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Powstała Akademia Młodych Orłów

Od lewej w towarzystwie dzieci stoją Zbigniew Boniek, Stefan Antkowiak
i Andrzej Słabęcki, kierownik Sekcji Sportu PSM

23 września w Szkole Podstawowej nr 17 na
Osiedlu Bolesława Chrobrego rozpoczęła działalność Akademia Młodych
Orłów (AMO). Akademia
jest projektem szkoleniowym Polskiego Związku Piłki Nożnej realizowanym we współpracy z
samorządami, okręgowymi związkami piłkarskimi i szkołami. W Poznaniu partnerami PZPN są
Miasto Poznań oraz Wielkopolski Związek Piłki
Nożnej.
Pierwsze zajęcia AMO
poprzedziło uroczyste podpisanie umowy o współpracy. W towarzystwie prezesa PZPN Zbigniewa Bońka
ze strony Miasta Poznania
Dokończenie na stronie 9

Salon masażu i solarium
RELAX
ul. Jaroczyńskiego 35

  masaż klasyczny
 masaż relaksacyjny
    masaż ujędrniający
 masaż leczniczy
       solarium ergoline – 1 zł/ min.
KONTAKT: Agnieszka Kuźma-Nowaczyk
tel. 781 687 674 lub agakuzma1@tlen.pl
OTWARTE od pon. do pt, g. 11-20
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INEA NA OS. SOBIESKIEGO
POSTAW NA NASZĄ OFERTĘ I KORZYSTAJ Z WYJĄTKOWYCH USŁUG

szybki Internet do 250 Mb/s

1

telewizja cyfrowa z blisko 200 kanałami i dekoderem z nagrywarką
VOD z 1000 darmowych materiałów
dostęp do INEA HOTSPOT w tramwajach i autobusach

2
HOTSPOT

aplikacja do nagrywania i oglądania programów TV
na urządzeniach mobilnych i komputerze

Zamów usługi INEA
i odbierz voucher na mecz
lub voucher rabatowy
na koszulkę Lecha Poznań.

heecrz
Vounacm

3

Tylko do 15 grudnia!

Zapytaj o nasze promocje!
Zadzwoń: tel. 780 225 949
lub odwiedź punkt Inotel w Tesco (ul.Opieńskiego 1)
Poniedziałek - Sobota 9:00- 20:00
1. Usługa dostępna, gdy istnieją warunki techniczne.
2. Dotyczy wybranych pojazdów w Poznaniu i w Koninie.
3. Voucher rabatowy o wartości 60zł jest ważny do 31 grudnia 2014r. na jednorazowy zakup koszulki meczowej w dowolnym kolorze i rozmiarze z dostępnych w sklepie.
Nie łączy się z innymi rabatami oraz promocjami i nie podlega wymianie na gotówkę. Voucher na mecz do wykorzystania na mecz Lecha Poznań T-Mobile
Ekstraklasy 2014/15. Szczegóły w regulaminie promocji dostępnym na inea.pl.
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KWIACIARNIA

∙ bukiety
∙ wiązanki
∙ upominki
∙ dostarczamy kwiaty

PASMANTERIA

∙ duży wybór włóczek,
aplikacji i dodatków

RADCA

PRAWNY

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

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

Polecamy

∙ kompozycje nagrobne z sztucznych
i żywych kwiatów,
∙ wianki nagrobne a także podkłady,
sztuczne kwiaty oraz liście
do samodzielnego wykonania
kompozycji
ADRES
os. J III Sobieskiego Pawilon 18
(przy alejce spacerowej
w pobliżu sklepu Biedronka)
www.MagdalenaW.pl

 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

PRACOWNIA
KRAWIECKA
Poznań, os. St. Batorego 2
zaprasza:
- szycie konfekcji damskiej
- szycie miarowe
- wszelkie usługi krawieckie
czynne:
pon - pt, godz. 8.00-15.00

tel. 606 101 288

NZOZ MED-FAMILIA
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
OS. B. CHROBREGO 118, I piętro

Przyjmują lekarze z wieloletnią praktyką
Nasi pacjenci chwalą sobie:
- możliwość leczenia całej rodziny
u jednego lekarza
- możliwość rejestracji na określoną godzinę.
Nadal przyjmujemy deklaracje.
Rejestracja pacjentów telefoniczna lub osobista.

tel. 61 828 30 40
tel. 603 575 834
www.medfamilia.pl

www.psm.poznan.pl
www.echopiatkowa.pl

Sprzedam
miejsce
postojowe
w hali
garażowej
na os.

St. Batorego 54
tel. 504 265 744

Gimnastyka
dla Kobiet
Zapraszam wszystkie Panie:
- po porodzie
- z dolegliwościami
kręgosłupa itp.
- chcące zmienić tryb życia
i poczuć się lepiej ciałem,
jak i duchem!
Centrum Kultury Dąbrówka
- os. Chrobrego
Wtorek, godzina 18

Kontakt: 660 088 635

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

codziennie od godz. 8.00

Wystawiam recepty ulgowe

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

LECZENIE: trądziku, łuszczycy,
grzybicy, alergii, chorób skóry,
włosów i paznokci, chorób przenoszonych drogą płciową
USUWANIE: kurzajek, brodawek,
kłykcin, włókniaków, naczyniaków, mięczaków zakaźnych itp.

ZAKŁAD INSTALACYJNY
WOD. KAN., GAZ I C.O.
Marek Grzelak

„Po sąsiedzku”
Oś. Wł Jagiełły 7/4, 60-690 Poznań
tel. 61 825 22 86, 601 776 706
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Teraz do Rady Miasta…
wi – udaje się lepiej działać
na rzecz mieszkańców spółdzielczych piątkowskich osiedli. Co się udało zrobić temu samorządowi pod jej zarządem?
- Wiele środków, jakie
otrzymaliśmy z miasta do
naszej dyspozycji – mówi K.

cję, wyłaniany jest właśnie
wykonawca.
Zarząd Osiedla Piątkowo
dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców dofinansował także placówkę straży
pożarnej. Wyposażono ją w
dodatkową kamerę do monitoringu oraz mechanizm

Krystyna Kaczmarek

Dwa lata temu otrzymała najwyższe wyróżnienie w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
została Piątkowianką na
Piątkę. Ani przez chwilę
nie przyszło jej jednak do
głowy, by odpoczywać na
emeryturze.
Z zawodu jest nauczycielką języka rosyjskiego, jednak
mało pracowała przy tablicy.
Najlepiej czuła się jako wychowawczyni w świetlicach. Także dzieci do niej lgnęły, a jej
satysfakcję sprawiało organizowanie im atrakcyjnego czasu wolnego.
W organach samorządowych Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej zaczęła działać od 1992 roku. Weszła do
rady osiedla, była jej przewodniczącą, później członkiem,
obecnie sekretarzem. Jest
też obecnie sekretarzem Rady Nadzorczej PSM.
Gdy powstawał Uczniowski Klub Sportowy Chrobry,
czynnie włączyła się w jego
organizację, a potem w pracę. W ramach klubu działają sekcje piłki nożnej i dżudo
oraz świetlica środowiskowa.
Krystyna Kaczmarek współorganizuje wypoczynek letni
i zimowy dla dzieci z Osiedli
Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego. Funkcjonuje
też w samorządzie pomocniczym miasta, jest przewodniczącą Zarządu Osiedla Piątkowo. Dzięki temu – jak mó-

Nowe wyposażenie placu zabaw

Kaczmarek – przeznaczyliśmy na urządzenia i remonty
placówek oświatowych, placów zabaw i miejsc do uprawiania sportu dla młodzieży
i dorosłych. Na Osiedlu Bolesława Chrobrego zmodernizowana została aula w Szkole
Podstawowej nr 17, odnowiono elewację budynku Przedszkola nr 24 oraz wyremontowano dach Przedszkola nr
163. Na Osiedlu Stefana Batorego za Gimnazjum nr 12
powstało boisko ze sztuczną
trawą. Budowa kompleksu
sportowo-rekreacyjnego na
tym osiedlu to także inicjatywa Osiedla Piątkowo. Na
początku tego roku oddano
do użytku duże boisko do piłki nożnej. W planie jest budowa obok wielofunkcyjnego
boiska do koszykówki i siatkówki oraz instalacja zestawu
sportowo-rekreacyjnego dla
młodzieży i dorosłych. Mają
tam powstać także plac zabaw dla dzieci i tor saneczkowy, są środki na realiza-

automatycznego otwierania
bramy wyjazdowej. W przyszłym roku (są już zabezpieczone na to środki) zakupione zostanie ręczne urządzenie sps 260h do rozcinania
i rozgniatania konstrukcji, z
możliwością pracy w strefach
niebezpiecznych, na wysokościach itp.
Osiągnięciem Osiedla
Piątkowo było uzyskanie
grantu miejskiego na modernizację parku na Osiedlu
Bolesława Chrobrego. Plac
zabaw wyposażono w urządzenia dla dzieci, zadrzewiono inny plac przy budynku
nr 6, wybudowano także nowe alejki łączące park z kładką nad PST w kierunku Osiedla Stefana Batorego. W listopadzie zainstalowany zostanie zestaw do ćwiczeń na
powietrzu dla młodzieży. Za
sukces K. Kaczmarek uważa
również pozyskanie środków
od Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, bez czego
trudno byłoby zrealizować
projekt modernizacji parku.

Informacją z ostatniej
chwili jest to, że Rada Piątkowo otrzymała grant na przyszły rok na modernizację hali
sportowej wraz z zapleczem
sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 34 na Osiedlu Bolesława Śmiałego.
- To sukces zarządu, któremu przewodniczę – mówi
K. Kaczmarek – a który przygotował i opracował wniosek
grantowy. Kosztorys zadania
wynosi łącznie 400 000 zł, z
czego z grantu pozyskaliśmy
160 000 zł. Projekt wspomagać chcą PSM oraz UWI. W
okresie mojego przewodniczenia zarządowi, tj. przez
około 2,5 roku, na dwa wnioski grantowe oba zostały pozytywnie zaopiniowane przez
Komisję Grantową Miasta
Poznania.
Krystyna
Kaczmarek
kandyduje do Rady Miasta
Poznania z listy KWW Ryszarda Grobelnego Teraz
Wielkopolska. Obiecuje: - Jestem społecznikiem bardzo
zaangażowanym w życie mojego otoczenia. Odpowiedzialnie i sprawnie podchodzę do
realizowania zadań. Będę angażowała się w sprawy polityki społecznej na rzecz dzieci i młodzieży, ale także seniorów, w projekty związane
z zagospodarowaniem czasu
wolnego oraz sportowo-rekreacyjne. (big)

Rekreacja na świeżym powietrzu

Skarbówka się otwiera
Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady organizuje w
sobotę, 15 listopada, w godz. 9-13 Dzień Otwarty.
Udzielane będą informacje: podatkowe, w zakresie
kas rejestrujących, akcji „Weź paragon” oraz pomoc
przy wysyłaniu deklaracji przez internet.
17 listopada w urzędzie przy ul. Wojciechowskiego
o godz. 10 rozpoczną się warsztaty podatkowe na temat

miejsca świadczenia przy imporcie usług (art. 26a ustawy
o VAT) lub przy świadczeniu usług (art. 28a ustawy o VAT).
Pytania do prowadzącego oraz zgłoszenia udziału w spotkaniu należy w ciągu 7 dni przesłać na adres: us3025@
wp.mofnet.gov.pl. Warsztaty adresowane są w szczególności
do chcących rozpocząć działalność gospodarczą lub osób,
które ją rozpoczęły w ostatnich 12 miesiącach.
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KWW Ryszarda Grobelnego TERAZ WIELKOPOLSKA

Zadbam o bezpieczeństwo i porządek!
Zwiększenie liczby patroli na Piątkowie. Dodatkowy monitoring. Bezpieczniejsze przejścia dla pieszych. Stworzenie
Programu „Czyste Piątkowo”. Sprawny i tani odbiór śmieci.

Szanowni Państwo! Jestem bezpartyjnym społecznikiem. Mieszkam wraz z żoną i dziećmi na
Piątkowie, dlatego znam bardzo dobrze problemy
naszych osiedli. Chcę je dla Państwa jak najszybciej
rozwiązać. Od kilku lat pełnię funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Piątkowo. Przez ten
okres udało się wiele rzeczy na naszych osiedlach
zrealizować, przede wszystkim poprawić infrastrukturę, zadbać o większe bezpieczeństwo, odnowić placówki oświatowe, poprawić estetykę przestrzeni publicznej oraz zwiększyć ofertę kulturalną
dla mieszkańców.
Sąsiedzi! Potrzebujemy naszych miejscowych, bezpartyjnych i odpowiedzialnych ludzi w Radzie Miasta Poznania,
którzy będą działać w interesie Piątkowa. Tylko w ten sposób zadbamy o nasze osiedla. Piątkowo zasługuje na więcej!
Chcę lepszej infrastruktury dla Piątkowa!
Więcej chodników, parkingów oraz ścieżek rowerowych.
Poprawy utrzymania dróg. Poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Lepsza współpraca Miasta Poznania z Poznańską
Spółdzielnią Mieszkaniową.
Należy ułatwić proces wykupu mieszkania przez mieszkańców Piątkowa. Wspólne inwestycje, wspólne usługi
dla mieszkańców, redukcja kosztów i zmniejszenie opłat.
Wspólne pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej dla
Piątkowa.
Większy dostęp do żłobków i przedszkoli na Piątkowie.
Na Piątkowie mieszka wiele młodych małżeństw, sam
jestem rodzicem dwójki dzieci. Chcę działać na rzecz zwiększenia liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach dla naszych mieszkańców.
Powołajmy do życia Centrum Rozwoju Piątkowa!
Jego celem będzie: organizacja zajęć dla dzieci, młodzieży i seniorów, pomoc w poszukiwaniu pracy, nieodpłatne usługi dla mieszkańców Piątkowa (np. porady prawne).
Pozyskiwanie dodatkowych pieniędzy dla naszych Osiedli.
Organizacja wydarzeń kulturalnych.
Ochrona i lepsze utrzymanie zieleni i terenów rekreacyjnych
Parki na Piątkowie, Jezioro Kierskie, Jezioro Strzeszyńskie, Rezerwat Żurawiniec, obszary leśnie i tereny zielone.

Paweł Adamów
Kandydat na Radnego Miasta Poznania

Od 1 stycznia 2015 Altrans na Piątkowie

Odpady po nowemu i po hiszpańsku
W osiedlowych zasiekach, a
także parkach i laskach, wciąż
straszą góry starych kanap i mebli wyrzucanych beztrosko przez
lokatorów. Nie pomagają wysiłki
administracji ani apele GOAP-u o
dostarczanie odpadów wielkogabarytowych do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, które przyjmują je bezpłatnie. Wielu mieszkańców nie
przejmuje się segregacją odpadów
ani regulaminem utrzymania czystości i porządku.
A może być jeszcze gorzej, gdyż od
1 stycznia 2015 roku odbiorem odpadów z piątkowskich osiedli zajmie się
wyłonione w przetargu hiszpańsko-polskie konsorcjum FB Serwis, które jest nowicjuszem na poznańskim
rynku. Hiszpańscy udziałowcy mają
wprawdzie wieloletnie doświadczenie
w branży komunalnej i zajmują się gospodarką odpadami w wielu europejskich miastach, jak jednak poradzą sobie w Poznaniu?
Z inicjatywy Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w środę, 8 października, odbyło się spotkanie przedstawi-

cieli FB Serwis z prezesami spółdzielni mieszkaniowych z czterech poznańskich sektorów, które od 1 stycznia
2015 r. będą obsługiwane przez polsko-hiszpańskie konsorcjum.
Dariusz Adamek, dyrektor konsorcjum FB Serwis, zapowiedział,
że będzie ono bezpośrednio odbierać odpady z Grunwaldu i Rataj, natomiast pozostałe dwa sektory będą
obsługiwać podwykonawcy. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej z Obornik przejmie
Winogrady, natomiast na Piątkowie
usługi świadczyć będzie znana na
poznańskim rynku firma Altrans. Z
pewną ulgą przyjęto także zapewnienia, że konsorcjum będzie dostosowywać częstotliwość odbioru odpadów z
poszczególnych osiedli do rzeczywistych potrzeb.
Na nie właśnie wskazywali w ożywionej dyskusji spółdzielcy. Podkreślali także zagrożenia związane z koniecznością wymiany tysięcy pojemników w okresie świątecznym i deklarowali pomoc w przeprowadzeniu tej
skomplikowanej operacji logistycznej.
Ustalono, że jej harmonogram zostanie doprecyzowany podczas kolejnych

bezpośrednich spotkań przedstawicieli FB Serwis i jego podwykonawców z
zarządami spółdzielni i kierownikami
poszczególnych osiedli.
Mimo obaw i wielokrotnie wyrażanych przez spółdzielców zastrzeżeń wobec nowego systemu, wszyscy
uczestnicy spotkania zgodnie wyrazili
wolę współpracy w opracowaniu optymalnego harmonogramu wymiany pojemników oraz zapewnieniu mieszkańcom wysokiego poziomu usług.
Chociaż więc Piątkowo od nowego roku obsługiwać będzie sprawdzona poznańska firma, to jednak
sprostać ona będzie musiała, tak jak
oba zwycięskie konsorcja FB Serwis
i Remondis, wymaganiom nowego
systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi. Pojemniki na odpady
będą musiały być należycie oznakowane i wyposażone w elektroniczne
„czipy” umożliwiające kontrolę ilości odebranych odpadów. Wszystkim
spółdzielniom, firmom, GOAP-owi i
przede wszystkim mieszkańcom zależy, by nowe rozwiązania zadziały
należycie i z wymianą pojemników
oraz odbiorem odpadów nie było
kłopotów. (i)
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Obwody wyborcze na osiedlach
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Wyciąg z Obwieszczenia Prezydenta Miasta Poznania
OKRĘG NR IV
Numer
Siedziba obwodowej komisji
Granice obwodu głosowania
obwodu
wyborczej
105
ul. Bolka 2, 6, ul. Jasna Rola parzyste 2-8, 16, 30, 30a, parzyste Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
34A-36L, 43, nieparzyste 55-61a, ul. Naramowicka nieparzyste 167- Poznań, os. Władysława Łokietka 104
187, nieparzyste 197-217d, os. Władysława Łokietka 7, 8,
106
os. Władysława Łokietka 1-6, 9-14, 102, 104, 115,
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Poznań, os. Władysława Łokietka 104

OKRĘG NR VII
Numer
Granice obwodu głosowania
obwodu
197
ul. Chocimska wszystkie adresy, ul. Franciszka Stróżyńskiego 27,
29, 31, os. Jana III Sobieskiego 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, os. Marysieńki
wszystkie adresy, ul. Teofila Mateckiego 21, 22, 23, 23A, 23B, 23C,
24, ul. Wiedeńska wszystkie adresy, ul. Wilanowska wszystkie
adresy,
198
os. Jana III Sobieskiego 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 102, 103,
104, 105, 106,
199

os. Jana III Sobieskiego 1, 2, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 52, 108, 109,

200

ul. Franciszka Stróżyńskiego 40, os. Jana III Sobieskiego 19, 20,
21, 22, 22G, 23, 24, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 25G, 26, 27,
28, 112, 114, 115, 116, 117, 118,
ul. Henryka Opieńskiego 1, os. Stefana Batorego 29A, 29B, 29C,
29D, 29E, 29F, 29G, 29H, 29I, 29J, 30, 32, 41, 41A, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 57a, 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 57g, 57h, 57i, 58a, 58b, 58c, 58d,
58e, 59a, 59b, 59c, 59d, 59e, 59f, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 79A, 79B, 79C, 79D, 79E, 79F, 79G, 80A, 80B, 80C,
80D, 80E, 80F, 80G, 80H, 81, 82A, 82B, 82C, 82D, 82E, 82F, 82G,
82H, 82I, 82J, 82K, 82L, 82M, 82N, 82O,
os. Stefana Batorego 8, 9, 10, 11, 31A, 31B, 31C, 31D, 31E, 31F,
31G, 31H, 33, 33A, 33B, 33c, 33d, 34, 34a, 34b, 35, 36, 37, 38, 38A,
39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, ul. Umultowska 67,
os. Bolesława Śmiałego 4, 5, 7, ul. Henryka Opieńskiego 2, 4A,
4B, 4C, 8, 10, ul. Ludwika Braille’a wszystkie adresy, os. Stefana
Batorego 12, 13, 19, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 19G, 20, 20A,
20B, 20C, 20D, 20E, 20F, 20G, 21, 26, 27, 28, 113,
os. Stefana Batorego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24,
25, 101,
os. Bolesława Śmiałego 3, 6, 8, 9, 12a, 12b, 12c, 12d, 13, 14, 15,
16, 104, 105, 106, 107, ul. Stanisława Strugarka wszystkie adresy,
os. Stefana Batorego 1, ul. Umultowska 37, 37a, 37b, 37c, 37d, 37e,
37f, 37g, 37h, 37i, 39, 41, 41a, 43, 45, 47, 49, 51, 51a, 53, 55, 55a,
ul. Władysława Biegańskiego wszystkie adresy,

201

202

203

204
205

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana
III Sobieskiego, Poznań, os. Jana III
Sobieskiego 105

Szkoła Podstawowa nr 15, im. Jana
III Sobieskiego, Poznań, os. Jana III
Sobieskiego 105
Zespół Szkół Zakonu Pijarów, im. św.
Józefa Kalasancjusza, Poznań, os.
Jana III Sobieskiego 114
Zespół Szkół Zakonu Pijarów, im. św.
Józefa Kalasancjusza, Poznań, os.
Jana III Sobieskiego 114
Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia
Poznań, os. Stefana Batorego 101

Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia
Poznań, os. Stefana Batorego 101
Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia
Poznań, os. Stefana Batorego 101
UWAGA! Zmiana siedziby obwodu.
Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia
Poznań, os. Stefana Batorego 101
Szkoła Podstawowa nr 34, im. Wojska
Polskiego, Poznań, os. Bolesława
Śmiałego 107
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206

207

208

209

210
211

212

os. Bolesława Śmiałego 1, 2, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 37,
108, 109, 121, 122, ul. Jana Sokołowskiego wszystkie adresy,
ul. Maksymiliana Garsteckiego wszystkie adresy, ul. Rogera
Sławskiego wszystkie adresy, ul. Stanisława Wachowiaka 2, 2a, 5,
6, 6a, 8, 8a, 8B, 10, 12, 14, 16, 16a, 18, ul. Umultowska 23, 29,
os. Bolesława Śmiałego 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 38, ul. Floriana Znanieckiego wszystkie adresy,
ul. Kazimierza Tymienieckiego wszystkie adresy, ul. Konstantego
Troczyńskiego wszystkie adresy, ul. Lechicka 85, ul. Stanisława
Wachowiaka 15, ul. Umultowska 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
ul. Adama Tomaszewskiego wszystkie adresy, os. Bolesława
Chrobrego 13, 37, 38, 39, 39paw1, 39paw2, 39paw3, 40, 46, 47,
108a, 121, 122, ul. Franciszka Stróżyńskiego 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 10, 12,
ul. Henryka Łowmiańskiego 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ul. Henryka
Śniegockiego wszystkie adresy, ul. Jana Rymarkiewicza wszystkie
adresy, ul. Jerzego Suszki wszystkie adresy, ul. Lechicka 7, 59, 59a,
61, 63, 65, ul. Mariana Jaroczyńskiego 15, 17, 17a, 17b, 19, 19a,
21, 21b, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33a, 35, 37, 37a, 39, 39a, 41, 41a,
43, ul. Mikołaja Rudnickiego wszystkie adresy, ul. Obornicka 244,
244a, 244b, 248, 250, 252, 252a, 254, 256, 258, 258a, 260, 260a, 262,
264, 266, 268, 270, 272, 272a, 274, 276, 278, 282/284, 286, 288, 290,
292, 292a, 294, 296, 298, ul. Onufrego Kopczyńskiego wszystkie
adresy, ul. Stanisława Pawłowskiego wszystkie adresy, ul. Tomasza
Drobnika wszystkie adresy, ul. Tomasza Zana wszystkie adresy,
ul. Władysława Pniewskiego wszystkie adresy, ul. Władysława
Syrokomli wszystkie adresy, ul. Włościańska wszystkie adresy,
ul. Zygmunta Wojciechowskiego wszystkie adresy,
os. Bolesława Chrobrego 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
41, 116, 117, 118, 119, 120, ul. Henryka Łowmiańskiego 2, 4, 6, 8,
10, ul. Wacława Gieburowskiego wszystkie adresy,
os. Bolesława Chrobrego 17, 18, 18paw., 19, 20, 23, 23A, 25,
25paw.a, 26, 26paw1-, 26paw7-, 26paw11,
os. Bolesława Chrobrego 6, 13A, 13B, 14, 15, 15h, 16, 21, 22, 102,
105, 106, 107, 108, 109, 110, ul. Mariana Jaroczyńskiego 22, 26, 28,
28A, os. Władysława Jagiełły 1, 2, 5, 11, 12, 12F, 12G, 12H, 12I, 12J,
12K, 12L, 12M, 13, 103, 105, 106, 106a,
os. Bolesława Chrobrego 10, 10paw., 11, 12, 12A, 12B, 101, 104,
os. Zygmunta Starego wszystkie adresy,

213

os. Bolesława Chrobrego 1, 2, 3, 4, 5, 5g, 7, 8, 9, ul. Karola
Szymanowskiego 13, os. Władysława Jagiełły 18, 19, 20,

214

ul. Franciszka Stróżyńskiego 9, 11, 13, 13A, 13B, 13C, 15A, 15B,
15C, 15D, 15E, 15F, 16, 17, 17A, 17b, 17c, 17d, 17E, 17F, 17G,
17H, 17J, 17K, 17L, 17M, 17N, 17P, 17R, 19, 21, 21a, ul. Herbowa
wszystkie adresy, ul. Hulewiczów wszystkie adresy, ul. Karola
Szymanowskiego 17, ul. Królewska wszystkie adresy, ul. Magnacka
wszystkie adresy, ul. Obornicka 300, 302, 304, 304a, 306, 306a,
308, 310, 310a, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 328, 330, 330a,
332, 334, 336, 338, 338a, 340, 342, 344, 346, 346a, 348, 350, 350a,
352, 354, 356, 358, 360, ul. Szlachecka wszystkie adresy, ul. Teofila
Mateckiego 2, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 13a, 13b, 13c, 13d,
13e, 13f, 13g, 16, 17, os. Władysława Jagiełły 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9c, 10,
14, 14A, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 23paw.1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33,

Szkoła Podstawowa nr 34
im. Wojska Polskiego
Poznań, os. Bolesława Śmiałego 107

Przedszkole nr 189
Poznań, os. Bolesława Śmiałego 105

Przedszkole nr 148 „Mali Europejczycy”
Poznań, os. Bolesława Chrobrego 121

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15
Poznań, os. Bolesława Chrobrego 107
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15
Poznań, os. Bolesława Chrobrego 107
Przedszkole nr 163 „Baśniowy Zamek”
Poznań, os. Bolesława Chrobrego 106

Szkoła Podstawowa nr 17
im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Poznań, os. Bolesława Chrobrego 105
Szkoła Podstawowa nr 17
im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Poznań, os. Bolesława Chrobrego 105
Piątkowska Szkoła Społeczna
Szkoła Podstawowa
im. dr Wandy Błeńskiej
Poznań, ul. Franciszka Stróżyńskiego 16
UWAGA! Zmiana siedziby obwodu.
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KALENDARIUM PSM
5 listopada - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna
Rady Nadzorczej
6 listopada - Komisja Członkowsko- Samorządowa
Rady Nadzorczej
18 listopada - Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej
27 listopada - zebranie plenarne Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Finanse najważniejsze
Uchwalone przez spółdzielców podczas wiosennego Walnego Zgromadzenia członków Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zmiany w Statucie PSM zostały zatwierdzone przez sąd –
poinformował podczas
wrześniowego posiedzenia Rady Nadzorczej prezes Krzysztof Winiarz.
Wkrótce wydrukowany
zostanie jednolity tekst
Statutu, zamieszczony
zostanie też na stronie
internetowej Spółdzielni.
Spotkanie tradycyjnie
rozpoczęło się od rozpatrzenia spraw członkowskich.
11 osób zalegających z płaceniem czynszu wykluczono z członkostwa w PSM. Z
członkostwa w PSM wykluczono także osobę niepłacącą czynszu, a posiadającą
mieszkanie z odrębną własnością. W tym przypadku
Zarząd zapewnił, że wysłał
jej wezwanie przedsądowe
do zapłaty. Pięć innych osób,
które spłaciły swoje zadłużenie, przywrócono w prawach
członka.
W gospodarce zasobami
mieszkaniowymi salda eksploatacji podstawowej za siedem miesięcy tego roku na
kilku osiedlach były ujemne. Były to osiedla: Bolesława Chrobrego, Władysława
Łokietka oraz Władysława
Jagiełły i Zygmunta Starego. Ujemne saldo na Chrobrym spowodowane było dopłatą z tytułu wieczystego użytkowania gruntów za
2012 i 2013 rok, uiszczoną
w marcu tego roku na podstawie ugody w Samorządowym kolegium Odwoławczym w Poznaniu. Dopłaty
wyniosły: za rok 2012 – po-

nad 71 tysięcy złotych, a za
2013 r. – ponad 322 tys. zł.
Ujemne wyniki na pozostałych osiedlach spowodowane były nadwyżką kosztów
nad wpływami z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, co miało jednak pokrycie w rozliczeniach międzyokresowych.
Wyniki sald rozliczeń
gazu, łącznie z rozliczeniami międzyokresowymi, były
dodatnie za wyjątkiem Osiedla Stefana Batorego oraz
Osiedla Zygmunta Starego.
Rozliczenia zimnej wody były dodatnie, oprócz Osiedla
Stefana Batorego, którego
ujemne saldo znajdowało
jednak pokrycie w rozliczeniu międzyokresowym wpływów i kosztów zużycia zimnej wody. W związku z deficytem na dźwigach na Osiedlu Jana III Sobieskiego od
1 sierpnia wzrosła odpłatność za windy od osoby o
50 groszy. Wszystkie osiedla
posiadały środki na kontach
funduszu remontowego.
10 lipca liczba osób zamieszkujących piątkowskie
osiedla PSM było o 556 osób
niższa od stanu na koniec
grudnia ubiegłego roku, a

w porównaniu z 10 czerwca
– niższa o 133 osoby. Liczby te wynikają z oświadczeń
lokatorów.
W związku z koniecznością naprawy elewacji budynku nr 12 na Osiedlu
Władysława Jagiełły, którą
to naprawę wykona się wraz
z termomodernizacją elewacji zewnętrznej bloku, po-

stanowiono udzielić osiedlu
pożyczki z centralnego funduszu remontowego Spółdzielni w kwocie 985.543
zł. Spłata pożyczki nastąpi
w 120 ratach miesięcznych
począwszy od stycznia 2016
r. Rada osiedli wnioskowała,
by połowę pożyczki udzielić
w formie bezzwrotnej. Jednak członkowie Rady Nadzorczej nie wyrazili zgody,
by złamać swoje wcześniejsze ustalenia; naprawa –
ich zdaniem – nie wynika z

wady technologicznej, lecz
wady wykonawczej, która
nie uprawnia do bezzwrotnej pożyczki.
Następnie Rada Nadzorcza zatwierdziła plany i
stawki remontowe osiedli
na rok 2015. Spośród szesnastu podmiotów, jakie zgłosiły oferty badania sprawozdania finansowego za 2014
rok, wybrano Przedsiębiorstwo Usługowe Ekspertyz i
Doradztwa Finansowo-Księgowego „FIN-RACH” z Piły.
Dla zbilansowania kosztów zużycia gazu z wpłatami użytkowników mieszkań
z kilkudziesięciu budynków
na Osiedlu Stefana Batorego podniesiono od września
opłaty ryczałtowe za korzystanie z gazu w tych budynkach z czym zgodziła się Rada Nadzorcza.
Podjęto uchwałę wyrażającą zgodę na nabycie na
własność od Miasta Poznań
dwóch działek na Osiedlu
Stefana Batorego 75, które były dotychczas w użytkowaniu wieczystym PSM.
Zgodzono się także na zakup sześciu innych działek
o łącznej powierzchni 5.075
m kw. Położone są przy ul.
Umultowskiej i przeznaczone zostaną na budowę parkingu samochodowego oraz
drogi dojazdowej do niego.
Rada zatwierdziła także
korektę tegorocznego planu
remontowego Osiedli Władysława Jagiełły i Zygmunta
Starego, zwiększenie wydatków o blisko 198 tys. zł było
możliwe dzięki nadwyżce bilansowej za ubiegły rok oraz
kwocie bilansu otwarcia. Na
koniec uchwalono regulamin działania Zarządu PSM
i zatwierdzono schemat organizacyjny PSM. (big)
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Powstała Akademia Młodych Orłów

Dokończenie ze strony 10

podpis złożył prezydent Ryszard Grobelny, zaś Wielko-

polski ZPN reprezentował
prezes Stefan Antkowiak.
Po uroczystości, na szkol-

nym orliku, rozpoczął się
pierwszy nabór do Akademii.
Pod okiem znanego niegdyś
piłkarza i trenera, Leszka
Partyńskiego, który będzie
zajęcia koordynował, ćwiczyła i poddała się egzaminowi grupa skrzatów (roczniki

celem jest popularyzacja piłki nożnej poprzez możliwość
bezpłatnego szkolenia dla
najzdolniejszych kandydatów regionu poznańskiego.
W kolejnych dniach odbyły się nabory do Akademii żaków (dzieci roczni-

2008 – 2009). Zabawy, śmiechów ale i elementów sportowej rywalizacji było wiele, co
z zainteresowaniem obserwowała licznie zebrana publiczność. Docelowo w Akademii
znajdzie się blisko setka dzieci, w wieku od 6 – 11 lat. Jej

ków 2007 – 2006) oraz orlików (roczniki 2005 – 2004).
Prezes WZPN Stefan Antkowiak powiedział, że w Akademii trenować będzie (bezpłatnie) 60 chłopców. Przed
talentami nikt drzwi zamykać nie będzie. (ssr)

Powiosłują na Piątkowie

I Otwarte Mistrzostwa Piątkowa w jeździe na
ergometrze wioślarskim odbędą się 27 listopada
w Szkole Podstawowej nr 35 na Osiedlu Władysława Łokietka, a nadzór merytoryczny sprawować będzie Towarzystwo Wioślarzy Polonia TZ w Poznaniu. Gośćmi specjalnymi będą wioślarze Michał Jeliński, mistrz świata z 2005, 2006, 2007 i 2009 roku i mistrz olimpijski z 2008 r., oraz Tomasz Kucharski, mistrz świata z 1997 i 1998 r. oraz mistrz
olimpijski z 2000 i 2004 r.

Zapisy
do ligi halowej

W zawodach wezmą
udział także uczniowie
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu. Każda szkoła może wystawić
dowolną liczbę zawodników
i zawodniczek. Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna. Suma punktów
uzyskanych przez 12 najlepszych zawodników szkoły
będzie stanowić wynik drużyny szkolnej w klasyfikacji
zespołowej. Zgłoszenia należy przesłać do 23 listopada na adres: jacek.knopik@
yahoo.com.
Zawody rozegrane zosta-

ną na ergometrze wioślarskim typu Concept II na dystansie 200 m chłopcy i 150
m dziewczęta. Przewiduje
się jednoczesny start 7 zawodników co 4 minuty. Rywalizować będą w pięciu kategoriach wiekowych, chłopców, dziewcząt i nauczycieli
wychowania fizycznego. Istnieje możliwość wypożyczenia ergometru w celu przygotowania i wyłonienia reprezentacji szkolnej.
Bliższych
informacji
o mistrzostwach udzielają Grzegorz Nowak (tel.
606 901 121) oraz Jacek
Knopik (tel. 695 222 239).

Rozpoczęły się zapisy do Piątkowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej edycji 2014/ 2015. Jej mecze
rozgrywane będą w szkołach na osiedlach: Bolesława Chrobrego i Stefana Batorego. Pierwsze
mecze już od 8 i 9 listopada.
Drużyny podzielone zostaną na następujące kategorie
wiekowe: grupa B (roczniki 1999-2001), grupa C (roczniki 1996-1998), grupa D – OPEN (roczniki1991-1995) oraz
E – OPEN (roczniki 1990 i starsi). Przyjmowane są tylko listy zgłoszeniowe przygotowane przez organizatora rozgrywek PLHPN zawierające: nazwę drużyny, pisemny wykaz zawodników (15 osób, dane kapitana na
pierwszym miejscu), w przypadku grup B i C obowiązkowe są podpisy rodziców oraz personalia minimum
jednego opiekuna zespołu.
Wpisowe od drużyny za całą ligę (sezon jesień i
zima) wynosi od 200 zł do 850 zł. Dla piątkowian
gra w grupie B to koszt 200 zł, w gr. C – 240 zł, w gr.
D – OPEN – 480 zł, a w gr. E – OPEN – 680 zł. Drużyny spoza Piątkowa zapłacą 250 zł (gr. B), 300 zł (gr.
C), 600 zł (grupa D – OPEN) i 850 zł (gr. E – OPEN).
Informacje i zapisy: od poniedziałku do piątku
w godz. 9-15 do 30 października w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Os. Bolesława Chrobrego 117
p. 81. Tel. 61 827 22 81, 662 142 707, e-mail: sport@
psm.poznan.pl. (kom)
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Ograniczenia dotyczące radnych i pracowników samorządowych

Ubiegając się o mandat radnego
lub stanowisko kierownika
Rok 2014 jest rokiem
wyborów samorządowych.
Przepisy prawa, aby przeciwdziałać korupcji i nadużyciom władzy wprowadzają liczne ograniczenia
swobód obywatelskich dla
osób piastujących określone stanowiska czy posiadających mandat radnego.
Każdy zatem, zanim zgłosi swoją kandydaturę do wyborów, ewentualnie przyjmie
zaoferowane mu stanowisko
w jednostce samorządu, winien szczegółowo rozważyć
swoją sytuację życiową. Należy mieć na uwadze że, zgodnie z obowiązującymi przepisami, radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn
mogących podważyć zaufanie
wyborców do wykonywania
mandatu oraz nie mogą powoływać się na swój mandat
w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi
osobami.
Poza ogólnym zakazem
podejmowania różnych czynności obowiązują bardzo konkretne zapisy, jakimi jest zakaz pozostawania w jakichkolwiek stosunkach prawnych
wynikających tak z umów o
pracę, jak i umów cywilnoprawnych z jednostką samorządu, w której piastuje się
mandat. Osoba wybrana na
radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie jednostki
samorządu terytorialnego, w
której uzyskała mandat, oraz
wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej tej jednostki. Przepis art. 24d ustawy o samorządzie gminnym
zakazuje wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta) powierzenia świadczenia pracy
także wtedy, gdy powierzenie
to odbywałoby się w wyniku
przeprowadzenia odpowiedniej procedury konkursowej.
Zakazem często w prakty-

Elżbieta
prawny

Celichowska,

radca

ce budzącym wątpliwości jest
zakaz prowadzenia przez radnego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia
gminy, powiatu czy województwa, w których otrzymał mandat. Ustalenie zatem, że radny prowadzi gospodarstwo
rolne z wykorzystaniem gruntów należących do gminy, w
której uzyskał mandat i działalności tej nie zaprzestał w
ustawowym terminie, prowadzi do wygaśnięcia mandatu.
Jeżeli zatem rolnik uzyskujący mandat radnego wydzierżawia grunty rolne należące do gminy, i to nawet na
podstawie umowy zawartej
w wyniku przetargu publicznego, to winien umowę taką
rozwiązać.
Prowadzenie działalności
gospodarczej nie musi być
wykonywane na własny rachunek. Zakaz taki dotyczy
np. zarządzania stowarzyszeniami i klubami sportowymi.
Stowarzyszenia sportowe, pobierające opłaty za wstąp na
organizowane mecze piłkarskie, prowadzą działalność
gospodarczą. Radny łączący
mandat z funkcją członka zarządu takiego stowarzyszenia narusza zakaz zarządzania działalnością gospodarczą
z wykorzystaniem mienia komunalnego. Dalej, radny będący członkiem zarządu banku obsługującego gminę ma
obowiązek dokonania wyboru między mandatem radnego, a członkostwem w tym
zarządzie.
Należy pamiętać, że zakazy nie dotyczą tylko samego
prowadzenia działalności, ale
też zarządzania nią na podstawie umowy, czy też bycia
przedstawicielem lub pełnomocnikiem takiej firmy. Jed-

nocześnie, w związku z treścią art. 24f ust. 3 i 5 stanowiącymi, że radni i ich
małżonkowie nie mogą być
członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych, ani pełnomocnikami
spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w
których uczestniczą takie osoby, ani też radni nie mogą
posiadać pakietu większego
niż 10% udziałów lub akcji w
spółkach prawa handlowego
z udziałem gminnych osób
prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą
takie osoby, pole działania
zawodowego czy zatrudnienia staje się bardzo zawężone.
Poza ograniczeniami dotyczącymi życia zawodowego, istotną kwestią pozostaje
sprawa swego rodzaju zmniejszonej ochrony dóbr osobistych. Radny nie tylko staje
się osobą publiczną, ale także
jest zobowiązany upublicznić
posiadany majątek poprzez
złożenie oświadczenia majątkowego. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:
zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych
oraz o nabyciu od Skarbu
Państwa, innej państwowej
osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej
osoby prawnej mienia, które
podlegało zbyciu w drodze
przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach
handlowych; dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia
lub innej działalności zarobkowej z podaniem uzyskiwanych kwot; mieniu ruchomym
o wartości powyżej 10 000
złotych; zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej
10 000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone. Nadto, określa się w nim przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością ma-

jątkową. Takie oświadczenia
składane są co roku.
Liczne ograniczenia dotyczą także pracowników samorządowych i tych z wyboru – wójtów, burmistrzów,
prezydentów, starostów, marszałków, ale także skarbników, sekretarzy, członków zarządów, kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
osób zarządzających i członków organu zarządzającego
gminną osobą prawną (np.
spółką z udziałem gminy)
oraz osób wydających decyzje
administracyjne w imieniu
wójta, burmistrza, prezydenta itd. Po pierwsze, wszystkie
te osoby są zobowiązane do
składania oświadczeń majątkowych. Osoby te nie mogą:
być członkami zarządów, rad
nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego; posiadać w spółkach
prawa handlowego więcej niż
10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek; prowadzić
działalności gospodarczej na
własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w
prowadzeniu takiej działalności z wyłączeniem rodzinnego
gospodarstwa rolnego.
Należy mieć na uwadze również tzw. Rejestr korzyści, w którym ujawniane są korzyści uzyskiwane
przez członków zarządów
województw, sekretarzy województw, skarbników województw, członków zarządów
powiatów, sekretarzy powiatów, skarbników powiatów,
wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców
wójtów, sekretarzy gmin i
skarbników gmin oraz ich
małżonków. Do Rejestru należy zgłaszać informacje o:
wszystkich stanowiskach i
zajęciach, z tytułu których
pobiera się wynagrodzenie,
oraz pracy zawodowej wykonywanej na własny rachunek;
o otrzymanym wsparciu prowadzonej działalności publicznej (tak kampanii wyborczej,
Dokończenie na stronie 13
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Wrak, jak to łatwo powiedzieć…

Rafał Krajewski

W Poznaniu znacząco wzrosła liczba spraw dotyczących nieużytkowanych samochodów. W 2013 roku strażnicy miejscy doprowadzili
do usunięcia 482 wraków, co trzeci pochodził z Piątkowa. W tym roku, tylko do końca września, takich
spraw było aż 490, w tym z terenu
Piątkowa 172. Rozmawiamy o tym z
Rafałem Krajewskim, kierownikiem
piątkowskiego referatu Straży Miejskiej Poznania.
- Szczupłość miejsc parkingowych nie
jest niczym nowym, również na terenie
osiedli Piątkowa. W ostatnich latach nasza współpraca z Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową doprowadziła do wyznaczenia nowych miejsc parkingowych
na osiedlach Sobieskiego i Śmiałego.
Miejsca te zgłaszali zarówno mieszkańcy, jak i administratorzy, jednak jest ich
wciąż za mało. Zatem nie można się dziwić, że coraz częściej mieszkańcy zwracają uwagę na te pojazdy, które miesiącami tkwią bez ruchu i zajmują tak cenne
miejsca parkingowe.
Auta retro nie od razu są wywożone na wyznaczone parkingi. Jak wygląda taka procedura?
- Definicja wraku wynika z brzmienia art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym: „pojazd pozostawiony bez tablic
rejestracyjnych lub pojazd, którego stan
wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż
gminną lub Policję na koszt właściciela
lub posiadacza”.
Na co ma zwrócić uwagę osoba, która kwalifikuje pojazd jako nieużywany?
Czy karoseria pokryta grubą warstwą
brudu jest wystarczającym powodem do
usunięcia pojazdu? A może korozja nadwozia, brak powietrza w ogumieniu lub
powybijane lusterka będą spełniały kryteria wraku? Z pewnością należy każdy
przypadek rozpatrywać indywidualnie,
a jeżeli to jest możliwe, to należy kon-

taktować się z właścicielem takiego samochodu i przypomnieć mu o jego obowiązkach wynikających z prawa o ruchu drogowym. W ten sposób strażnicy
doprowadzają do przekazania pojazdu
do stacji demontażu przez jego właściciela. W przypadkach, w których ustalenie właściciela nie jest możliwe, bądź
osoba ta uchyla się od obowiązku zajęcia się swoją własnością, funkcjonariusz
przekazuje informację o wraku do właściwego zarządcy drogi (ZDM, spółdzielnie mieszkaniowe i inne). To zarządca
drogi zleca straży miejskiej konieczność
odholowania konkretnego pojazdu i na
tej podstawie strażnik wzywa pomoc drogową i wskazany wrak zostaje odholowany na parking strzeżony.
Apelowałbym więc, aby właściciele
pojazdów, którzy otrzymują od nas pismo z informacją, że w naszej ocenie
ich pojazd jest nieużytkowany od dłuższego czasu, potraktowali je poważnie.
W przypadku Piątkowa, informujemy też, że sprawę prowadzą strażnicy

porzucony i nieodebrany pojazd przechodzi na jej własność. Dopiero po takim
czasie rada gminy podejmuje decyzję o
dalszym losie pojazdu. Najczęściej wraki są rozbierane w wyznaczonych stacjach demontażu pojazdów, a poszczególne części przekazywane są do utylizacji bądź do przetworzenia.
Czy wielu właścicieli reaguje na wasze pisma?
- Wiele osób po otrzymaniu powiadomienia porządkuje auta i doprowadza je do stanu używalności. Samochody są myte, uzupełniane jest powietrze
w kołach, a zajmowane miejsce parkingowe jest porządkowane. Są też i tacy,
którzy sami przekazują wrak do stacji
demontażu i na podstawie otrzymanego zaświadczenia wyrejestrowują samochód z ewidencji. Niektórzy mieszkańcy, zgłaszający nieużytkowane pojazdy,
są niecierpliwi. Chcieliby, abyśmy wywieźli auto następnego dnia po zgłoszeniu, telefonują do nas, monitują… Niestety, wiele z tych spraw jest trudnych,

Wrak ląduje na lawecie

Harald Solarczyk i Robert Mielcarek i
z nimi należy skontaktować się dla
efektywniejszego, i szybszego rozwiązania problemu. Podajemy też numery
telefonów do nich: 61 82 23 211 lub
61 64 60 595. Brak kontaktu nie wstrzymuje wywozu. Ponad połowa właścicieli
odbiera swoje pojazdy. Najpierw nie reagują na prośby, a po usunięciu zjawiają się już następnego dnia.
A jak nikt się nie zgłosi?
- Wraz z odholowaniem pojazdu kończy się rola straży miejskiej przy ustalaniu jego właściciela. Dalsze prace w tym
zakresie prowadzi wyznaczona jednostka gminy, a po upływie sześciu miesięcy

czasami ustalenie właściciela trwa bardzo długo. Bywa i tak, że auta kilkakrotnie zmieniają faktycznych właścicieli bez
zmiany w ewidencji pojazdów. Poszukiwanie prawowitego właściciela pojazdu
po umowach kupna – sprzedaży poważnie wydłuża procedury. Zdarzają się również zawiłe sprawy związane z toczącym
się postępowaniem spadkowym. Należy
uzbroić się w cierpliwość. Takie sprawy
trwają, a przepisy nie nakazują odholowania pojazdu, lecz jedynie dają taką
możliwość. Należy zawsze brać pod uwagę prawo własności. Nie wszystko jest
takie oczywiste, jak się czasem wydaje.
Przypadki są różne. (big)

Z notatnika miejskiego strażnika
 17 września wspólnie z policją przeprowadzono akcję kontroli terenu po byłych ogródkach działkowych przy ul. Lechickiej. Przebywają na nich osoby narodowości romskiej i
bezdomni. W trakcie kontroli nie stwierdzono zanieczyszczania terenu, niszczenia altanek oraz zakłócania spokoju

i porządku publicznego. Osoby te wylegitymowano i przeprowadzono wywiad środowiskowy.
 21 września na ul. Rataja znalezionego rannego nietoperza. Ssaka strażnicy przekazali do Polskiego Towarzystwa
Ochrony Przyrody „Salamandra”.(rafa)
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Prosto z miasta

Poznańskie osiołki

Do niedawna wystarczały Poznaniowi dwa koziołki. Sympatyczne zwierzaki od wieków rozsławiały miasto i przyciągały uwagę turystów każdego południa wlepiających
oczy w ich wyczyny na ratuszowej wieży. Z niezrozumiałych powodów koziołki nie przypadły do gustu specom od promocji i
marketingu, którzy na siłę
starają się lansować inne
symbole nadwarciańskiego
grodu. Z marnym jednak
skutkiem. Po kilku latach
i wydanych kilku milionach
złotych w promowanie niebieskiej gwiazdki nadal
wszystkim kojarzy się ona
z mrożonkami i lodówką,
a nie Poznaniem. Równie
„mocny” okazuje się slogan
reklamowy – „miasto know
how”. Ci, którzy to wymyślili i zatwierdzili chyba
naprawdę „nie wiedzą jak”
popularyzować miasto. Na-

tomiast z pewnością dobrze
wiedzą, jak wyciągać z niego pieniądze.

Nawet jednak najlepsi
spece od reklamy nie są w
stanie zaszkodzić ukształtowanemu przez wieki wizerunkowi Poznania oraz
jego mieszkańców. Opinia
o gospodarnym, mieszczańskim i konserwatywnym
mieście nad Wartą wciąż
się utrzymuje. Zresztą sami poznaniacy raz po raz
ją potwierdzają. A to nie
pozwolą, ze względów bezpieczeństwa oczywiście, na
wystawienie nudnego, ale
postępowego i antykatolickiego przedstawienia teatralnego, a to zakażą występów muzycznej grupy satanistycznej, a niedawno w
ogrodzie zoologicznym nie
dopuszczono nawet do swawolnej miłości pary osiołków. Jurnego czworonoga
odseparowano od wybran-

ki, by wybuchami swego
uczucia nie raził oczu małolatów i ich prawomyślnych opiekunów. Po ogólnopolskich i światowych
protestach licznych zwolenników wolnej miłości dyrekcja Zoo pozwoliła połączyć
się czworonożnym kochankom. Idylla nie trwałą jednak długo. Wkrótce tatę
osła znów odseparowano.
Tym razem jednak dlatego,
że dawał wycisk młodszemu konkurentowi do wdzięków samicy. Ta decyzja nie
wzbudziła już większego zainteresowania ani postępowych kręgów społecznych,
ani światowych mediów.
Słusznie, przyzwolenia na
przemoc, choćby w oślej rodzinie, być nie może.

Wybory jeszcze przed
nami a w mieście przybywa... prezydentów. Urzędujący prezydent Ryszard
Grobelny doczekał się

kontrkandydata sobowtóra, też Grobelnego, tyle że
Bogdana, i nie z Poznania,
tylko ze Szczecina. Na dodatek z reklamy na autobusie uśmiecha się „Prezydent Jaśkowiak”, zza węgła kamienicy szczerzy zęby
plakat z Tomaszem Lewandowskim i skromnym podpisem „Nowy prezydent Poznania”, w którym słówko
„nowy” – napisano małymi literkami, a resztę kulfonami. Wszyscy niedoszli
prezydenci i pretendenci do
zasiadania w czymkolwiek
nie szczędzą słodkich słów
i obietnic.

No tak, z tymi osiołkami w Poznaniu to trudna
sprawa. Tym bardziej że
nie ograniczają się tylko
do wyczynów w Zoo, ale
zdają się mnożyć, coraz ich
więcej wokoło i – niestety
– tylko pieprzą na potęgę.
WIST

Patroni ulic piątkowskich

Mikołaj Rudnicki (1881 – 1978)
Mikołaj Rudnicki, patron ulicy na Osiedlu Bolesława Chrobrego (bocznej od Śniegockiego), był
językoznawcą. Urodził się
6 grudnia 1881 roku w Sokołowie Podlaskim, był synem weterana powstania
styczniowego, Po ukończeniu gimnazjum św. Anny studiował językoznawstwo indoeuropejskie i
slawistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Potem pogłębiał swą wiedzę
w Kopenhadze, Uppsali,
Wiedniu, Berlinie i Pradze. W 1912 roku uzyskał
habilitację. Prowadził też
badania językowe wśród
Słowińców.

Od 1912 roku pracował
w Krakowie jako nauczyciel w seminarium nauczycielskim, zaś od 1919 roku
związał się z nowo utworzonym Uniwersytetem
Poznańskim – jako profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Indoeuropeistyki. Tam też, wspólnie
z profesorem Tadeuszem
Lehr-Spławińskim założył
Instytut Zachodnio-Słowiański. W 1921 roku powołał rocznik „Slavia Occidentalis”; na łamach tego pisma publikował wiele prac na temat stałości
osadnictwa słowiańskiego
na ziemiach położonych
między Wisłą i Odrą. W

dalszym ciągu też zajmował się językami ludności
mieszkającej na Pomorzu,
opublikował m.in. prace:
„Kaszubskie nazwy miejscowe na Pomorzu Kaszubskim” oraz „Gramatykę pomorską”. Prace te
spowodowały zainteresowanie władz hitlerowskich
i gestapo, w rezultacie profesor M. Rudnicki po kampanii wrześniowej znalazł
się na liście proskrypcyjnej i był poszukiwany. Udało mu się jednak ocaleć;
ukrywał się na Podlasiu, a
potem w Warszawie, gdzie
prowadził zajęcia na Tajnym Uniwersytecie Ziem
Zachodnich.

Wiosną 1945 roku prof.
Rudnicki wrócił do Poznania, odtworzył Zakład
Indoeuropeistyki na Uniwersytecie, pracował w
Komisji Ustalania Nazw
na Ziemiach Zachodnich
przy Urzędzie Rady Ministrów i kontynuował badania naukowe. W 1960 roku
przeszedł na emeryturę, a
w dwanaście lat później
otrzymał doktorat honorowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zmarł 28
czerwca 1978 roku w Puszczykówku, spoczywa w Poznaniu na cmentarzu przy
ulicy Lutyckiej.
Marek Rezler

Będzie się działo w Koronie
4.11., godz. 17 (kawiarenka) – „Bezpieczeństwo seniorów” – pogadanka (oszustwo na wnuczka, przemoc w rodzinie i ogólne zasady bezpieczeństwa). Prelekcję wygłosi
policjant z KP Poznań-Północ

13.11., godz. 17 – koncert z okazji Dnia Niepodległości
w wykonaniu Zespołu Wokalnego „Korona”
26.11., godz. 18- 24 – zabawa taneczna „Andrzejki” –
wróżby (lanie wosku, itd.)
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Słowa, które dają moc dzieciom
Docenianie i pozytywne wzmocnienia pomagają dziecku w kształtowaniu samooceny, dodają wiary we
własne możliwości, pomagają lepiej
radzić sobie z problemami oraz dają poczucie bezpieczeństwa. Rodzicu! Doceń swoje dziecko!
Wszyscy lubimy, kiedy ukochane, najbliższe osoby zwracają na nas uwagę. Każdy z nas niezależnie od wieku lubi czuć się
doceniony, zauważony i kochany. Podobnie
dzieci – bardzo potrzebują uwagi swoich
rodziców i domagają się jej różnymi sposobami. Najczęściej, gdy dziecko zachowuje się poprawnie, prawie nie zwracamy na
nie uwagi. Myślimy „tak grzecznie się bawi,
nie będę mu przeszkadzać”. Zajmujemy się
swoimi sprawami, a dopiero kiedy dziecko
zaczyna „marudzić” albo broić, kierujemy
na nie swoją uwagę. W ten sposób, zupełnie wbrew naszym intencjom, utrwalamy
złe zachowanie dziecka!
Dzieci reagują według zasady: „lepiej, żeby rodzic nakrzyczał i żeby zwrócił na mnie
swoją uwagę, niż być przez niego ignorowanym”. Dla dziecka taka sytuacja jest często
niezrozumiała, bo rodzice poświęcają mu
swoją uwagę tylko wtedy, kiedy „nabroi”
lub zachowuje się nie tak, jak tego od niego oczekiwano. Aby odnosić sukcesy wychowawcze, warto nauczyć się dostrzegania po-

zytywnych zachowań u swojego dziecka. Wymaga to skupienia uwagi na jego zachowaniu i zmianę swojego dotychczasowego sposobu reagowania. Dziecko często nagradzane i otrzymujące doceniające komunikaty
stara się być jeszcze lepsze, a dziecko stale
krytykowane dochodzi do wniosku, że jego
wysiłki i tak nie mają sensu, skoro rodzice
okazują jedynie niezadowolenie.
Aby docenianie było skuteczne
1. Docenianie musi być skierowane na
konkretne zachowania, nie stosujmy
ogólnych pochwał,
2. Nagradzaj dziecko za dobre zachowanie,
3. Doceniaj każdy mały kroczek dziecka
ku pożądanemu zachowaniu,
4. Zauważaj dobre zachowanie u dziecka i doceniaj je,
5. Kiedy dziecko zaprzestało negatywnego zachowania, doceń je.
Doceniając, pamiętaj
1. Opisz, co widzisz – np. „widzę misie poukładane na półce i klocki w
pudełkach”,
2. Opisz, co czujesz – np. „przyjemnie
jest wejść do twojego pokoju i zobaczyć porządek na szafce”,
3. Podsumuj godne docenienia zachowanie dziecka – np. „cieszę się, że

potrafisz sam uporządkować swoje
zabawki”.
Zasady doceniania
Gdy oceniamy zachowanie lub twórczość dziecka, mówiąc „ładnie, ślicznie,
pięknie”, dziecko nie wie, co tak naprawdę nam się podoba. Ważne, żeby
nasza pochwała była opisowa i szczegółowa, a nie ogólna. Dzięki temu dziecko zobaczy, że jesteśmy naprawdę nim
zainteresowani. Unikajmy takiego doceniania, w którym ukryte jest przypomnienie wcześniejszego niepowodzenia
dziecka, np. „no widzisz - jak chcesz,
to potrafisz”. Pozytywny komunikat
rujnuje wyraz „ale”, np. „cieszę się, że
posprzątałeś swój pokój, ale szkoda, że
ubrania nadal leżą na krześle”. Lepiej
jest też unikać komunikatów „jestem z
ciebie taka dumna”, powiedzmy raczej:
„możesz być z siebie dumny” – dziecko
w ten sposób uczy się doceniać samo
siebie, nabierając w ten sposób pozytywnego obrazu własnej osoby.
Małgorzata Remlein
psycholog
Autorka tekstu jest psychologiem.
Prowadzi psychoterapię indywidualną
oraz terapię par.
Gabinet Psychologiczny – tel. 660 140 488
lub www.malgorzataremlein.pl

Ograniczenia dotyczące radnych i pracowników samorządowych

Ubiegając się o mandat radnego
lub stanowisko kierownika

Dokończenie ze strony 10

jak i darowizn na rzecz kierowanych fundacji, stowarzyszeń
itp.); każdej darowiźnie jeżeli jej wartość przekracza 50% najniższego wynagrodzenia pracowników za pracę, tj. obecnie
kwoty 840 zł; wyjazdach krajowych lub zagranicznych opłaconych przez podmioty czy osoby obce. Do Rejestru należy
także zgłaszać informacje o udziale w organach fundacji, spó-

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. 61 822 78 57, 601 56 87 32

łek prawa handlowego lub spółdzielni, nawet wówczas, gdy
z tego tytułu nie pobiera się żadnych świadczeń pieniężnych.
Reasumując przedstawione wyżej informacje dotyczące
radnych i pracowników samorządowych, należy uznać, że
z chwilą podjęcia się pełnienia funkcji czy wykonywania pracy w samorządzie terytorialnym bardzo zmienia się sytuacja życiowa. Nie tylko nie jestem już jednym z mniej lub
bardziej anonimowych obywateli, ale jeszcze upubliczniam
mój majątek i sytuację życiową, gdyż część przepisów dotyczy też małżonka.
Elżbieta Celichowska
radca prawny
Autorka jest wspólnikiem w kancelarii Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska w Poznaniu, ul. Zakręt 26/2,
www.kancelaria-csp.pl

POGOTOWIE
Komputerowe
tel.

693 313 315
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SZKRAB
LUB
Z ŻĄDŁEM

PŁYNIE
W
POZNANIU

PIERWSZY
LOTNIK

AKTOR
LUB
MALARZ

16

WULKAN
NA
SYCYLII

6

14
MIĘDZY
POLONEM
A RADONEM

Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru brzmiało: Złota jesień w krasie.

9

CIEKŁY
METAL

NAPISAŁ
“SERCE”

KWIAT
POLNY

OKRES
ROZKWITU
UMYSŁU

TRZECI
DZIEŃ
TYGODNIA

NAJWAŻNIEJSZA
MANTRA

W PARZE
Z KATODĄ

12

STOLICA
EGIPTU

4

NIEMIECKA
KOLEJ
W SKRÓCIE

1

ANGIELSKI
HEKTAR

10

JEŹDZI
PO
SZYNACH

MĄDRY
PTAK

ACAN

CIERNISTA
ŚLIWA

WNĘKA
W MURZE

SIELANKA

POTRAWA

11
STOPIEŃ
GAMY

Krzyżówka
z Echem

PRACOWNIK
BANKU

PRZEZWISKO

POŁYSK

13

CHOCIAŻ

3

2
UDERZENIE

17

PAPIEROS
LUB
POLONEZ

HUMORKI
- Dzieci moje, ja umieram.
Przynieście mi szklankę wody...
- Ojciec, jest pierwszy stycznia, wszyscy umierają, idź se
sam przynieś.

Do wędkarza podpływa krokodyl:
- Biorą?
- Nie
- To olej ryby, chodź się
wykąpać!

Nastoletnia córka pyta mamę:
- Mamo, co się dzieje z miodem z miodowego miesiąca?
- Wsiąka w męża i tak powstaje stary piernik!
Krzyżówka nr 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AGORA

UBEZPIECZENIE
DAWNE
CŁO

8

WADA
WZROKU

5
LETNI
DOM

10 11 12 13 14 15 16 17

SYMBOL
SREBRA

7

15

Gwiazdy mówią... po naszymu 
Wiara ino wew te gwiazdy szpycuje, kalafy zadziyro jak kejter do księżyca abo w cajtungi je ciyngiem wtyko. Nasze „Echo” tyż gorsze nie
może być i swój horoskop musi mieć leżeć na zadniej stronie. Blubry o przyszłości im barzy tajemnicze, tym prawdziwsze, dlatego podajemy je po
naszymu. Jeśli ktoś nie rozumie, niech mu gzuby abo jaki wuja objaśni.
WAGA (23.09 - 22.10). Bez to glapienie się wew telewizor abo
BARAN (21.03 - 20.04). Warto wykorzystać weekend i pogodne
komputer ino głupie, chociaż cołkiem przyjemne, myśli do łba ci
dni na wygib za miasto abo spotkanie z wiarą. Z takiego lofrowania
przychodzą. Ale lepiej się ustatkuj i żodnych brewerii nie wyczyniaj.
i blubrania mogą wyniknąć fifne pomysły na dobry interes.
SKORPION (23.10 - 22.11). Ale fest rajza zez starą wiarą ci się
BYK (21.04 - 21.05). Koniec roku bliski i trza się przyłożyć do
szykuje. Ino zaś na tych balangach wew górach za frechownie se nie
akuratnego pozałatwiania rachunków i różnych spraw urzędowych. Bo
poczynaj, bo jeszcze poruty se narobisz.
porzundek ale zaś w kwitach musi być.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Nie borchaj się na chlabrę, zimno
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Zez kolejnych reform wew biurze
i nudnych kumpli, ino pomyśl o jakim wygibie do ciepłych krajów, albo
niewiele dobrego wyniknie. Będziesz musiał chapać za dwóch abo
chociaż nad nasze morze. Jesienne lofrowanie będzie udane.
i trzech, ale zaś potem kabza się zapełni bejmami.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Wew chałupie uzbierało się wiele
RAK (22.06 - 22.07). Bez bręczenia, stalowania się i mądrowania
zbyrów i klamotów, które już najwyższy czas wyćpnąć na gemyle,
zabieraj się akuratnie do roboty. Jak się przyłożysz, trochę pochapiesz,
a wew pokojach i szafonierkach zaprowadzić fest porzundek.
to skapnie ci trochę bejmów.
WODNIK (21.01 - 20.02). Jesienne dni trza jakoś spokojnie
LEW (23.07 - 22.08). Czas już kończyć z tym bręczeniem
przepynkać i bachandryji żadnych nie urządzać. Uważej, byś na
i rozmymłaniem. Jesteś szportowny szczun, masz fifa do wielu rzeczy
i jak się akuratnie przyłożysz, wnet uzorgujesz pelną kabzę.
balangach zez starą wiarą zdrowia i bejmów nie przenorał.
RYBY (21.02 - 20.03). Masz szwung do roboty i zorgowania
PANNA (23.08 - 22.09). Wew robocie, zwłaszcza przy nowej
bejmów. Ale zaś nie udawaj nyrola, zwłaszcza że święta idą. Warto
wiarze, za wiela nie blubraj ani tyż się nie staluj. Całkiem spokojnie,
pomyśleć o famule, zabrać do marketu i lajsnąć gzubom fest jupki.
z wielką rułą rób swoje.
Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, Os. B. Chrobrego 117, pokój 81, www.echopiatkowa.pl,
e-mail: echopiatkowa@o2.pl. Dyżur red. poniedziałki 16.30 - 17.00. Druk: Drukarnia Colgraf. Nakład 3000 egz.
Przedruk z Echa Piątkowa dozwolony wyłącznie z podaniem źródła. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do opracowania
redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów.
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Pierwszaki już po pasowaniu

Tradycyjnie, pod koniec września, w Szkole Podstawowej nr 34 na Osiedlu Bolesława Śmiałego uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w pasowaniu.
26 września odświętnie ubrani, często w towarzystwie
rodziców, pierwszoklasiści z dziewięciu klas złożyły przysiegę w obecności sztandaru szkoły. Dyrektor szkoły, Katarzyna Książkowska, osobiście położyła symboliczny ołówek na ramieniu każdego dziecka, które stało się od tej

chwili prawdziwym uczniem. Po zakończeniu części oficjalnej każda z klas zaprezentowała przygotowany wcześniej
występ: piosenkę lub wierszyk.
Nowym uczniom życzymy, aby szkoła stała się dla nich
miejscem, w którym będą realizować swoje pasje , gdzie
odniosą sukces oraz nawiążą przyjaźnie na całe życie.
Asik
Fot. – Joanna Śnieżyńska

Nasz Sztandar naszą dumą…

14 października 2014
roku będzie odtąd dla
Szkoły Podstawowej nr
35 imienia Władysława
Łokietka w Poznaniu datą znamienną i radosną. Tego dnia bowiem,
w Dzień Edukacji Narodowej, szkoła otrzymała
swój sztandar.
Szkoła Podstawowa nr
35 istnieje już dwadzieścia
pięć lat, ale jako samodzielna placówka nie posiadała dotychczas sztandaru. Nadano go dopiero
w tym roku. Nauczyciele

i uczniowie są z tego powodu ogromnie dumni i
szczęśliwi. Przygotowywali się do tego dnia długo
i starannie, a w pracach
wzięła udział cała społeczność szkolna wraz z rodzicami uczniów. Bardzo dziękują również tym spośród
przyjaciół i sojuszników,
którzy zechcieli tego dnia
być z nimi.
Tegoroczny Dzień Nauczyciela był szczęśliwy, kolorowy i pełen pozytywnych
wrażeń.
K.B.
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Zwierzęta w bibliotece?

Niezwykli goście zjawili się 29
września w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 34 w Poznaniu. Prezes Stowarzyszenia na rzecz rehabilitacji, ekologii i ratowania
zwierząt rzeźnych BENEK – Michał Bednarek przywiózł swoich
podopiecznych: agamę brodatą,
węża boa dusiciela i suczkę naj-

wyższej rasy świata – wilczarza
irlandzkiego.
Pan Michał opowiadał uczniom klas
trzecich i czwartych o innych zwierzętach, które przebywają w ośrodkach
stowarzyszenia: gospodarskich (świnie,
krowy, konie, kozy itd.) oraz egzotycznych (kangury, lamy, wielbłądy). Zwracał uwagę, by odpowiedzialnie przyjmo-

wać do własnego domu zwierzęta. Każde dziecko mogło pogłaskać bohaterów
spotkania, a bojaźliwi mieli szansę przełamać strach przed psem czy wężem.
Uczniowie wymogli na panu Michale, by zjawiał się częściej w szkole.
Obiecał, że następnym razem pokaże,
jak inteligentna potrafi być... świnia.
Magdalena Kozłowska

Przedszkolne Święto Drzewa

Sadząc w ogrodzie przedszkolnym surmię zwyczajną,
dzieci w Przedszkolu nr 174 „Królewny Śnieżki” na Osiedlu
Jana III Sobieskiego 10 października uczciły Dzień Drze-

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

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

wa. Grupa „Dobroczynki” wystąpiła z
inscenizacją „O dębie, co żołędzie rozdawał”.
Następnie dzieci przeszły drogami
osiedla, manifestując hasła o treściach
ekologicznych. Każda grupa na temat
drzewa wykonała pracę plastyczną, eksponując ją następnie na przedszkolnej wystawie. Rodzice natomiast mieli
możliwość napisania swoich wspomnień, refleksji na temat tego, co wydarzyło się – ich zdaniem – najważniejszego przez 25 lat. Pisali je na biało-czerwonych listkach
i zamieszczali na „Drzewie Wolności”.
Święto obchodzono wraz z Klubem Gaja – polską organizacją ekologiczną. Tegoroczna impreza odbyła się pod
hasłem „Drzewo Wolności”, patronował jej prezydent Bronisław Komorowski.
Marzena Achtenberg
nauczycielka Przedszkola nr 174

