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Taaaka ryba
W Bogucinie odbyły się ostatnie w tym roku zawody o tytuł „Wędkarza Roku” koła „Chrobry”. Ryby
były ogromne, o czym można przeczytać na str. 13.

Występy gościnne
Działający w klubie Korona na osiedlu Bolesława
Śmiałego teatr „Hop z Kanapy’’ został zaproszony do
domów kultury na Winogradach i Ratajach. W październiku pokaże sztukę „Kandydatki na żonę” w Bajce na Wichrowym Wzgórzu oraz w Piastunie na osiedlu Jagiellońskim.

Śśśśśmigaj 150Mb/s
już od 46zł

Do zobaczenia w domu.

www.eastwest.com.pl
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Sukces w sumo

Będzie się działo w KORONIE
Oprócz stałych zajęć rozmaitych kółek zainteresowań, w październiku odbędzie się kilka dodatkowych spotkań.
3 października o godz. 17 odbędzie się pierwsze spotkanie
modowe – próba z Anną Przewoźniak. Zapraszane są panie
z klubu Korona (II edycja „W
Koronie i w sukience”).
6 października w godz. 18-24
seniorzy bawić się będą podczas zabawy tanecznej „Pożegnanie lata”, zagra pan Jacek.
10 października w godz. 1720 również odbędzie się zabawa taneczna.
13 października w godz. 16-19
– animacje dla dzieci z osiedla
z okazji Światowego Dnia Ptaków. Poprowadzą Justyna Kuc-

Biuro Rachunkowe
NOVAT Sp. z o.o.
- księgi handlowe
- PKPiR
- ZUS, Pit, Cit
- pozwolenia na pracę
www.novat.pl
(61) 669-80-40

ner oraz Ludmiła Kłos przy pomocy klubowiczów
17 października w godz. 17-20
– próba teatru „Hop z kanapy”.
19-20 października w godz. 1018– Targi Viva Seniorzy na
terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich. Jednym
z wystawców będzie klub Korona. Pokaże się kółko plastyczne, kółko koralik, szydełko, kosz kwiatów i wiele
innych. Warsztaty poprowadzi na scenie otwartej Justyna Kucner, między innymi zaprosi do gimnastyki z elementami tańca brzucha oraz fitness latino.
31 października o godz. 17 rozpoczną się obchody Dnia Seniora. Będzie spotkanie z teatrem
„Hop z kanapy” oraz niespodzianka.

Coraz więcej
aktualnych
informacji
o sprawach
Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
w zakładce

INFORMACJE
I KOMUNIKATY
na www.psm.poznan.pl

Cztery medale w Mistrzostwach
Polski Młodziczek w Sumo wywalczyły
zawodniczki KS Sobieski Poznań. Zawody odbywały się 15 i 16 września w
Kobylinie.
Julia Czępińska i Nikola Szaraniec
zdobyły srebrne medale, a Maja Kmiecik i Wiktoria Jagodzińska brązowe.
Drużyna z Piątkowa pod wodzą trenera Andrzeja Erberta zajęła czwarte miejsce drużynowo, potwierdzając
przynależność do ścisłej czołówki.
Andrzej Słabęcki
Fot. – Andrzej Erbert

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

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

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, Os. Śmiałego 5a,
czynne: pn – pt. 8 - 18, sob. 8 - 14

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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Pierwsze kroki w tenisie
Przez cały lipiec i
sierpień na obiektach
Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej na osiedlu Jana III Sobieskiego
w ramach akcji Lato z
PSM odbywała się Szkółka Tenisa Ziemnego Aktywne Wakacje 2018.

Szkółka adresowana była do dzieci i młodzieży stawiających swoje pierwsze
kroki w tenisie ziemnym.
Dwa razy odbyły się turnieje indywidualne a na koniec
turniej deblowy.
Tekst i fot.
Andrzej Słabęcki
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Wyprawy KOiR

Od Piątkowa po Amazonkę

Wakacyjne spotkania z historią Piątkowa

Tegoroczne upalne lato sprzyjało wędrówkom.
Zarówno podczas wypraw w dalekie strony, jak
i wędrówek po najbliższej
okolicy zawsze można
spotkać niezwykłych ludzi, odkryć interesujące
miejsca lub usłyszeć ciekawe historie. Uczestnicy
wakacyjnych półkolonii w
„Dąbrówce” podczas prezentacji Klubu Odkrywców i Reporterów dowiedzieli się wielu ciekawostek z dziejów Piątkowa
oraz wyrosłych na jego terenie spółdzielczych osiedli mieszkaniowych.
Minęło już czterdzieści
lat od wprowadzenia się lokatorów do pierwszych spół-

dzielczych bloków na Piątkowie. Stawiano je niemal
w szczerym polu, pośród łanów zbóż i szumiących drzew,
z dala od asfaltowych ulic i
miejskiej komunikacji. Tamte pionierskie lata odchodzą
w przeszłość, ale warto ocalić pamięć o nich. Przekonują
o tym rozmowy z mieszkańcami a także dyskusje odbywające się podczas spotkań
działającego od kilku lat pod
patronatem PSM oraz „Echa
Piątkowa” Klubu Odkrywców
i Reporterów. Jego członkowie będą się więc starali gromadzić zdjęcia i materiały
dokumentujące pierwsze lata piątkowskich osiedli. Liczą na współpracę ich mieszkańców.

W ramach Klubu odbywają się także spotkania z
ciekawymi ludźmi, którzy
opowiadają o swych pasjach,
osiągnięciach i podróżach. Kolejnym gościem KOiR będzie
poznański podróżnik Emil
Witt, który opowie o swojej
pierwszej wyprawie w amazońskie lasy deszczowe. Podczas niej przez kilka miesięcy zmierzał desperacko tam,
gdzie można jeszcze spotkać
żyjących z dala od cywilizacji Indian Yanomami. Od lat
eksploruje on dzikie zakątki
Amazonii, fotografuje i filmuje świat Indian. KOiR wraz z
organizatorami festiwalu „Na
szage" zaprosili do przeniesienia się w niezwykły świat Indian Yanomami, poznania ich

zwyczajów a także fauny i flory Amazonii we wtorek, 25
września do auli XV Liceum
Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego 107.
Równie ciekawie zapowiada się następne spotkanie z poznańskimi podróżnikami, które odbędzie się
30 października. Wszystkich
miłośników przygód i podróży zapraszamy do udziału
w cyklicznych spotkaniach
KOiR a także do współpracy w gromadzeniu materiałów dokumentujących już
ponad czterdziestoletnią historię spółdzielczych osiedli
mieszkaniowych na Piątkowie. Szczegółowe informacje
można znaleźć na stronie
www.echopiatkowa.pl

Wyprawa z E. Wittem nad Amazonkę

Tajemnice starej szafy
W starych szafach mogą się
kryć nie tylko kurz i mole, ale
też... przygoda. Jej smak będą mogły poczuć dzieci, które zapiszą się
w Filii 14 Biblioteki Raczyńskich
na cykl zajęć inspirowany „Opowieściami z Narnii” C.S. Lewisa.
120. rocznica urodzin pisarza będzie świetną okazją, żeby pokazać najmłodszym książkowy pierwowzór świata znanego z disneyowskich produkcji.
Ci, którzy przeczytali całą serię, również nie będą narzekać na nudę. Na
uczestników czeka bowiem mnóstwo
atrakcji w postaci zabaw literackich i
artystycznych, a także spotkań z ciekawymi gośćmi. Cykl zajęć „Jesień w starej szafie” jest przewidziany dla dzieci
w wieku 7-12 lat. Startujemy już w październiku. O szczegóły można pytać w
bibliotece w Dąbrówce na Chrobrego.
A oto kilka nowości z naszej oferty
dla dzieci, które szczególnie przypadły

nam do gustu. Jesteśmy ciekawe, czy
naszym czytelnikom też się spodobają.

uśmiechną, czytając Zwierzoobjaśniarkę razem z dzieckiem.

Zwierzoobjaśniarka,
Sergio Olivotti
Jaki był najbardziej przełomowy
wynalazek w historii świata? Naturalnie zwierzoobjaśniarka, czyli maszyna do porozumiewania się ze zwierzętami. Wszystkich, którzy chcieliby
się dowiedzieć czegoś więcej o historii i zaskakujących konsekwencjach jej
użycia, odsyłam do książki Sergia Olivottiego. Dodam tylko, że pozycję tę
z równą przyjemnością się czyta, co
ogląda – tekst uzupełniają bowiem pełne uroku ilustracje autora. Z powodu
nagromadzenia trudniejszych lub nawet całkowicie zmyślonych wyrazów
jest to zdecydowanie lektura dla nieco
starszych, sprawnie czytających dzieci. Dowcipny, paranaukowy styl i liczne zabawy słowne wynagradzają jednak trud. Dorośli również nie raz się

Najfutbolniejsi. Tajemnica
deszczu meteorytów,
Roberto Santiago
Choć to już dziewiąta część serii,
drużyna Najfutbolniejszych jest nadal
w niezłej formie. Tym razem autor wysyła ją do Paryża, gdzie ma rozegrać
mecz podczas deszczu meteorytów. Jak
zwykle nie obejdzie się bez komplikacji. Kto ukradł sławny puchar Rimeta?
Dlaczego mali piłkarze muszą wyjść na
boisko w różowych koszulkach? I jaki
jest związek między jednym a drugim?
Kryminalna intryga, sportowe emocje,
dużo komicznych sytuacji, a wszystko
opisane żywym, młodzieżowym językiem. Każde dziecko chciałoby grać w
takiej drużynie. I tu dobra wiadomość –
przyjmują do niej również dziewczyny!
Żaneta Dolatowska
Filia 14 Biblioteki Raczyńskich
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Koniec użytkowania wieczystego
rozmowa z radną Ewą Jemielity

Niedawno parlament
uchwalił, a prezydent
Andrzej Duda podpisał
ustawę o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Co
dla mieszkańców Piątkowa zmieni się dzięki tej
ustawie?
– Na mocy uchwalonych
przez parlament przepisów,
od 1 stycznia 2019 roku każdy Polak, więc i każdy mieszkaniec Piątkowa, właściciel
swojego mieszkania i domu,
będzie w księgach wieczystych wpisany jako właściciel gruntu, na którym stoi
jego nieruchomość. Dotyczy to zarówno domów jednorodzinnych, jak i lokali w
budynkach wielorodzinnych
wraz z budynkami gospo-

darczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi
lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
Użytkownicy wieczyści
będą właścicielami już od
1 stycznia, bo przekształcenie jest automatyczne.
Użytkownicy wieczyści będą od 1 stycznia 2019 r.
przez 12 miesięcy sukcesywnie otrzymywać zawiadomienia o przekształceniu
ich gruntów. Państwo zabezpieczyło środki na potrzeby
ksiąg wieczystych i sądownictwa, tak by ta operacja
przebiegała sprawnie. Na
wniosek będzie można zdobyć zaświadczenie w ciągu
4 miesięcy.
Dotychczas było mnóstwo problemów z przekształceniem? Dlaczego?
– Problem polegał na
tym, że w przypadku budynków wielorodzinnych
przekształcenie użytkowania wieczystego mógł zablokować jeden z właścicieli
lokali. Wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia musiały wówczas udać się do
sądu, ale na rozstrzygnięcie sporu trzeba nieraz cze-

kać bardzo długo. Dzięki tej
ustawie nie będzie już to konieczne.
Kolejnym problemem
były postępowania zwrotowe – poprzedni właściciele gruntów lub ich spadkobiercy nagle zgłaszali roszczenia wobec gruntów, które, ich zdaniem, zostały
wywłaszczone bezprawnie.
Rozpoczęcie postępowania zwrotowego blokowało
możliwość przekształcenia
gruntu. Z informacji uzyskanych przeze mnie z Ministerstwa Rozwoju wynika
jasno, że ustawa rozwiązuje
i ten problem.
Ile będzie wynosiła
bonifikata? Mieszkańcy
obawiają się, że tylko
60 procent, a dotychczas
można było przekształcać grunty z aż 95-procentową bonifikatą? Czy
mieszkańcy stracą na
tych nowych przepisach?
– Bonifikata za przekształcenie gruntu pod budynkami wielorodzinnymi
nadal będzie wynosić 95
procent. To sprawa, nad
którą intensywnie pracowałam, i udało mi się wiele zdziałać. Kiedy prezydent
Poznania drastycznie podnosił opłaty za użytkowanie

wieczyste, szukając w kieszeniach często niezamożnych emerytów i rencistów
pieniędzy na łatanie dziury w budżecie miasta, podjęłam starania w sprawie
przekształcenia gruntów z
bonifikatą. Udało mi się
uzyskać dla mieszkańców
spółdzielni mieszkaniowych
i wspólnot 95 procent bonifikaty. Uwieńczeniem mojej
pracy jest ustawa rządu Prawa i Sprawiedliwości, która
zakończy długie wyczekiwanie na zgodę na przekształcenie od wszystkich współużytkowników wieczystych
gruntu. Brak takiej zgody i trwające postępowania zwrotowe blokowały ten
proces. Za to nowa ustawa
już w styczniu 2019 r. ostatecznie uwłaszczy użytkowników wieczystych.
Uważam, że także mieszkańcy domów jednorodzinnych powinni mieć prawo
do 95 procent bonifikaty
przy przekształcaniu gruntu miejskiego we własność
i taką nowelizację uchwały
złożyłam w Radzie Miasta.
Mam nadzieję, że uchwała
zostanie przyjęta jeszcze w
tym roku. Więcej informacji
już niedługo na mojej stronie: www.ewajemielity.pl

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady
zaprasza na szkolenie
pt. „Split Payment – podzielona płatność w VAT”
Termin szkolenia: 10. 10. 2018 r., godzina 9.
Czas trwania: ok. 2 godzin.
Miejsce szkolenia: Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady,
ul. Wojciechowskiego 3/5, 60-685 Poznań us.poznan-winogrady@mf.gov.pl
Wykładowcy: Barbara Dębowska, Monika Szymańska,
Dariusz Strugliński.
Dla kogo: szkolenie dedykowane w szczególności do osób
odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w zakresie VAT.
Cele szkolenia:
– przekazanie gruntownej wiedzy na temat mechanizmu
(split payment) podzielonej płatności, zasad oraz skutków jego stosowania dla dostawcy i nabywcy, korzyści
oraz obciążeń z nim związanych,
– zapoznanie się ze zmianami w prawie związanych z wprowadzeniem instytucji split payment w VAT,
– uświadomienie skutków wprowadzenia instytucji split
payment w VAT dla nabywcy i dostawcy, w tym w zakresie jej wpływu na płynność finansową.
Program szkolenia (najważniejsze zagadnienia):
1. Definicja i istota oraz cel wprowadzenia mechanizmu
podzielonej płatności (split payment),

2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy (kto i w jakich okolicznościach może stosować),
3. Dobrowolność zastosowania mechanizmu podzielonej
płatności (jak rozumieć, wybiórczość stosowania)
4. Nowe deklaracje VAT od lipca 2018 r. w związku ze
split payment,
5. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w praktyce (jak rozliczyć transakcje przy zastosowaniu split
payment, dane wskazywane w komunikacie przelewu,
czy można zastosować podzieloną płatność do części faktury, co w przypadku zaliczek (przedpłat), co
w przypadku faktur korygujących, skutki pomyłkowej
wpłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na rzecz innego podmiotu niż dostawca wskazany w fakturze).
Na szkolenie, które jest bezpłatne, można zapisywać się:
 osobiście – biuro podawcze Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady,
 mailowo – us.poznan-winogrady@mf.gov.pl
Jednocześnie informujemy, że w listopadzie i grudniu
przewidywane są kolejne spotkania w tym zakresie.

7

ECHO 10/279 (XXI)

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY OSIEDLA BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO
Spotkania odbywają w siedzibie Administracji, w poniedziałki dwa razy w miesiącu, w sierpniu raz
w miesiącu.
Dzień
3
8
12
3
7
4
4

24
22
26
17
14
18
18

Miesiąc
wrzesień
październik
listopad
grudzień
styczeń
luty
marzec

Rok
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019

Dzień
1
6
10
1
-

15
27
24
22
26

Miesiąc
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień

Rok
2019
2019
2019
2019
2019

Dopuszcza się drobne przesunięcia terminów z uzasadnionych przyczyn

HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH RADY OSIEDLA BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO
Dyżury odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca w siedzibie Administracji o godz.16:00.
Imię i nazwisko

Data

Imię i nazwisko

Data

Elżbieta Mamet

3 września 2018 roku

Krzysztof Sałata

4 marca 2019 roku

Mariusz Talaśka

1 października 2018 roku

Urszula Cicha

1 kwietnia 2019 roku

Krzysztof Sałata

5 listopada 2018 roku

Piotr Derbis

6 maja 2019 roku

Ryszard Mleczak

3 grudnia 2018 roku

Ryszard Mleczak

3 czerwca 2019 roku

Elżbieta Mamet

7 stycznia 2019 roku

Lucyna Jaworska-Wojtas

1 lipca 2019 roku

Piotr Derbis

4 lutego 2019 roku

Barbara Wiśniewska

5 sierpnia 2019 roku

LOKAL UŻYTKOWY

LOKAL UŻYTKOWY

DO WYNAJĘCIA

DO WYNAJĘCIA

NA OSIEDLU STEFANA BATOREGO

NA OSIEDLU STEFANA BATOREGO

BUDYNEK NR 22

BUDYNEK NR 15

• nadający się na biuro lub usługi
• lokal znajduje się w podpiwniczeniu,
posiada samodzielne wejście
• c.o. i zaplecze sanitarne po remoncie
• stan lokalu dobry
• powierzchnia 35,75 m²
• czynsz: 13 zł za m² +media +vat
• do wynajęcia od 1. 11. 2018 r.
Informacje: Administracja Osiedla Stefana Batorego
pawilon 38A wejście A

tel. 61 8217381,
e-mail: adm.batory@psm.poznan.pl

• z przeznaczeniem na usługi pocztowe
• lokal parterowy, w bardzo
atrakcyjnym miejscu
– na „ryneczku” osiedlowym
• stan lokalu dobry
• powierzchnia 54,6 m²
• czynsz: 16,50 zł za m² +media +vat
• do wynajęcia od 1. 12. 2018 r.
Informacje: Administracja Osiedla Stefana Batorego
pawilon 38A wejście A

tel. 61 8217381,
e-mail: adm.batory@psm.poznan.pl

8

ECHO 10/279 (XXI)

KALENDARIUM PSM
1 października - dyżur członków Rady Nadzorczej
4 października - Komisja Członkowsko-Samorządowa
RN
11 października - Komisja Rewizyjna RN
16 października - Komisja ds. aktów prawnych RN
25 października - posiedzenie Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Fotowoltaika na Śmiałego i budowa Boranta

Na eksploatacji w
gospodarce
zasobami mieszkaniowymi za
pierwsze półrocze wyniki na wszystkich osiedlach były dodatnie. Podobnie było z funduszem
remontowym, na wszystkich osiedlach za wyjątkiem ul. Grobla były
środki na kontach.
Za sześć miesięcy 2018
r. nadwyżka przychodów
nad kosztami w PSM – zależnych wynosi 970 320 zł,
zaś stosunek tej nadwyżki
do kosztów stanowi 4,49%.
Niedobór przychodów niezależnych wynosi 227 080
zł, co stanowi 0,73% kosztów. Koszty zależne obejmują eksploatację podstawową (pomniejszoną o wieczyste użytkowanie gruntu)
oraz dźwigi. Do kosztów niezależnych należą: centralne
ogrzewanie, ciepła i zimna
woda, wieczyste użytkowanie gruntu, wody opadowe

i wywóz odpadów komunalnych.
Po wielu miesiącach obniżki nastąpił wzrost zaległości czynszowych. Nie był
on wielki, lecz na posiedzeniu Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się
30 sierpnia, postanowiono
bliżej się temu przyjąć.
Rada zatwierdziła korektę planu remontowego osiedli Władysława Jagiełły i
Zygmunta Starego na ten
rok. Wykonanie rozmaitych
prac instalacyjnych, dekarskich, malarskich, usuwanie skutków zimy i awarie
postanowiono – na wniosek rady osiedla – sfinansować kwotą 189 538 zł z
salda funduszu osiedlowego za ub. rok oraz z zysku
bilansowego PSM przypadającego na te osiedla.
Następnie przyjęto plany eksploatacyjne na 2019
rok dla osiedli: Bolesława
Chrobrego, Jana III Sobie-

skiego, Marysieńki i Władysława Łokietka. Na następny miesiąc odłożono podjęcie uchwały w tej sprawie
dla osiedla Bolesława Śmiałego, jego rada osiedla nie
zdążyła podjąć stosownej
uchwały. Gorąco dyskutowano w sprawie planów eksploatacyjnych osiedla Stefana Batorego, uznając że
podwyżka stawek jest za wy-

soka. Ostatecznie, również
podjęcie tej uchwały Rada
odłożyła.
Osiedle Bolesława Śmiałego zgłosiło się do pilotażu
pozyskiwania energii przy
pomocy urządzeń fotowoltaicznych. Energia ta zasilać
ma części wspólne budynku, szczególnie dźwigi, które pochłaniają dużo prądu.
Rozważane są budynki wysokie: 4 i 36 (choć tam jest
za mały dach) lub niski 35.
Po wybraniu budynku trzeba będzie położyć na dachu
nową papę, by wytrzymała
ona minimum przez 20 lat,
bo na tyle przewidziany jest
wiek fotowoltaiki. Koszt instalacji urządzeń wyniesie
ok. 100 tys. zł. Gwarancja
na wady urządzenia obowiązywać będzie przez 12 lat.
Na koniec prezes Krzysztof Winiarz przedstawił informację o przebiegu negocjacji w sprawie budowy
osiedla przy ul. Boranta. Po
zgodzie Walnego Zgromadzenia jest już możliwość
finansowania prac. Na początku zaprojektowany zostanie jeden budynek i PSM
wystąpi o pozwolenie na budowę. (big)

9

ECHO 10/279 (XXI)

Os. Stefana Batorego

Nowy parking i starania o kolejny
Aż 140 wygodnych
miejsc parkingowych przybyło na osiedlu Stefana Batorego. Otwarty niedawno
nowoczesny obiekt przy ul.
Umultowskiej cieszy się dużym powodzeniem wśród

mieszkańców okolicznych
spółdzielczych budynków.
Administracja osiedla wydała już ponad 150 czipów
umożliwiających korzysta-

nie z tego parkingu, jak i sąsiedniego przy ul. Braille’a.
- Tak znaczny przyrost
liczby miejsc postojowych ułatwia życie mieszkańcom budynków na jednostkach G 1
i G 2 a także zwiększa bez-

pieczeństwo w tym rejonie.
Do tej pory bowiem stawiane wszędzie auta blokowały
niejednokrotnie drogi pożarowe. Zgodnie z przyjętymi

ustaleniami wydajemy jeden
czip na każde mieszkanie
spółdzielcze, pobierając za
niego kaucję 100 zł. Otwiera
on oba spółdzielcze parkingi
na naszym osiedlu. Takie rozwiązanie, jak świadczy liczba
wydanych czipów, dobrze się
sprawdza – mówi Janusz Piskor, kierownik Administracji Osiedla Stefana Batorego.
Jednak w innych rejonach osiedla na urządzenie

podobnych parkingów trzeba jeszcze poczekać. Starania władz Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o przeznaczenie terenu za kościołem pw. Narodzenia Pańskiego na parking nie przynoszą
wyniku. Należącą do miasta
działkę porastają chaszcze
i mieszkańcy sąsiadujących
z nią budynków dopominają się o jej uporządkowanie.
Miasto i jego agendy z tymi
„dzikimi polami” nic jednak
nie robią, a na zagospodarowanie jej przez spółdzielnię
też nie zezwalają.
Podobnie przedstawia
się sytuacja z parkingiem
przy budynku nr 10. W
związku z realizowaną inwestycją, deweloper zlikwidował dojazd do niego. Jedynym sensownym rozwiązaniem byłoby więc wykonanie dojazdu z ul. Opieńskiego. A ponieważ parking znajduje się na działce stanowiącej własność miasta, to jego
agendy powinny wjazd wykonać. W tej sprawie uchwałę
Dokończenie na stronie 13
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Zawody Zapaśnicze w Brójcach

Weronika Sikora
trzecia w Brazylii
Brązowy medal Akademickich Mistrzostw Świata
padł łupem Weroniki Sikory. W kat. 50 kg wychowanka KS Sobieski Poznań w
dalekiej Brazylii zaprezentowała dobrą formę, która
pozwoli z optymizmem patrzyć na kolejne jej występy.

Gerard Kurniczak
w setce
najlepszych

Andrzej Słabęcki
Fot. – Maciej Kula

Mistrz świata i mistrz
Europy po raz kolejny został beneficjentem programu Team 100. Projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki
ma wspierać stu najlepszych
sportowców w naszym kraju.
To już drugi rok, kiedy zapaśnik z osiedla B. Chrobrego
znalazł się w gronie najlepszych Polskich sportowców.

Na zaproszenie klubu Orlęta Trzciel silna grupa zapaśników udała się na Międzynarodowe Mistrzostwa
Województwa Lubuskiego w Zapasach. Wyjazd był niezwykle udany, walki naszych małych mistrzów pozwoliły
w tym towarzystwie zająć pierwsze miejsce drużynowo.
Srebrne medale zdobyli: Michał Wojciechowski, Krzysztof
Szukała, Hubert Wysoczański, Dawid Górski, Oliwier Szymczak i Aleksander Szekiełda.
Brązowe medale wywalczyli: Oliwier Zysk, Michał Anioł,
Adam Grandke, Tymoteusz Osiński, Kamil Pieniak oraz ToAndrzej Słabęcki
masz Kundegórski.

Andrzej Słabęcki
Grafika - Iwona W.

Fot. – Maciej Kula

M. Romanowski z Chrobrego
najlepszym zawodnikiem

18 klubów, 120 zapaśników
z Niemiec, Węgier, Litwy, Łotwy,
Ukrainy, Holandii oraz czołowi reprezentanci z naszego kraju stawili się na matach KS Sobieski Poznań aby uczestniczyć w XII Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym o Memoriał Józefa Moczyńskiego.
Turniej już od samego początku
przyciąga brać zapaśniczą, która w
międzynarodowej obsadzie pragnie
sprawdzić swoje sportowe umiejęt-

ności . W tym doborowym towarzystwie KS Sobieski Poznań zajął pierwsze miejsce drużynowo, wyprzedzając
UKS Jedynka Kostrzyn nad Odrą oraz
SKS Unia Swarzędz.
Najlepszym zawodnikiem turnieju
został Miłosz Romanowski mieszkaniec osiedla Bolesława Chrobrego walczący w kat. 62 kg, zajmując trzecie
miejsce, ale tocząc walki stojące wysokim poziomie sportowym i bardzo
widowiskowe.
Tekst i fot.
Andrzej Słabęcki

T. Michalik trzeci
w dobrym stylu

Udanie zakończył się dla zapaśników z KS Sobieski Poznań
start na Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym o Memoriał
Władysława Pytlasińskiego. Zawody rozgrywane były w Warszawie
i zgromadziły prawie 120 zawodników z całego świata.
W kategorii 82 kg bardzo dobrze
spisał się Tadeusz Michalik, który wywalczył trzecie miejsce. W pierwszym
pojedynku pokonał reprezentanta Litwy Juliusa Matuzeviciusa 4:1. W drodze do finału przegrał tylko jeden pojedynek, i to nieznacznie, z zawodnikiem z Ukrainy Oleksandrem Shyshmanem 3:5. Kolejne walki były już popisem zawodnika z Piątkowa, który w
walce o medal brązowy pokonał kolejno reprezentanta USA i Chin: Josepha Patricka Rau 6:2 oraz Junjie Na
9:2. Piąte miejsce wywalczył w tej samej kategorii Edgar Babayan.
Andrzej Słabęcki
Fot. – Antoni Obrycki
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Zostań miejskim przyrodnikiem

Na Piątkowie, głównie na osiedlu Bolesława
Chrobrego działa Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju. Jego
celem jest przybliżenie
wartości lokalnych zasobów przyrodniczych oraz
pokazanie, że powinny
być traktowane w kategoriach dobra wspólnego, o które należy dbać.
Przekazuje
również
umiejętności oraz wiedzę,
jak z wykorzystaniem prostych przedmiotów dostępnych w domu można wspierać obecność miejskiej fauny, m.in. budując karmniki oraz domki dla owadów

zapylających. Dla każdego
uczestnika przewidziane są
upominki.
Spotkania dla zainteresowanych (dzieci od lat 7,
młodzieży, rodziców i seniorów) odbywać się będą do 30
listopada 2018 roku. Osoby
oraz grupy chcące uczestniczyć w projektach proszone
są o kontakt: e-mail: biuro@cpe.info.pl (tytuł: Piątkowo), kom. 727 918 596.
Przyjaciele zapylaczy
Projekt dofinansowany ze środków Miasta Poznania w ramach Konkursu „Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowe”
realizowanego przez Wiel-

Wiaty dla rowerów
przy szkołach
Coraz więcej uczniów i nauczycieli dociera do
szkół na rowerach. Przy wszystkich placówkach
zainstalowane są stojaki rowerowe. Ostatnio przy
ośmiu poznańskich szkołach, w tym dwóch na Piątkowie, pojawiły się wiaty i stojaki rowerowe. Dzięki nim jednoślady będą zabezpieczone przed deszczem i kradzieżą.
Stało się tak w ramach miejskiej akcji „Rowerem do
szkoły”. Nowe stojaki i wiaty rowerowe powstały przy Szkole Podstawowej nr 17 na osiedlu Bolesława Chrobrego oraz
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na os. Władysława Łokietka (na zdjęciu).

kopolską Sieć Organizacji
Pozarządowych „Działamy
Razem”/Stowarzyszenie Instytut Zachodni.

Więcej
informacji
o tym, co było i będzie
na stronie http://cpe.info.pl/blog/2018/06/22/
przy jaciele-zapylaczy/
oraz www.facebook.com/
events/2063220503749506
Przyjaciele miejskiej
przyrody
Spotkania edukacyjne
dla mieszkańców korzystających z parku na os. B.
Chrobrego. Projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Poznania.
Więcej informacji:
http://cpe.info.pl/
blog/2018/07/15/przyjaciele-miejskiej-przyrody/
oraz www.facebook.com/
events/314913862382230/

Ligowe zapisy do 25
października
Rozpoczęły się zapisy do Piątkowskiej Ligi Halowej Piłki
Nożnej edycji 2018/2019. Mecze odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 67 na osiedlu Stefana Batorego. Pierwsze już 3 i 4 listopada.
Uczestnicy w zależności od wieku (od 2006 r. i starsi)
podzieleni zostaną na pięć grup. W każdym zespole rozgrywać będzie pięciu zawodników.
Przyjmowane będą tylko listy zgłoszeniowe przygotowane przez organizatora rozgrywek PLHPN zawierające:
nazwę drużyny, pisemny wykaz zawodników (do 15 osób),
obowiązkowe personalia opiekuna zespołu oraz osobne zgody rodziców (gr. A, B, C); Dane kapitana należy wpisać
na pierwszym miejscu.
Wpisowe od drużyny za całą ligę łącznie wynosi:
gr. A – 200 zł, dla drużyn z Piątkowa 160 zł;
gr. B – 250 zł, dla drużyn z Piątkowa 200 zł;
gr. C – 300 zł, dla drużyn z Piątkowa 240 zł;
gr. D - OPEN – 590 zł, dla drużyn z Piątkowa 470 zł;
gr. OPEN – 790 zł, dla drużyn z Piątkowa 630 zł;
Informacje i zapisy do czwartku 25 października 2018 r. w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na
osiedlu Bolesława Chrobrego 117, p.73: od poniedziałku
do piątku w godz. 7–15, tel. 61 827 22 81; telefon kontaktowy – 662 142 707, e-mail: sport@psm.poznan.pl
www.psm.poznan.pl
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Prosto z miasta

Odlotowe pomysły samorządowe
Pod wieloma względami,
zwłaszcza inwestycyjnym, w Poznaniu panuje bezruch. Nie dzieje
się nic, a w każdym razie niewiele.
Za to ożywiony ruch zapanował w
ruchach miejskich. Powodem niezwykłego w nich poruszenia, nie
tyle jednak jest pęd do oddolnego,
organicznego działania i uszczęśliwiania współmieszkańców, ile zbliżające się wybory samorządowe. Z
poznańskich ruchów miejskich postanowiło bowiem wyruszyć w wyborcze szranki kilku kandydatów i
kandydatek na prezydenta, a jeszcze więcej na radnych.
HHH
Może to i dobrze, że jest tylu chętnych do ruszenia z posad
bryły… a raczej do objęcia posad
w poznańskim samorządzie. Bo
marazm i ogólna niemożność, jakie zapanowały w mieście, niczego dobrego nie wróżą. Nawet w
tak hołubionej przez prezydenta-cyklistę komunikacji rowerowej niewiele dobrego zrobiono. To że, pomimo szumnych zapowiedzi, przez
czteroletnią kadencję nie udało się
zbudować tramwaju na Naramowice, a nawet rozpocząć tej inwe-

stycji, można od biedy zrozumieć.
Jest to przedsięwzięcie spore, kosztowne i wymagające długich przygotowań. Ale tego, że przez cztery
lata nie można było poprowadzić
ścieżki rowerowej wzdłuż całej ul.
Grunwaldzkiej pojąć już trudno.
Władza samorządowa szczyci się
za to odcinkami rowerowej Wartostrady. Dobrze, że ją zbudowano, choć też nie całą, ale to jest
trasa na świąteczne przejażdżki, a
mieszkańcy potrzebują wygodnych
i bezpiecznych śródmiejskich ścieżek rowerowych na co dzień. Ale
na to już nie starcza ani konceptu, ani pieniędzy. A pewnie jednego i drugiego.
HHH
Konceptem zabłysnął natomiast inny konkurent do prezydenckiej władzy. Ni mniej, ni więcej zaproponował budowę w Poznaniu premetra. Przejawem racjonalizmu jest mówienie o „premetrze” a nie prawdziwym metrze, bo po doświadczeniach stolicy wiadomo, że jego zbudowanie
w grodzie nad Wartą jest obecnie
i długo jeszcze będzie nieosiągalne. Zaczątkiem premetra jest już

poznański szybki tramwaj, którego budowa wprawdzie ciągnęła się
długo, ale obecnie sprawdza się on
znakomicie. Trudno sobie bez niego wyobrazić miejską komunikację. Zwłaszcza po wydłużeniu trasy do Dworca Zachodniego, jest
on bardzo sprawnym i wygodnym
środkiem komunikacji.
W ramach rozbudowy premetra zakłada się wydłużenie trasy
Pestki aż do Dębca oraz budowę
drugiej linii z Rataj na Ogrody,
którą planuje się poprowadzić w
tunelu pod śródmieściem. Tutaj
to już kandydat popuścił trochę
wodze fantazji. Przekop od mniej
więcej ul. Podgórnej aż do al. Polskiej wydaje się pomysłem na miarę niegdysiejszej Fujibany – kolejki
linowej zawieszonej nad poznańskim śródmieściem od dworca do
Ławicy. Tamten odlotowy pomysł
nigdy się nie skonkretyzował, choć
pomysłodawcy odbyli ponoć parę podróży do Japonii w celach
sondażowych. Natomiast bardziej
przyziemny, a wręcz podziemny,
projekt tunelu wydaje się mieć
trochę sensu. Zwłaszcza, że kopanie w ziemi i budowanie tuneli, o

czym świadczą tunel przyłączający
Świnoujście do Polski oraz przekop Mierzei Wiślanej, będą w nadchodzącej kadencji bardzo modne.
HHH
Oczywiście, idea premetra z
tunelem pod poznańskim śródmieściem, wymaga jeszcze bardzo
wielu badań i analiz. Dopiero na
ich podstawie będzie można stwierdzić czy jest realna i opłacalna.
Na razie wydaje się śmiała i nowatorska. A takich odważnych i
dalekosiężnych planów w Poznaniu bardzo potrzeba. W mieście
z ambicjami trzeba wybiegać z
pomysłami do przodu i podejmować trud ich wdrożenia. A nie
poprzestawać na stwierdzeniu, że
się nie da i nic nie można zrobić. Na budowę poznańskiej Pestki
też niegdyś nie było środków, ówczesne władze rozpoczęły ją więc
z pieniędzy przeznaczonych na remonty tras tramwajowych. A potem już poszło i szybkie tramwaje
jednak pojechały. Może więc kiedyś pomkną one także śródmiejskim tunelem?
WIST

Patroni ulic piątkowskich

Wiedeńska wiktoria
Na osiedlu Marysieński
szczególnie ważna tradycjami
jest ulica Wiedeńska – boczna
od Franciszka Stróżyńskiego.
Na początku podkreślmy,
że sam król Jan III Sobieski, patron całego sąsiedniego osiedla, a mąż Marysieńki, był człowiekiem z krwi i
kości, nie wolnym od słabości i chwil załamań. Jednak
w polskiej tradycji znany jest
przede wszystkim jako dzielny
żołnierz (ostatni taki na tronie
polskim), a jednocześnie wzruszający amant i autor wspaniałych listów do ukochanej
żony. Powierzchownością, manierami i pod względem mentalności doskonale pasował do
szlacheckiej braci, świetnie się
z nią rozumiał, naturę nieco
warcholską potrafił łączyć z
gorącym patriotyzmem.
Jednak jako monarcha
znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji politycznej. Nie
były to realia nowe, szlachta
z jednej strony podcinała fundamenty potęgi władzy królewskiej, z drugiej zaś czyniła
wszystko by zwyciężyć w wyścigu do korony. Godność królewska była upragniona i peł-

na chwały, ale zarazem systematycznie podważana, podkopywana, Monarchę słabszego
duchem czekała w Rzeczypospolitej droga bardzo niebezpieczna a wyboista…
Sobieski najpierw musiał
walczyć z Turcją. Miał w tym
wprawę, a i sami przeciwnicy
określali go mianem Lwa Lechistanu. Pokonał Turków pod
Chocimem, stał się w kraju
ogromnie popularny, więc bez
trudności w 1674 r. został wybrany królem – jakże innym
charakterem od słabego Michała Korybuta Wiśniowieckiego. W polityce zagranicznej początkowo opierał się na
Francji, w czym walnie pomagała mu ambitna małżonka,
sama Francuzka pochodzeniem. Zamierzał przyłączyć
Prusy Książęce, wyeliminować Prusy i Brandenburgię;
może nawet udałoby się wkroczyć na Śląsk. Zawarł z Francją w tej sprawie tajny układ
w Jaworowie (1675), paktował przeciwko Habsburgom.
Jednak polityka Francji uległa zmianie i w rezultacie Ludwik XIV stracił zainteresowanie przymierzem z Polską

W rezultacie w latach 1678 –
1679 Sobieski musiał odwrócić sojusze i sprzymierzyć się
z cesarzem Leopoldem I przeciwko Turcji.
Słynna wyprawa a potem triumfalne, wielkie zwycięstwo w bitwach pod Wiedniem i Parkanami we wrześniu 1683 roku było łabędzim
śpiewem oręża polskiego. Potem były już tylko klęski i niepowodzenia. Historycy później przez wiele dziesięcioleciu wiedli spór o celowość tego sojuszu i zwycięstwa, które
ocaliło jednego z trzech przyszłych zaborców Polski. Akcentowano lekceważący stosunek cesarza do zwycięskiego sojusznika. My z kolei, zapatrzeni w szum skrzydeł husarii polskiej, która z kahlenbergowskiego wzgórza zmiażdżyła wojsko Kara Mustafy,
zapomnieliśmy o bardzo niejasnych meandrach ówczesnej
polityki europejskiej. Z perspektywy czasu możemy dziś
stwierdzić, że optymalnego
i całkowicie słusznego, a korzystnego dla Polski rozwiązania wtedy nie było. W sytuacji ogólnego osłabienia wła-

dzy królewskiej, anarchiczności ustroju i wielkich zawirowań w polityce europejskiej,
w gruncie rzeczy byliśmy już
skazani. Nieprzypadkowo już
w 1696 roku, a więc kilkanaście lat po wspaniałym zwycięstwie wiedeńskim, Jan III
Sobieski odchodził na zawsze
w przekonaniu o bezsilności
swej polityki, w lęku o przyszłość Rzeczypospolitej. Nie
udało się zapewnić sukcesji
tronu, spokoju wewnętrznego i bezpieczeństwa w polityce zagranicznej. Nawet Sobieski nie dał wtedy rady. Było
już za późno.
A zwycięstwo w bitwie pod
Wiedniem na stałe już weszło
do polskiej tradycji orężnej i
przez cały okres rozbiorów zagrzewało polskie serca, drażniąc zarazem jednego z zaborców. W Wielkopolsce zaś
w wielu miejscach i w niejednym miasteczku do dziś można oglądać piękne żeliwne tablice upamiętniające obchodzoną w 1883 roku dwusetną
rocznicę wiedeńskiej wiktorii
– na chwałę polskiej tradycji i
na pohybel jej wrogom.
Marek Rezler
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Ostatki na Bogucinie

W sobotę, 11 sierpnia,
odbyły się kolejne, ostatnie już w tym roku, towarzyskie zawody wędkarskie zaliczane do klasyfikacji we współzawodnictwie o tytuł „Wędkarza
Roku” koła „Chrobry”.
Łowiliśmy na komercyjnym łowisku Bogucin, a w
szranki stanęło 28 wędkarzy, w tym jedna wędkarka
i trzech gości.
Zmaganiom wędkarzy
(od godz. 8 do 12) towarzyszyła ładna, słoneczna
pogoda, było ciepło i tylko
warkot przelatujących nad
łowiskiem samolotów, holujących szybowce z pobliskiego aeroklubu, trochę
przeszkadzał w łowieniu.
A łowiono sporo. Łupem

wędkarzy padały leszcze i
karasie, ale „wagę” robiły
karpie. Mówią, że w „akwarium”, jak nazywają to łowisko, nie sztuka złowić rybę.
Sam zresztą też nie przepadam za takim łowieniem,
ale okazało się, że nie jest
wcale tak łatwo skusić do
brania, a następnie wyholować jakieś większe okazy.
Braki sprzętowe, np. brak
amortyzatora przy łowieniu
batem, zakończył się przy
spotkaniu z karpiem urwanym zestawem (kolega Bogdan), o zerwanych przyponach nie wspomnę, a chwila nieuwagi kolegi Jana zakończyła się wciągnięciem
do wody przez sporą rybę
7-metrowego wędziska i dopiero gospodarz łowiska,

dysponujący sprzętem pływającym, pomógł odzyskać
kij. Niestety, ryba się spięła.
W I sektorze klasą samą dla siebie był kolega Maciej, który od drugiej godziny zawodów holował karpia
za karpiem. Dla jednego z
nich podbierak okazał się
za mały i trzeba było poszukiwać większego u kolegów. Jak się potem okazało, była to największa ryba
zawodów – karp pełnołuski
83 cm i 7,48 kg. W sektorze drugim trwał zacięty pojedynek kolegów Sławka i
Marcina. Dopiero ostatnie
minuty zawodów wyłoniły
lepszego w tej parze. Okazał się nim Marcin, który po
raz kolejny wygrał w swoim
sektorze i tym samym wsko-

czył na „pudło” klasyfikacji
końcowej. Dla porządku dodam tylko, że opisana trójka łowiła na tzw. „methodę”. Rodzaj pelletu pozostaje ich „słodką tajemnicą”.
Komisja sędziowska miała
sporo roboty, gdyż prawie
każdy coś wyłowił. Na schodzących z łowiska wędkarzy
czekał pyszny bigos, serwowany, jak by mogło być inaczej, przez koleżankę Monikę. Końcowe wyniki zawodów przedstawiają się następująco:
Sektor I – pierwsze miejsce – Maciej Lenarczyk
(20260 pkt.), drugie miejsce – Zbigniew Jędrys (4700
pkt.), trzecie miejsce – Robert Knychała (4420 pkt.).
Sektor II – pierwsze miejsce Marcin Ruciński (14500
pkt.), drugie – Sławomir
Korcz (10080 pkt.), trzecie – Dariusz Foint (6120
pkt.). Sektor III – pierwszy
Witold Jakubowski (5220
pkt.), drugi – Janusz Marcinkowski (1880 pkt.), trzeci
– Dominik Winiecki (1660
pkt.).
Wyniki ogłoszone, okazałe puchary oraz nagrody
rzeczowe, ufundowane tym
razem przez Prezesa Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wręczone, bigos
spałaszowany, zakończyliśmy zawody.
Zbigniew Jędrys
Fot. – Magda Korcz
i Eugeniusz Szaj

Os. Stefana Batorego

Nowy parking i starania o kolejny
Dokończenie ze strony 9

podjęła rada osiedla, a zarząd PSM wysłał kolejne pisma do Zarządu Dróg Miejskich. Czy tym razem przyniosą one skutek?
Przekonywanie
miejskich urzędów i instytucji
do podejmowania decyzji
wyczekiwanych przez spółdzielców jest często drogą
przez mękę. Potwierdzają
to również starania administracji osiedla o wycięcie
topoli zagrażających bezpieczeństwu przechodniów
oraz parkujących w pobliżu
samochodów. Rosną one na

miejskiej działce, ale niedaleko spółdzielczych bloków.
Kilkuletnie starania pozostają wciąż bez echa. Na pół
uschnięte topole ze spadającymi podczas wichur konarami wciąż straszą mieszkańców. Jak długo jeszcze?
A przecież zielone zakątki na osiedlu mogą
wyglądać naprawdę ładnie. Tego lata administracja wiele uwagi poświęcała pielęgnacji zieleni. Wysiłek wkładany w podlewanie roślinności z pewnością się opłaci. Podobnie
jak dbałość o place zabaw,

które cieszą oko kolorami,
a uszy radosnym gwarem
najmłodszych użytkowników. W przyszłym roku powstanie kolejny plac zabaw
przy budynku nr 7. Będzie
on wyposażony w gumowe
podłoże oraz liczne atrakcje dla maluchów.
Wśród tegorocznych zadań remontowych do najważniejszych należą: odnowienie
loggi w budynku nr 4 oraz
kompleksowe remonty kolejnych klatek schodowych. Odnowiono je w budynkach 2 i
19 A-C. W przyszłym roku podobną gruntowną metamor-

fozę przejdą klatki schodowe w blokach 8 i 23. Zakres
wykonywanych prac jest bardzo szeroki, od szpachlowania i malowania po wymianę
grzejników, oświetlenia, balustrad i drzwi wejściowych
do piwnic.
Sporym przedsięwzięciem była również wymiana ponad 12 tysięcy podzielników ciepła. Taką operację
trzeba przeprowadzać co 10
lat. W przyszłym roku konieczna będzie natomiast
wymiana kilku tysięcy wodomierzy, którym mija termin legalizacji. (i)
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POLSKA
JESIEŃ

PIES
NA
KACZKI

DZIURA

TUZ

OTOCZONA
WODĄ

13

ŚWIŃSKA
TRAWA

WARTOŚĆ
PRZEDMIOTU

4
SYMBOL
CEZU

STRAŻAK
DLA
DZIECI

9

MORSKI
ROZBÓJNIK
NIEDOPAŁEK

NA
KOPERCIE

KLEJNOT

12

JĘZYK
CYCERONA

NA
PUSTYNI

2

SENNA
ZJAWA

BIAŁY
I
CIERPLIWY

3
TARCZA
ZEUSA

OFENSYWA

PRAWY
DOPŁYW
WISŁY

SILNE
UCZUCIE

CIEMNOSZARA
WEŁNA

NA RECEPCIE
LEKARSKIEJ

10
GLONY

7

POEZJE
TRUWERÓW

8

NAJDŁUŻSZA
RZEKA
ARMENII

6

HUMORKI
- Panie doktorze, dowiedziałem się, że będzie mnie
operował praktykant.
- Zgadza się.
- A jak mu się nie uda?
- To nie zaliczę mu praktyk.
HHH
Rozmawiają dwie kangurzyce:
- Chciałabyś mieć więcej
dzieci?
- Wiesz, to nie na moją
kieszeń.
HHH
- Mamo, z mojego listu do
św. Mikołaja wykreśl kolejkę
elektryczną, a wpisz łyżwy.
- A co, nie chcesz już pociągu?
- Chcę, ale jeden już znalazłem w waszej szafie.
Krzyżówka nr 10

1 2 3

MIASTO
NA
ŁOTWIE

LILAK

1

15

FAJERWERKI

Krzyżówka
z Echem
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru
brzmiało: Udane wakacje z
PSM

RZEKA PAD
PO WŁOSKU

5

DOZORCA

TCHNIENIE

11

LASEK

KRAJ
BAŁTYCKI

KARMELITA...

POOBIEDNIA
DRZEMKA

KURURU

4 5 6 7 8 9 10
14

11 12 13 14 15

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). Całkiem fest chapałeś bez to lato, ale zaś teraz
WAGA (23.09 - 22.10). Zez tego ciągłego bręczenia i glapienia się wew
rychtuj się na rajze po ciepłych krajach. Ino się tam za wiela nie staluj
komputer nic dobrego nie wyniknie. Może cię ino łeb rozboleć albo poruty
i frechownie se nie poczynaj, bo ino poruty narobisz.
wśród znajomej wiary se narobisz.
BYK (21.04 - 21.05). Koniec roku się zbliża i przed kolejnymi rajzami
SKORPION (23.10 - 22.11). Nie ma się co borchać na famułę oraz
warto się akuratnie przyłożyć do pozałatwiania wszelkich spraw urzędowych.
szczunów i kejtra. Przecież to normalne, że trochę poszuszwolić muszą.
Porzundek w kwitach ale zaś musi być.
Lepiej więc pomyśleć o wspólnych porzundkach abo jakiej rajzie.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Wew robocie i zez znajomą wiarą za wiela
STRZELEC (23.11 - 21.12). Po wakacyjnych balangach uzbierała się wew
nie blubraj ani tyż się nie staluj. Uważaj by jakie mądre cię nie przekabaciły,
chałupie wuchta zbyrów, klamotów i jakichś flepów, które najlepiej wyćpnąć
bo możesz na tym stracić sporo bejmów.
na gemyle. Ale zaś porzundek musi być.
RAK (22.06 - 22.07). Bez te nowe porzundki wew szafornierkach wew
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Wakacje jakoś przepynkałeś, ale zaś
chałupie zez famułą wytrzymać nie idzie. Ale zaś lepiej daj se trochę luzu
warto znów zrobić jaką rajzę w góry abo nad morze. Z takiego lofrowania
i zabierz gzubów do marketu abo na jakie słodkie.
i blubrania z nową wiarą mogą wyniknąć fifne pomysły.
LEW (23.07 - 22.08). Ale zaś lofrowanie po mieście, fest blubranie
WODNIK (21.01 - 20.02). Jesteś szportowny szczun, masz fest gadane
i dylanie ze starą wiarą ci się szykuje. Ino zaś na tych balangach za wiela
i fifa do wielu rzeczy, jak się ino akuratnie przyłożysz do roboty, trochę
się nie staluj i frechownie se nie poczynaj.
pochapiesz, to kabza wnet będzie pełna bejmów.
PANNA (23.08 - 22.09). Bez te rajzy, wygiby i nygusowanie ino kałdun ci
RYBY (21.02 - 20.03). Nie ma co chachmęcić, ino trza akuratnie pilnować
rośnie, a kabza pustoszeje. Zamiast cięgiem glapić się wew telewizor, bierz
własnej roboty i interesów, a wszelakim radom różnych mądrych bacznie
się do chapania i zorgowania bejmów.
się przyglądać, by se poruty nie narobić.
Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 117, pokój 73, 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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Wspomnienia z półkolonii
gaja, konkursy tematyczne,
piaskowe budowle i wiele
innych.
Uczestnicy mieli zapewniony obiad, słodki poczęstunek, owoce oraz napoje.
Półkolonia została jak
zwykle zgłoszona do Kuratorium Oświaty.
Kilka zdjęć, choćby w
części, niech przybliży wakacyjny czas.
Krystyna Kaczmarek
kierownik półkolonii

Już rozpoczął się rok
szkolny, lecz na wspomnienia z wakacji pora
właściwa, gdyż właśnie
w pierwszych dniach na
lekcjach często powracał
temat wakacyjnych wrażeń. A tych dla 80 uczestników półkolonii w świetlicach osiedli Władysława Jagiełły i Zygmunta
Starego było wiele.
Program obejmował zajęcia na kręgielni, wyjścia

do kina na seans filmowy,
wycieczkę do Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach, zajęcia sportowe na
ściance wspinaczkowej pod
okiem instruktorów, wycieczkę do parku linowego,
zawody sprawnościowe, turnieje piłki nożnej na orliku
przy Szkole Podstawowej
nr 17, zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej, turnieje bilarda stołowego, piłkarzyków, cymber-
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Piłkarskie wakacje

Zajęcia odbywały się na orliku
przy Szkole Podstawowej nr 34
na osiedlu Bolesława Śmiałego.
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkową książkę – „Biało-Czerwone Mistrzostwa”. Przez całe wakacje
spotkania prowadził Krzysztof Rex.
W letniej akcji zorganizowanej
przez Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową uczestniczyło około 60 osób.
Młodzież i dzieci mieli do dyspozycji
boisko, a w czasie niesprzyjającej pogody spotkania odbywały się w sali
gimnastycznej.
W sierpniu rozegrano turniej
dla snajperów – strzelano karne,

i turniej bramkarski – broniono rzuty wolne.

Tekst i fot.
Andrzej Słabęcki

