam Ludmiłę Kłos, kierownika klubu.
- Nawiązałam tutaj wiele nowych kontaktów, które
na pewno zaowocują ciekawymi prelekcjami, pokazami i różnymi projektami –
odpowiedziała.
Na Targach Senioralnych byłam po raz kolejny,
tym razem jako przewodnicząca Komisji Członkowsko-Samorządowej Rady Nadzorczej PSM, opiniującej

klubową w Targach VIVA
SENIORZY 2018. W tym roku Targi odwiedzili również
zastępca prezesa PSM, Michał Tokłowicz, oraz kierownictwo Administracji Osiedla Bolesława Śmiałego.
Urszula Cicha
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Dzień sąsiada 10 czerwca
Senger & Partners Nieruchomości

oferuje:

- pośrednictwo w sprzedaży i kupnie nieruchomości
- pośrednictwo w wynajmie i najmie nieruchomości
DLA OSÓB ZADŁUŻONYCH:
- bezpłatne porady prawne
- spłata zadłużenia
- reprezentacja przed Komornikiem oraz Spółdzielnią
- gotówka na wykup mieszkań
SKUP MIESZKAŃ
KONTAKT : 791 – 848 -548
biuro@senger.nieruchomości.pl

Tradycyjny festyn Dzień
Sąsiada jest na osiedlu Stefana Batorego organizowany już od wielu lat. Tegoroczny odbędzie się w sobotę 10 czerwca. Organizatorzy – administracja i
spółdzielcza rada osiedla

KUPIMY UDZIAŁY
W NIERUCHOMOŚCIACH
POSZUKUJEMY
UDZIAŁÓW
W NIERUCHOMOŚCIACH
– MIESZKANIA
– DOMY
NIE STANOWI PROBLEMU:

KARTA RABATOWA UPOWAŻNIA
DO ZNIŻKI W WYSOKOŚCI 15%
DOTYCZY CAŁEGO MENU
NIE OBOWIĄZUJE W DOWOZIE
Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,
tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28

– ILOŚĆ UDZIAŁOWCÓW
– ILOŚĆ UDZIAŁÓW
– POŁOŻENIE
NIERUCHOMOŚCI
– JAKIKOLWIEK
PROBLEM PRAWNY
PROSZĘ O KONTAKT
W PRZYPADKU
ZAINTERESOWANIA
TEL. 665 132 884

– zadbali o liczne atrakcje
dla całych rodzin. Szczególnie wiele gier i konkursów
z atrakcyjnymi nagrodami
przygotowano dla najmłodszych uczestników. Zapowiada się więc dobra sąsiedzka zabawa, a do udziału w niej organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców osiedla.

W „Dąbrówce”
Ciekawie zapowiada się
kulturalny czerwiec w PCK
„Dąbrówka”:
4.VI godz. 17 - aszteatr
zaprasza na spektakl
„Śpiąca Królewna”
6.VI godz. 18 – Klub Literacki „Drogi i bezdroża naszej literatury”
20.VI godz. 18 – Klub Literacki „Czytamy Poetę
– Bolesław Leśmian”
21.VI godz. 19 – prezentacja DVD opery „Trubadur” G. Verdiego
nagranej w The Royal Opera House Covent Garden w 2002
r. ze zbiorów Bogusława Kaczyńskiego

