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                                    OBIADY DOMOWE

chrzciny * komunie * rocznice ślubu
stypy * garmażerka * catering
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(pawilon naprzeciw Poczty)

facebook: Na górce, e-mail: nagorce@op.pl
telefon: 600 595 762 
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W różnych miejscach na sportowo 
Pod hasłem „Spor-

towe lato z PSM 2017” 
Sekcja Sportu i Rekre-

acji Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej 
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Rowerem bliżej 
i przyjemniej

Od pięciu lat poznaniacy mogą korzystać z sieci wypoży-
czalni rowerów miejskich. W kwietniu 2012 r. rozpoczyna-
no zaledwie od kilkunastu stacji, obecnie na terenie miasta 
działa ich 88, w tym kilka na Piątkowie. Rowery, których 
wypożyczenie do 20 minut jest bezpłatne, trzeba się tylko 
zarejestrować w systemie, a potem oplata wzrasta do 2 zł i 
4 zł za każdą kolejna godzinę, cieszą się coraz większym po-
wodzeniem. Rekordziści korzystali z nich już w sezonie kil-
kaset razy, a średni czas wypożyczenia wynosi ok. 16 minut.

Największe wzięcie mają rowery oferowane na stacjach 
w rejonie śródmieścia, ale do najczęściej wypożyczanych 
należą też pojazdy ze stacji na os. Jana III Sobieskiego. 
Z nich korzystają bowiem studenci dojeżdżający do pobli-
skich obiektów kampusu uniwersyteckiego.

Powodzenie roweru miejskiego zachęca do rozbudowy sie-
ci wypożyczalni a także urozmaicenia oferty. Już obecnie w 
kilku stacjach dostępne są rowerki dziecięce, z których ma-
luchy mogą korzystać pod okiem opiekunów. Planuje się dal-
szą rozbudowę sieci stacji do ponad stu punktów. Rozważa-
ne jest także, wzorem innych miast, wprowadzenie możliwo-
ści wypożyczania skuterów, a nawet samochodów. Na takie 
udogodnienia trzeba jeszcze poczekać, a tymczasem można 
coraz łatwiej i przyjemniej korzystać z miejskich rowerów. (i)

XIX Rodzinny Rajd Rowerowy
Przez poligon do pałacu

Na uczestników trady-
cyjnego już XIX Rodzinne-
go Rajdu Rowerowego cze-
kały liczne atrakcje na tra-
sie oraz mecie w Biedru-
sku. Piękna letnia pogoda 
zachęciła do udziału w wy-
prawie ponad 150 rowerzy-
stów. – Więcej niż liczyli-
śmy, ale to kolejne potwier-
dzenie, że rowery są coraz 
popularniejsze – mówi Zdzi-
sław Obiegała, który wraz 
z członkami Towarzystwa 
Wspierania Rodzinnej Tu-
rystyki Rowerowej „Bicykl” 
zorganizowali imprezę. Po-
goda dopisała i rajd prze-
biegł bez problemów, a przy 
pokonywaniu kilku przejaz-
dów przez ulicę pomagała 
Straż Miejska.

Rowerzyści w najróżniej-
szym wieku, często całymi 
rodzinami, wyruszyli w nie-
dzielny ranek z osiedla Jana 
III Sobieskiego do Moraska 
i dalej przez teren poligo-
nu dotarli do pałacu w Bie-
drusko. Po drodze było kil-
ka przystanków, m.in. przy 
ruinach kościoła pw. Ścięcia 
św. Jana Chrzciciela, moż-
na było także zwiedzić pa-
łac i jego podziemia oraz wy-
stawę zabytkowego sprzętu 
wojskowego z samolotami 
i amfibią. Na mecie zorga-
nizowano m.in. drużynowe 
konkursy dla rodzin i lo-
sowanie nagród w loterii, 
każdy uczestnik otrzymał 
poczęstunek i pamiątkowy 
znaczek. (i) 

Stacja rowerów przy osiedlu Władysława Łokietka 
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Przeprowadzki prywatne i firmowe
Sprzedaż kartonów przeprowadzkowych
Usługi transportowe (pianina)
Przenoszenie mebli

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

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

                  tel. 601 999 570 
 

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

WARZYWA 
I OWOCE

bez nawozów i oprysków,
polecane dla małych dzieci!

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

świeże jaja wiejskie
Os . Batorego 15c, czynne: pn – pt.  8 - 17, sob. 8 - 14Os . 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
w czwartki zniżka 20%
Tel. 501 018 416

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

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315

  instalacja systemów operacyjnych Windows
  rozwiązywanie problemów z działaniem 

komputera
  diagnozowanie problemów sprzętowych
  usuwanie wirusów i programów
  instalacja i konfiguracja sieci 

(routery, WI-FI, modemy ADSL, kablowe itp.)
  udostępnianie internetu dla innych 

komputerów
  instalacja dodatkowych akcesoriów 

i sterowników

dojazd gratis, faktury

„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 
Tel. 61 822 78 57,  601 56 87 32 

  

  

  

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Maciej Górecki 

rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia nr 6244)
świadczy usługi w zakresie wyceny nieruchomości

Poznań i okolice - działki, domy, mieszkania

Piątkowo i Winogrady - rabat 20%  
tel. 506-930-922

Coraz w ięcej aktualnych informacji
o sprawach 

Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

w zakładce 
INFORMACJE I KOMUNIKATY

na www.psm.poznan.pl
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 KOiR z A. P. Fiedlerem w Azji
Przez szczyty gór i wyschnięte morze

Zwieńczeniem cyklu 
spotkań Klubu Odkrywców 
i Reporterów z Arkadym 
Pawłem Fiedlerem była 
przedwakacyjna prezenta-
cja filmu z jego ubiegłorocz-
nej podróży na największy 
kontynent świata. Azję po-
stanowił on przejechać ma-
łym fiatem 126 p wyprodu-
kowanym w Polsce w 1998 
r. Wyprawa tym samocho-
dzikiem z podpoznańskie-
go Puszczykowa do Włady-
wostoku na wschodnich ru-
bieżach Rosji zajęła ponad 
trzy miesiące. W tym cza-
sie maluch przejechał blisko 
23 tys. km, nie ponosząc 
większego uszczerbku.

– Przez dwa dni prze-
jechaliśmy cztery europej-
skie państwa i dotarliśmy 
do Turcji, która stanowiła 
nasze drzwi do krajów Azji 
Środkowej. Maluch wszę-
dzie budził zaciekawienie 
i sympatię, więc podróżo-
waliśmy przez Kapadocję i 
inne tureckie regiony bez 
większych problemów, cho-
ciaż dawało się już odczuć 
napięcie na pograniczu z 
Kurdystanem. Z ulgą wje-
chaliśmy więc do Gruzji, 
w której zetknęliśmy się z 
życzliwymi ludźmi, piękny-
mi krajobrazami i prawdzi-
wymi górami – opowiadał 
A. P. Fiedler.

W kolejnym kraju, Azer-
bejdżanie, największe wra-
żenie zrobiła stolica Baku, 
w której niedawno zbudowa-
no na śródmiejskich ulicach 
tor wyścigowy formuły 1. 
Na takie kosztowne ekstra-
wagancje pozwalają olbrzy-
mie zyski z kaspijskiej ropy.

Natomiast przejazd 
przez Kazachstan pozosta-
wił w pamięci obraz równe-
go i niekończącego się ste-
pu. Po kilku dniach takiej 
monotonnej jazdy maluch 
dojechał na suchy obszar, 
gdzie niegdyś rozciągało się 
Morze Aralskie. Tylko opu-
stoszałe zabudowania przy-
stani i porzucone na piasku 
zardzewiałe łodzie świad-
czyły, że jeszcze niedawno 
była tutaj woda. Ogrom eko-
logicznej katastrofy zrobił 
wrażenie także na uczest-
nikach spotkania, którzy z 
niedowierzaniem dopytywa-
li o jej przyczyny i możliwo-
ści przeciwdziałania. Wody 
jednak w tym regionie świa-
ta brakuje, a przyczynia się 
do tego również rozwój rol-
nictwa i przemysłu, także 
na stosunkowo odległych 
obszarach.

W sercu Azji nie brak za 
to gór. Na niektóre z nich 
maluch musiał się wspinać 
„na jedynce”, a nawet na 

wstecznym biegu. Ale da-
wał radę. W Kirgistanie 
dotarł do kosmodromu Baj-
konur, a potem wjechał na 
tzw. Trakt Pamirski wijący 
się serpentynami na wyso-
kości ponad 3 tys. m. W są-
siednim Tadżykistanie dro-
gi prowadziły jeszcze wy-
żej, maluch wjechał aż na 
przełęcz wznoszącą się na 
wysokości 4655 m. Po tych 
podniebnych wyczynach dal-
sza jazda nie nastręczała 
większych problemów, cho-
ciaż przygód na szutrowych 
drogach Mongolii czy pod-
czas przejazdu przez rosyj-
ską tajgę nie brakowało. O 
nich opowiadać będzie cykl 
filmów i książka przygoto-
wywane przez poznańskie-
go podróżnika.

On sam natomiast my-
ślami jest już przy kolejnej 
wyprawie. Tym razem za-
mierza elektrycznym samo-
chodem przejechać Afrykę 
z południa na północ. Wy-
zwań technicznych i orga-
nizacyjnych związanych z 
taką podróżą nie brakuje, 
ale A. P. Fiedler jest dobrej 
myśli. Powodzenia oraz ko-
lejnych miłych spotkań na 
Piątkowie życzyli mu tak-
że członkowie KOiR, wśród 
których  jest wielu miłośni-
ków podróży. (i)

 Spółdzielcze protesty

Bomby ekologiczne w altankach?

Ani ponad 70 tysięcy 
podpisów poznańskich spół-
dzielców, ani wielokrotnie 
wyrażane negatywne stano-

wisko przedstawicieli zarzą-
dów spółdzielni mieszkanio-
wych nie przekonują władz 
Związku Międzygminne-

go „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej”, 
które planują nałożyć od 1 
stycznia 2018 r. na właści-
cieli i zarządców nierucho-
mości obowiązek zakupu i 
utrzymywania w czystości 
pojemników na odpady bio-
degradowalne. A to oznacza 
dodatkowe koszty dla spół-
dzielni i wszystkich miesz-
kańców oraz znaczne zagro-
żenie sanitarne.

Protesty spółdzielców 
trwają od kilku miesięcy. 
Spektakularnym ich wyra-
zem było wspólne przekaza-
nie przez prezesów dwuna-
stu poznańskich spółdzielni 
kartonów z zebranymi pod-
pisami. Władze GOAP tych 
negatywnych opinii zdają 
się jednak nie przyjmo-

wać do wiadomości. Dlatego 
spółdzielcy zdecydowali za-
interesować sprawą wojewo-
dę. Na razie jednak trudno 
o optymizm w rozwiązaniu 
problemu. Po raz kolejny bo-
wiem okazuje się, że władze 
GOAP chcą przerzucić koszt 
zmian w gospodarowaniu 
odpadami komunalnymi na 
spółdzielnie mieszkaniowe. 
Tak było podczas wprowa-
dzania w 2012 r. sławetnej 
„rewolucji śmieciowej”, któ-
ra zgodnie z ówczesnymi 
reklamami miała zapewnić 
powszechną segregację oraz 
ład i czystość na podwór-
kach. A jak jest każdy widzi. 
Śmieci straszą w wielu miej-
scach, gdyż nierozwiązywal-
ny pozostaje problem od-
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Walczyli o puchar Prezesa PSM

W ramach Dni Piątko-
wa w sobotę, 10 czerw-
ca, na orliku przy Szko-
le Podstawowej nr 34 na 
osiedlu Bolesława Śmia-
łego rozegrano turniej 
piłkarski szkół podsta-
wowych z piątkowskich 
osiedli o puchar Preze-
sa PSM.

Zawody odbyły się w 
dwóch kategoriach wieko-
wych: rocznik 2004 i 2005, 
czyli klasy szóste i piąte. 
Czas gry to dwa razy po 10 

minut. System rozgrywek 
– każdy z każdym w po-
szczególnych grupach wie-
kowych.

Turniej stał na dobrym 
poziomie piłkarskim, wszyst-
kie trzy najlepsze zespoły 
zostały nagrodzone pucha-
rami i medalami, a najlepsi 
zawodnicy otrzymali statuet-
ki. Nagrody wręczał Andrzej 
Słabęcki, kierownik sekcji 
sportu PSM.

Wśród klas szóstych wy-
grał zespół SP 17 (trener 

Mirosław Wódkowski), dru-
ga była drużyna SP 34 (tre-
ner Krzysztof Rex), a trze-
cia SP 35 (trener Robert 
Dąbrowski). Najlepszym za-
wodnikiem został Rafał Ma-
tuszak (SP 35), najlepszym 
strzelcem – Igor Nowaczyk 
(SP 34, 2 bramki), a najlep-
szym bramkarzem – Tytus 
Groński (SP 17).

Wśród piątych klas wy-
grał zespół SP 17, drugi był 
zespół SP 34, a trzeci SP 

35. W tej kategorii najlep-
szym zawodnikiem okrzyk-
nięto Macieja Paszkiewicza 
(SP 34), najlepszym strzel-
cem – Bartosza Przybyl-
skiego (SP 17, 5 bramek), 
a najlepszym bramkarzem 
– Remigiusza Komorow-
skiego (SP 17).

Organizatorami byli: An-
drzej Słabęcki, sekcja spor-
tu PSM, i Krzysztof Rex. 
 (as)

Fot. – Tomek Rosada

Czerwone Diabły rządzą

Z okazji Dni Piątkowa 
25 czerwca odbył się też 
Turniej Piłki Nożnej dla 

dorosłych. Uczestniczyło 
w nim 16 drużyn.

O trzecie miejsce Ejbry z 

Fyrtla walczyły z Florianem 
w konkursie rzutów karnych. 
Wygrał Florian, zajmując tym 

samym trzecie miejsce. W fi-
nale Czerwone Diabły poko-
nały Akademię Spawania.

Czerwone Diabły - pierwsze miejsce

Florian - trzecie miejsce

Akademia Spawania - II miejsce

Ejbry z Fyrtla - czwarte miejsce
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Potańcówka na Chrobrego
 zakończyła „Bloki Animacji”

Przez trzy miesiące 
mieszkanki i mieszkań-
cy z Piątkowa i Wi-
nograd przygotowywali 
swoje piosenki na „skła-
dankę z wielkiej płyty”. 
Wszystkie kawałki po-
wstawały w dwóch stu-
diach muzycznych zloka-
lizowanych w dawnym 
Klubie Nurt przy ul. Do-
żynkowej 9G. Podczas 
finału obejrzeliśmy tele-
dyski do piosenek, każ-
dy mógł także zabrać ze 
sobą egzemplarz płyty, a 
pod wieczór słuchaliśmy 
koncertu formacji RAT.

W latach 70., gdy budo-
wano osiedla z wielkiej pły-
ty, w odpowiedzi na potrze-
by kulturalne i rekreacyjne 
mieszkańców w piwnicach 

stopniowo oddawanych do 
użytku bloków powstawały 
liczne kluby i pracownie, 
a później na osiedlach bu-
dowano domy kultury. W 
połowie lat 80. Poznańska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
się rozdzieliła: na Piątko-
wie pozostała pod szyldem 
PSM, a na Winogradach 
powstała Poznańska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „Wi-
nogrady”.

Obie dzielnice łączy jed-
nak bogata historia muzycz-
na. Działały tu liczne kluby 
takie jak „Dąbrówka”, „Cici-
bór”, „Tip top” czy „Nurt”, 
wielu znanych muzyków wy-
wodzi się z tego fyrtla, a 
w tutejszych osiedlowych 
domach kultury odbywa-
ły się niezapomniane roc-

koteki i koncerty. 
Tegoroczne „Bloki 
Animacji” odnoszą 
się do wspólnej hi-
storii muzycznej 
obu dzielnic, ale 
także do praktyk 
animacyjnych za-
początkowanych 
w latach 70., kie-
dy to mieszkań-
cy blokowisk chęt-
nie się spotykali, 
aby wspólnie twór-
czo działać. Pro-
jekt jest także od-
powiedzią na ato-
mizację społeczną, 
jakiej mieszkanki 
i mieszkańcy sil-

nie doświadczyli w wyniku 
transformacji.

W ramach ,,Bloków Ani-
macji” mieszkańcy Wino-
grad i Piątkowa bawili się 
na potańcówkach sąsiedz-
kich utrzymanych w kli-
macie popularnych niegdyś 

„fajfów”. Wieczorem spoty-
kaliśmy się na seansach w 
kinie plenerowym między 
blokami. Uczestnicy warsz-
tatów zostali przeprowadze-
ni przez cały proces tworze-
nia utworu muzycznego; od 
pisania tekstów z artystką 
wizualną Bianką Rolando, 
przez pierwsze próby reje-
stracji wokalu i wybór in-
strumentarium, po zreali-
zowanie finalnych nagrań 
w profesjonalnym studio 
nagraniowym, przy udziale 
muzyków: Witolda Skrzyp-
czaka i Bartłomieja Franka. 
Zrealizowali także teledyski 
przy wsparciu Mateusza No-
waka, Dawida Majewskiego 
oraz Adama Romela, Kingi 
Mistrzak i Sylwii Czubały 
oraz wykonali samodzielnie 
okładki płytowe. Rezultaty 
tych eksperymentów moż-
na było zobaczyć i usłyszeć 
15 lipca w sali widowisko-
wej dawnego Klubu NURT.

Organizatorami „Blo-
ków Animacji” były: Estra-
da Poznańska, i Animator, 
kuratorkami projektu: Syl-
wia Czubała i Kinga Mi-
strzak, a koordynatorką Jo-
anna Stankiewicz.  Partne-
rami natomiast: Poznańska 
Spółdzielnia Mieszkanio-
wa, Poznańska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa ,,Wino-
grady” w Poznaniu, Stowa-
rzyszenie Kulturalne „Wi-
nogrady”. (na)
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Karnet na siłkę  
za 50 zł

W ramach akcji Lato z PSM – Ak-
tywne Wakacje PSM i KS Sobieski 
Poznań zapraszają na siłownię miesz-
czącą się w Centrum Sportowym So-
bieski. Poniedziałek - piątek w godz. 
9 - 20. Karnet dla członków PSM to 
koszt – 50 zł.

Wypoczynek i treningi na Litwie

 Wakacje i Park Dziejów
Pierwsze wakacyjne 

atrakcje na osiedlach 
Władysława Jagiełły i 
Zygmunta Starego poza 
nami. Od 3 do 14 lipca 
odbyły się pierwsze dwa 
turnusy półkolonii.

Dzieci miały wypełnio-
ny każdy dzień zajęciami 
kulturalno-rekreacyjnymi. 
Były wyjścia do kina, na 
kręgielnię, pływalnię oraz 
dwie wycieczki do Par-
ku Dziejów w Murowanej 
Goślinie. Liczne zabawy 
zręcznościowe z wykorzy-
staniem przedmiotów z 
odległych epok, gry zręcz-
nościowe, pokaz sokolni-
ka i bezpośredni kontakt 
z ptakami, udział dzieci 
w przedstawieniu pt. „O 
smoku wawelskim”, obej-
rzenie przedstawienia o 
Zawiszy Czarnym w wy-
konaniu aktorów, z jazdą 
rycerzy na koniach, pokaz 
walki na miecze, oryginal-
ne stroje historyczne, prze-
piękna plenerowa scene-

ria oddająca 
klimat okresu 
najazdu Krzy-
żaków pozo-
stawiły niesa-
mowite wra-
żenia z poby-
tu.

Dla  uczest-
ników przygo-
towano warsz-
taty, podczas 
których dziew-
czynki wyko-
nywały wian-
ki, a chłopcy 
tarcze. Pobyt 
kończył się 
ogniskiem i 

pieczeniem kiełbasek. Do 
tego atrakcyjne zakupy 
i powrót autobusem 
podmiejskim z pamiątkami 
– mieczami, wiankami i łu-
kami.

Kolejne dwa turnusy pół-

kolonii Administracja Osie-
dli Wł. Jagiełły i Z. Stare-
go wraz z Uczniowskim Klu-
bem Sportowym „Chrobry” 
zaplanowały od 14 do 28 
sierpnia. (KK)

To już kolejny raz kiedy dzieci i 
młodzież z Klubu Sportowego Sobieski 
Poznań udali  się na Litwę. Odbył się 
tam wspólny obóz sportowy wraz z za-
wodnikami klubu 
Azulas Anyksciai.

W s p ó ł p r a c a 
między klubami 
trwa już 17 lat i jej 
owocem są wspól-
ne wyjazdy na za-
wody, zgrupowania 
i wizyty w okresie 
ferii letnich.

Zgrupowanie 
trwało tydzień. W 
tym czasie mło-
dzież miała do dys-
pozycji, kajaki, ro-
wery, siłownie, od-
były się liczne wy-
cieczki i treningi 
zapaśnicze. KS So-

bieski Poznań dziękuje Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej za pomoc 
w organizacji wyjazdu.

Andrzej Słabęcki
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KALENDARIUM PSM 
3 sierpnia -  Komisja Członkowsko-Samorządowa Rady 

Nadzorczej

7 sierpnia - dyżur członków Rady Nadzorczej

22 sierpnia - Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej

24 sierpnia - zebranie Rady Nadzorczej

29 sierpnia - Komisja ds. Aktów Prawnych

 Parking na więcej miejsc
Wokół siedziby PSM 

trwają prace drogowe. Zły 
stan nawierzchni chodni-
ka od strony zachodniej 
budynku – nierówności, 
popękane płytki chodni-
kowe, tworzenie się kałuż 
po opadach – wymusił ko-
nieczność remontu gene-
ralnego. Po zakończeniu 
prac parking będzie liczył 
o dziesięć miejsc dla aut 
więcej niż dotychczas.

Po modernizacji popra-
wi się bezpieczeństwo i kom-
fort pieszych korzystających 
z chodnika w obrębie budyn-
ku. Osoby starsze, z dysfunk-

cją ruchu, matki z wózkami 
bez problemów będą mo-
gły poruszać się po nowej 
nawierzchni chodnika. Wy-
malowane zostaną miejsca 
dla osób niepełnosprawnych, 
których dotychczas brakowa-
ło w tej lokalizacji. Przewi-
dując zwiększenie natężenia 
ruchu kołowego i zapotrze-
bowania na miejsca postojo-
we w tym miejscu (po pla-
nowanym wkrótce zasiedle-
niu dużego budynku miesz-
kalnego na narożniku ulic 
Wojciechowskiego i Kurpiń-
skiego) pojawiła się koniecz-

Z prac Rady Nadzorczej

Zmiany w internetowym wizerunku PSM

Pomiędzy posiedze-
niem Komisji Członkow-
sko-Samorządowej a ob-
radami Rady Nadzor-
czej większość z ponad 
40 członków Spółdziel-
ni zalegających z opła-
tami czynszowymi ure-
gulowała należności. Je-
dynie trzech dłużników 
nie spłaciło zobowiązań 
i Rada Nadzorcza pod-
czas lipcowego posiedze-
nia zdecydowała o ich 
wykreśleniu ze spółdziel-
ni. Rada zdecydowała też 

przywrócić członkostwo 
dwom poprzednio wy-
kluczonym osobom, któ-
re uregulowały zaległo-
ści czynszowe.

Przedstawiono anali-
zę ekonomiczną wyników 
PSM za pięć miesięcy te-
go roku. Wszystkie osiedla 
osiągają pozytywne wyniki 
i nie ma zagrożeń w reali-
zacji zadań. W dyskusji po-
wrócono do sprawy tzw. ba-
zy Boranta. Krzysztof Wi-
niarz, prezes Zarządu PSM 
poinformował, że dla popra-

wy wyników ekono-
micznych bazy zdecy-
dowano się podnieść 
czynsze dla wynajmu-
jących tam obiekty i 
lokale, wprowadzone 
zostaną też zmiany 
w systemie ogrzewa-
nia, co powinno wpły-
nąć na zmniejszenie 
kosztów. Nie przewi-
duje się tam poważ-
niejszych moderniza-
cji, gdyż przygotowy-
wane są różne wa-
rianty kompleksowe-
go zagospodarowania 
tego terenu. Możli-

wość rozpoczęcia na nim bu-
downictwa mieszkaniowego 
wymaga jednak pozyska-
nia zewnętrznego dofinan-
sowania. Rozpatrywane są 
więc różne opcje i dopie-
ro po ich przeanalizowaniu 
Rada Nadzorcza podejmie 
decyzje. 

Następnie Rada zajęła 
się omówieniem spraw zwią-
zanych z przygotowaniem 
nowej strony internetowej 
PSM. Już na obecnie działa-
jącej pojawia się sporo aktu-

alnych i ważnych dla miesz-
kańców informacji. Przygo-
towywana jest jednak cał-
kowicie nowa strona, która 
umożliwi szybkie i sprawne 
komunikowanie się z miesz-
kańcami. Przedstawione 
propozycje i projekty nowej 
strony spotykają się z pozy-
tywnymi ocenami i jak pod-
kreśliła Urszula Cicha, prze-
wodnicząca Komisji Człon-
kowsko-Samorządowej, pra-
ce nad nową stroną idą 
w dobrym kierunku.

Przedstawiła ona rów-
nież oceny i wnioski wy-
nikające z organizacji te-
gorocznych Dni Piątkowa. 
Podkreśliła, że impreza cie-
szy się dużym powodzeniem 
i należy ją kontynuować. 
Przygotowania do przyszło-
rocznych Dni należy jednak 
rozpocząć jak najwcześniej 
i przede wszystkim trzeba 
zadbać o dobry termin oraz 
pozyskanie gwiazdy, która 
przyciągnie większe grono 
ludzi. Uzupełnieniem jej wy-
stępu powinny być prezen-
tacje działających na Piąt-
kowie klubów i zespołów. (i)

Dokończenie na stronie 13
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podczas wakacji letnich 
prowadzi zajęcia sporto-
we dla dzieci i młodzie-
ży mieszkającej na Piąt-
kowie.

Zajęcia odbywają co-
dziennie od poniedziałku do 
piątku w trzech miejscach: 
w obiektach szkolnych Gim-
nazjum nr 12 na os. Stefa-
na Batorego w godz. 9-13 
(od 3 lipca do 25 sierpnia), 
na kortach tenisowych na 
os. Jana III Sobieskiego 
– szkółka tenisa ziemnego 
w godz. 9-13 (od 26 czerw-

ca do 25 sierpnia) oraz w 
obiektach KS SOBIESKI 
w godz. 10-14 (od 3 do 28 
lipca).

Przez pierwsze trzy ty-
godnie wakacji dzieci pod-
czas zajęć rywalizowały 
miedzy sobą w rozmaitych 
grach zespołowych, które 
odbywały się na powietrzu 
a w razie niepogody w sa-
li sportowej Gimnazjum nr 

12. Oprócz zajęć wszystkie 
chętne dzieci uczestniczy-
ły w zabawach rekreacyj-
nych na piasku zorganizo-
wanych w hali Międzyna-
rodowych Targów Poznań-
skich oraz na nowo powsta-
łej „Wartostradzie”, gdzie 
jeździły na rolkach i de-
skorolkach.

Wszystkie zajęcia pro-
wadzone są pod okiem 
trenerów osiedlowych i 
instruktorów. Wszystkich 
chętnych bardzo serdecznie 
zapraszamy, gdyż w 
najbliższym czasie czekają 
na uczestników kolejne 
wyjazdowe niespodzianki.

Robert Halaburda

W różnych miejscach na sportowo 
Dokończenie ze strony 1
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Ar tystyczne pasje na ekranie

Artystycznych dusz nie 
brakuje wśród mieszkań-

ców piątkowskich osiedli. 
Twórczość plastyczna za-
fascynowała również Ali-
cję Nowak, która zawsze 
lubiła malować i rysować. 
Obecnie urzekła ją jednak 
grafika komputerowa. Mul-
timedialne możliwości wy-
dają się nieograniczone i po-
zwalają na tworzenie najróż-
niejszych dzieł. A. Nowak z 

wielką pasją oddaje się pra-
cy nad abstrakcyjnymi ob-
razami oraz realistycznymi 
krajobrazami i karykaturami.

 – Sztuka uczy piękna i ra-
dości oraz dodaje sił. Tworze-
nie w komputerowych techno-
logiach kolejnych obrazów i 
grafik sprawia mi wielką ra-
dość, daje poczucie spełnienia 
oraz motywację do pokony-

wania ograniczeń i przeciw-
ności – mówi młoda artyst-
ka. Cykle jej dzieł podziwiać 
można na stronach interneto-
wych www.touchofart.eu/ali-
cja-nowak/ oraz www.alicja-
nowakartdesi6.wixsite.com/
almo a także na wystawach. 
Jej prace eksponowane były 
w winogradzkich domach kul-
tury „Bajka” i „Orbita”. (ni)

Poezjo, dodaj mi skrzydła!

(…) poezja, jako najdoskonalsza for-
ma ludzkiej mowy, nie tylko przedsta-
wia doświadczenie ludzkie w najbar-
dziej zwięzły, skondensowany sposób – 
lecz również ustanawia najwyższy stan-
dard wszelkich poczynań językowych 
– zwłaszcza na papierze – pisał Josif 
Brodski w zbiorze esejów „Pochwała 
nudy”. Choć słowa te mogą wywoły-
wać lekki niepokój u niejednego mło-
dego poety, z pewnością zawierają w 
sobie olbrzymi ładunek prawdy. Okieł-
zanie narowistych wyrazów naszego 
rodzimego języka wymaga przecież 
swoistych umiejętności, zapału i wie-
lu godzin pracy ze słowem. Wyzwanie 
te podjął Mateusz Rossa, młody twór-
ca (urodzony w roku 1998) z Obornik 
Wielkopolskich. To kolejny autor zwią-
zany z Klubem Literackim „Dąbrów-
ka”, którego sylwetkę prezentujemy 
czytelnikom „Echa Piątkowa”.

Mateusz Rossa pasję poetycką od-
krył w sobie już w IV klasie szkoły 
podstawowej. W Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Obornikach, pod okiem nauczycieli 
polonistów, rozwijał swój talent, brał 
udział w konkursach i wydarzeniach 
kulturalnych. Poeta ma na swoim kon-
cie już kilka sukcesów. W X Konkur-
sie Literackim o Nagrodę FanFila, zor-
ganizowanym przez Instytut Filologii 
Polskiej UAM w Poznaniu, otrzymał 
wyróżnienie redakcji pisma „Pro Ar-
te” za utwór „Skomputeryzowanie”. 
Jego wiersz „Droga…” zdobył pierw-
sze miejsce na Powiatowym Festiwalu 
Humanistycznym „Ku dojrzałości…” w 
Objezierzu. Podczas spotkania w Klu-
bie Literackim  „Dąbrówka” prezen-
tował swoją dotychczasową twórczość 
(tomik poetycki „Czarno to widzę”). 

Przedstawiamy poniżej kilka z wierszy 
młodego poety.

Sublimacja
Wśród ciepła zimy
Sublimuję
W pokłosiu takiej sytuacji
Mimo zbędnych mrozów wojny
Kondensując myśl się tworzy
W puchu śniegu tafli lodu
Para ze mnie wybrzmi – zniknie

Ciemno tu, zimno tu
Zmieniam stan swój, zmieniam stan...

Nihil novi sub sole
Kreacyjnie słowo w głos ubierasz.
Dźwięczy cichy szept strumyka.
Myślisz, wołasz, krzyczysz – śpiewasz!
Szeptu zgiełk się nam wymyka.

Czarna radość lasu woła,
strumyk pędzi jak szalony.
I ktoś żyje, a ktoś kona…
Idziesz przez ten las natchniony?

Mimowolnie bez poczucia głos ucicha
i rozbrzmiewa głośny szept pamięci.
Drzewo bardzo wszystko przeżywa
i radość i życie i smutne opoki.

Woła! Krzyczy radość lasu,
a ty pędzisz ku ciemności.
I już wiesz, że nie masz czasu,
bo go nie ma tam w nicości.

Mona Lisa na spacerze
Inspirowany twórczością 
Mirona Białoszewskiego

W strzępach cała
szła chodnikiem
oniemiała

Oniemiała

A z pogodą 
szła za rękę
ze swobodą

Ze swobodą

A w obrazie
pozostało
nic (na razie)

Nic (na razie)

Szare w strzępach płótno
Szare w strzępach płótno
Sza-re w strzę-pach płó-tno

p-ł-ó-t-n-o
s-z-a-r-e
w
s-t-r-z-ę-p-a-c-h

Gorący — ostry — ukojony
Niekontrolowany stan
Z dodatkiem kardamonu
Dla poprawienia smaku

Najczęściej na gorąco
Z pikantną nutą głowy —
— najlepiej popić mlekiem

Magicznie o codzienności
Nie ma odpowiedzi
Na niemy krzyk
Ani na suchą wodę

Skamieniały człowiek
Na wrażliwość magii
Czy to czarnej czy białej

Widzę to w gwiazdach
I w horoskopie
Przeznaczenie?

Kształt
Bryła, okrąg, czerń i biel – my
Ziemia, ogień, dobro i zło – drzwi,
A za nimi mimo żelaznych strażników- 
- serce zamknięte, a w nim ja.

Chcąc czy nie chcąc, a chęć woła,
By uwolnić siebie z cienia,
A ja myśląc w to nie wierzę,
Bo jak widzieć nie przez oczy?

Złota myśl, choć w sumie rdzawa,
Że miłości widzieć sen nie każdy
Może, każdy chce. I tak stojąc
Przed strażnikiem – myślę.

Nie poetą być jest ważne,
A by serce biło w rytmie…
ry-tmie, ry-tmie, ry-tmie.
I tak chociaż chwilę.

Opracowała: Anna Kokot
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T elewizor trafił na Jagiełły

East & West to firma, która dostarcza do wielu mieszkań na 
Piątkowie sygnał telewizyjny, internet i telefon. Nie zabrakło jej 
stoiska podczas czerwcowych Dni Piątkowa. Dzieci i młodzież 
mogły tam wziąć udział w licznych konkursach z nagrodami.

East & West ogłosiło też konkurs dla swoich abonentów 
na najlepsze hasło reklamujące usługi E&W. Główną nagro-
dę, telewizor, wygrał mieszkaniec os. Władysława Jagiełły.

Do zobaczenia na Dniach Piątkowa 2018! – zapowiadają 
już dziś przedstawiciele firmy. (na)

Singlowy Turniej 
Tenisa Stołowego

Zawody w tzw. ping-ponga odbyły się w tym roku 
znacznie wcześniej, bo już 5 czerwca,  w auli Gimna-
zjum nr 12 na os. Stefana Batorego. W turnieju wy-
startowało 12 zawodników.

Gracze zostali podzieleni na 2 grupy po 6 zawodników 
i toczyli pojedynki w systemie każdy z każdym. Do półfi-
nałów awansowali po dwaj najlepsi zawodnicy z każdej z 
grup. Po rozegranych meczach półfinałowych oraz po me-
czu o III miejsce i finale ostateczna kolejność turnieju 
przedstawiała się następująco:
- I miejsce -  Przemysław Kędzierski
- II miejsce -  Krzysztof Grausz
- III miejsce -  Waldemar Bogdański
- IV miejsce -  Ryszard Pieńkosz.

Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe puchary. Zawody 
te zostały rozegrane na czterech stołach tenisowych i to-
czyły się do wygrania 3 setów.

Najstarszy zawodnik turnieju Marian Piszora (80 lat) 
został nagrodzony specjalnym wyróżnieniem oraz pamiąt-
kową statuetką dla najstarszego zawodnika zawodów. (rh)

Turniej Tenisa 
Ziemnego 

Z okazji Dni Piątkowa Poznańska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa na kortach na os. Jana III Sobieskiego 
zorganizowała turnieje tenisa ziemnego. 10 czerwca 
odbył się turniej deblowy, a 24 czerwca – singlowy.

W turnieju deblowym grano systemem każda para z każ-
dą. Pierwsze miejsce zajęli Ryszard Abramowicz i Roman 
Grygorcewicz, drugie Michał Bocheński i Krzysztof Płon-
czyński, trzecie Piotr Domagała i Jurek Witke, a czwarte 
Jurek Bocheński i Wojciech Bocheński.

W turnieju singlowym mecze eliminacyjne rozgrywa-
no w dwóch grupach. W półfinałach Piotr Sikora pokonał 
Jarosława Rumińskiego, a Jakub Kranz Piotra Domagałę. 
W finale Jakub Kranz wygrał z Piotrem Sikorą.

Andrzej Słabęcki

Od lewej stoją: Roman Grygorcewicz i Ryszard Abramowicz (I miejsce) 
oraz Michał Bocheński i Krzysztof Bocheński (II miejsce)

Od lewej stoją: Jarosław Rumiński, Waldemar Wilkosz, Marek Pyszka, 
Hubert Filipczak, Piotr Sikora, Jarosław Kantorczyk, Jakub Kranz i 
Piotr Domagała 

Kurniczak w programie
W programie Team 100 realizowanym przez Minister-

stwo Sportu i Turysty ki znalazł się Gerard Kurniczak z KS 
Sobieski Poznań. Zeszłoroczny mistrz świata i wicemistrz 
Europy to jeden z bardziej perspektywicznych zawodników 
młodego pokole-
nia w zapasach.

Program Te-
am 100 jest pro-
gramem mającym 
pomóc młodym 
sportowcom w 
rozwoju i zapew-
nić im niezbędne 
środki do opty-
malnego uprawia-
nia swojej dyscy-
pliny sportu.

Fot. – 
KS Sobieski Poznań
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Prosto z miasta 

Lato jednak na gorąco
Upalnie jak do tej pory jest 

tylko w prognozach meteorolo-
gicznych. Tegoroczne poznań-
skie lato zadaje kłam twierdze-
niom o radykalnym ociepleniu 
klimatu. Globalnie to może się 
nawet ociepla, ale konkretnie 
nad Wartą to nie bardzo. To 
już zaczyna być prawidłowo-
ścią, nie tylko pogodową, że 
u nas zawsze musi być inaczej 
niż na całym świecie.


W środku kanikuły, jaka-

kolwiek by ona była, kto mo-
że stara się z miasta uciec 
i znaleźć się jak najdalej od 
wszelkiego bałaganu. A tego 
lata jeszcze się go potęguje 
poprzez fundowanie bogu du-
cha winnym mieszkańcom ko-
lejnych rewolucji w gospodar-
ce komunalnej. Nikt już te-
raz nie obiecuje, że przyniosą 
one cudowną poprawę. Wia-
domo, że w tej dziedzinie le-
piej i taniej już było, a po co 
rusz wprowadzanych zmia-
nach może być tylko inaczej i 
drożej oczywiście. Dotyczy to 
zarówno zmian w segregacji 

odpadów, jak i planowanych 
rewolucji w gospodarowaniu 
wodą. Zamieszanie z odbio-
rem odpadów trwa już od kil-
ku lat i końca nie widać. A od-
górne wprowadzenie kolorów 
pojemników i konieczność se-
gregowania bioodpadów bała-
gan, no i koszty, tylko powięk-
szy. Optymistyczne jest jedynie 
to, że na tym rynku zaczyna 
działać konkurencja. W ogło-
szonym przetargu na odbiór 
odpadów pojawiły się nowe 
firmy z niższymi cenami od 
poznańskich potentatów. No 
i władze miasta, które grają 
pierwsze skrzypce w GOAP-ie, 
mają problem, gdyż spółka Re-
mondis, której są znaczącym 
udziałowcem, może nie wy-
grać. A swoją drogą, pytanie 
do wszystkich miłośników libe-
ralizacji i wolnej konkurencji, 
którzy wszak sprawują rządy 
w Poznaniu – po co miastu 
udziały w takiej komunalnej 
spółce? Wiadomo, miasto ma 
w niej parę stanowisk do ob-
sadzenia, ale co mają z tego 
poznaniacy?


W gospodarowaniu wodą 

zmiany, czyli podwyżki, jesz-
cze przed nami. Chyba dlate-
go władze miasta postanowi-
ły same zająć się sprawami 
ostatecznymi, czyli zarządza-
niem cmentarzami i sprawa-
mi pogrzebowymi. Skończyła 
się więc epoka Uniwersum w 
Poznaniu. Od tego lata wszyst-
kim zajmie się magistrat. Ma 
być ekonomicznej, sprawniej 
a reklamacji od delikwentów 
nie należy oczekiwać.


Chociaż latoś w Pozna-

niu upałów nie ma, to jed-
nak gorąco jest. Zwłaszcza w 
życiu politycznym. Zaczyna-
ją się bowiem przygotowania 
do wyborów samorządowych, 
a chętnych do objęcia rządów 
nie brakuje. Przede wszyst-
kim ochotnie kontynuował-
by je obecny prezydent Jacek 
Jaśkowiak. Został on wybra-
ny prezydentem głównie dlate-
go, że był człowiekiem nowym 
i prawie nieznanym. Czy teraz 
efekt świeżości i politycznej czy-

stości jeszcze zadziała? Zgłosił 
się już kandydat największej 
opozycji w poznańskim samo-
rządzie a zarazem obecnej si-
ły przewodniej w kraju, znany 
przedsiębiorca Tadeusz Zysk. 
Jego dotychczasowe występy 
medialne nie dorównują suk-
cesom wydawniczym, ale cza-
su ma jeszcze sporo i może 
jednak zyska wiatr w żagle. 
Nie wiadomo, co zrobi lewica 
i jej lider w poprzednich wy-
borach. Tomasz Lewandowski 
odniósł wówczas spory sukces, 
ale zdecydował się opuścić le-
wicowe szeregi i zostać wice-
prezydentem miasta. Czy wy-
stąpi przeciw swemu obecne-
mu szefowi i stanie z nim w 
wyborcze szranki? Co na to in-
ni lewicowi aspiranci z Walde-
marem Witkowskim na czele. 
Decyzje więc trudne. Ale po-
znaniacy też nie będą mieli ła-
two wybrać swego prezydenta. 
Na jednych nie zagłosują, bo 
ich nie znają, na drugich z ko-
lei nie będą chcieli głosować, 
bo poznali ich aż za dobrze.

WIST

  

Patroni osiedli piątkowskich

Jan III Sobieski (1629 - 1696)
17 VIII 1629 - w Olesku uro-

dził się Jan Sobieski, syn 
Jakuba, kasztelana kra-
kowskiego i Teofili z Da-
niłowiczów

1655 - 1660 - „potop” szwedz-
ki; Sobieski najpierw w 
obozie Karola Gustawa, 
po kilku miesiącach wró-
cił pod rozkazy Jana Ka-
zimierza

20 I 1661 - założenie we Lwo-
wie Uniwersytetu im. Ja-
na Kazimierza

14 V/5 VII 1665 - ślub z Ma-
rią Kazimierą d’Arquien

30/31 I 1667 - rozejm w An-
druszowie, między Rzecz-
pospolitą i  Rosją 

5 II 1668 - Jan Sobieski het-
manem wielkim koron-
nym

11 XI 1673 - zwycięstwo w bi-
twie z Turkami pod Cho-
cimem

2 II 1676 - koronacja Jana So-
bieskiego na króla Polski

17 X 1676 - rozejm z Turcją 
w Żórawnie

23 IV 1677 - zakupienie dóbr 
wilanowskich

12 IX 1683 - bitwa pod Wied-
niem

17 VI 1696 - w Wilanowie 
zmarł Jan III Sobieski

Jan III Sobieski 
w anegdocie

Ostatni wielki żołnierz na 
polskim tronie, Jan III So-
bieski, był także postacią o 
charakterystycznej, typowo 
szlacheckiej, sarmackiej po-
wierzchowności, wdzięczną 
dla anegdot. Postawny, przy-
stojny, doskonały żołnierz i 
dowódca, zasłynął również ja-
ko autor wspaniałych listów 
pisanych do ukochanej żo-
ny, Marysieńki. Ona to sku-
tecznie hamowała w „Jasicz-
ku” szlachecką skłonność do 
pełnego pucharu... Osiemna-
stowieczny historyk Jan Al-
bertrandy tak o nim pisał: 
„Ten król był nadobny i po-
staci wspaniałej aż do kilku 
lat przed śmiercią, kiedy stał 
się zbyt otyłym. Co się tyczy 
obyczajów, z Wespazjanem go 
pospolicie tak co do cnót, jak 
co do niedoskonałości równa-
ją. Do tronu równie jak on 

przez usługi wojenne przy-
szedł, wiele języków umiał, ko-
chał się w naukach i rozryw-
kach i wieku swego był boha-
terem.” Istotnie, powszechnie 
uważano, że starzejący się 
monarcha zbytnio ulega wo-
li i zachciankom swej żony – 
raczej nielubianej w kręgach 
szlacheckich.

Miał też Sobieski duże po-
czucie humoru, które umiał 
wykorzystać w codziennej 
rzeczywistości. Sam z przy-
jemnością opowiadał o sro-
giej burzy, jaka rozpętała się 
nad Oleskiem w chwili naro-
dzin jego – przyszłego sław-
nego wojownika. Znane są 
też jego anegdotyczne przy-
gody z braćmi – szlachtą, czy-
li środowiskiem, z którym się 
utożsamiał.

Do najsławniejszych aneg-
dot należy opowieść o gene-
zie pewnego znanego powie-
dzenia. Oto w czasie polowa-
nia Sobieski, niczym powierz-
chownością nie różniący się 
od innych uczestników ło-
wów, spotkał ubogiego szlach-
cica jadącego do Warszawy. 

Zapytany o cel wyprawy, pan 
brat odrzekł, że zamierza pro-
sić monarchę o nadanie kró-
lewszczyzny. Gdy Jan III za-
pytał go, co się stanie w razie 
odmowy, szlachcic zapowie-
dział, że każe królowi poca-
łować jego kobyłkę pod ogon. 
Podczas audiencji interesant 
zorientował się, kim był jego 
rozmówca w lesie. Zapytany 
przez monarchę, jaka będzie 
jego reakcja w razie odmowy, 
szlachcic odrzekł: „Słowo się 
rzekło - kobyłka u płota...”.

Inna, dość niewyszuka-
na anegdota związana jest 
z okolicznościami spotkania 
Sobieskiego z Leopoldem I 
w Schwechat po zwycięstwie 
wiedeńskim. Upokorzony 
triumfem polskiego władcy 
(choć sojusznika) cesarz za-
mierzał wymusić odpowied-
nią kolejność ukłonów pod-
czas oficjalnego spotkania. 
Zachęcony uniesieniem ręki 
przez Jana III, Leopold uchy-
lił kapelusza, na co Jan III... 
podkręcił wąsa.

Marek Rezler
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ność wprowadzenia innych 
zasad korzystania z parkin-
gu. Wjazd na parking i wy-
jazd wyposażony zostanie w 
ruchome zapory parkingowe 
zaopatrzone w sygnalizację 
świetlną.

Otwarcie zapory wjazdo-
wej będzie możliwe po zbliże-
niu do czytnika karty magne-
tycznej. Karty magnetycz-
ne wydawane będą przez 
Spółdzielnię za kaucją. Kar-
ta przysługiwać będzie tylko 
członkowi PSM (jedna karta 

na lokal mieszkalny). Umoż-
liwiać ona będzie bezpłat-
ne korzystanie z aktualnie 
wolnych miejsc na parkingu 
w celu załatwienia swoich 
spraw: np. w budynku Zarzą-
du PSM, przychodni lekar-
skiej, okolicznych punktach 
handlowych, kościele, cmen-
tarzu. Goście, kierowcy po-
jazdów realizujący dostawy 
do budynku Zarządu, będą 
mogli wjechać na parking po 
uprzednim zgłosze-
niu wizyty domofo-
nem przy szlabanach. 
Bez zmian pozosta-
nie liczba kopert wy-
znaczonych dla PSM 
i Straży Miejskiej. 
Przy okazji remontu 
zmodernizowane zo-
stały elementy małej 
architektury. Zamon-
towane zostały nowe 
ławki i stojaki rowero-

we. Trwa rewaloryzacja ziele-
ni. Wszystkie szczegóły zwią-
zane z funkcjonowaniem par-
kingu, miejscem uzyskiwania 
kart wjazdowych zostaną po-
dane do wiadomości na ta-
blicach ogłoszeń, na stronie 
internetowej Spółdzielni, w 
„Echu Piątkowa” przed za-
kończeniem inwestycji. Prze-
widywany termin zakończe-
nia całości prac to koniec 
sierpnia 2017 r.

 Parking na więcej miejsc

 Spółdzielcze protesty

Bomby ekologiczne w altankach?
bioru odpadów wielkogaba-
rytowych, czyli wszelakich 
zbędnych mebli, dywanów i 
innych klamotów. Szczegól-
nie odczuwają go spółdziel-
nie, które na własny koszt 
muszą je uprzątać z ciągle 
zagracanych altanek. Nie 
tak było przed tą całą re-
wolucją. Firmy obsługujące 
spółdzielcze tereny ofero-
wały wówczas niższe opła-
ty od obecnie ponoszonych 
przez spółdzielcze i zapew-
niały stały odbiór odpadów, 
także gabarytów.

Zmiany dla spółdziel-
ców oznaczały więc pogor-
szenie standardu obsługi 
przy znacznym podwyższe-
niu opłat. Ówczesne władze 
GOAP zapewniały, że jest to 
tylko tymczasowe i wypra-
cowane zostaną rozwiąza-
nia zadowalające spółdziel-
nie. Nic z tego, nowe wła-
dze Związku Międzygmin-
nego kontynuują niedobrą 
praktykę i koszty zmian zwa-
lają na spółdzielców. Czynią 
to bez jakichkolwiek konsul-
tacji i prób wsłuchania się 
w ich racje. A są one w peł-
ni zasadne.

Przerzucając na właści-
cieli nieruchomości obowią-

zek zapewnienia i utrzyma-
nia pojemników na biood-
pady, GOAP zrywa z zasa-
dą stanowiącą od początku 
istotę jego funkcjonowania 
– że to GOAP dostarcza i 
odbiera pojemniki. Dlacze-
go pojemniki na bioodpady 
mają być wyjątkiem?

Nałożenie na właścicie-
li nieruchomości obowiąz-
ku ich zapewnienia ozna-
cza dla nich nie tylko do-
datkowe koszty, ale także 
stworzenie realnego zagro-
żenia zdrowia ludzi oraz 
skażenia środowiska. Taki 
bowiem może być skutek 

powierzenia zarządcom bu-
dynku obowiązku czyszcze-
nia i dezynfekowania pojem-
ników na odpady biodegra-
dowalne. Nie mają oni prze-
cież technicznych możliwo-
ści mycia i dezynfekowania 
pojemników. Przedstawicie-
le spółdzielni podkreślają, 
że gwarancje bezpiecznego 
czyszczenia i dezynfekowa-
nia pojemników na biood-
pady może dać tylko prze-
jęcie tego obowiązku przez 
ZM GOAP i powierzenie je-
go wykonywania specjali-
stycznym firmom wywozo-
wym działającym na zlece-

nie związku i przez niego 
kontrolowanym. W innej 
sytuacji takie pojemniki, 
niewłaściwie opróżniane i 
czyszczone, mogą się stać 
źródłem poważnych zagro-
żeń sanitarnych.

Do końca roku jest jesz-
cze czas by wypracować roz-
wiązania zapewniające bez-
pieczeństwo mieszkańcom. 
Czy jednak GOAP zdecy-
duje się na poważne podej-
ście do tego problemu? Na 
razie takiej woli nie widać. 
Jego obecne władze obie-
cują jedynie zapowiadane 
już przez poprzednie kie-
rownictwo zwiększenie czę-
stotliwości odbioru gabary-
tów, co jednak niewiele po-
prawi. Powinny one bowiem 
być wywożone systematycz-
nie, a nie raz czy cztery ra-
zy do roku. Natomiast do-
łożenie do zalegających ga-
barytów jeszcze nie wiado-
mo jak uprzątanych pojem-
ników z bioodpadami mo-
że oznaczać pojawienie się 
w osiedlowych altankach 
prawdziwych bomb ekolo-
gicznych. Zarządy spółdziel-
ni robią wszystko by temu 
zapobiec. Czy znajdą wspar-
cie we władzach miejskich i 
wojewódzkich? (i)

Dokończenie ze strony 8

Dokończenie ze strony 4
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Krzyżówka
z Echem

Rozwiązanie krzyżów-
ki z poprzedniego numeru 
brzmiało: Czekając na urlopy.

BARAN (21.03 - 20.04). Bez tyn żar we łbie ci się legną ino głu-
pie, chociaż cołkiem przyjemne myśli. Ale zaś na wakacyjnych wygi-
bach lepiej się ustatkuj i żodnych brewerii nie wyczyniaj.

BYK (21.04 - 21.05). Wew robocie będziesz musiał chapać za dwóch 
abo i trzech, ale zaś potem będzie lepiej. Wnet uzorgujesz wuchtę 
bejmów i wystarczy ci na fest rajzę.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Nawet w wakacje pamiętaj o porzund-
ku wew kwitach, bo inaczej rozpoczną się bachandryje. Przejrzyj więc 
szpargały w szafonierkach i akuratnie pozałatwiaj sprawy urzędowe.

RAK (22.06 - 22.07). Bez glapienia się na kumpli wykorzystuj let-
nie dni na wygib za miasto lub spotkania zez wiarą. Z tego blubra-
nia mogą wyniknąć całkiem fifne pomysły.

LEW (23.07 - 22.08). Przestań borchać się na całką famułę, 
a zwłaszcza gzubów. Szkoda czasu na bręczenie i fafolenie. Lepiej za-
bierz famułę do marketu na zakupy abo jakie słodkie.

PANNA (23.08 - 22.09). Zamiast borchać się na szefów abo famu-
łę, lepiej pomyśl o jakim krótkim wygibie za miasto albo na działkę 
kumpli. Lofrowanie będzie fest, ino uważej by poruty nie narobić.

WAGA (23.09 - 22.10). Chociaż bez lato przestań glapić się wew 
telewizor abo komputer. Lepiej zadbaj o własne zdrowie i zacznij bie-
gać za piłką, jeździć rowerem abo spacerować z kijkami.

SKORPION (23.10 - 22.11). Bez wielkiego stalowania się i mądro-
wania zabieraj się do chapania wew robocie. Trza się będzie trochę 
umordować, ale zaś wnet uzorgujesz pełną kabzę.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Jak się latem fest przyłożysz do obo-
wiązków i przestaniesz lofrować oraz blubrać po próżnicy z wiarą, 
to wew robocie skapną ci awanse i wuchta bejmów.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Na letnie nygusowanie i cywanie na 
słonyszku musisz jeszcze poczekać. Ale zaś nie przejmuj się kolejnymi 
reformami wew robocie ani chapaniem za wiarę, która wypoczywa.

WODNIK (21.01 - 20.02). Wakacyjna rajza zez famułą abo starą 
wiarą będzie całkiem fest. Ale zaś na plaży oraz inkszych balangach 
za frechownie se nie poczynaj, bo se ino poruty narobisz.

RYBY (21.02 - 20.03). Za frechownie zez bliską wiarą se nie po-
czynaj. Zamiast się stalować, warto z nią poblubrać. Jesteście szpor-
towne szczuny i fifnych pomysłów wam nie brakuje.

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

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

Gwiazdy mówią... po naszymu  

Krzyżówka nr 8

HUMORKI
- Masz jakieś plany na 

jesień?
- Będę pić.
- Przecież taki sam plan 

miałeś na lato!
- O czym ja mam rozma-

wiać z człowiekiem, który 
nie odróżnia wesołego letnie-
go picia od jesiennego depre-
syjnego pijaństwa?


- Dlaczego jeszcze nie wy-

szłaś za mąż? Nikt cię nie 
prosił?

- Prosili i to nie raz!
- A kto?
- Mama z tatą.


- Dlaczego tak trudno 

znaleźć faceta, który będzie 
przystojny, czuły i wrażliwy?

- Bo tacy przeważnie ma-
ją już swoich facetów.

5

3 41

6 7

2

8 9 10 11 12 13
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Do Dźwirzyna, nieopodal Kołobrzegu,
Nad Bałtyk i jezioro Resko,
Tam gdzie wojowie Bolesława Chrobrego
Brali zaślubiny z morzem

Zaprasza dzisiaj Gród PiastówGród Piastów
Ośrodek wypoczynkowy oferuje
wysoką jakość usług, rodzinną atmosferę 
i moc atrakcji dla dzieci

Specjalne oferty w 2017 r.:Specjalne oferty w 2017 r.:
  wczasy rodzinne
   kolonie nad morzem
     wycieczki i zielone szkoły
      wypoczynek dla seniorów

Hotele Gorzelanny - Ośrodek Gród Piastów
78-131 Dźwirzyno, ul. Janka Krasickiego 42

Tel./fax +48 (94) 358 50 05
Tel. kom. +48 661 404 873

http://www.gorzelanny.pl/grod-piastow
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Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A, 
tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28

KARTA RABATOWA UPOWAŻNIA 
DO ZNIŻKI W WYSOKOŚCI 15% 

DOTYCZY CAŁEGO MENU
NIE OBOWIĄZUJE W DOWOZIE

 

  

  

 Aktywne Wakacje 2017
W Sali Klubu Sporto-

wego Hetman Sobieski co-
dziennie od godz. 10.30 do 
14 odbywają się zajęcia spor-
towo-rekreacyjne dla naj-
młodszych.

Dzieci do dyspozycji ma-
ją: siłownię, salę do gier zes-
połowych, salę z matami i 
sprzęt sportowy. Zwiedza-
ły Kampus Nowoczesnych 
Technologii na Morasku i 
bawiły się w lesie.

Zajęcia odbywają się od 
poniedziałku do piątku. W 
planach są wycieczki rowe-
rowe w miejsce upadku me-
teorytu na Morasku, wy-
cieczka do zoo i na termy 
maltańskie.

A obok kilka migawek z 
zajęć. O akcji Lato z PSM 
piszemy też na str. 1 i 9.

Tomek Rosada


