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Ognisko osiedlowe
Ognisko dla mieszkańców na osiedlu? Je-

śli tak, to tylko na osiedlu Jana III Sobie-
skiego.

W sobotę, 13 października pogoda dopisała. 
Było ciepło i słonecznie jak latem. Na plac, gdzie 
odbywają się Dni Piątkowa, przyszło więc sporo 
osób, także z wózkami dziecięcymi, przyjechało 
też kilka osób na wózkach inwalidzkich. A powód 
był bardzo dobry. Ognisko dla mieszkańców zor-
ganizowane przez administrację osiedla.

O godzinie 13 rozpalono ognisko, przy któ-
rym można było piec kiełbaski. Amatorzy gro-
chówki mogli się nią raczyć prosto z kuchni po-
lowej. Jedno i drugie było dostępne bezpłatnie. 
Piosenkami biesiadnymi umilał czas występujący 

Dokończenie na stronie 2
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na małej scenie Piotr Sie-
jakowski, a potem koncert 
dała grupa OUTSIDER Blu-
es Rock Band.

 Długa kolejka ustawiła 
się do bezpłatnego znakowa-
nia rowerów. Taka sama ko-
lejka dzieci do przejażdżek 
motorem z bocznym ko-
szem. A wielbiciele i znawcy 
podziwiali obok kolekcjoner-
skie motocykle. Te najnowo-
cześniejsze warte były fortu-
nę, tyle co luksusowe auta 
z górnej półki. Był też nie-
miecki motor DKW pamię-
tający być może kampanię 
wojenną w Afryce.

Animacje dla dzieci zor-
ganizowała Szkoła Języków 
Obcych „PAPUGA”, a Aka-
demia Piłkarska Champion 
Poznań zajęcia sportowe i 
konkursy. Przywieziono ca-
łą przyczepę drewna, więc 

ognia starczyło nawet gdy 
już zrobiło się ciemno.

Miesiąc wcześniej, 8 
września, mieszkańcy osie-
dla mieli okazję uczestni-
czyć w pikniku  osiedlowym. 
Odbywał się w sali Klubu 
Sportowego Sobieski Po-
znań, w bistrze McTosiek i 
na przyległym terenie. Był 
grill, piwo i muzyka. Wy-
stąpili artyści Teatru Wiel-
kiego z Poznania z progra-
mem „Podróż przez Polskę 
i świat”, Kabaret Tańcem 
Malowany, zespół BALKAN 
EXPRESS. Zaśpiewała tak-
że wokalistka z Piątkowa – 
Gabrysia Zielińska. A jak 
było, zobaczyć można na 
zdjęciach obok. Chciałoby 
się takich ognisk i pikni-
ków także na innych osie-
dlach. (big)

Fot. – Bernadeta Ignasiak 
i Marcin Majchrzycki

Dokończenie ze strony 3
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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, Os. Śmiałego 5a,Os . Batorego 15c, Os. Śmiałego 5a,
 czynne: pn – pt. 8 - 18, sob. 8 - 14 czynne: pn – pt. 8 - 18, sob. 8 - 14

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

„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 
Tel. 516 069 007,  601 56 87 32 

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315

Coraz w ięcej aktualnych informacji

o sprawach 

Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w zakładce 

INFORMACJE I KOMUNIKATY
na www.psm.poznan.pl
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W ostatnią niedzielę września 
członkowie Klubu Seniora Złoty Liść 
wybrali się na grzybobranie do Rad-
goszczy.

Wprawdzie znalezione przez nas grzy-
by można było policzyć na palcach jednej 

ręki, ale były wśród nich dwa wyjątkowo 
okazałe prawdziwki. Brak grzybów wyna-
grodziła nam słoneczna pogoda. Dzień w 
głównej mierze spędziliśmy na spacerach 
po wyjątkowo pięknej okolicy wśród la-
sów i jezior. Wycieczkę zakończyliśmy 

wspólnym biesia-
dowaniem.

M ałgosia Pilch

Wyprawy z KOiR

Na szage przez Amazonię 
- Moje młodzieńcze za-

powiedzi, że po osiągnię-
ciu 18 lat wyruszę do 
Ameryki Południowej na 
spotkanie z dzikimi ple-
mionami indiańskimi, ro-
dzice, koledzy i znajomi 
długo brali za żart. Ja 
jednak traktowałem je 
bardzo poważnie i udało 
mi się zrealizować swoje 
plany – opowiadał licznie 
zgromadzonym uczestni-
kom kolejnego spotkania 
Klubu Odkrywców i Re-
porterów młody, choć już 
doświadczony poznański 
obieżyświat Emil Witt.

Łatwo nie było. Bez 
szczególnej wiedzy o życiu 
w amazońskiej puszczy, bez 
znajomości języka oraz wiel-
kich pieniędzy, jedynie z ple-
cakiem i żądzą przygód po-
konał liczne przeciwności 
i dotarł do Manaus, wiel-
kiego miasta w Brazylii, 
stolicy Amazonii. Tam już 
pierwszego dnia zetknął się 
z przedstawicielami indiań-
skich plemion, którzy pro-
testowali przeciwko wycina-
niu puszczy. Jego celem było 
jednak dotarcie do plemion, 
które nie zetknęły się jeszcze 
ze współczesną cywilizacją. 
A to wymagało wyruszenia 
w głąb amazońskiej puszczy 
rozciągającej się na ogrom-

nym obszarze, kilkukrotnie 
większym od obszaru Polski. 
Głównym szlakiem wędrów-
ki były rzeki. Dla mieszkań-
ców amazońskiej puszczy nie 
mają większego znaczenia 
kierunki świata, wyznaczni-
kiem miejsca jest poruszanie 
się w górę, pod prąd lub w 
dół, z prądem rzeki.

Wędrówka w górę dopły-
wów Amazonki, na tereny 
gdzie spotkać można żyjące 
z dala od cywilizacji plemię 
Yanomami, zajęła E. Witto-
wi kilka miesięcy i dostar-
czyła niesamowitych wra-
żeń. Wielokrotnie spotykał 
też życzliwych ludzi, którzy 
wspomagali go w tej despe-
rackiej wyprawie. I chociaż 
był coraz dalej od ośrodków 

cywilizacji, to podczas pierw-
szej podróży wciąż spotykał 
Indian ubranych w chiń-
skie koszulki i korzystają-
cych z cywilizacyjnych udo-
godnień. Potem jednak jesz-
cze kilkukrotnie podejmował 
wędrówkę do serca amazoń-
skiej puszczy, do jej najdzik-
szych ostępów i dotarł do 
Indian Yanomami, którzy 
nie zetknęli się jeszcze z cy-
wilizacją.

- Moje młodzieńcze wy-
prawy, pokonywanie trudno-
ści związanych z ich przygo-
towaniem oraz liczne przy-
gody podczas ich trwania po-
zwoliły mi wiele zrozumieć i 
znacząco wpłynęły na moje 
życie. Dlatego zachęcam do 
podróżowania, do spełniania 

swych marzeń – mówił E. 
Witt, prezentując zdjęcia i 
filmy ze swych wypraw nad 
Amazonkę. Podczas opraco-
wywania tych materiałów 
odkrył też nową pasję – kom-
ponowanie muzyki elektro-
nicznej. Ale z podróżowania 
nie zrezygnuje. Niebawem 
znów wyruszy do Ameryki 
Południowej, tym razem w 
góry Peru.

Miłośników przygód i po-
dróży KOiR oraz Stowarzy-
szenie „Na szage” zaprasza-
ją na kolejne spotkanie z po-
znańskimi wędrowcami. Od-
będzie się ono we wtorek, 
30 października o godz. 17 
w auli XV Liceum Ogólno-
kształcącego na os. Bolesła-
wa Chrobrego. (i)

Grzybobranie – słońca branie
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Jak przygotować i sprzedać nieruchomość

Od czego zacząć przygo-
towania Twojej nierucho-
mości do sprzedaży?

Zmień nastawienie
Przestaw swoje myślenie 

z „mój dom”, „moje miesz-
kanie” na „dom na sprze-
daż”, „mieszkanie do sprze-
daży”. Czasem nie będzie to 
łatwe, zwłaszcza że wiąże się 
z nim dużo wspomnień i sen-
tymentów. Odłóż je na bok i 
wejdź w buty kupującego. 
Pozwól na to by poczuł się 
trochę jak u siebie i mógł do-
pasować to miejsce do swo-
ich wyobrażeń i oczekiwań.

Porządek to podstawa! 
Być może masz mieszka-

nie z lat 60. albo dom wyma-
gający remontu, nie znaczy 
to, że nie może być schlud-
nie i czysto. Oczywistość? 
Nie do końca! Znasz na pew-
no zdjęcia nieruchomości z 
portali ogłoszeniowych, na 
których na pierwszym pla-

nie jest niepościelone łóżko, 
brudne naczynia w zlewie al-
bo mnóstwo zbędnych rze-
czy, które gracą i przeszka-
dzają. Atrakcyjne wnętrze to 
wnętrze wysprzątane.

Pamiętaj masz tylko jed-
ną szansę na zrobienie do-
brego pierwszego wraże-
nia. Nie zmarnuj jej!

Wysprzątać i umyć trze-
ba wszystko, także z miejsc 
niewidocznych na pierwszy 
rzut oka. Klient wahający 
się nad kupnem będzie bar-
dziej dociekliwy. Przy oka-
zji porządków, dokonaj na-
prawy usterek. Zniszczone 
drzwi i oderwane uchwy-
ty szafek kuchennych, od-
stające od ściany kontakty 
nie zrobią dobrego wraże-
nia, dają tylko pretekst do 
negocjacji ceny.

Depersonalizacja
Najchętniej kupowane 

nieruchomości to te, które 
wyglądają nieco bezosobo-
wo, czyli prawie jak nieza-
mieszkane. Jak to zrobić gdy 
mieszkanie lub dom jest z ryn-
ku wtórnego? Wystrój mu-
si być pozbawiony osobi-
stych akcentów, stonowany 
i stylistycznie neutralny tak, 
aby mógł spodobać się jak 
najszerszemu gronu osób.
Spakuj rzeczy osobiste, 
usuń wszystkie zbędne do-
datki, fotografie, pamiątki. 
To rozprasza, kupujący ma 
sobie wyobrazić siebie w 
tym miejscu i związać się 
emocjonalnie. Jest to nie-
możliwe gdy z każdego ką-

ta  spoglądają zdjęcia ro-
dzinne i suweniry z wakacji. 
Im mniej będzie elementów, 
które przypominają o obec-
ności właścicieli, tym więk-
sza szansa, że kupujący bar-
dziej się zainteresuje kup-
nem. Im bardziej indywidu-
alny i oryginalny charakter 
wnętrza, tym węższe grono 
zainteresowanych

Home staging
Czyli profesjonalne przy-

gotowanie nieruchomości z 
aranżacją wnętrz na potrze-
by sprzedaży. Praktyka zna-
na od lat 70. XX w. w USA 
czy Kanadzie, w Polsce cie-
sząca się coraz większym 
zainteresowaniem. Głów-
nym celem jest podkreśle-
nie atutów nieruchomości. 
W swojej pracy z powodze-
niem stosuję takie działania. 
Dlaczego? Ponieważ prze-
kładają się one na zysk dla 
moich klientów i skracają 
czas sprzedaży. Rynek nieru-
chomości w Polsce stopnio-
wo ewoluuje, klienci są bar-
dziej wymagający i wybred-
ni. Dlatego trzeba włożyć 
więcej wysiłku, aby szybko, 
a zarazem korzystnie sprze-
dać dom lub mieszkanie. 
Zwłaszcza gdy ofert jest wię-
cej niż poszukujących jak to 
jest obecnie w Poznaniu.

Zrób przestrzeń
Prawie każdy dom i 

mieszkanie wygląda lepiej 
jak mebli jest mało. Wyda-
je się wtedy większe i prze-
stronniejsze. Wynieś część 
mebli, które blokują przej-

ścia, schowaj je do piwni-
cy. Postaraj się, aby dostęp 
do okien i balkonu był swo-
bodny. Pozostaw tylko tyle 
mebli, aby było wiadomo 
jaką funkcję mają pomiesz-
czenia. Poukładaj w szafach, 
tam też zajrzy klient! Po-
zbądź się zbędnych akce-
soriów. Małe jest piękne, 
nie sprawdza się to jednak 
przy mieszkaniach. Nikt nie 
chce mieszkać w małych, 
ciasnych pomieszczeniach. 
Co jednak w przypadku, gdy 
Twoja nieruchomość składa 
się właśnie z małych pokoi? 
Jest na to sposób! Po pierw-
sze jasne kolory ścian. Je-
śli masz na swoich ścianach 
czerwień, ciemny brąz, po-
mieszczenie optycznie jest 
mniejsze, a dodatkowo jest 
tu narzucona pewna kon-
wencja, która nie wszyst-
kim przypadnie do gustu. 
Wybierz chłodne, jasne, pa-
stelowe kolory. W wystro-
ju unikaj dużych przysadzi-
stych form, dużych wzorów 
i nadruków. Zbyt duża liczba 
tekstur wprowadza chaos i 
przytłacza wnętrze. Na po-
większenie powierzchni ma 
wpływ odpowiednie oświe-
tlenie pokoju. Jeżeli posia-
dasz duże okna, zrób z nich 
odpowiedni użytek. Niech 
będą czyste i niezasłonięte 
przez grube zasłony i firanki.

Jeśli potrzebujesz szer-
szych i bardziej spersonalizo-
wanych wskazówek zadzwoń 
i umów się na spotkanie, 
tel. 787 006 777 .

Ewa Manthey radzi

Klomb w jesiennych barwach Będzie się działo w KORONIE
Oprócz stałych kółek zainteresowań i spotkań 

w klubie Korona w listopadzie będzie też kilka do-
datkowych imprez. 6 listopada odbędzie się próba 
kółka modowego, 7. i 21. zabawa taneczna. 8 listo-
pada rankiem  seniorzy wyjadą na zaproszenie do 
ośrodka dla dzieci w Mosinie. 

A 14 listopada zaproszą widzów na drugą edycję 
pokazu mody „W Koronie i w sukience. 15. odbę-
dzie się koncert patriotyczny z okazji 100-lecia od-
zyskania Niepodległości.

18. na andrzejki zaproszone zostaną dzieci. Ani-
macje poprowadzi Justyna Kucner. 24. odbędzie 
się zabawa andrzejkowa dla seniorów. Będą wróż-
by, konkursy i tańce.

28 listopada w godz. 16-18 zapraszają na Pchli 
Targ, czyli wymianę dobrych a niepotrzebnych rze-
czy. (lklo)

Otoczen ie 
pawilonu han-
dlowego na 
osiedlu Jana 
III Sobieskie-
go, w którym 
mieści się obec-
nie remontowa-
na Biedronka,  
pięknieje. Sta-
raniem admini-
stracji osiedla 
powstał piękny 
klomb w jesien-
nych barwach. 
A wiosną za-
kwitną tu tuli-
pany. (big) 
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Złoci Wiktoria i Tadeusz
Dwa złote 

medale to doro-
bek w Mistrzo-
stwach Polski 
Kadetek i Ka-
detów w Sumo.

Zawodnicy z 
Piątkowa na do-
jo w Myślenicach 
wywalczyli dwa fi-
nały, w których 
pokonali swoich 
przeciwników.

Wiktoria Po-
wałowska w kat. 
+65 kg pokona-
ła reprezentant-
kę TAR Kroto-
szyn – Zuzannę 
Krystek, a Ta-
deusz Werner w 
kat. 85 kg Micha-
ła Grzempowskie-

go z UKS SAMSON.
W klasyfikacji drużynowej kobiet i mężczyzn KS Sobie-

ski zajął czwarte miejsce w Polsce. Andrzej Słabęcki
Fot. – K S Sobieski Poznań

Dobry wynik A. Adaszek
Podczas odbywających się 5 i 6 października 

w Ropczycach Mistrzostw Polski Juniorek i Junio-
rów  w Sumo trzecie miejsce wywalczyła Ada Ada-
szek z KS Sobieski Poznań.

W swojej kategorii wagowej przegrała tylko jedną wal-
kę i musiała zadowolić się medalem brązowym.

Kategoria +70 kg jest jedną z najmocniej obsadzonych 
kategorii wagowych w naszym kraju i wynik Ady może cie-
szyć. Andrzej Słabęcki

Fot. – Maciej Kula

Sukces w Białogardzie

Białograd był miejscem najważniejszej imprezy 
zapaśniczej w grupie wiekowej młodzików. Podczas 
tej imprezy drużyna KS Sobieski Poznań wywalczyła 
pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej w zapa-
sach styl wolny i czwarte miejsce w zapasach kobiet.

To kolejny sukces najmłodszych zapaśników z Piątko-
wa, którzy z roku na rok podnoszą swoją pozycję w spor-
cie dzieci i młodzieży.

Medalowe miejsca zajęli: Oliwer Szymczak (drugie miej-
sce, kat. 85 kg), Sebastian Warchoł (trzecie miejsce, kat 
68 kg),  Krzysztof Szukała (trzecie miejsce, kat. 57 kg) oraz 
Kamil Pieniak (trzecie miejsce, kat. 52 kg).

Wśród kobiet trzecie miejsca zajęły: w kat. 33 kg Maja 
Kmiecki, w kat. 66 kg Natalia Szafraniec oraz w kat. 42 
kg Oliwia Smyk. Andrzej Słabęcki

Fot. – Andrzej Erebrt 

Mata na Kaszubach pomyślna

Trzecie miejsce drużynowo i pięć medali zdo-
byli najmłodsi zapaśnicy KS Sobieski Pozna ń na 
zakończonych w Żukowie Międzywojewódzkich Mi-
strzostwach Młodzików – Region A.

Mata na Kaszubach okazała się złota dla występującego 
w kat. 85 kg Oliwera Szymczaka, który pokonał wszystkich 
swoich rywali, zdobywając pierwsze miejsce.

Pozostali medaliści to: Sebastian Warchoł (kat. 68 kg 
– trzecie miejsce), Łukasz Dziunikowski (kat. 48 kg – dru-
gie miejsce), Michał Anioł (kat. 44 kg – trzecie miejsce) i 
Hubert Wysoczański (kat. 38 kg – trzecie miejsce).

Wszyscy zawodnicy biorą udział w szkoleniu w ramach 
MCS w Zapasach. Andrzej Słabęcki

Fot. – Antoni Obrycki

J. R umiński najlepszy wśród amatorów
30 września na kortach na osiedlu Jana III Sobieskie-

go Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa zorganizowała 
Singlowy Turniej Tenisa Ziemnego Amatorów. W szranki 
stanęło dziesięciu zawodników.

W finale spotkali się Piotr Domagała i Jarosław Ru-
miński, który wygrał turniej. (na)

Trójka na mistrzostwa świata
Miło nam poinformować że w składzie reprezentacji 

Polski na Mistrzostwa Świata w Zapasach – Styl Klasycz-
ny znalazło się trzech reprezentantów Klubu Sportowego 
Sobieski Poznań. W Budapeszcie podczas zmagań najlep-
szych zapaśników świata wystąpią: Edgar Babayan (kat. 
82 kg), Tadeusz Michalik (kat. 87 kg) i Marcin Olejniczak 
(kat. 98 kg). Trzymamy kciuki za występ ekipy z Piątkowa.

Andrzej Słabęcki
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 Na boiskach zakończyli, rozpoczynają rozgrywki w hali

14 października za-
kończyły się rozgrywki 
Piątkowskiej Ligi Piłki 
Nożnej dla grupy OPEN. 
Od wiosny, z wakacyj-

ną przerwą, mecze roz-
grywane były na boisku 
typu Orlik przy Szkole 
Podstawowej nr 17 na 
os. Bolesława Chrobre-

go. Wzięło w nich udział 
15 zespołów.

Tegoroczna rywalizacja 
była wyrównana, od samego 
początku o najwyższe loka-
ty walczyło 6 zespołów. Do 
końca jednak nie było wia-
domo kto uplasuje się na po-
dium. O zwycięstwie zadecy-
dowały ostatnie dwie kolej-
ki rozgrywek, przed ostat-
nimi meczami o miejsca na 
podium walczyły już tylko 
4 zespoły.

Tegoroczną edycję PLPN 
wygrała drużyna FC NOWA 
WIEŚ, która aż o 6 punk-
tów wyprzedziła ubiegło-
rocznych zwycięzców, czy-
li zespół CZERWONE DIA-
BŁY. O trzecim miejscu w 
tabeli zadecydował ostat-
ni pojedynek pomiędzy ze-
społami LUIS I SPÓŁKA 
oraz AKADEMIA SPAWA-

NIA, który wyraźnie wygra-
ła drużyna LUIS I SPÓŁKA 
6:1. Najlepszym strzelcem 
w grupie OPEN został dru-
gi raz z rzędu zawodnik ze-
społu CZERWONE DIABŁY 
– Filip Nowak, zdobywca 51 
bramek.

Trzy pierwsze zespoły 
otrzymały nagrody rzeczo-
we w postaci sprzętu spor-
towego oraz pamiątkowe pu-
chary, a najlepszy strzelec 
statuetkę oraz piłkę. Nagro-
dy ufundowała Poznańska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
organizator rozgrywek.

Natomiast w weekend 3 
i 4 listopada 2018 roku roz-
poczną się rozgrywki Piąt-
kowskiej Ligi Halowej Piłki 
Nożnej. Wszystkich chęt-
nych serdecznie zaprasza-
my do udziału w PLHPN.

Robert Halaburda

 Z książką na start!
Wspólne czytanie z 

dzieckiem rozwija jego 
zdolności poznawcze i 
umacnia więź z rodzica-
mi. Na zapoznanie pocie-
chy ze światem książek 
nigdy nie jest za wcze-
śnie, dlatego nasza bi-
blioteka bierze udział 
w projekcie Instytutu 
Książki „Mała książka 
– wielki człowiek”. Na 
wszystkie dzieci z rocz-
nika 2015 czeka czytelni-
cza wyprawka w postaci 
książeczki zilustrowanej 
przez parę znanych gra-
fików – Ewę Kozyrę-Paw-
lak i Pawła Pawlaka. 
Dzieci, które regularnie 
będą do nas zaglądać, bę-
dą mogły też zbierać na-
klejki, żeby otrzymać Dy-

plom Małego Czytelnika. 
Akcja trwa do grudnia – 
zapraszamy do wzięcia 
udziału.

Dorosłym podpowiada-
my, że warto zajrzeć do na-
szego działu filmowego, po-
nieważ wśród nowości poja-
wiło się wiele oscarowych 
filmów, np. Trzy billboardy 
za Ebbing, Missouri, Kształt 
wody, Czas mroku, Nić wid-
mo, Lady Bird czy Tamte 
dni, tamte noce. A oto kil-
ka wybranych propozycji z 
nowości książkowych.

Lżejszy od fotografii. 
O Grzegorzu Ciechow-
skim, Piotr Stelmach

Grzegorz Ciechowski 
jest dla wielu postacią kul-
tową, więc zmierzenie się z 
nią stanowi prawdziwe wy-

zwanie dla biografa. Piotr 
Stelmach rozwiązał ten pro-
blem, oddając głos innym. 
Na przedstawiony w książ-
ce portret artysty składa 
się wiele obrazów zachowa-
nych w pamięci jego rodzi-
ny, przyjaciół i ludzi sceny. 
Każdy z nich ukazuje ja-
kąś część jego osobowości 
– twórczej lub prywatnej. 
Co ciekawe, książkę otwie-
ra śmierć Ciechowskiego, a 
wraz z kolejnymi stronami 
cofamy się do jego młodych 
lat, by cała historia mogła 
zacząć się na nowo.

Urodziłem się pewne-
go błękitnego dnia, Da-
niel Tammet

To, co dla większości 
ludzi jest oczywiste, dla 
Daniela jest niezrozumia-

łe. To, co leży poza ich za-
sięgiem, np. dokonywanie 
skomplikowanych obliczeń 
w pamięci, jemu przycho-
dzi z łatwością. Daniel Tam-
met ma zespół Aspergera, 
a oprócz tego jest syneste-
tą, czyli odbiera bodźce zmy-
słowe inaczej niż pozostali 
ludzie – dla niego dźwięki 
i liczby mają barwy, faktu-
ry, a nawet smaki. W swojej 
książce w lekki i rzeczowy 
sposób opowiada o wyzwa-
niach, jakie od czasów dzie-
ciństwa nieustannie stawia 
przed nim życie codzienne. 
Dla czytelników to rzadka 
okazja, by przez chwilę po-
patrzeć na świat z tej nie-
zwykłej perspektywy.

Żaneta Dolatowska
Filia 14 Biblioteki Raczyńskich

FC NOWA WIEŚ - pierwsze miejsce

CZERWONE DIABŁY - drugie miejsce LUIS I SPÓŁKA - trzecie miejsce
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KALENDARIUM PSM 
 5 listopada -  dyżur członków Rady Nadzorczej 

(Paweł Adamów 
i Aleksander Kozłowski)

 6 listopada - Komisja Rewizyjna RN

 8 listopada - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

20 listopada - Komisja ds. aktów prawnych RN

29 listopada - posiedzenie Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Uchwalono plany na 2019 rok

W maju weszło w ży-
cie Rozporządzenie o 
Ochronie Danych Osobo-
wych (RODO). Poznań-
ska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa wdrożyła je w 
życie w tym terminie, 
ale działacze spółdziel-
czy wyrazili chęć prze-
szkolenia się w tym za-
kresie. Przed wrześnio-
wym posiedzeniem Ra-
dy Nadzorczej jej człon-
kowie spotkali się ze spe-
cjalistą RODO. 

Podczas wrześniowego 
spotkania członkowie Rady 
Nadzorczej mieli wiele py-
tań dotyczących funkcjono-
wania i pracy np. rad osie-
dli, czy i kiedy można udo-
stępniać im np. akty no-
tarialne, pytano o kwestię 
monitoringu wizyjnego na 
osiedlach. Jeśli wykonywa-
ny jest dla bezpieczeństwa 
mieszkańców, to można za-
pisać to w regulaminie. W 
późniejszym terminie odby-
ło się podobne szkolenie dla 
członków rad osiedli.

Następnie omówiono 
wyniki ekonomiczne PSM 
za pierwszych siedem mie-
sięcy tego roku. Zarówno 

na eksploatacji, jak fundu-
szu remontowym oraz roz-
liczeniach gazu były one do-
datnie na wszystkich osie-

dlach. W większości osie-
dli salda na zimnej wodzie 
również były dodatnie, a na 
trzech osiedlach, gdzie nie 
były, miały one pokrycie w 
środkach na rozliczeniach 
międzyokresowych kosztów.

Jednogłośnie przyjęto 
plan  eksploatacyjny osie-
dla Bolesława Śmiałego na 
przyszły rok. Dyskusja się 
wywiązała przy planach do-
tyczących osiedla Stefana 
Batorego, gdzie w związku z 
koniecznością podwyżki sta-
wek, a więc i czynszów po-
wstały wątpliwości. Człon-
kowie Zarządu wskazywali, 
że stawka wynika z planów 
osiedla, a szacunki kosz-

tów były znane członkom 
rady osiedla i przez nią za-
akceptowane. Ostatecznie 
w głosowaniu zapropono-

wane plany i stawki popar-
ło 6 osób, dwie były prze-
ciwne, a trzy wstrzymały 
się od głosu.

Rzeczowo-finansowe pla-
ny remontowe osiedli na 
2019 r. przyjęto ośmiu gło-
sami, przy trzech przeciw-
nych.

Podjęto uchwałę w spra-
wie wyrażenia zgody na do-
konanie czynności prawnej 
polegającej na sprzedaży nie-
ruchomości stanowiącej wła-
sność PSM w Baranowie. 
Jest to przeszło 900-metro-
wa działka położona przy 
ul. Białej 39. Do reprezento-
wania Spółdzielni przy czyn-
nościach przetargowych i 
sprzedaży upoważniono Ta-
deusza Młochowskiego i Ma-
riusza Talaśkę, członków Ra-
dy Nadzorczej.

W punkcie sprawy wnie-
sione pytano o zasady agita-
cji wyborczej na osiedlach, a 
w szczególności umieszcza-
nia plakatów wyborczych. 
W Zarządzie uzgodniono, że 
każdy kto zgłosi się na pi-
śmie do PSM będzie kiero-
wany do administracji osie-
dla, która wie, gdzie można 
umieszczać plakaty i na ja-
kich zasadach. (big) 
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 Os. Bolesława Śmiałego
Oszczędności z ogniw fotowoltaicznych?

Oszczędzać energię 
można na różne sposo-
by. Wiele z nich z powo-
dzeniem jest już wdro-
żonych na piątkowskich 
osiedlach, a kolejne będą 

wprowadzane. Na osie-
dlu Bolesława Śmiałego 
zaawansowane są przy-
gotowania do ekspery-
mentalnego zainstalowa-
nia ogniw fotowoltaicz-

nych, które energię sło-
neczną będą zamieniać 
na energię elektryczną.

- Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom wielu miesz-
kańców, którzy podczas osie-
dlowych zebrań dopytywali 
o możliwości wykorzystania 
nowoczensych energoszczęd-
nych technologii, zamierza-
my zainstalować na dachu 
budynku nr 4 baterię ogniw 
fotowoltaicznych. Łączna ich 

powierzchnia wyniesie około 
500 m kw. Pozyskiwany z 
nich prąd będzie przekazy-
wany do ogólnej sieci elek-
trycznej. To jest pionierska 
instalacja i na podstawie 

jej kilkuletniego funkcjono-
wania będzie można ocenić 
opłacalność całego przedsię-
wzięcia – mówią Przemy-
sław Twardowski, kierow-
nik administracji osiedla, 

i jego zastępca, Grzegorz 
Adamski.

Realizacja tego zadania 
nastąpi prawdopodobnie w 
przyszłym roku. Tymcza-
sem bieżąca działalność ad-
ministracji koncentruje się 
na głównym celu, jakim jest 
utrzymanie nieruchomości 
w dobrym stanie technicz-
nym zapewniającym bez-
pieczne użytkowanie. W ra-
mach budżetu remontowe-

go, jakim dysponuje admi-
nistracja osiedla, wykony-
wane są naprawy instalacji 
wodnokanalizacyjnych, cen-
tralnego ogrzewania, wen-
tylacyjnej, elektrycznej, a 
także prowadzona jest pie-
lęgnacja zieleni oraz utrzy-
manie dróg osiedlowych i 
parkingów, ponadto napra-
wiane są drzwi wejściowe 
do budynków, wykonywane 
remonty loggi, dachów, ele-
wacji itp. Dużo z tych za-
dań jest wynikiem corocz-
nych przeglądów i kontroli 
stanu technicznego budyn-

ków a także instalacji wen-
tylacyjnej i gazowej.

Wśród tegorocznych 
prac remontowych wymie-
nić można naprawę kon-
strukcji balkonów, głównie 
w budynku 6, malowanie 
oznakowania poziomego na 

parkingach, w tym oznako-
wanie miejsc parkingowych 
dla niepełnosprawnych, 
kompleksową naprawę po-
szycia dachu na budynku nr 
4, wymianę drzwi wejścio-
wych i malowanie klatek 
schodowych w budynku nr 
23, wymianę stolarki okien-
nej w częściach wspólnych 
budynków 17 i 24, docie-
plenie stropodachów w bu-
dynkach 27 i 32, wymianę 
kurków gazowych przedlicz-
nikowych i podpionowych, 
wymianę oświetlenia klatek 
schodowych na ledowe w 

budynkach 23 i 14, napra-
wę elewacji budynku nr 2, 
wymianę zaworów podpio-
nowych i cyrkulacji w bu-
dynkach 30, 17, 18, 19, 20 
i 21, wymianę rozdzielnic 
elektrycznych w budynku 

Termomodernizacja budynku nr 30 zależy od finału konsultacji 
z mieszkańcami

W kolejce do dociepleń są m.in. wieżowce

Na dachu budynku nr 4 zainstalowane zostaną ogniwa fotowoltaiczne

Na osiedlu przybywa ławek i stojaków na rowery

Dokończenie na stronie 13



10  ECHO 11/280 (XXI)

KLUB LITERACKI

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

9 XI 2018 o godz. 18 (piątek – Bistro „Cezar”) Międzynarodowy Listopad Po-
etycki – XIII Turniej Wierszy o „Pierścień Dąbrówki”.
20 XI 2018 o godz. 18 (wtorek) Wieczór z prozą Barbary Kęcińskiej-Lempki 
i Barbary Tylman. Kościański Odys – opowieść Jadwigi Czarnej o Adamie To-
maszewskim.
4 XII 2018 o godz. 18 (wtorek) Nowe książki w klubie: Danuta E. Dachtera 
– „Moje Macondo”, Dariusz Kozdęba – „Widma i czereśnie”. Omówienie – dr 
Janusz Urbaniak.
11 XII 2018 o godz. 18 (wtorek – Bistro „Cezar”) Wieczór wigilijny Klubu Lite-
rackiego. Kolędy i piosenki – Alina i Krzysztof Galas. Wiersze – Józef Zdu-
nek. Prosimy o wigilijne teksty i Boże Dary na stół.

Zapraszamy do publikacji w Protokole Kulturalnym
Spotkania w „Dąbrówce”, os. Bolesława Chrobrego 120. Prowadzi Jerzy Grupiński

W setną rocznicę Niepodległej
Patriotyczna tematyka 

Turnieju Wierszy 
„O Pierścień 
Dąbrówki”

W piątek, 9 listopada 2018 roku, 
o godzinie 18 w bistro „Cezar” w ra-
mach Międzynarodowego Listopada 
Poetyckiego odbędzie się XIII Tur-
niej Wierszy „O Pierścień Dąbrów-
ki”. Nagroda główna to rzeźba Ka-
zimierza Rafalika.

Jury przewodniczył będzie dr Ste-
fan Pastuszewski (redaktor miesięczni-
ka „Akant”), a zasiądą w nim także Jo-
lanta i Stanisław Szwarc. Dla poetów 
przewidziane są również wyróżnienia – 
między innymi „Kielnia Tadeusza Stir-
mera”, wręczana przez Edytę Kulczak, 
„Chleb dla Poety” – rzeźba Marioli Ka-
lickiej, Liquor benedictinorum z apte-
ki „Pod Złotym Lwem”. Zainteresowa-
ni mogą również liczyć na wyróżniania 
Grupy Literycznej Na Krechę Łucji Du-
dzińskiej. Wyróżnienia – obrazy wręczą 
także Jolanta Szwarc i Jan W. Malik. 
Poza decyzją jury – liczne wyróżnienia: 
obrazy, obrazki, duże piwo od Antonie-
go i inne. Teksty do turnieju (jeden nie-
publikowany wiersz w 5 egzemplarzach 
A4) prosimy zgłaszać w godzinach od 
16.30 do 17.30 w bistro w dniu impre-
zy. Każdy tekst opatrzony być musi ad-
resem mailowym.

W związku z setną rocznicą Niepod-
ległej jury zwróci szczególną uwagę na 
wiersze z nutą patriotyczną. Wybrane 
teksty zostaną opublikowane na łamach 
ogólnopolskiego miesięcznika „Akant” 
oraz w „Echu Piątkowa”. Osoby biorące 
udział w turnieju zobowiązane są prze-
czytać wiersze osobiście. Muszą to być 
teksty własne – autorskie, wcześniej nie-
publikowane.

Czas na uwięzi słów
C z e s ł a w 

Miłosz zauwa-
żył kiedyś, że 
choć obrazu 
w lustrze nie 
da się zatrzy-
mać, poezja 
często potrafi 

oprzeć się działaniu czasu. Trwa – 
mimo że wokół niej zmieniają się 
czytelnicy i ustroje. Niewzrusze-
nie… porusza. Najwyraźniej wie o 
tym także Dorota Nowak – absol-
wentka Politechniki Poznańskiej 
oraz studiów podyplomowych z za-
kresu psychologii, matematyki, ra-
chunkowości i finansów.

To kolejna poetka, pojawiająca się 
na spotkaniach Klubu Literackiego 
„Dąbrówka”, którą przedstawiamy na 
łamach „Echa Piątkowa”. Autorka ma 
na swoim koncie trzy tomiki poetyckie: 
„na dwa” – wydany przez Fundację Li-
teratury im. Henryka Berezy w ramach 

maleńka
gdybyś postanowiła szukać odpowiedzi 

na pytanie
dlaczego twoja zaciśnięta rączka jest 

mniejsza od jabłka
a otwarta dłoń taty potrafi objąć całą 

ciebie – bez wstydu
opowiem ci o sadzie i nagości 

o przekraczaniu granic
słabościach pokusie rosnącej 

szybciej od grzechu

gdybyś niechcący potknęła 
się o kamień albo upadła

wtedy podpowiem ci do czego
 służą łzy milczenie i krzyk

przybliżę różnicę między 
modlitwą a przekleństwem

byś mogła wybierać miejsca 
daty godziny i dźwięki

toczyć kulę z góry wspinać 
się bez niej na szczyt

świadkowie
ludzie mówili że kara boska

 dla niego to za mało
tego dnia gdy leżał na bruku

 rozstąpiły się wody
silny wiatr przenosił drobiny

 kurzu – kleiły się do
części ciała wystawionych 

na ludzkie zgorszenie

cudze dłonie  masowały 
jedyne serce jakie miał

uderzały rytmicznie 
w wychudzoną pierś – dźwięk

odbijał się od dna tłumił 
głos dziecka ukrytego

pod warstwami skóry 
wracał jak echo jak melodia

dla niej jedynej grał na 
organkach zanim upadł

do wspólnego tańca do 
różańca dla pięciu minut 

odpłacała mu kwileniem dzieci
 otarciem się o brzeg

starej filiżanki – a on pił 
do dna do zatracenia

nagroda boska dla niego 
to za mało – powiedziała

Opracowała Anna Kokot

serii Biblioteka Poezji/Na Krechę (tom 
I), „opium” – wydany przez Miejską i 
Powiatową Bibliotekę Publiczną w No-
wym Tomyślu oraz „antidotum” – opu-
blikowany jako tom XIV serii Poezja/
Na Krechę (tom XIV).

Poetka jest laureatką wielu ogólno-
polskich konkursów poetyckich. Między 
innymi została nagrodzona za tom „na 
dwa” w konkursie na Książkowy Debiut 
Poetycki w 2014 roku w ramach Nocy 
Poezji w Krakowie, a także jest laureat-
ką ogólnopolskiego konkursu „O Laur 
Czerwonej Róży” (2016). Publikowała w 
wielu pismach literackich („Akant”, „Mi-
gotania”, „Okolica Poetów”, „Krajobrazy 
Kultury”, „Protokół Kulturalny”, „Rado-
stowa” i wielu innych). Jej wiersze poja-
wiły się drukiem w kilkudziesięciu anto-
logiach, w tym kilkunastu pokonkurso-
wych. Oto kilka wierszy poetki. 

w jego blasku
stoi w słońcu
a on rozbiera jej wiersze
naga prawda oddaje światło
rozpina koszulę
pod którą wczoraj
znalazła jego
serce 

jesienny spacer
co roku układają liście
pada deszcz a oni bosymi stopami
rozgrzewają jesienną szadź
chaos miedzy nimi zwiększa uczucie
chłodu – nie zatrzymują pytań
odpowiedzi prowadzą nad rzekę
tam z dłonią w dłoni 
upływa czas powraca 

dotykasz
jesień już a ty
nieostrożnie pamiętasz o iskrach
w moich snach lato –
coraz trudniej odchodzić
coraz łatwiej wracać

by unieść 
niech nikt nie widzi
w jaki sposób układasz włosy
zapinasz bluzkę przesuwasz ręce
ocierasz łzę gdy tęsknisz 
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Rowerem przez świat już od najmłodszych lat!

21 września w Przed-
szkolu nr 35 im. Kró-
la Maciusia I, usytuowa-
nym na osiedlu Bole-
sława Chrobrego 109, 
odbył się Rodzinny Fe-
styn Sportowy, objęty 
honorowym patronatem 
Prezydenta Miasta Po-
znania pt. ,,Jeden, dwa, 
trzy, bezpiecznym rowe-
rzystą jesteś Przedszko-
laku właśnie Ty!”. To 
już druga impreza re-
kreacyjna objęta hono-
rowym patronatem Pre-
zydenta Miasta Pozna-
nia w przedszkolu, zaini-
cjowana i zorganizowana 
przez nauczycielki Izabe-
lę Kowalską oraz Anitę 
Sobczak.

Zaproszono gości, mię-
dzy innymi funkcjonariu-
szy policji, straży miejskiej 

oraz przedstawiciela Sto-
warzyszenia Rowerowy Po-
znań. Dzięki ich zaangażo-
waniu uczestnicy festynu 
zyskali okazję do poszerze-
nia wiedzy na temat bezpie-
czeństwa na drodze zarów-
no najmłodszych, jak i osób 
starszych. Ponadto funkcjo-
nariusze policji znakowa-
li rowery, chroniąc je tym 
samym przed potencjalną 
kradzieżą.

Stowarzyszenie Rowero-
wy Poznań przygotowało 
nie lada gratkę dla przed-
szkolaków, przewożąc dzie-
ci w przystosowanym do 

tego rowerze cargo. Panie 
ze straży miejskiej eduko-
wały uczestników w zakre-
sie bezpieczeństwa na dro-
dze, wykorzystując do tego 
niezwykle ciekawą grę dy-
daktyczną. Nauczycielki na-
tomiast przygotowały dla 
najmłodszych liczne kon-
kurencje sportowe, między 
innymi tor przeszkód, sko-
ki w workach, jak również 
strzał do bramki i rzuty do 
kosza. Nie zabrakło zabaw 
z językiem angielskim oraz 
chustą animacyjną. W trak-
cie zabaw można było posi-
lić się zdrowymi, warzywny-

mi oraz owocowymi  prze-
kąskami.

Imprezy o takim charak-
terze kształtują kompeten-
cje prozdrowotne nie tylko 
dzieci, ale również członków 
ich rodzin oraz szeroko po-
jętej społeczności lokalnej. 
Festyn, odbywający się w 
centralnym miejscu osiedla, 
pozytywnie wpływa na inte-
grację mieszkańców z lokal-
nym  środowiskiem oświato-
wym, dlatego też tego typu 
wydarzeń winno być jak naj-
więcej. Dla dobra najmłod-
szego pokolenia.

Anita Sobczak
Fot. – Izabela Kowalska

Bawiąc się, p oznawali ptaki
W sobotę, 13 października od-

były się kolejne animacje dla dzie-
ci w klubie Korona na osiedlu Bo-
lesława Śmiałego. Tym razem z 
okazji Światowego Dnia Ptaków.

Dzieci, oprócz masy zabawy, miały 
również warsztaty edukacyjne z zakre-

su ekologii oraz ochrony ptaków. Po-
znały nowe gatunki ptaków oraz co je 
wyróżnia od innych zwierząt. Zorga-
nizowano mnóstwo konkursów, w tym 
także tanecznych, z nagrodami.

Zajęcia odbywały się od godziny 16 
do 19 i były przeznaczone dla dzieci z 

osiedla. Animacje poprowadziła Justy-
na Kucner wraz z kierowniczką klubu 
Ludmiłą Kłos i klubowiczami. Następne 
animacje dla dzieci odbędą się już 28 li-
stopada (niedziela) w godzinach 11-14, 
będą to andrzejki. Klub Korona zapra-
sza na magiczne południe. (lklo)
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Prosto z miasta 

Płaskoziemcy są wśród nas
Płaskoziemców, czyli lu-

dzi przekonanych, że Zie-
mia jednak jest płaska, 
jest coraz więcej. Zdawało-
by się, że w naszym racjo-
nalnym świecie, gdzie już 
niemal wszystko zważono i 
zmierzono do któregoś miej-
sca po przecinku, niemożli-
we jest szerzenie się takich 
bezsensownych teorii. A jed-
nak zwolennicy płaskiej Zie-
mi trzymają się coraz moc-
niej. Organizują światowe 
konferencje, wydają książ-
ki i przede wszystkim za-
lewają internet pseudonau-
kowymi dowodami. Pewien 
„płaskoziemiec” mający za-
cięcie naukowe z wielkim 
poświęceniem przemycił na 
pokład samolotu poziomicę, 
która podczas lotu nie wy-
kazała żadnego zakrzywie-
nia naszego globu. Zatem 
musi on być płaski jak de-
ska. Podobnych dowodów 
na płaskość naszej plane-
ty płaskoziemcy mają oczy-
wiście więcej. Pocieszające 
w tej głupocie może być je-
dynie to, że sama wiara i 
przekonanie im nie wystar-
czają, potrzebują jeszcze do-
wodów. Pseudonaukowych, 
ale dobre i to. Dlaczego 
jednak nie chcą uznać bez-

spornych dowodów potwier-
dzających kulistość Ziemi? 
A to ciekawe zagadnienie, 
ale chyba już bardziej dla 
psychiatrów.

H H H
O prawdziwych płasko-

ziemcach jeszcze niewie-
le słychać w Poznaniu. W 
każdym razie ja jeszcze ta-
kiego nie spotkałem. Ale to 
pewnie tylko kwestia cza-
su. Tym bardziej że im po-
dobnych wyznawców prze-
różnych teorii spiskowych i 
pseudonaukowych nie bra-
kuje. Jedni są przekonani 
na przykład, że rządzą na-
mi kosmici albo nawet rep-
tilianie, czyli zamaskowani 
potomkowie mezozoicznych 
gadów. Inni z kolei wierzą 
w cudowne moce przekazy-
wane drogą radiową, ma-
gnetyczną lub psychiczną. 
Szybko rośnie także licz-
ba wierzących w cudowne 
moce zawarte a to w rośli-
nach, a to w napojach, a 
to w suplementach lub na-
wet we wkładkach do bu-
tów. Od dłuższego czasu 
poznańska prasa pełna jest 
kryptoreklamowych artyku-
łów na całe bite strony o 
środkach leczących wszyst-
ko i uzdrawiających każde-

go. Biznes z tym związany, 
bo przecież ktoś na tych cu-
downych środkach zarabia, 
zamiast wygasać, rozkwita 
w najlepsze. Internet już 
od dawna pełen jest pseu-
dopublikacji, teraz opano-
wują one rynek wydawni-
czy. Grafomańskich ksią-
żek zawierających najwięk-
sze bezsensowności ukazuje 
się bez liku. Treść nie ma 
znaczenia, byle się książ-
ka sprzedała. A im niedo-
rzeczność bardziej sensacyj-
na, tym większa szansa, że 
ktoś ją kupi.

H H H
Niedawny przyjazd do 

naszego miasta inżynie-
ra podającego się za leka-
rza i rozprawiającego się 
ze współczesną medycyną 
zgromadził tłumy. Pozna-
niacy kupowali drogie bi-
lety by posłuchać mętnych 
wywodów o szkodliwości le-
karskich terapii i propagu-
jących zalecane przez samo-
zwańczego medyka środki 
i sposoby leczenia. To chy-
ba jakiś znak czasu, że w 
XXI wieku, światli miesz-
kańcy nowoczesnej aglome-
racji poznańskiej, zamiast 
uznanych lekarzy, wolą po-
słuchać znachora i gotowi 

są uwierzyć w jego bełkot, 
a zwłaszcza w antyszcze-
pionkowe tyrady.

H H H
Wyznawcy ruchu antysz-

czepionkowego, którego sze-
regi w Polsce szybko rosną, 
wydają się nawet groźniej-
si od płaskoziemców. Wia-
ra, że Ziemia jest płaskim 
dyskiem, nikomu za bardzo 
nie szkodzi. Natomiast ne-
gowanie zasadności szcze-
pień może mieć bardzo przy-
kre następstwa dla wszyst-
kich. Przeciwnicy obowiąz-
kowych szczepień odnieśli 
spory sukces. Pod swoimi 
postulatami zebrali ponad 
120 tysięcy podpisów i bę-
dzie nad nimi obradował 
sejm. Większość posłów wy-
raża nadzieję, że podczas 
rzeczowej debaty uświa-
domią wszystkim koniecz-
ność utrzymania obowiąz-
ku szczepień oraz korzyści 
z tego wynikające. Jednak 
mnogość i powodzenie naj-
bardziej bzdurnych teorii 
wskazuje, że w ludziach 
drzemią silne irracjonalne 
tęsknoty. Przeświadczenie 
więc, iż można będzie ich 
przekonać naukowymi do-
wodami wydaje się mocno 
nieracjonalne.

WIST

  

Patroni ulic piątkowskich

Witebska, Bracławska i inne
Osiedle Stefana Batore-

go obfituje w ulice brzmią-
ce wschodnio, najwyraź-
niej nawiązują do ziem, 
które dawno już pozosta-
ły poza granicami Rzeczy-
pospolitej. Należą do nich 
ulice Witebska i Bracław-
ska; upamiętniają one sto-
lice dawnych polskich wo-
jewództw.

Kierunek wschodni eks-
pansji datuje się niemal 
od początku istnienia pań-
stwa polskiego, był wyra-
zem ogólnej tendencji cha-
rakterystycznej dla każde-
go rozwijającego się orga-
nizmu państwowego. Już 
za czasów Bolesława Chro-
brego Polska dążyła do za-
pewnienia sobie korzyst-

nych układów dynastycz-
nych we wszystkich kie-
runkach – we wschodnim 
także. Nieprzypadkowo do 
jednej z najsympatyczniej-
szych legend polskich na-
leży opowieść o mieczu, 
który Bolesław Chrobry 
jakoby wyszczerbił o Złotą 
Bramę w Kijowie. Nic w tej 
opowieści się nie zgadza 
– ale Szczerbiec jest naj-
ważniejszym regalium pol-
skim, pieczołowicie prze-
chowywanym w skarbcu 
wawelskim.

Kolejny etap polskiego 
marszu na wschód datuje 
się za Bolesława Śmiałe-
go, a już szerszym frontem 
– od czasów Kazimierza 
Wielkiego – w sytuacji gdy 

na rozszerzenie państwa w 
kierunku zachodnim byli-
śmy już za słabi. Był to 
czas kolejnych unii pol-
sko-litewskich (wymuszo-
nych sytuacją polityczną i 
wspólnym zagrożeniem – 
najpierw krzyżackim, a po-
tem moskiewskim), wresz-
cie wojen z carem Iwanem 
Groźnym. No i nieszczęsne 
„dymitriady” – niepomyśl-
na interwencja polska w 
sprawy moskiewskie w cza-
sach Zygmunta III Wazy. 
Wojny o kresy wschodnie, 
wyczerpujące, ale otoczone 
romantyczną legendą, sta-
ły się mocnym oparciem 
dla epopei polskich Kre-
sów Wschodnich, tak czę-
sto a z sentymentem dziś 

przypominanej, zwłaszcza 
w niektórych kręgach po-
litycznych.

Ostatni raz w Moskwie 
jako zwycięzcy byliśmy je-
sienią 1812 roku, u boku 
Napoleona, ale był to jedy-
nie przerywnik w paśmie 
klęsk i upokorzeń odbiera-
nych od wschodniego są-
siada począwszy od poło-
wy XVIII wieku. Odzyska-
nie niepodległości w listo-
padzie 1918 roku już nie 
przywróciło nam granic 
sprzed dwu stuleci, woje-
wództwa witebskie i bra-
cławskie (nie brasławskie!) 
nigdy się nie odrodziły.

Marek Rezler
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nr 3, a także ustawienie ko-
lejnych ławek i często wyko-
rzystywanych stojaków na 
rowery. Będą także wyko-
nywane kolejne nasadzenia 
i uzupełnienia żywopłotów, 
montowane kolejne ławki, 
stojaki i kosze na śmieci oraz 
wymieniane zużyte urządze-
nia na placach zabaw.

Zdecydowaną większość, 
bo aż 70 proc. budżetu 

remontowego, pochłaniają 
jednak docieplenia budyn-
ków. Na  termomoderniza-
cję czeka jeszcze 5 budynków 
mieszkalnych, w tym wie-
żowce przy siedzibie PKO, a 
także pawilony. W tym roku 
planowano docieplenie bu-
dynku nr 30 ze 141 mieszka-
niami. Rozpoczęte jesienią 
2017 r. konsultacje z przed-
stawicielami mieszkańców 
nie zostały jednak ostatecz-

nie zakończone. Administra-
cja czeka nadal na ostatecz-
ne zakończenie konsultacji i 
przyjęcie przez przedstawi-
cieli mieszkańców ostatecz-
nej wersji kosztorysu inwe-
storskiego i projektu docie-
plenia aby można było przy-
stąpić do ogłoszenia prze-
targu i wyboru wykonawcy 
inwestycji.

Biegnący nieubłaganie 
czas, zbliżająca się zima, 

ciągły wzrost cen materia-
łów i usług budowlanych, a 
także niezbędny czas na roz-
strzygnięcie przetargu na 
wybór wykonawcy oraz uzy-
skanie opinii Rejonowej Dy-
rekcji Ochrony Środowiska 
na temat gniazdowania pta-
ków objętych ochroną powo-
dują, że rozpoczęcie inwe-
stycji dociepleniowej w tym 
roku staje się coraz mniej 
prawdopodobne. (i)

 Os. Bolesława Śmiałego
Oszczędności z ogniw fotowoltaicznych?

Dokończenie ze strony 9

Koniec użytkowania wieczystego – co należy 
wiedzieć o nadchodzących zmianach

10 sierpnia 2018 r. prezydent An-
drzej Duda podpisał ustawę o prze-
kształceniu użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele miesz-
kalne w prawo własności tych gruntów. 
Zgodnie z tą ustawą, z dniem 1 stycz-
nia 2019 roku prawo użytkowania wie-
czystego przekształca się w prawo wła-
sności. Zmiany wprowadzane tą usta-
wą, według danych rządu, mogą doty-
czyć nawet ok 2,5 miliona obywateli.

Co użytkownik wieczysty 
powinien wiedzieć o zmianach, 
które nastąpią 1 stycznia 2019?

Prawo użytkowania wieczystego 
przekształca się automatycznie w pra-
wo własności, jednak należy dopełnić 
kilku formalności organizacyjnych.

Podstawą ujawnienia prawa wła-
sności w księdze wieczystej oraz ewi-
dencji gruntów i budynków stanowić 
będzie zaświadczenie wydawane odpo-
wiednio przez:
 starostę – w przypadku gruntów sta-

nowiących własność Skarbu Państwa;
 dyrektora oddziału terenowego Kra-

jowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
lub dyrektora oddziału regionalne-
go Agencji Mienia Wojskowego – w 
przypadku gruntów, w stosunku do 
których prawo własności Skarbu Pań-
stwa wykonują te podmioty;

 odpowiednio: wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta), zarząd powiatu 
albo zarząd województwa – w 
przypadku gruntów stanowiących 
własność jednostek samorządu 
terytorialnego;

 dyrektora Zarządu Zasobów Miesz-
kaniowych Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji – w przy-
padku gruntów, w stosunku do któ-
rych prawo własności Skarbu Pań-
stwa wykonuje ten podmiot.  

Podane organy będą wydawały za-
świadczenie z urzędu w ciągu 12 mie-
sięcy od dnia przekształcenia, tj. od 1 
stycznia 2019 r. Aby przyśpieszyć wy-
danie zaświadczenia, można złożyć sa-
memu taki wniosek – w takim przy-
padku organ ma 4 miesiące.

Zaświadczenie potwierdza prze-
kształcenie użytkowania wieczystego 
we własność oraz informuje o obowiąz-
ku wnoszenia rocznej opłaty przekształ-
ceniowej. Właściwy organ przekazuje 
zaświadczenie do wydziału ksiąg wie-
czystych odpowiedniego sądu. W dzia-
le III księgi wieczystej będzie widniał 
wpis roszczenia o opłatę.

Ważna jest informacja o tym, że je-
żeli właściciel nieruchomości nie zga-
dza się z zawartą w zaświadczeniu in-
formacją o wysokości i okresie opłaty, 
może złożyć do właściwego organu od-
wołanie w ciągu 2 miesięcy od dorę-
czenia zaświadczenia. Zostanie wtedy 
przeprowadzone ponowne postępowa-
nie ustalające wysokość i okres wno-
szenia opłaty.

Opłata wskazana w zaświadczeniu 
jest wnoszona przez okres 20 lat, li-
cząc od przekształcenia. Opłatę wnosi 
się do 31 marca każdego roku. Można 
jednak złożyć wniosek, nie później niż 
14 dni przed upływem terminu płatno-
ści, o rozłożenie wskazanej kwoty na 
raty lub o to, aby organ wyznaczył in-
ny termin zapłaty, nieprzekraczający 
jednak danego roku kalendarzowego.

Opłatę należną za rok 2019 należy 
wnieść do 29 lutego 2020 r.

W ustawie znajduje się również za-
pis, że w przypadku wniesienia opłaty 
jednorazowej za przekształcenie grun-
tu stanowiącego własność Skarbu Pań-
stwa, osobom fizycznym będącym wła-
ścicielami budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych lub lokali mieszkalnych, 
a także spółdzielniom mieszkaniowym 
przysługuje bonifikata od tej opłaty w 
wysokości:

1. 60% – w przypadku, gdy opłata jed-
norazowa zostanie wniesiona w roku, 
w którym nastąpiło przekształcenie;

2.  50% – w przypadku, gdy opłata jed-
norazowa zostanie wniesiona w dru-
gim roku po przekształceniu;

3. 40% – w przypadku, gdy opłata jed-
norazowa zostanie wniesiona w trze-
cim roku po przekształceniu; 

4. 30% – w przypadku, gdy opłata 
jednorazowa zostanie wniesiona w 
czwartym roku po przekształceniu;

5.  20% – w przypadku, gdy opłata jed-
norazowa zostanie wniesiona w pią-
tym roku po przekształceniu;

6. 10% – w przypadku, gdy opłata jed-
norazowa zostanie wniesiona w szó-
stym roku po przekształceniu.
Jeżeli chodzi natomiast o prze-

kształcenie gruntu stanowiącego wła-
sność jednostki samorządu terytorial-
nego, to właściwy organ może udzielić 
bonifikaty od tej opłaty na podstawie 
uchwały właściwej rady albo sejmiku.

Po wniesieniu wszystkich opłat 
lub opłaty jednorazowej właściwy 
organ wydaje z urzędu zaświadczenie 
o wniesieniu opłaty. Zaświadczenie to 
jest podstawą wniosku o wykreślenie z 
działu III księgi wieczystej wpisu rosz-
czenia o opłatę. Opłata od wniosku 
o wykreślenie wynosi 250 zł (w przy-
padku wniesienia opłaty jednorazowej) 
lub 75 zł (w pozostałych przypadkach). 
Taki wniosek należy złożyć samemu 
w wydziale ksiąg wieczystych sądu, 
który prowadzi księgę nieruchomości.

Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek 
pytania odnośnie przekształcenia użyt-
kowania wieczystego we własność, pro-
szę o kontakt pod mailem podanym 
poniżej.

adwokat Krzysztof Kowalski
Kancelaria Adwokacka

ul. Św. Marcin 35/2
adwokat.krzysztof.kowalski@gmail.com 
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Krzyżówka
z Echem

Rozwiązanie krzyżów-
ki z poprzedniego numeru 
brzmiało: PSM popiera sport.

BARAN (21.03 - 20.04). O słodkim nygusowaniu i glapieniu się wew 
telewizor lub komputer chybko zapomnij. Wew robocie szykują się bowiem 
fest zmiany i będzie wielka chapanina.

BYK (21.04 - 21.05). Bez to wakacyjne lofrowanie po różnych krajach 
i ciągłe balangi wew kabzie zaświecą pustki. Zabieraj się ino zez szwungiem 
do chapania i zorgowania bejmów.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Wew robocie za wiela się nie staluj i po 
próżnicy z wiarą nie blubraj. Zwłaszcza frechownie se nie poczynaj, bo ino 
poruty narobisz abo i w kalafę zarobisz.

RAK (22.06 - 22.07). Zez rozmymłania i borchania się na całki świat nic 
dobrego nie wyniknie. Lepiej daj se więcej luzu i zabierz famułę na jaką 
rajzę za miasto abo do marketu.

LEW (23.07 - 22.08). Upalne lato udało się jakoś przepynkać, ale zaś 
dalej łatwo nie będzie, bo wydatki wciąż rosną. Zamiast cięgiem myśleć na 
czym oszczędzać, pomyśl jak uzorgować więcej bejmów.

PANNA (23.08 - 22.09). Nie daj szczunom i kejtrowi włazić se na głowę. 
Zwłaszcza gzubów poustawiaj jak należy, żeby już tyle nie szuszwolili. 
Porzundek ale zaś w chałupie i całkiej famule musi być.

WAGA (23.09 - 22.10). Jesienne dni warto wykorzystać na rajzę wew 
góry abo do jakich ciepłych krajów. Zez tego lofrowania i balangowania 
mogą wyniknąć fest znajomości i pomysły.

SKORPION (23.10 - 22.11). Wiara i szefowie docenią wreszcie twoją 
akuratną robotę i fifne pomysły. Skapną ci awanse, dodatkowe bejmy 
a może także atrakcyjna rajza na jakie kursokonferencje.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Masz we łbie wuchtę fifnych pomysłów, ale 
zaś z większym szwungiem zabieraj się do wprowadzania ich w życie. Na 
famułę i starą wiarę zawsze możesz liczyć.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Zamiast psioczyć i borchać się na 
wszystkich  zabieraj się do chapania wew robocie i zorgowania bejmów. 
Jesteś szportowny szczun i fest se poradzisz.

WODNIK (21.01 - 20.02). Jesienią warto pomyśleć o zdrowiu, bo 
w krzyżu łupie i głowa cięgiem boli. Przyda się więcej spacerów i gimnastyki, 
dobrze też wybrać się z wiarą na rower.

RYBY (21.02 - 20.03). Zimnem i chlabrą się nie przejmuj, wygib z wiarą 
na spacer abo do marketu będzie wszystkim plożyć. Ale zaś na blondki 
i insze napoje uważaj byś zdrowia nie przenorał.

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 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. 

Gwiazdy mówią... po naszymu  

Krzyżówka nr 11

HUMORKI
– Dumny ojciec do synka:
– Bocian przyniósł ci sio-

strzyczkę. Chcesz ją zoba-
czyć?

– Później, pokaż mi naj-
pierw bociana.

H H H

Mama pyta syna:
– Czy ty masz problem 

z narkotykami?
– Nie, mamo, dzwonię 

i mam.
H H H

Po roku studiów do domu 
przyjeżdża studentka i od pro-
gu woła:

– Mamo, mam chłopaka!
– Świetnie, a co on stu-

diuje?
– Ależ mamo, on ma dwa 

miesiące.

1 2 3 4
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Legendarne Rogale Świętomarcińskie
z Piekarni-Cukierni Nowaczyk

Piekarnia-Cukiernia Nowaczyk to tradycyjny, typowo rzemieślniczy zakład położony w Dopiewie
koło Poznania. Na poznańskim rynku działa już od ponad 30 lat. Do dzisiaj firma ma charakter 
typowo rodzinny – założona została przez dwóch braci – Leszka i Krzysztofa – a dziś w jej 
prowadzaniu pomagają ich synowie. 

Rzemieślnicza jakość od 1991 r.
Od samego początku istnienia naszej firmy stawiamy na wysoką jakość 
produktów.
Czynniki takie jak:
 rzemieślniczy charakter produkcji – ciasta wyrabiamy ręcznie, tak jak dawniej
 pieczywo na bazie naturalnego, własnego zakwasu
 bazowanie na własnych, tradycyjnych recepturach
 wyroby deserowe na bazie naturalnej śmietany zwierzęcej (bez sztucznych 

konserwantów, konserwowana naturalnie - termicznie)
 bazowanie na wysokiej jakości surowcach i półproduktach, jak najmniej 

przetworzonych, najbardziej naturalnych,
stanowią fundament naszej rzemieślniczej jakości od 1991 roku.

Nasza oferta jest bardzo bogata i obejmuje:
- szeroki asortyment pieczywa
nasza specjalność to bułki i chleby gatunkowe 
na naturalnym zakwasie,
wzbogacane ziarnami, słodami i innymi dodatkami.
- wyroby cukiernicze i półcukiernicze
począwszy od drożdżówek, pączków, po ciastka, 
ciasteczka, placki, tarty, babki…
- szeroką gamę wyrobów deserowych
ciasta i ciasteczka, torty tradycyjne – na bazie 
naturalnej śmietany zwierzęcej, serka Mascarpone czy 
też kremów cukierniczych. 
Oferujemy również torty okolicznościowe (w tym 
artystyczne) na różne okazje. Specjalizujemy się 
w tortach weselnych oraz dziecięcych.  

Ze względu na zbliżające się obchody Dnia Niepodległości poszerzamy ofertę o legendarne, tradycyj-
ne Rogale Świętomarcińskie. Te nasze są oczywiście certyfikowane – nasz zakład był jednym z pierwszych, 
który otrzymał certyfikat wydawany przez Izbę Rzemieślniczą uprawniający do produkcji tych łakoci.
Specjalne ciasto półfrancuskie, nadzienie z białego maku i bakalii, esencja migdałowa i orzechy sprawiają, 
że Rogale Świętomarcińskie są ciastem niepowtarzalnym. A rzemieślniczy charakter produkcji, bazowanie na 
surowcach najwyższej jakości sprawiają, że te nasze jawią się wyjątkowymi.

Mieszkańców Piątkowa i okolic zapraszamy do nowo 
otwartego sklepu firmowego zlokalizowanego na os. Jana III 
Sobieskiego 18, gdzie prowadzimy również odpiek świeżych 
Rogali i pieczywa (nie mylić z powszechnym w marketach 
odpiekiem wyrobów głęboko mrożonych, my odpiekamy 
świeże, takie jak w naszej piekarni). 
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