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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

Dokończenie na stronie 3

lek. stomatolog Ewa Marcinkowska 

os. St. Batorego 58 (budynek ATANER 2000) 

    Gabinet czynny: 

           poniedziałek - piątek: 9.30-12.30 

                                                 16.00-20.00             

           sobota: 9.30-14.00 

PROMOCJA! 
Emeryci i studenci – 20% zniżki  

na zabiegi stomatologiczne 

Dziennikarska przygoda z KOiR

Pierwsze wyprawy odkrywców i reporterów

Wyprawami w dzieje 
Piątkowa oraz na szczyty 
Kaukazu zainaugurowa-
no spotkanie Klubu Od-
krywców i Reporterów. 
Historyk Marek Rezler 
przypomniał, że historia 
Piątkowa sięga począt-
ków lokacji Poznania, a 
geograf Wiesław Rygiel-
ski wspominał wędrówki 
po górach i jaskiniach.

Młodych adeptów dzien-
nikarstwa, którzy przybyli 
do PCK „Dąbrówka” powi-
tali Michał Tokłowicz, wi-
ceprezes Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej i Wa-
lerian Ignasiak, redaktor 
naczelny „Echa Piątkowa”, 
które patronuje klubowi. 
Skupia on ludzi, którzy 
mają dziennikarskie pasje 
i chcą się dzielić wrażenia-

mi z wypraw dalekich i bli-
skich, którzy chcą opisywać 
zdarzenia i miejsca warte 
poznania. W jego ramach 
odbywać się będą spotkania 
z ciekawymi ludźmi, znany-
mi podróżnikami i reporte-
rami oraz przybliżana bę-
dzie wiedza o funkcjonowa-
niu współczesnych mediów.

- KOiR jest szansą na 
ciekawe spędzanie wolnego 
czasu, przeżycie dziennikar-
skiej przygody oraz sprzy-
ja wykorzystaniu twórcze-
go potencjału mieszkańców 
osiedli, zwłaszcza uczniów i 
studentów – mówił W. Igna-
siak. - Zamierzamy więc w 
najbliższym czasie przygo-
tować wspólnie wydawnic-
two prezentujące dokona-
nia piątkowskich placówek 

Podczas inauguracyjnego spotkania klubu
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Krewniacy z Piętnastki

Na Batorego powstanie 
plac zabaw? 

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ma przy-
jemność poinformować, że Administracja Osiedla 
Stefana Batorego zakwalifikowała się do konkursu 
„Podwórko Nivea”. O tym, czy powstanie taki plac 
zabaw, jak na fotografii powyżej, zdecyduje liczba 
oddanych w internecie głosów.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa, jako miesz-
kańców Piątkowa, z prośbą o głosowanie na lokalizację na 
osiedlu Stefana Batorego (plac zabaw przy budynku nr 1). 
To liczba głosów zdecyduje bowiem, czy zespół Nivea od-
nowi właśnie ten plac zabaw. Zachęcamy do głosowania!!!

Każdy może oddać jeden głos dziennie 
Swój głos można oddać na www.nivea.pl/podworko 

wybierając lokalizację na osiedlu Stefana Batorego w Po-
znaniu.

Głosowanie trwa od 1 kwietnia do 31 maja! Szcze-
gółowe informacje można uzyskać u Marii Czapczyk z ad-
ministracji osiedla pod numerem tel: 61 8 217 381 lub ad-
resem mailowym: adm.batory@psm.poznan.pl.

Przedszkolaki propagowały 
folklor i tradycje

13 marca dzieci z 
piątkowskich przedszkoli 
uczestniczyły w IV Przeglą-
dzie Tańców i Przyśpiewek 
Wielkopolskich, który 
odbył się na terenie Cen-
trum Kultury „Dąbrów-
ka”.

Organizatorem przeglą-
du było Przedszkole nr 182 
„Król Elfów”. Miał on cha-
rakter pokazu, którego ce-

lem było – poprzez prezen-
towanie tradycyjnych tań-
ców, przyśpiewek, strojów 
– propagowanie tradycji i 
folkloru regionu Wielkopol-
ski.

Prezentacje zintegro-
wały środowisko lokal-
ne, wzbogaciły przeżycia ar-
tystyczne dzieci oraz przy-
czyniły się do odczuwania 
radości, zadowolenia, sa-
tysfakcji z prezentowanych 
umiejętności.

Zaproszone grupy zapre-
zentowały ciekawe chore-
ografie oraz wysoki poziom 
wykonania przygotowanego 
programu

Ewa Bera

Jak co roku, 20 mar-
ca, z początkiem wiosny, 
pełnoletni uczniowie XV 
Liceum Ogólnokształcą-
cego im. prof. Wiktora 

Degi, zamiast pójść na 
wagary, poszli, ale od-
dać krew.

Pod szkołą, o godzinie 
9, stanął autobus ze Stacji 

Krwiodawstwa i ak-
cja pomocy innym, 
zorganizowana przez 
szkolny wolontariat, 
rozpoczęła się. Zgło-
siło się ponad czter-
dziestu chętnych. By-
li to uczniowie szko-
ły, ale także miesz-
kańcy Piątkowa, któ-
rzy zawsze chętnie 
dołączają się do ak-
cji. Po rygorystycz-
nych badaniach oka-
zało się, że krew mo-
gły oddać dwadzie-
ścia cztery osoby. 
Wynik zbiórki okazał 
się bardzo dobry, po-
nieważ pobrano po-
nad 10 litrów tak po-
trzebnej do ratowa-

nia ludzkiego życia krwi. 
Organizatorzy bardzo dzię-
kują wszystkim, którzy swo-

im udziałem wsparli corocz-
ną akcję „Krewniacy z Pięt-
nastki”. (e s)
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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 prze-
noszonych drogą płciową

USUWANIE: kurzajek, brodawek, 
kłykcin, włókniaków, naczynia-
ków, mięczaków zakaźnych itp.

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 

ul. Dzięgielowa 27

Sklep 
warzywno-owocowy
Poznań, os. Batorego 

75 i 15c
Zaprasza:

-  warzywa i owoce 
z własnego 
gospodarstwa 
rolno-sadowniczego, 

-  wiejskie jajka 
z wolnego wybiegu.
Czynne: pn-pt 8-17, 

sob. 8-14

MULTIAGENCJA
Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, grupowe 

Kredytowanie polis: 11 rat 
Odszkodowania komunikacyjne

Kredyty bankowe
-----------------------------------------------

Biuro 11.00-18.00
P-ń, Os. Wł. Łokietka 10A

Tel. 503-139-288, 502-722-797

oświatowych. Zachęcamy 
młodych twórców do współ-
pracy oraz wykazania się 
talentami artystycznymi w 

konkursie na logo klubu. Na 
zwycięzcę czeka atrakcyjna 
nagroda. Pomysły i projek-
ty prosimy przesyłać na ad-
res mailowy echopiatkowa@
o2.pl. Najciekawsze publika-
cje członków klubu będzie-
my zamieszczać na łamach 
„Echa Piątkowa” oraz stro-
nie internetowej www.echo-
piatkowa.pl.

- Książek i materiałów o 
Piątkowie nie ma wiele, do-
brze więc że podejmowane są 
inicjatywy mające je popula-
ryzować oraz mogące zaowo-
cować ciekawymi publikacja-
mi – mówił M. Rezler. Przy-
pomniał on związki wielkiego 
kompozytora Feliksa Nowo-

wiejskiego z tą, wówczas pod-
poznańską, wsią oraz krwa-
we walki, jakie toczyły się w 
tym rejonie podczas II woj-
ny światowej. Po wyprawach 
w przeszłość wrażenia z wy-
praw w różne regiony świata 
przedstawił W. Rygielski. Cie-
kawość i niespokojny duch za-
wiodły go najpierw na studia 
geograficzne, a potem gnały 
w różne zakątki od Elbrusu i 

Czeczeni po Antarktydę. By-
wało różnie, czasami trochę 
niebezpiecznie, ale zawsze 
ciekawie – mówił doświad-
czony podróżnik.

Kolejne spotkania KOiR 
zapowiadają się równie in-
teresująco. Zapraszamy na 
klubowe spotkania do PCK 
„Dąbrówka” i zachęcamy do 
przeżycia wspólnej dzienni-
karskiej przygody. (i)

Dziennikarska przygoda z KOiR

Pierwsze wyprawy odkrywców i reporterów

Wiesław Rygielski opowiadał o przygodach związanych z podróżami 

Marek Rezler mówił o historii 
Piątkowa

Przybyłych powitali Michał Tokłowicz i Walerian Ignasiak

Dokończenie ze strony 1
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Z notatnika miejskiego strażnika
  Funkcjonariusze z piątkowskiego 

referatu Straży Miejskiej Poznania 
ujawnili nielegalny zrzut fekaliów do 
kanalizacji burzowej znajdującej się 
pod ulicą Karpią na Naramowicach. 
Sprawa trafi ła do Prokuratury Rejo-
nowej.

  Dwóch strażników do przyjazdu stra-
ży pożarnej zabezpieczało miejsce 
palących się gałęzi na ul. Szarych 
Szeregów. Sprawców podpalenia nie 
ujęto.

  14 marca strażnicy udali się na osie-
dle Bolesława Chrobrego pod miesz-
kanie, zza którego drzwi dochodziło 
wołanie o pomoc. Drzwi od przed-
sionka były zamknięte, a próba ich 
wyważenia nie powiodła się. Woła-
nie stawało się coraz słabsze. Straż-
nicy zdecydowali się wybić szybę 
w częściowo przeszklonych drzwiach 
i wejść do mieszkania. Wcześniej we-
zwali straż pożarną i pogotowie ra-
tunkowe. W mieszkaniu znaleźli stra-
szą niepełnosprawną kobietę w wieku 
ok. 60 lat leżącą na plecach w kuchni. 
Udzielono jej niezbędnej pomocy me-
dycznej. Kobieta poczuła się lepiej 
i odmówiła wizyty lekarskiej, pozo-
stawiono ją więc – do czasu przyjazdu 
rodziny – pod opieką sąsiadki.

  Do Komisariatu Policji Poznań Pół-

noc przekazano informację o znale-
zionych na osiedlu Stefana Batorego 
tablicach rejestracyjnych.

  W marcu na koła nieprawidłowo za-
parkowanych pojazdów strażnicy 
nałożyli 106 blokad. Ich kierowcom 
wystawili 66 mandatów, w 37 przy-
padkach skończyło się na pouczeniu. 
Dwie sprawy oddali do sądu.

  W marcu strażnicy dwukrotnie inter-
weniowali w miejscach, gdzie wystę-
pują przypadki spożywania alkoholu, 
pomimo zakazu. Ukarali dwie osoby 
za gorszące otoczenie zachowanie.

  Funkcjonariusze straży miejskiej lu-
strowali 38 razy miejsca znane z gru-
powania bądź z bytowania bezdom-
nych. Na miejscu przeprowadzili 30 
rozmów na temat możliwości otrzy-
mania wsparcia socjalnego. Żadna z 
tych osób nie wyraziła chęci skorzy-
stania z pomocy. Przy okazji lustracji 
strażnicy umożliwili pięciu osobom 
otrzymanie pomocy medycznej. Czte-
ry nietrzeźwe osoby przekazali do 
Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych.

  5 marca do bezdomnego mężczy-
zny w stanie skrajnego wyczerpania, 
znajdującego się przy ul. Mateckiego,  
patrol wezwał pogotowie ratunkowe. 
Jego lekarz zdecydował o przewiezie-
niu mężczyzny do szpitala.

  7 marca do nietrzeźwego bezdomnego 
na os. Chrobrego 16 wezwano karet-
kę, której lekarz zdecydował o prze-
wiezieniu mężczyzny do Centrum Re-
dukcji Szkód i Wczesnej Interwencji 
Terapeutycznej (CRSiWIT).

  15 marca patrol udał się do Rezer-
watu Żurawiniec, gdzie przebywał 
nietrzeźwy bezdomny. Wezwano do 
niego pogotowie ratunkowe, którego 
lekarz zdecydował o przewiezieniu 
do CRSiWIT.

  27 marca patrol wezwał pogotowie do 
pijanego bezdomnego znajdującego 
się u zbiegu ulic Stróżyńskiego i Ma-
teckiego. Lekarz wydał dyspozycję 
przewiezienia go do CRSiWIT.

  1 marca strażnicy przekazali pracow-
nikom Schroniska dla Zwierząt bez-
pańskiego psa znalezionego na ul. 
Dziurawcowej. 4 marca przekazali 
psa znalezionego na ul. Meteoryto-
wej, 8 marca – znalezionego na osie-
dlu Jana III Sobieskiego,  10. – na 
osiedlu Władysława Jagiełły, 29. – na 
osiedlu Stefana Batorego a 31. – na 
ul. Mateckiego.  Żaden z psów nie po-
siadał czipa identyfi kacyjnego. Trafi ł 
się także jeden bezpański kot na ul. 
Uroczej, jego również przekazano do 
schroniska. (rafa)

  

Aktywna KORONA 

Osiedlowy Klub „Koro-
na” został zaproszony na 
6. edycję targów „Aktyw-
ni 50+” organizowanych 
przez Centrum Inicjatyw 
Senioralnych. Targi odby-
ły się 27 i 28 marca.

Klub „Korona” pokazał, 
że można aktywnie i cie-

kawie zorganizować wolny 
od pracy czas. Spędzone na 
targach chwile były podwój-
nie cenne, seniorzy nawią-
zali nowe znajomości i kon-
takty. Na stoisku „Korony” 
można było obejrzeć doro-
bek osiedlowego klubu, po-
kazano mi.in. obrazy stwo-

rzone podczas zajęć kółka 
plastycznego Werniks, biżu-
terię członkiń kółka Koralik, 
swoje prace również wysta-
wili uczestnicy kółka Szydeł-
ko. Trzeba przyznać, że ma-
skotki i biżuteria cieszyły 
się ogromnym zainteresowa-
niem wśród zwiedzających.

Uczestnicy targów mogli 
zapoznać się z szczegółową 
ofertą przygotowaną przez 
„Koronę”, a na plakatach 
obejrzeć zdjęcia z poszcze-
gólnych zajęć.

Pierwszego dnia targów 
Klub Korona starał się roz-
ruszać publiczność podczas 
warsztatów „Latino solo – 
salsa dla początkujących”, 
które przyciągnęły tłumy lu-
dzi.

Oba dni targów wieńczy-

ły koncerty takich gwiazd, 
jak Wojciech Gąsowski i 
Eleni. Organizatorzy byli 
zachwyceni wystrojem sto-
iska oraz zajęciami, które 
odbywają się w OK Korona. 
„Korona” otrzymała zapro-
szenie do udziału w targach 
w następnym roku.

Przy okazji chciałabym 
poinformować, że klub „Koro-
na” od wielu lat współpracu-
je ze Specjalnym Ośrodkiem 
Szkolno-Wychowawczym w 
Stemplewie. W podziękowa-
niu za dotychczasowe dzia-
łania na rzecz dzieci i mło-
dzieży klub niedawno otrzy-
mał ze Stemplewa transport 
świeżych jabłek, które zosta-
ły przekazane seniorom oraz 
mieszkańcom osiedla.

Ludmiła Kłos

Maj w KORONIE
Oprócz stałych zajęć różnych grup 

i kółek zainteresowań, w maju w „Ko-
ronie” na osiedlu Bolesława Śmiałego 
zaplanowano kilka dodatkowych zajęć 
i spotkań. Już 5 maja o godz. 16.30 w 
kawiarence odbędzie się wykład połą-

czony z degustacją herbat o działaniu 
zdrowotnym.

13 maja o godz. 17 rozpocznie się 
wykład na temat stopy cukrzycowej, jak 
jej zapobiegać i leczyć. 16 maja senio-
rzy (na własny koszt) pojadą na jedno-
dniowy wyjazd do miejscowości Czacz.

28 maja o godz. 17 rozpocznie się 
koncert zespołu wokalnego klubu „Ko-
rona” z okazji Dnia Matki. Planowa-
ne jest też wyjście do kina Cinema Ci-
ty CH Plaza, data zostanie ustalona z 
członkami klubu. (lk) 
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Medale dla Sobieskiego
14-15 marca na matach w Siedlcach odbyły się Mistrzo-

stwa Polski Juniorek i I Puchar Polski Kadetek. Panie z 
Klubu Sportowego Sobieski Poznań w kategorii juniorek 
wywalczyły dwa brązowe medale.

Trzecie miejsce w swych kategoriach wagowych zajęły 
Maja Lemańczyk i Barbara Knop. I Puchar Polski Kade-
tek przyniósł zawodniczkom Sobieskiego jeden medal ko-
loru srebrnego, który zdobyła Amanda Nowak w katego-
rii do 43 kg. (ks)

Trzydzieści lat zapaśnictwa na Pią tkowie

Tak cieszyły się zawodniczki Sobieskiego wraz z trenerem 

160 zapaśniczek i za-
paśników z 8 klubów 
wielkopolski i 4 zagra-
nicznych uczestniczyło w 
turnieju z okazji 30-lecia 
Klubu Sportowego So-
bieski Poznań. Był to III 
Memoriał Bogdana Bro-
dy, otwarte mistrzostwa 
szkół miasta Poznania.

Walczono z katego-
riach młodzików i kade-
tów. Na matach rywalizo-

wali uczniowie i uczenni-
ce szkół podstawowych i 
gimnazjów. Turniej był też 
okazją do spotkania bra-
ci zapaśniczej, która na 
przestrzeni lat trenowała i 
uczestniczyła w życiu klu-
bu KS Sobieski.

Klubowi z okazji jubi-
leuszu życzymy kolejnych 
wielu lat sukcesów na ma-
tach kraju, Europy i świa-
ta. (nak)
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      Piątkowskie Centrum Kultury

FERIE
LATO – sierpień 

2015 r.
I turnus – 3. 8 – 7. 8         

II turnus – 10. 8 – 14. 8
III turnus – 17. 8 – 21. 8    
IV turnus – 24. 8 – 28. 8

Od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 16.00. 

Obiad ok. godz. 14.30

W programie m.in.:
 Spotkania w P.C.K. Dąbrówka 

- zajęcia plastyczne, 
- gry i zabawy,
- spotkania integracyjne i 

poznawcze.
 Seanse fi lmowe.
 Zajęcia sportowe - wyjście na 

basen, boisko sportowe.
 NIKU – bowling.
 Wyjazd do ZOO.
 Zajęcia warsztatowe 

i edukacyjne.  

Zapewniamy fachową opiekę 
pedagogiczną, obiad i dobrą zabawę

Zapisy i informacje: 
Piątkowskie Centrum Kultury 

„Dąbrówka”,
os. B. Chrobrego 120, 

Tel. 61 822 38 33

Koncert piosenki 
aktorskiej 

artystów scen poznańskich 
w wykonaniu:

Kaliny Perz – Klimkiewicz –  śpiew
Krzysztofa  Żabierka 
      – fortepian i aranżacja
Grzegorza Klimkiewicza 
      – gitara basowa

Kalina Perz – Klimkiewicz  (śpiew)
Absolwenka Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Koncertuje od czterech lat w Polsce i za granicą, głównie 
śpiewając piosenki aktorskie i poetyckie. Współpracowała m.in. 
z Michałem Grudzińskim - aktorem fi lmowym i teatralnym  oraz  
Mariuszem Matuszewskim - kompozytorem poznańskim
Nagrała m.in. piosenki kompozycji Mariusza Matuszewskiego, 
które prezentowane były przez radio Merkury – „Unoszę się”, 
„Bo za blisko byłeś”, „Będę Twoja bajką”.
Niezapomniany koncert piosenek aktorskich o bardzo 
różnorodnej tematyce, który dostarczy wiele emocji, refl eksji 
oraz humoru. Artystka wciela się w różne postacie.
Publiczność będzie miała okazję usłyszeć takie piosenki, jak 
„Miasteczko cud”, „Tango kat”, „Piosenka drewnianych lalek”, 
„Na pierwszy znak”, „Być kobietą”, „Ta mała piła dziś” „Sztuczny 
miód”, „Ja się boję utyć”, „Unoszę się”, „Będę Twoją bajką”, „Ja 
się boję sama spać”.
Interpretacja wszystkich piosenek jest autorska. Artystka 
zaśpiewa również własne piosenki. 

22 maja, godz. 19.00
Piątkowskie Centrum Kultury DĄBRÓWKA
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Wędkarskie otwarcie sezonu

Jeszcze czasem szron 
pokryje szyby samocho-
dów, lód zeszkli kałuże, 
a już członkowie Koła 
PZW „Chrobry” rusza-
ją nad wodę. Na miejsce 
pierwszych w tym roku 
zawodów towarzyskich 
wybrano Jezioro Niepru-
szewskie i zaplanowano 
je na 21 marca – pierw-
szy dzień wiosny.

Pogoda w tygodniu by-
ła kapryśna, w dzień im-
prezy znakomita – słonecz-
nie, rześkie powietrze, lek-

ki wiaterek, nie można było 
narzekać. Gorzej z rybami 
– były brania – praktycznie 
każdy coś złowił, ale wszyst-
ko drobnica – przeważały 
płoteczki, krąpie i z rzad-
ka trafił się leszczyk. Dość 

powiedzieć, że największą 
rybą zawodów okazał się 
leszcz 27,2 cm, a szczęśli-
wym łowcą był junior Ma-
teusz Czapczyk.

Czas szybko minął i o 13 
na koniec zawodów komisja 
sędziowska sprawnie ważyła 
złowione ryby bezpośrednio 
na stanowiskach wędkarzy, 
po czym trafiły one z po-
wrotem do wody. Ostatecz-
ne wyniki zawodów były 
bez niespodzianki – wygra-
li faworyci. Pierwsze miej-
sce zajął Maciej Lenarczyk 

(2860 pkt), drugie miejsce – 
Sławomir Korcz (2420 pkt.), 
a trzecie miejsce – Jacek 
Galas (2000 pkt.). 

Najlepszym prezes z wi-
ceprezesem koła wręczyli 
puchary, medale oraz na-

grody, a następnie zaprosili 
wszystkich na kiełbaski pie-
czone nad ogniskiem, które 
jak zwykle smakowały zna-
komicie. Humory dopisywa-
ły, gdyż praktycznie każdy 
z 18 uczestników zawodów 
miał rybę (ostatnie miejsce 
to 460 pkt.), co już dawno 
się nie zdarzyło.

Jeszcze nie minął ty-
dzień od wędkowania nad 
Jeziorem Niepruszewskim, 
gdy znowu spotkano się na 
zawodach. Były to zawody 
towarzyskie otwierające ofi-
cjalnie letni sezon wędkar-
ski w kole. Miejscem roz-
grywek była rzeka Warta – 
brzeg od strony Owińsk. Na 

poranną zbiórkę dotarło 16 
kolegów i po części oficjal-
nej: otwarciu, omówieniu 
zawodów od strony organi-

zacyjnej a także warunków 
bezpieczeństwa nad rzeką 
– nastąpiło losowanie i wy-
marsz zawodników na sta-
nowiska. Łowiono na dwie 
wędki metodą spławikowo-
-gruntową.

Niski stan Warty, sil-
ny wiatr, od czasu do cza-
su deszcz i dodatkowo ni-

ska temperatura powietrza 
nie pomagały w obfitych 
łowach. Niemniej jednak, 
niektórzy połowili. Pierw-
sze miejsce „wyłowił” Rafał 
Matecki (4780 pkt.), drugie 
miejsce – Maciej Lenarczyk 
(1620 pkt.), a trzecie – Mar-
cin Ruciński (1500 pkt.). 
Wśród juniorów, bo i tacy 
są w kole, łowiących pod 
opieką rodziców, zwyciężył 
Dominik Winkiel (440 pkt.), 
drugi był Mateusz Czap-
czyk, a trzeci Maciej Wojty-
niak. Największą rybą zawo-
dów okazał się leszcz – 35 
cm oraz płoć – 33 cm, obie 
ryby wyłowił Rafał Matecki.

Po wręczeniu dyplomów 

i pucharów ufundowanych 
przez Jacka Galasa, preze-
sa Firmy DESPOL, najlep-
szym wędkarzom zawodów, 

jeszcze tylko zrobiono pa-
miątkowe zdjęcia, uzupeł-
niono nadwątlone siły kieł-
baską z grilla i zakończono 
zawody. Następne spotka-
nie 26 kwietnia nad jezio-
rem Karolewo, gdzie korzy-
stając z gościnności Koła 
„TROĆ”, rozegrane zosta-
ną mistrzostwa koła. (nakw) 
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KALENDARIUM PSM 
30 kwietnia - zebranie plenarne Rady Nadzorczej

 4 maja - dyżur członków Rady Nadzorczej

 6 maja - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN

 7 maja - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

12 maja - Komisja Rewizyjna RN

28 maja - zebranie plenarne Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Biegły przedstawił opinię 
o sprawozdaniu finansowym 

Marcowe posiedzenie 
Rady Nadzorczej Poznań-
skiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej rozpoczęło się 
od spotkania z biegłym 
rewidentem, który badał 
sprawozdanie finansowe 
Spółdzielni za rok 2014. 
Przedstawił on swoją opi-
nię na ten temat.

Bilans sporządzony na 31 
grudnia 2014 r. po stronie 
aktywów i pasywów wyka-
zywał sumę 862.241.152,74 
zł. Rachunek zysków i strat 
za ubiegły rok zamknął się 
zyskiem netto 4.203.245,74 
zł. Zestawienie zmian w 
funduszu własnym wykaza-

ło zwiększenie kapitału wła-
snego o 82.747.833,56 zł. Ra-
chunek przepływów pienięż-
nych wykazał zwiększenie 
stanu środków pieniężnych 
netto o kwotę 1.689.980,90 
zł. Zdaniem biegłego rewi-
denta, sprawozdanie finan-
sowe we wszystkich istot-
nych aspektach przedstawia 
rzetelnie i jasno wszystkie 
informacje istotne dla oceny 
sytuacji majątkowej i finan-
sowej Spółdzielni na dzień 
31 grudnia 2014 r., jak też 
jej wyniku finansowego za 
cały rok obrotowy. Spra-
wozdanie zostało sporzą-
dzone zgodnie z wymagają-

cymi zastosowania zasada-
mi rachunkowości oraz na 
podstawie prawidłowo pro-
wadzonych ksiąg rachunko-
wych i jest zgodne z wpły-
wającymi na treść sprawoz-
dania finansowego przepi-
sami prawa i postanowie-
niami statutu Spółdzielni. 
Sprawozdanie z działalności 

PSM jest kompletne w ro-
zumieniu ustawy o rachun-
kowości, a zawarte w nim 
informacje, pochodzące ze 
sprawozdania finansowego, 
są z nim zgodne. Po tych 
stwierdzeniach członkowie 
Rady przyjęli opinię i ra-
port z badania sprawozda-
nia finansowego.

Następnie członkowie 
Rady rozpatrzyli sprawy 
członków zalegających z pła-
ceniem czynszu, postano-
wili przywrócić w prawach 
członka trzy osoby, które 
spłaciły w całości swoje dłu-
gi wobec Spółdzielni.

W związku z konieczno-
ścią zbilansowania kosztów 
zużycia gazu z wpłatami 
użytkowników lokali korzy-
stających z gazu w budyn-

kach ze zbiorczymi licznika-
mi gazu rada zaakceptowała 
decyzję Zarządu PSM z 10 
marca tego roku korygującą 
miesięczne opłaty za korzy-
stanie z gazu w następują-
cych budynkach na osiedlu 
Bolesława Chrobrego: 3, 7, 
9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
25-26-27, 32-33, 34-35, 36. 

Uchwała weszła w życie 1 
kwietnia.

Ponieważ wzrosły opła-
ty za dostarczanie do Spół-
dzielni energii cieplnej, 
Rada zaakceptowała de-
cyzję Zarządu PSM z 17 
marca zwiększająca opła-
ty stałe na centralnym 
ogrzewaniu i ciepłej wo-
dzie oraz opłaty ryczałto-
we za co i cw o 1,1% dla 
lokali znajdujących się w 
budynkach mieszkalnych, 
w których urządzenia wę-
złów cieplnych są własno-
ścią Spółdzielni, czyli dla 
budynków 30, 32, 75, 76 i 
77 na osiedlu Stefana Ba-
torego oraz budynku 12 
na osiedlu Zygmunta Sta-
rego. Uchwała weszła w ży-
cie 1 kwietnia. (big)
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Osiedle Władysława Łokietka
Mieszkańcy zdecydują o dodatkowych parkingach

Liczba mieszkań na 
najmniejszym piątkow-
skim osiedlu Władysława 
Łokietka nie zmienia się 
od lat, jest ich 1003, jed-
nak systematycznie male-
je liczba mieszkańców. Na 
koniec ubiegłego roku za-
mieszkiwało w nich nie-
spełna trzy tysiące osób 
– mówił Aleksander Mey-
za, kierownik Administra-
cji podczas części Walnego 
Zgromadzenia PSM człon-
ków zamieszkałych na os. 
Władysława Łokietka.

Obrady rozpoczęły się od 
rozpatrzenia odwołań kilku 
spółdzielców od uchwał Rady 
Nadzorczej PSM pozbawiają-
cych ich członkostwa. Pod-
stawą tych decyzji były za-
ległości w opłatach czynszu. 
Uczestnicy zebrania opowie-
dzieli się za uwzględnieniem 
odwołań tych, którzy należ-
ności wobec spółdzielni ure-
gulowali.

- Zarząd oraz członkowie 
rad robią wiele, by zmniej-
szać zaległości czynszowe. 
Zmalały one w minionym 

roku, ale to wciąż ponad 3,4 
miliona złotych – mówił w 
sprawozdaniu z działalności 
Zarządu prezes Krzysztof 
Winiarz. – Tyle pieniędzy 
więcej moglibyśmy przezna-
czyć na realizację innych za-
dań, remonty budynków, wy-
mianę instalacji czy poprawę 
sieci dróg i chodników. Środ-
ki są potrzebne także na re-
gulowanie spraw terenowo-
-prawnych, którym poświę-
camy szczególną uwagę. W 
minionych kilku latach na 
wykup gruntów wydaliśmy 
18,9 miliona zł, a przejmowa-
liśmy grunty za 5 procent ich 
wartości. Dzięki m. in. takim 
zakupom kapitał spółdzielni 
zwiększył się o 82 miliony zł. 
 Spółdzielnia jest więc w do-
brej sytuacji finansowej i na-
leżycie wypełnia zadania, co 
potwierdził biegły rewident w 
odczytanej opinii z badania 
sprawozdania finansowego.

Dobre wyniki to efekt 
systematycznych i różnorod-
nych działań podejmowanych 
przez władze spółdzielni. Ter-
momodernizacje i wymiany 

instalacji pozwalają ograni-
czyć koszty energii cieplnej i 
wody. A właśnie ich monopo-
listyczni dostawcy najbardziej 
podnoszą ceny. Poprzez prze-
targi udaje się zmniejszyć 
koszty remontów. W ubie-
głym roku wydano na nie po-
nad 25 mln zł. W tej kwocie 
znaczną część stanowią wy-
datki ponoszone na naprawy 
dewastowanych i niszczonych 
urządzeń.

– W sześć lat ocieplili-
śmy wszystkie budynki na 
osiedlu, a w trzy lata zmo-
dernizujemy wszystkie klatki 
schodowe. W tym roku zo-
staną one wyremontowane 
w blokach 7, 8, 12 i 13, a w 
przyszłym zakończymy pra-
ce w pozostałych budynkach 
– zapewnił Aleksander Mey-
za, kierownik administracji 
osiedla. – Odnowione zosta-
ną także osiedlowe śmietniki. 
Planowane są kolejne wycin-
ki drzew niszczących chodni-
ki oraz prowadzony jest eks-
peryment z natryskowym do-
ciepleniem piwnic. Jeśli to 
pionierskie rozwiązanie się 

sprawdzi, będzie wykorzysta-
ne w kolejnych blokach, gdyż 
właśnie poprzez piwnice na-
stępują największe straty cie-
pła. A w sprawie budowy ko-
lejnych miejsc parkingowych 
przeprowadzona zostanie an-
kieta wśród mieszkańców, 
gdyż projekt urządzenia do-
datkowych 62 stanowisk po-
stojowych, w miejscu wycię-
tych już topoli, wzbudził kon-
trowersje.

Uczestnicy zebrania jed-
nogłośnie udzielili absoluto-
rium prezesowi Krzysztofo-
wi Winiarzowi, i Michało-
wi Tokłowiczowi, wicepre-
zesowi Zarządu, oraz pod-
jęli uchwałę o przeznacze-
niu nadwyżki bilansowej za 
rok 2014 na cele remonto-
we i społeczno-kulturalne. 
W dyskusji nad propozycja-
mi zmian w Statucie Spół-
dzielni opowiedzieli się za 
ograniczeniem liczby człon-
ków Rady Nadzorczej z 18 
do 12 osób oraz za utrzyma-
niem dotychczasowych za-
sad funkcjonowania rad osie-
dli oraz Rady Nadzorczej. (w)

Osiedle Jana III Sobieskiego, Marysieńki i Baranowo
Nadwyżka na remonty czy bieżące utrzymanie?

Część Walnego Zgroma-
dzenia Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej od-
bywająca się w hali klubu 
zapaśniczego na osiedlu 
Jana III Sobieskiego zgro-
madziła członków miesz-
kających na tym osiedlu, 
na osiedlu Marysieńki oraz 
w domkach spółdzielczych 
w Baranowie.

Na osiem odwołań do Wal-
nego Zgromadzenia PSM od 
decyzji Rady Nadzorczej o wy-
kluczeniu z członkostwa przy-
byli na Walne na Sobieskie-
go postanowili odrzucić dwa. 
Uwzględnili jedynie odwoła-
nia osób, które w całości spła-
ciły swoje zadłużenie.

Następnie prezes Krzysz-
tof Winiarz zreferował spra-
wozdanie Zarządu za ubie-
gły rok, a kierownik admi-
nistracji, Eugeniusz Jędrzej-
czak, przedstawił informację 
o osiedlu. Rafał Kupś, prze-
wodniczący Rady Nadzorczej, 
omówił prace Rady w ubie-
głym roku.

Na osiedlu Sobieskiego, 
obok spółdzielczych, są też bu-
dynki należące do samorządu 
wojewódzkiego (były żłobek) 
oraz gminy. Od 2011 roku ad-

ministracja osiedla nie zarzą-
dza już dawnymi budynkami 
należącymi do policji, przeję-
ła je gmina i zarządza nimi 
ZKZL. Można je poznać, bo 
nie są docieplone. Wcześniej 
dla jednego z policyjnych bu-
dynków, który miał wspól-
ny węzeł cieplny ze spółdziel-
czym, udało się wynegocjować 
z policją docieplenie.

W ubiegłym roku spadło 
zadłużenie na lokalach miesz-
kalnych osiedla: z 520 tysię-
cy zł na 462 tys. zł. Jest to 
pierwsze osiedle – pochwalił 
się kierownik Jędrzejczak – w 
którym całkowicie docieplono 
wszystkie spółdzielcze bloki, 
a trzeba wiedzieć, że prace 
te rozpoczęto w roku 1996. 
Fundusz remontowy osiedla 
w ubiegłym roku wyniósł 
przeszło 5 milionów złotych. 
1 mln zł pożyczki z Centralne-
go Funduszu Remontowego 
osiedle otrzymało na remont 
loggi. W tym roku remonty 
loggi będą kontynuowane, a 
w przyszłym – zakończone. 
W tym roku rozpocznie się 
wymiana oświetlenia w piw-
nicach na ledowe, kontynu-
owana będzie wymiana piw-
nicznych okien. Sporo środ-

ków zostało wydatkowanych 
na roboty drogowe: dla bez-
pieczeństwa dzieci wybudo-
wano chodniki przy dawnych 
pieszojezdniach, wymieniane 
są też stare nawierzchnie as-
faltowe. Ponadto, na osiedlu 
prężnie działają klub seniora 
oraz klub ceramiki i rzeźby, a 
od pięciu lat we wrześniu od-
bywają się integracyjne pikni-
ki osiedlowe. W tym roku od-
będzie się on w pierwszą so-
botę września.

Po zaprezentowaniu bada-
nia bilansu odbyło się głoso-
wanie nad absolutorium dla 
Zarządu PSM. Było prawie 
jednomyślne, ostateczne wy-
niki będą jednak znane po 
podliczeniu głosów na wszyst-
kich częściach Walnego. Do-
tyczy to zresztą wszystkich 
głosowań.

Spółdzielcy z Sobieskiego 
opowiedzieli się też za upo-
ważnieniem Zarządu PSM do 
zaciągnięcia 3 mln zł kredy-
tu na termomodernizację. W 
przypadku podziału przeszło 
4-milionowej nadwyżki bilan-
sowej (pochodzi z działalno-
ści gospodarczej na osiedlach, 
wynajmu lokali itp.) za ubie-
gły rok przedstawiono miesz-

kańcom dwa projekty uchwał 
do wyboru. Pierwszy, Zarzą-
du, mówił o tym, że zyski 
z nadwyżki zgodnie z wielo-
letnią tradycją i przeznaczo-
no wyłącznie na działalność 
remontową.  Drugi projekt, 
wniesiony przez mieszkań-
ców osiedla Bolesława Śmia-
łego, przewidywał, że nadwyż-
ka mogłaby być przeznaczona 
także na pokrycie funduszu 
związanego z eksploatacją i 
utrzymaniem budynków, czyli 
na bieżące utrzymanie budyn-
ków. Zdecydowana większość 
spółdzielców na Sobieskiego 
opowiedziała się za projek-
tem Zarządu.

Następnie głosowano pro-
pozycje zmian w Statucie 
PSM. Komisja Statutowa za-
proponowała, by zmniejszyć 
liczbę członków Rady Nad-
zorczej z 18 do 12. Głosujący 
przychylili się do tego projek-
tu. Następnie głosowano pro-
pozycje mieszkańca osiedla 
Stefana Batorego wpisania do 
Statutu, że członkowie Rady 
Nadzorczej i rad osiedli peł-
nić będą funkcje społecznie. 
Nie było jednomyślności, ale 
większość opowiedziała się za 
tymi pomysłami. (maja)
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Goście w Gimnazjum nr 11 na os. Chrobrego

Jeżeli szukać placówki 
prężnej, otwartej na inte-
grację społeczności lokal-
nej, tworzącej przyjazną 
atmosferę dla każdego, 
można to znaleźć w Gim-
nazjum nr 11 (w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących 
nr 15 na osiedlu Bolesła-
wa Chrobrego). Co istot-
ne, jest to działalność re-
gularna i zapisująca się w 
tradycji placówki spotka-
niami nader owocnymi.

Przykładem może być zor-
ganizowane 6 marca spotka-
nie samorządów szkolnych 
szkół podstawowych. Zapro-
szenie przyjęły samorządy 
dwóch szkół (SP nr 34 i SP nr 
17). Całość rozpoczęła się po-

witaniem gości, którzy, to by-
ło do przewidzenia, z uśmie-
chami na twarzach ochoczo 
przystąpili do uczestniczenia 
w proponowanych zajęciach. 
A były to przemyślane i róż-
norodne propozycje, aby mło-
dzi goście mogli być prawdzi-
wie usatysfakcjonowani.

W każdej sali uczniowie 
spędzili po 15 minut, uczest-
nicząc w artystycznych wy-
zwaniach, i nie tylko. W 
pierwszej kolejności należało 
rozgrzać przepony podczas 
ćwiczeń wokalnych, swoimi 
nowymi podopiecznymi – so-
listami dyrygował Piotr Sło-
niowski. Kolejna propozycja 
okazała się zaproszeniem do 
sztuki, Joanna Bobrzyk po-

prowadziła bowiem warszta-
ty plastyczne. Ponieważ Gim-
nazjum nr 11 od lat, dzięki 
działalności J. Bobrzyk, włą-
cza się w wolontariat na rzecz 
hospicjum Palium, młodzież 
mogła spróbować swoich sił 
w samodzielnym tworzeniu 
przepięknych motyli.

Wiadomo skądinąd, że 
działacze społeczni, tacy jak 
uczniowie w samorządach 
uczniowskich, powinni ćwi-
czyć się w wystąpieniach pu-
blicznych, dlatego goście uda-
li się do następnej sali na 
warsztaty aktorskie. Po roz-
grzewce wraz z kołem teatral-
nym „No name” (opiekun – 
Aneta Pluta) wzięli udział w 
próbie spektaklu. Młodzi ak-
torzy pokazali, że mają praw-
dziwe zdolności interpreta-
cji tekstu i umiejętności te-
atralne.

Cóż by to było za spotka-
nie, gdyby wszyscy nie próbo-
wali mówić o swoich wraże-
niach w języku obcym. Mag-
dalena Szulerowicz zaintere-
sowała uczniów ćwiczenia-
mi z języka angielskiego w 
przygotowanej specjalnie na 
tę okazję prezentacji multi-
medialnej.

Prawdziwą nauką przez 

zabawę okazała się propozy-
cja Magdaleny Brzyckiej, któ-
ra zabrała gości w podróż do 
świata matematyki. Była to 
jednak niecodzienna wypra-
wa, ponieważ dzieci musiały 
się zmierzyć z prawdziwymi 
labiryntami, i nie tylko.

Energia gości ściśle współ-
grała z planami gimnazjalny-
mi, stąd ostatnim punktem 
warsztatów były rozgrywki 
sportowe przygotowane przez 
Izabelę Remblewską. Smacz-
kiem artystycznym był wy-
stęp taneczny uzdolnionych 
gimnazjalistek.

Po tak owocnie wykona-
nych zadaniach można już 
było tylko jedno – integro-
wać się przy wspólnym poczę-
stunku, radosnych dysputach 
i wymienianiu się doświad-
czeniami na temat działal-
ności samorządów szkolnych. 
Niezwykle radosną atmos-
ferę stworzyła dla gości SU 
Gimnazjum 11 Dorota Szulc. 
Nad całością czuwała także 
pedagog, Aldona Lemiesie-
wicz, która utrwaliła spotka-
nie na zdjęciach. 6 marca za-
pisze się w historii szkoły ja-
ko kolejna propozycja jedno-
cząca społeczności szkolne 
Piątkowa. (nad) 

Wiosna, wiosna wkoło...
18 marca w Gimna-

zjum nr 11, podobnie 
jak w latach ubiegłych, 
zorganizowano Międzysz-
kolne Spotkanie Klas VI 
Piątkowskich Szkół Pod-
stawowych. W tym roku 
goszczono młodzież ze 
Szkoły Podstawowej nr 
17 i Szkoły Podstawowej 
nr 34.

Spotkanie to odbyło się 
w czasie trwającego wówczas 
w gimnazjum Tygodnia Eu-
ropejskiego, którego myślą 
przewodnią był temat „Wio-
sna w Europie”. Z tej okazji 
szkoła była udekorowana bar-
wami państw europejskich, 
plakatami obrazującymi ich 
historię i tradycje oraz cha-
rakteryzującymi je gadżeta-
mi. Poza tym, na specjalnie 
przygotowanych stoiskach 
przedstawiających konkretne 
państwa, można było także 
spróbować charakterystycz-
nych dla danego kraju arty-
kułów spożywczych, ciast i 

innych wyrobów, co cieszyło 
się szczególnym zaintereso-
waniem młodzieży.

Spotkanie rozpoczęło się 
krótką akademią, podczas 
której uczniowie przedstawi-
li zwyczaje i tradycje panują-
ce w Gimnazjum nr 11. Nie 
zabrakło także wystąpień ko-
leżanek i kolegów ze szkolne-
go kabaretu, przedstawicie-
li samorządu uczniowskiego 
oraz dziewcząt z zespołu ta-
necznego.

Uroczystość otworzyła dy-
rektor Grażyna Knast, wi-
tając przybyłą młodzież i 
jej opiekunów. Następnie go-
ście wzięli udział w przygo-
towanych przez organizato-
rów konkursach i zabawach, 
na temat m.in. wiedzy o kra-
jach Unii Europejskiej, Unii 
Europejskiej jako organizacji, 
sławnych Europejczykach a 
także znajomości gwary po-
znańskiej. Trzeba było rów-
nież wykazać się umiejętno-
ściami artystycznymi, tech-

nicznymi i sportowymi. Pod-
czas wykonywania zadań oka-
zało się, że młodzi posiada-
ją wszechstronną wiedzę i 
umiejętności.

Ich praca i ogromne w 
nią zaangażowanie zostały 
nagrodzone słodkościami, a 
najbardziej aktywne osoby 
otrzymały drobne upominki.

Na zakończenie spotka-
nia wspólnie zaśpiewano pio-
senkę pod tytułem „Wiosna”. 
W jej rytmie uczestnicy po-
żegnali się, obiecując sobie, 
że jeszcze się spotkają. Opu-
ścili mury Gimnazjum nr 11 
zadowoleni, rozbawieni i roz-
śpiewani.

Dorota Szulc
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KLUB LITERACKI 

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

12 V 2015 o godz. 1800 (wtorek) w „Bistro Cezar” Zbigniew 
Masternak z Piórkowa w Górach Świętokrzyskich – pisarz, 
fi lmowiec, podróżnik, król strzelców i mistrz Polski w piłce 
błotnej. Alicja Kubiak – esej pt. „Obca Rosja”.
19 V 2015 o godz. 1800 (wtorek)  Spotkanie z Agatą Wi-
dzowską-Pasiak. Konsultacja utworów pisanych dla dzieci 
i młodzieży. Teksty wybrane do omówienia, prosimy prze-
słać: wsamraz@wp.pl
2 VI 2015 o godz. 1800 (wtorek) Publikacje, nagrody, wy-
różnienia członków Klubu Literackiego 2014-2015. Prosimy 
o przyniesienie materiałów. Prezentacja twórczości Stanisła-
wa Romaniuka.
23 VI 2015 o godz. 1800 (wtorek) Promocja nowej książki 
Dawida Junga – „Poemat o mówieniu prawdy” (Zeszyty Po-
etyckie 2014). Omir Socha – poezja śpiewana.
Spotkania w Dąbrówce i „Bistro Cezar”, os. Bolesł awa 
Chrobrego 120. Prowadzi Jerzy Grupiński

Gdy świata jest za duż o…
Rozmowa z Jerzym Grupińskim, pisarzem, opiekunem Klubu Literackiego 
„Dąbrówka”
Jak się panu udaje przez la-
ta prowadzić Klub Literacki 
i współpracować z kolejnymi 
pokoleniami twórców?

- Z pewnością jest to ambitne 
zadanie i nie zawsze łatwe, ale 
przynoszące też wiele satysfak-
cji. Klub powstał przed kilkudzie-
sięciu laty w poznańskim Zamku 
i cieszę się, że jego działalność 
jest ciągle kontynuowana. Cho-
ciaż tyle się zmienia, Klub Lite-
racki trwa i przyciąga poetów, 
pisarzy oraz ludzi zainteresowa-
nych literaturą. Właśnie obcho-
dzimy jubileusz dziesięciolecia 
obecności Klubu Literackiego w 
„Dąbrówce”. W roku 2005 szu-
kaliśmy nowej siedziby i znaleźli-
śmy gościnę w Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. Bardzo 
życzliwie przyjął nas ówczesny 
kierownik „Dąbrówki”, Ryszard Sarbak, ciągle wspierają 
nas prezesi spółdzielni i dyrektor Piątkowskiego Centrum 
Kultury oraz wielu działaczy osiedlowych. Wszystkim je-
steśmy wdzięczni za to, że przyjęli nas na Piątkowie. Czu-
jemy się tu potrzebni i akceptowani.
Przeprowadzka z centrum na kulturalne peryferia 
nie była szokiem?

- Od początku klub skupiał twórców z całego Poznania 
i Wielkopolski, bywali w nim także znani literaci mieszka-
jący na Piątkowie, jak Emilia Waśniowska, Sergiusz Ster-
na-Wachowiak, Teresa Tomsia, Andrzej Ogrodowczyk. Bar-
dzo szybko udało się nam zaaklimatyzować pośród nowych 
osiedli oraz poznać ich mieszkańców. Nasze cykliczne spo-
tkania gromadzą po kilkadziesiąt osób, a szczególną popu-
larnością cieszą się organizowane przez nas konkursy lite-
rackie. Każdego roku wyróżniające się dokonania pisarskie 
uczniów piątkowskich szkół nagradzamy Młodymi Pióra-
mi. A już po raz dziesiąty organizujemy turniej poetycki 
„O Pierścień Dąbrówki”. Bezpośrednia rywalizacja autorów 
(w IX turnieju było ich 25) ma niepowtarzalną atmosferę, 
duże emocje, chwile wzruszeń, zadumy, ale i zabawy. Po-
jawiła się kiedyś pewna pani, która wystąpiła w niezwy-
kłej kreacji, obsypana liśćmi, zaprezentowała swój wiersz 
i… zniknęła. Po prostu wystąpiła, wyszła z klubu i ślad 
po niej zaginął. Atrakcją turnieju, obok głównej nagrody 
„Pierścienia Dąbrówki”, są także wyróżnienia przyznawa-
ne przez prywatnych fundatorów: Kielnia Tadeusza oraz 
Liquor Benedictinorum – zdrowotna nalewka sporządzana 
przez właścicieli znanej poznańskiej „Apteki pod Złotym 
Lwem”. Także darowane obrazy, grafiki, rzeźby i hafty.
Jak w dobie internetu i sms-ów radzą sobie miłośni-
cy wierszy i powieści?

- Internet otwiera przed twórcami nowe możliwości 
i niektórzy szeroko je wykorzystują, piszą blogi i zamiesz-
czają w nich najróżniejsze utwory. Jednak papier nobili-
tuje. Dlatego druk w czasopismach literackich jest dla au-
tora wydarzeniem. Szkoda, że w Poznaniu, w którym nie-
gdyś tworzyli Stanisław Barańczak i Ryszard Krynicki, nie 
ukazuje się obecnie pismo literackie z prawdziwego zdarze-
nia. Staramy się to nadrobić i wydajemy w naszym Klu-
bie „Protokół Kulturalny”, w którym publikujemy chętnie 
młodzież Piątkowa. Ich utwory zamieszczane są także na 
łamach „Echa Piątkowa”, z którym blisko współpracujemy. 
Zachęcam więc wszystkich piszących do nawiązania kon-

taktu z klubem i publikacji swych 
utworów na łamach tych pism. W 
klubie można przedstawić swe pró-
by pisarskie, porozmawiać o nich. 
Jest i szansa na druk.
Styka się pan z kolejnymi po-
koleniami twórców, jacy są oni 
oraz ich dzieła?

- W oczy rzuca się często zbru-
talizowany język, wiele w nim wul-
garyzmów i obscenicznych scen. 
Autorzy odwołują się zwykle do po-
tocznego języka ulicy, chcą czytel-
nika szokować i oburzać. Mam jed-
nak przeświadczenie, że pod tą ze-
wnętrzną formą skrywa się wrażli-
wość i czułość oraz troska o pod-
stawowe wartości humanistyczne. 
To one bowiem skłaniają ludzi do 
chwytania za pióro i dzielenia się 
z innymi przemyśleniami. Wydaje 
się, że zmienia się obecnie spojrze-

nie na literaturę i szerzej kulturę, na oczekiwania z nią 
związane. Kiedyś miała ona wychowywać, wpływać na po-
stawy ludzi, kształtować pewne wartości, współcześni twór-
cy starają się uciekać od tej roli, przede wszystkim chcą 
wyrażać siebie. W nadziei, że mówiąc o sobie, opowiadają 
też przeżycia, dzieje i innych ludzi.
Czego dzisiaj ludzie szukają w poezji?

- W wierszach współczesnych młodych poetów widzę 
właściwie te same pytania stawiane przez pokolenia ich 
poprzedników: o prawdę, o sens istnienia, kim i po co je-
stem. To są pytania odwieczne, które człowiek zadaje od 
zarania swych dziejów. Jak ta dziewczyna z piątkowskie-
go liceum, która pyta w wierszu – „Co zrobić, gdy świa-
ta jest za dużo?”
I literatura udziela na nie odpowiedzi?

- Dawniej, gdy byłem młodszy, wydawało mi się, że ła-
twiej znaleźć odpowiedzi. Z biegiem lat, im się więcej prze-
żyło oraz więcej widzi i rozumie, tym jest trudniej o pro-
ste jasne rozwiązania. Nasz świat, nasze życie są bardzo 
skomplikowane. Nie ma łatwych odpowiedzi. Sztuka pró-
buje jednak ich udzielać i w niej warto szukać. Właśnie 
Klub Literacki „Dąbrówka” jest takim miejscem, w którym 
o tym wszystkim można porozmawiać. (i)
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Prosto z miasta 

Świecimy nowymi przykładami
Przedsiębiorca i cyklista z 

powołania, a prezydent mia-
sta z wyboru poznaniaków, 
nie próżnuje i sypie pomysła-
mi jak z rękawa. Co jeden, 
to lepszy od drugiego. Po-
gniewany na podpoznańskie 
samorządy, które potrakto-
wały z dezaprobatą (czytaj: 
olały) jego inicjatywę włącze-
nia gmin w granice Pozna-
nia, zapowiedział, że przeko-
na ich do zmiany stanowi-
ska tworzeniem… utrudnień 
na drogach wjazdowych do 
Poznania. Trochę sztucznych 
remontów, objazdów, korków 
i jak gminny lud w nich po-
cierpi, to zrozumie i przyjdzie 
po prośbie do władz wielkie-
go Poznania. Makiaweliczny 
pomysł polityczno-komunika-
cyjnego szantażu nie znalazł 
uznania ani wśród mieszkań-
ców gmin, ani Poznania, ani 
nawet wśród partyjnych ko-
legów. Po prawdzie, jest też 
trudny do wdrożenia. Głów-

ne poznańskie trasy są tak 
kiepsko przejezdne, że chyba 
mało kto zauważyłby te spe-
cjalne prezydenckie utrudnie-
nia. Jednak to, że taka myśl 
zrodziła się w tęgiej głowie 
wybrańca poznaniaków musi 
zastanawiać. Czym bowiem 
on nas jeszcze zaskoczy? I 
co będzie, jak od beztroskie-
go rzucania nieprzemyśla-
nych pomysłów przejdzie do 
równie zawadiackiego ich re-
alizowania?


Ale na to raczej się nie 

zanosi. Nowa władza zajmu-
je się obecnie głównie sobą, 
czyli rozdzielaniem stano-
wisk, rad nadzorczych oraz 
inszych fruktów pomiędzy 
zasłużonych oraz tępieniem 
tych, którzy z różnych wzglę-
dów, często wydumanych, 
podpadli nowym władzom. 
Spadają więc kolejne głowy 
oraz trwają reorganizacje w 
miejskich instytucjach. Sku-

tek taki, że nowi włodarze 
są tak mocno zaangażowa-
ni w prowadzenie wewnętrz-
nych rozgrywek i pokazywa-
nie, który z nich ważniej-
szy, że nie mają czasu na 
nic innego. A już zwłaszcza 
na rozwiązywanie rzeczywi-
stych problemów miasta i je-
go mieszkańców.


Poznańskie Termy Mal-

tańskie zażywają wątpliwej 
sławy jako miejsce telewi-
zyjnego widowiska „Celebri-
ty Splash”, polegającego na 
tym, że osoby znane z tego, 
że są znane, skaczą do wo-
dy. Spadają do basenu jak 
tam potrafią, jeden bokiem, 
drugi brzuchem, ale zawsze 
ochoczo o tym opowiadają 
przed kamerami, a licznie 
zgromadzona publika pod 
dyktando reżysera robi im 
aplauz. Chociaż może bar-
dziej robi idiotów z siebie, 
gdyż za możliwość oglądania 

wyczynów celebrytów, słucha-
nia ich opowieści oraz kla-
skania i wrzeszczenia na roz-
kaz musi jeszcze kupić bilety. 
Odpowiedzi na pytanie, dla-
czego setki ludzi pchają się 
na termy, by stać się trybi-
kiem w telewizyjnej machi-
nie i dlaczego potem milio-
ny oglądają ten program na 
ekranie, udzielić mogą chyba 
już tylko psychiatrzy.


W ogóle zapotrzebowanie 

na nich rośnie w Poznaniu 
w tempie zastraszającym. To 
przecież w naszym mieście 
były prokurator zabrał się 
do obrabiania banku, nożow-
nicy atakują w tramwajach, 
a przedsiębiorczy złomiarze 
kradną kilkadziesiąt pojem-
ników z materiałami promie-
niotwórczymi. Zamiast rze-
telnością i gospodarnością, 
teraz Poznań będzie świecił 
takimi przykładami?

WIST

  

Patroni ulic piątkowskich
Jan Rymarkiewicz (1811–1889)

Urodził się 21 lipca 1811 
roku w Łobżenicy w powie-
cie wyrzyskim, uczył się 
we Wschowie i Poznaniu. 
Uczestniczył w powstaniu 
listopadowym, a potem pra-
cował jako nauczyciel pry-
watny u Niegolewskich we 
Włościejewkach i u Miączyń-
skich w Trąbczynie. W la-
tach 1836 – 1840 studiował 
filozofię i historię w Berli-
nie, a potem uzyskał dok-

torat w Giessen, następnie 
był nauczycielem języków 
francuskiego, polskiego, ła-
ciny oraz historii w poznań-
skich gimnazjach Fryderyka 
Wilhelma i św. Marii Mag-
daleny. Przez pewien czas 
nawet był wicedyrektorem 
szkoły. Wiele pisywał do 
licznych czasopism poznań-
skich, m.in. do „Tygodnika 
literackiego”, „Orędownika 
Naukowego”, „Roku”, „Szko-

ły Polskiej”, zaś w latach 
1845–1846 był redaktorem 
„Gazety Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego”. Wspólnie z 
Ewarystem Estkowskim za-
łożył Towarzystwo Pedago-
giczne, należał do Poznań-
skiego Towarzystwa Przyja-
ciół Nauk i Towarzystwa Po-
mocy Naukowej.

Jan Rymarkiewicz był 
autorem szeregu podręcz-
ników z zakresu literatury, 

publikował liczne rozprawy 
naukowe dotyczące literatu-
ry staropolskiej, m.in. twór-
czości Jana Kochanowskie-
go, a także związane z gra-
matyką języka polskiego. 
Zmarł 18 października 1889 
roku. Ulica Jana Rymarkie-
wicza znajduje się na osie-
dlu Bolesława Chrobrego, 
łączy ulice Suszki i Wojcie-
chowskiego.

Marek  Rezler

Ostrzeżenia w komórce i telewizji 
Ministerstwo Administracji i Cy-

fryzacji poinformowało, że od 1 stycz-
nia 2015 roku każdy, kto ma dostęp do 
telewizji publicznej lub posiada tele-
fon komórkowy, może być powiado-
miony o potencjalnych zagrożeniach 
czy klęskach żywiołowych. Umożliwia 
to Regionalny System Ostrzegania.

Od początku roku Regionalny Sys-
tem Ostrzegania wygenerował po-
nad 800 powiadomień i ponad 200 
ostrzeżeń, a aplikacja mobilna mia-
ła ponad 100 tys. pobrań. Komunika-
ty lub ostrzeżenia obejmują m.in. ta-
kie kategorie tematyczne, jak: ogól-
ne, meteorologiczne, hydrologiczne, 
stany wód (wodowskazów). W syste-

mie umieszczane są także informacje 
dotyczące innych zagrożeń, jak np. 
poważnych wypadków drogowych, 
strajków czy ryzyka przekroczenia po-
ziomu dopuszczalnego dla pyłu.

W części „Dla kierowców” RSO za-
wiera informacje drogowe. Aplika-
cja mobilna RSO zaopatrzona została 
również w część zawierającą poradni-
ki, które w przystępny sposób przed-
stawiają zasady postępowania w sy-
tuacjach kryzysowych.

RSO działa na stronach interne-
towych urzędów wojewódzkich. Do-
stępne jest także w programach re-
gionalnych: w standardzie HbbTV, z 
wykorzystaniem napisów DVB oraz 

w telegazecie od str. 430. Ponadto, 
w programach TVP1, TVP2, TVP Kultu-
ra, TVP Historia i TVP Polonia RSO do-
stępne jest w telegazecie od str. 190. 

Użytkownicy smartfonów mo-
gą korzystać z bezpłatnej aplikacji 
w telefonach komórkowych dostępnej 
w sklepach z aplikacjami na poszcze-
gólne platformy (odpowiednio: Go-
ogle Play, Apple App Store, Windows 
Phone Store). Aplikację można wy-
szukać w sklepach po słowach kluczo-
wych „RSO” oraz „Regionalny System 
Ostrzegania”. Od 1 lipca wprowadzo-
na zostanie opcja informowania o za-
grożeniach poprzez sms-y.
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„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 

Tel. 61 822 78 57,  601 56 87 32 

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

Trójkąt małżeński
Historia zna wiele przykładów słynnych kochanek, 

faworyt królewskich, cieszących się szczególnymi 
względami władcy. Czasem nawet kobiety te posiadały 
większe przywileje niż prawowite żony, poślubiane często 
dla dobra interesów państwa czy rodu. Bywało również, 
że były tolerowane na dworach królewskich, a królowe 
wcale nie ubolewały nad tym, że nie muszą wypełniać 
małżeńskiego obowiązku.

Być kochanką żonatego mężczyzny to znaczy być kobietą 
mężczyzny, który nie jest Twój i którego nie możesz mieć. 
Czasem wydaje Ci się, że wszystko jest w porządku. Nie 
jesteś singielką, masz przy sobie mężczyznę, który obsypuje 
Cię komplementami i mówi, jak bardzo Cię kocha. Spędzacie 
razem romantyczne wieczory, czasem wyjedziecie gdzieś na 
kilka dni. Pomijając kilka „szczegółów” powinnaś czuć się jak 
najszczęśliwsza kobieta na świecie. Jednak trójkąt małżeński 
to ból samotności: osobne święta, które on spędza ze swoją 
rodziną, nagle urywane rozmowy telefoniczne, gdy do pokoju 
wchodzi jego żona, a Twój numer telefonu w jego komórce, 
zapisany jest pod imieniem „Zbyszek”. Zgadzasz się na te 
upokarzające przykrości, myśląc że w ten sposób walczysz 
o Wasz związek.

Rola kochanki to nie przypadek
Sytuacja, w której wolna kobieta wiąże się z żonatym 

mężczyzną, ma swoją etiologię. Oznacza to, że niektóre kobiety 
mogą posiadać predyspozycje, ukształtowane na podstawie 
wcześniejszych życiowych doświadczeń, do trwania w relacji, 
którą uznają za miłość, ale która jednocześnie przynosi im 
cierpienie. Zazwyczaj uczuciom tym towarzyszy poczucie 
pewnego rodzaju „braku mocy”, które nie pozwala postępować 
zgodnie z wewnętrznym pragnieniem dawania i otrzymywania 
miłości w pełni. Istnieje kilka czynników, dla których kobieta 
staje się „tą trzecią” i nie rezygnuje z relacji, pomimo własnego 
cierpienia. Najczęstszą przyczyną trwania w roli kochanki są 
nieuświadomione problemy w sferze poczucia własnej wartości. 
Związek z żonatym mężczyzną może być próbą udowodnienia 
sobie bycia „lepszą” od innej kobiety (w tym przypadku żony 
partnera). Jeżeli mężczyzna wiąże się z inną partnerką niż ta, 
której przysięgał wierność do końca życia, może to stanowić 
dla niektórych kobiet silny czynnik zwiększający poczucie 
własnej wartości. Ważnym aspektem jest tutaj poszukiwanie 
samoakceptacji i poczucia bycia wyjątkowym nie w sobie, lecz 
w oczach innych, szczególnie tych, których uwagę i uczucie, tak 
jak żonatych mężczyzn, na pozór trudno jest zdobyć.

Kolejnym czynnikiem mogącym mieć wpływ na bycie „tą 
trzecią” jest lęk przed bliskością. Nawet, jeśli żonaty mężczyzna 
nieustannie zapewnia swoją nieślubną partnerkę o niegasnącym 
uczuciu z jego strony, to związek taki, dopóki pozostanie w takim 
układzie, nie będzie pełny, tzn. uwzględniający właściwą relację 
uczuciową i zaangażowanie obu stron Jest to „idealna” sytuacja 
dla kobiet, które boją się zaangażowania i bliskości. Taki „idealny 
stan” wymaga jednak bardzo dużego kompromisu, ponieważ 
brak prawdziwej bliskości nie pozwala na doświadczanie 
rzeczywistego szczęścia i poczucia bezpieczeństwa w relacji 
z drugą osobą. Wiele kobiet, pełniących w relacji rolę kochanki, 
cierpi na emocjonalne uzależnienie, często ma poczucie, że nie 

jest w stanie odejść ze związku, gdyż wówczas ich świat uczuć 
rozpadnie się na kawałki. Osoby takie, czasem też na skutek 
wcześniejszych negatywnych doświadczeń w dzieciństwie lub 
poprzednich związków, odczuwają wysoki poziom potrzeby 
doznawania opieki i czułości.

Lęk przed samotnością sprawia, że kobiety te decydują się 
przez długie lata pozostawać w tego typu związku. Zdarza się 
też, że źródłem tkwienia w relacji o takim charakterze jest silne 
wewnętrzne pragnienie, aby odnaleźć swojego „królewicza 
z bajki” i być z nim na zawsze. Dla obserwatora z zewnątrz 
związek kobiety z żonatym mężczyzną wydaje się daleki 
od ideału. Zupełnie inna jest jednak perspektywa kobiety 
uwikłanej w taką relację: postrzega ona swoją sytuację jako 
konieczność walki o wielkie uczucie, a wszelkie działania czy 
też wyrzeczenia, które ponosi w wyniku przyjęcia roli kochanki, 
dodatkowo wzmacniają jej zaangażowanie.

Szczęście z zasznurowanymi ustami
Tylko niektóre związki kobiet z żonatymi mężczyznami kończą 

się szczęśliwie, tzn. mężczyzna kończy swoje małżeństwo i jest 
na „wyłączność” nowej partnerki. Częściej jednak dochodzi do 
sytuacji, w których kochanki długie lata pozostają w ukryciu, 
nieustannie słuchając zapewnień, że „rozwód już niedługo”.

Jeżeli jesteś w takim związku i coraz częściej czujesz się 
nieszczęśliwa, pamiętaj, że nie jest to Twoje przeznaczenie. 
Możliwe jest opuszczenie roli kochanki i po odbyciu pracy nad 
sobą odnalezienie prawdziwego szczęścia. Zastanów się, jakie 
jest i z czego wynika Twoje poczucie własnej wartości. Czy 
w dzieciństwie uczono Cię, że wartość człowieka polega na byciu 
lepszym od innych? Czy czujesz się dowartościowana dopiero 
wówczas, gdy potwierdzą to inni ludzie? Jeżeli odpowiedzi na 
te pytania są twierdzące, spróbuj popracować nad poczuciem 
własnej wartości. Zdefi niuj słowo „miłość”. 

Kobiety pełniące rolę „tej trzeciej” często uciekają od 
pełnej, głębokiej refl eksji na ten temat. Mają poczucie, że 
związek, w którym tkwią, ma wiele cech prawdziwego uczucia: 
miłość, namiętność, czułość, poświęcenie dla drugiej osoby. 
Odpychają jednak od siebie myśl, że jedną z najważniejszych 
cech szczerego, dającego szczęście uczucia, jest posiadanie 
partnera na wyłączność i pełna jawność tego faktu wobec 
siebie i świata zewnętrznego. Zastanów się, czy Twoja defi nicja 
miłości zawiera również wyrzeczenia, które przynoszą Ci 
cierpienie? Zobaczenie siebie samej i uświadomienie, kim 
byłaś przed wejściem w relację z żonatym mężczyzną, pozwoli 
Ci przypomnieć sobie, jakie są Twoje prawdziwe wartości, 
cele i marzenia. Nie ograniczaj swojego życia do relacji 
z partnerem. Kobiety uwikłane w romans z żonatym mężczyzną 
mają tendencję do zamykania się w czterech ścianach 
i czekania na telefon lub jakikolwiek inny znak od ukochanego. 
Uświadom sobie, że Twój świat nie rozpadnie się na kawałki, 
jeżeli odejdziesz z niezdrowego dla Ciebie związku. Pamiętaj, 
że Twoje życie jest dużo bogatsze. Spędzaj dużo czasu 
z przyjaciółmi, nawiązuj nowe znajomości i pielęgnuj swoje 
hobby. Jeżeli taki typ relacji przynosi Ci cierpienie, z pewnością 
nie można nazwać jej miłością. Każda z kobiet zasługuje na to, 
by być „tą jedyną”.

Małgorzata Remlein
psycholog

Autorka tekstu jest psychologiem. 
Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię 

par. Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń lękowych.
Informacje – tel. 660 140 488 lub www.malgorzataremlein.pl
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Krzyżówka
z Echem

Hasło krzyżówki z po-
przedniego numeru brzmia-
ło: Mokrego dyngusa.

BARAN (21.03 - 20.04). Całkiem fest wychodzi ci zorgowa-
nie bejmów w nowej robocie. Z wuchtą bejmów będziesz se mógł 
wraz zez znajomą wiarą lofrować po cołkim świecie.

BYK (21.04 - 21.05). Z wiosną trochę głupich, ale zaś coł-
kiem przyjemnych myśli przychodzi ci do łba. Lepiej jednak za 
wiela się nie staluj, ani tyż na bździągwy się nie glap.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Z dużym szwungiem zabieraj 
się do wiosennych porzundków wew chałupie abo na działce. Fa-
mułę też trza ustawić jak należy, zwłaszcza szczuny i kejtra.

RAK (22.06 - 22.07). Majowa rajza ze starą eką będzie fest, 
poblubracie, ponygusujecie na słonyszku. Ino zaś się nie staluj 
i bacz byś na tych balangach zdrowia i bejmów nie przenorał.

LEW (23.07 - 22.08). Przestań już udawać takiego nyrola 
i szporać bez przerwy. Daj se trochę więcej luzu i fundnij famule 
oraz znajomej wiarze słodkie abo zaproś ich na jaki wspólny wygib.

PANNA (23.08 - 22.09). Kolejnymi wymysłami szefów wew 
robocie zbytnio się nie przejmuj. Przejdzie im i jakoś przepynkasz. 
Daj se więc trochę więcej luzu i akuratnie z całą rułą rób swoje.

WAGA (23.09 - 22.10). Najwyższa pora skończyć z nyguso-
waniem, brynczeniem i glapieniem się wew komputer. Trza się 
akuratnie przyłożyć do roboty, a bejmy wnet same skapną. 

SKORPION (23.10 - 22.11). Przestań się borchać na kum-
pli, lepiej z nimi dobrze żyć. Wspólny wygib z nimi będzie całkiem 
fest. Ale zaś nie marnuj wiele czasu na blubranie po próżnicy.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Przestań już cięgiem brynczeć 
na szczunów. Trochę poszuszwolić muszą. Zabierz ich do marke-
tu i lajsnij nowe jupki.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Za frechownie w robocie se 
nie poczynaj, bo jeszcze w kalafę zarobisz i poruty se narobisz. 
Ale zaś akuratnie i z fifem rób swoje i zorguj bejmy do kabzy.

WODNIK (21.01 - 20.02). Szportowny szczun z ciebie i fif-
nych pomysłów masz we łbie pełno. Ino zaś musisz więcej chapać, 
swojego się trzymać i nie dawać się przekabacić różnym mądrym. 

RYBY (21.02 - 20.03). Szykuje ci się parę dni laby i słodkie-
go nygusowania. Ale zaś zbytnio po mieście nie lofruj, a zwłasz-
cza uważej na mele, korbole oraz insze blondki.

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

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

Gwiazdy mówią... po naszymu  

Krzyżówka nr 5

HUMORKI
- Jaka jest różnica mię-

dzy zwykłym zającem a la-
tającym?

- Latający ma na plecach 
orła.


- Coś taki przybity?
- A z czego się cieszyć? 

Dziś mi taki jeden kasę za-
brał i jeszcze zęba straciłem.

- Dresiarz?
- Nie. DENTYSTA!


- Jak mogłeś porzucić żo-

nę, zostawiając ją samą? – 
przemawia do sumienia spo-
wiadającego się ksiądz.

- Jak to samą? Zostawiłem 
ją z dziećmi…
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 Kopali w hali, teraz na boiskach
W weekend 28/29 

marca swoje rozgrywki 
zakończyła Piątkowska 
Liga Halowej Piłki Noż-
nej. Przez pięć miesię-
cy mecze odbywały się w 
każdą sobotę i niedzielę 

od rana do wieczora w 
Gimnazjum nr 12 na osie-
dlu Stefana Batorego. W 
sumie, w lidze wystarto-
wały 42 zespoły w trzech 
kategoriach wiekowych.

W najmłodszej grupie 
B (szkoły gimnazjalne, rocz-
niki 1999-2001) zagrało 14 
zespołów w systemie każ-
dym z każdym, mecz i re-
wanż, czyli zespoły roze-
grały po 26 spotkań. W su-
mie odbyły się 182 mecze i, 
co najważniejsze, wszystkie 
zespoły dotrwały do końca 
rozgrywek. Grupa była bar-
dzo wyrównana, mecze po-
kazały, że każdy może wy-
grać z każdym. Do ostatniej 
kolejki nie były wyjaśnione 
jeszcze miejsce na podium, 
o które walczyło 6 zespołów. 
I właśnie ta ostatnia kolej-
ka była kolejką wielu niespo-
dzianek i nieoczekiwanych 
wyników. Po tych wszyst-
kich meczach wykrystalizo-
wała się ostateczna tabela. 
Zdecydowanym zwycięzcą 
grupy została drużyna UKS 
12 BATORY II, która z 58 
punktami wygrała rozgryw-
ki, mimo iż w ostatniej kolej-
ce przegrała swoje dwa me-
cze. Na drugim miejscu zna-
lazła się drużyna FANTA-
STYCZNA 9 z 48 punktami, 
która wyprzedziła zespół 
WALENIE BONIN tylko o 
1 punkt. Pozostałe zespoły z 
niewielką różnicą punktową 
zajęły kolejne miejsca. Naj-
lepszym strzelcem tej kate-
gorii wiekowej został zawod-

nik zespołu UKS 12 BATO-
RY II – Mateusz Rocławski, 
który strzelił 82 bramki i 
aż o 32 wyprzedził kolejne-
go gracza. W tej kategorii 
wiekowej sędziowie pokazali 
w sumie 180 kartek.

W kategorii C (szkoły 
ponadgimnazjalne, roczni-
ki 1996-1998) wystartowa-

ło tylko 7 zespołów. Grupa 
rozgrywała swoje mecze w 
systemie czterorundowym: 
każdy z każdym. W sumie 
rozegrano 72 mecze, pod-
czas których sędziowie po-
kazali 72 kartki. W tej ry-
walizacji najlepsi okazali się 
przedstawiciele Piątkowa – 
zespół BATORY IV, który 
z liczbą 61 punktów wygrał 
zdecydowanie i zasłużenie 
tegoroczne rozgrywki. Ze-
spół ten tym samym obronił 
tytuł najlepszej drużyny z 
poprzedniej edycji ligi. Dru-
gie miejsce zajęła drużyna 
EVERYBODY WINOGRA-
DY, która zgromadziła 43 
punkty, czyli o 18 mniej niż 
zwycięzcy. Ostatnie miejsce 
na podium przypadło zespo-
łowi TECHNICZNI FANTA-
ŚCI PODOLANY, które za-
wodnicy wywalczyli dzię-
ki zwycięstwu w ostatnim 

bezpośrednim meczu z FC 
STRZESZYN 3:1. Królem 
strzelców w tej grupie zo-
stał zawodnik zespołu BA-
TORY IV – Jakub Kowal-
czyk, zdobywca 52 bramek.

W najliczniejszej grupie 
OPEN wystartowało w su-
mie 21 drużyn. Kategoria 
ta rywalizowała w systemie 
dwurundowym. W pierw-
szej rundzie grano w syste-
mie każdy z każdym Dru-
ga runda podzieliła zespoły 
na 2 podgrupy: „grupę mi-
strzowską”, gdzie zagrały 
zespoły z miejsc 1-11 oraz 
„grupę pocieszenia”, w któ-
rej rywalizowały zespoły z 
miejsc 12-21. Rywalizacja w 
tej grupie była także arcy-
ciekawa. Przed ostatnią ko-
lejką cztery zespoły miały 
szanse na podium, dzieliły 
ich bowiem w tabeli zaled-
wie 1, 2 punkty. Na doda-
tek, te cztery zespoły grały 

między sobą ostatnie me-
cze. Tak więc ostatnia ko-
lejka miała wyjaśnić nam, 
kto zostanie mistrzem li-
gi. W pierwszej konfron-
tacji zespół BALBINY zre-

misował mecz z FC NOWA 
WIEŚ 2:2. A w drugim 
CZERWONE DIABŁY po-
konały AC MATERACE 3:1. 
Oba mecze stały na wyso-

kim poziomie i dostarczyły 
kibicom wiele emocji. Tak 
więc, zwycięzcą ligi po raz 
drugi z rzędu została dru-
żyna CZERWONE DIABŁY 
z 73 punktami. Drugie miej-
sce przypadło zespołowi FC 
NOWA WIEŚ z 70 punkta-
mi, a trzecie zajęli zawod-
nicy z AC MATERACE z 
69 punktami, którzy wy-
przedzili BALBINĘ, także 
z 69 punktami, tylko dzięki 
lepszemu stosunkowi roze-
granych bezpośrednich spo-
tkań. W tym roku poziom 
rozgrywek był wysoki, na-
tomiast sędziowie pokazali 
mniej kartek niż w zeszłym 
roku. W sumie, na 310 spo-
tkań pokazano 220 kartek 
(żółtych i czerwonych). Naj-
lepszym strzelcem został za-
wodnik zespołu KRC AUTO 
– Kajetan Ziwert, jeden z 
najmłodszych graczy w li-
dze z rocznika 1998 i zdo-
bywca 76 bramek, wyprze-
dził kolejnego zawodnika o 
8 trafień (Jakub Nowak – 
MIDAS POZNAŃ).

Uroczyste zakończenie 
ligi nastąpiło kolejno w 
grupach po ostatnim roz-
granym meczu. Fundato-
rem nagród była Poznańska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa. 
Drużyny, które zakończyły 
rywalizację na miejscach od 
I – III, otrzymały pamiątko-
we puchary oraz nagrody 
rzeczowe w postaci sprzętu 
piłkarskiego i sportowego. 
Najlepsi strzelcy natomiast 
otrzymali pamiątkowe sta-
tuetki wraz z koszulką spor-
tową lub piłką.

Już od 11 kwietnia na or-

liku rozpoczęła się kolejna 
edycja zmagań sportowych 
w ramach Piątkowskiej Li-
gi Piłki Nożnej.

Robert Halaburda

Nagrodzeni w grupie B

Nagrodzeni w grupie C

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

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

bez dowozu
 

  

Nawet natura sprzyjała 

„Leśny Zakątek” – tak 
teraz nazywa się Przed-
szkole nr 187 mieszczą-
ce się w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym nr 1 
na osiedlu Władysława 
Łokietka. 20 marca od-
była się tam uroczystość 
nadania nazwy.

Około dwieście siedem-
dziesiąt dzieci wraz z za-
proszonymi gośćmi wspól-
nie świętowali ten dzień. 
Zgromadzonych powita-
ła Jolanta Zielińska-Wa-
chowiak, dyrektor Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolne-
go nr 1 w Poznaniu. Po 
uroczystej akademii przy 
dźwiękach hymnu przed-
szkola została odsłonięta 
tablica przedstawiająca lo-

gotyp placówki. Była jesz-
cze jedna atrakcja, tym ra-
zem sprawiona przez natu-

rę. Tego dnia, około godzi-
ny jedenastej gospodarze 
i zaproszeni goście wyszli 
na zewnątrz budynku, by 
obserwować częściowe za-
ćmienie Słońca.

W ramach rekreacji, 
dzieci mogły skorzystać 
z zabawy na dmuchań-

cach. Z pewnością na dłu-
go wszyscy zapamiętają te 
chwile, szczególnie, że wraz 
z początkiem wiosny budzą-
ca się po zimie przyroda za-
gościła od teraz na zawsze 
w murach Przedszkola.

Natalia Rakowska, 
Sylwia Kluczyńska
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INEA na os. SOBIESKIEGO   

w technologii światłowodowej! 

telewizja cyfrowa z blisko 200 kanałami 

wyjątkowe programy lokalne, 

w tym 

Internet nawet do 250 Mb/s

telefon stacjonarny z pakietami minut  

- zachowujesz swój numer telefonu

Zyskujesz, to co najlepsze! 

Zamów wizytę przedstawiciela INEA:
tel. 666 903 823



Na całym osiedlu Sobieskiego jest już możliwość montażu nowoczesnego 

światłowodu od INEA wprost do mieszkania. Więcej informacji o rozwiąza-

niach oferowanych przez wielkopolskiego operatora przybliża po raz pierw-

szy na łamach Echa Piątkowa - Janusz Kosiński, Prezes INEA.

Panie Prezesie, co daje światłowód  

w domu?

Światłowody są niezawodne, a tak-

że bezkonkurencyjne pod względem 

szybkości i jakości przepływu informa-

cji. To prawdziwy XXI wiek w naszych 

domach, dlatego warto skorzystać  

z tej szansy i pozwolić, aby światłowód 

zagościł w naszym mieszkaniu, jeśli 

INEA montuje je przy zawarciu umowy 

bez żadnych dodatkowych kosztów.

INEA jeszcze jakiś czas temu koja-

rzyła się głównie z telewizją kablo-

wą. Co w tej usłudze macie do zaofe-

rowania Klientom?

Wyrośliśmy z telewizji kablowej i obok 

dostępu do Internetu to najpopular-

niejsza nasza usługa. Na przestrzeni 

lat cały czas pracujemy nad jej roz-

wojem. Po telewizji analogowej, przy-

szedł czas na telewizję cyfrową, a póź-

niej – telewizję cyfrową HD. Wielu z 

naszych Abonentów już przekonało się 

do cyfrowej jakości obrazu i dźwięku. 

Badania pokazują, że coraz więcej 

czasu spędzamy przed telewizorem.

Tak. Równocześnie robimy kilka rze-

czy – oglądamy telewizję, sprawdza-

my informacje na tablecie i w tym sa-

mym czasie wysyłamy smsy. Zamiast 

wybierać, który program telewizyjny 

chcemy oglądać, możemy oglądać je-

den i nagrywać w tym samym czasie 

drugi, dzięki wykorzystaniu dekodera 

z nagrywarką.

Dlaczego tyle jest treści lokalnych  

w telewizji oferowanej przez INEA?

Sprawy, które dzieją się za przysło-

wiową miedzą, to naszym zdaniem te-

maty cieszące się prawdziwym zain-

teresowaniem widzów, dlatego INEA 

promuje lokalność. Z przyjemnością 

pokazujemy WTK, czyli stację poświę-

coną głównie życiu Poznania, Lech TV 

– pierwszy piłkarski kanał telewizyjny 

w Polsce czy TV Wielkopolska – tele-

wizję pozytywnych informacji z nasze-

go regionu. Lokalność i światłowód  

to są tematy, które wnosi INEA,  

ale korzystają na nich wszyscy.

Słysząc o światłowodzie, często my-

ślimy o szybkim Internecie.

Obecnie oferujemy naszym Abonen-

tom w sieci światłowodowej prze-

ŚWIATŁOWÓD 
NA SOBIESKIEGO

pływność do 250 Mb/s, ale jutro lub  

za rok może być ona dużo szybsza. 

Szacuje się, że w nadchodzących la-

tach będziemy potrzebować kilka-

naście razy szybszego Internetu do 

wykonywania tych samych czynności  

w sieci, co obecnie. Nasi Abonen-

ci światłowodowi nie będą musie-

li zmieniać technologii, kiedy już za 

chwilę zaczną nieć większe potrzeby 

wykorzystania Internetu niż mają dziś.  

To dobra informacja dla tych z Pań-

stwa, którzy już teraz wybierają ofertę 

światłowodową.

A telefon stacjonarny. Jest jeszcze 

zainteresowanie tą usługą?

Tyle się słyszy o tym, że ludzie rezy-

gnują z usługi telefonii stacjonarnej, 

a w naszej ofercie cieszy się wciąż 

dużym zainteresowaniem. Głównie  

ze względu na darmowe pakiety mi-

nut, które pozwalają dzwonić na nu-

mery stacjonarne nie tylko w Polsce, 

ale do najbardziej popularnych krajów 

na świecie, gdzie mamy znajomych 

czy kogoś z rodziny. Bez problemu 

można zachować swój dotychczaso-

wy numer telefonu, a wszelkimi for-

malnościami związanymi ze zmianą  

operatora zajmuje się INEA.

Znajdź swój powód, żeby mieć światłowód:

Obecnie INEA oferuje za pośrednictwem sieci światłowodowej przepływność do 250 Mb/s, a w przyszłości  

może zaoferować jeszcze więcej. O takim Internecie marzy każdy student i wynajmujący mieszkanie!

Światłowody wykazują całkowitą niewrażliwość na zakłócenia elektromagnetyczne, blokując możliwość umieszczenia 

podsłuchu lub przechwycenia transmisji. Niemożliwe jest podłączenie się osób niepożądanych do sieci światłowodowej, 

dzięki czemu Abonent zyskuje gwarancję bezpieczeństwa danych.

Sieci światłowodowe wykazują niewielką awaryjność. Pozwalają na pełne wykorzystanie ich możliwości nawet  

przez kilkanaście lat.

Włókna światłowodowe charakteryzują się małą wagą i niewielkimi wymiarami, co ułatwia montaż infrastruktury  

w mieszkaniu Abonenta.



Starcie Barcelony i Manchesteru 

City w Lidze Mistrzów równie dobrze 

można by przeprowadzić na klubowe 

telewizje. Miliony fanów wyczekują 

każdej informacji o swoich piłkarzach, 

chcą być na bieżąco i identyfikować 

się z drużyną oraz jej barwami.  

W Polsce jest tak samo, tyle że swoją 

telewizję ma na razie tylko Lech 

Poznań. Program od października 

ubiegłego roku oglądają abonenci 

INEA, największej w Wielkopolsce, 

alternatywnej sieci kablowej, 

która właśnie zawitała na osiedle 

Sobieskiego.

Co godzinę nowe informacje

- Nasi telewidzowie wracają do 

nas kilka razy w ciągu w dnia 

głównie ze względu na programy 

informacyjne - mówi Piotr 

Chołdrych, który prowadzi stację 

od samego początku. - Co godzinę 

emitujemy „Lech Flesz”, czyli serwis  

z najświeższymi informacjami z klubu. 

Pozwalamy kibicom być bliżej drużyny, 

ale też nie ograniczamy się tylko 

do pierwszego zespołu - zaznacza.  

W programie jest miejsce na juniorów, 

rezerwy, a nawet oldbojów Lecha. 

Fani Kolejorza mogą oglądać swoje 

dawne gwiazdy toczące boje o Puchar 

Polski. Dobrze ogląda się program 

„Pod lupą”, którego bohaterowie są 

prześwietlani w trakcie treningu. 

„Grałem w Kolejorzu” to seria często 

wzruszających historii dawnych 

gwiazd Lecha. W Lech TV można 

zobaczyć także konferencje prasowe 

Lecha Poznań na żywo i relacje  

z występów naszej reprezentacji,  

w których biorą udział lechici. Zdarzają 

się też niespodzianki. Tajemnicą 

Poliszynela jest to, że Barry Douglas 

komentował na wizji mecz, a młody 

napastnik Lecha - Dawid Kownacki – 

sprawdził się jako operator kamery. 

Wśród reportaży, wywiadów i meczów 

są też najświeższe wiadomości  

z piłkarskiego serca Wielkopolski: 

INEA Stadionu.

Nie tylko w Poznaniu

Coraz częściej reporterzy klubowego 

kanału Kolejorza pojawiają się w całej 

Wielkopolsce. Okazji, aby odwiedzić 

miasta kibiców Lecha - nie brakuje. 

Mecze towarzyskie, pokazowe 

treningi czy spotkania Lecha II 

promują niebiesko-białe barwy  

w całym regionie. Przede wszystkim 

jednak Lech TV sprawia, że do domów 

mieszkańców Wielkopolski piłkarze 

Lecha trafiają codzienne.

Lokalne akcenty to często także 

dzieło samych piłkarzy. - Pozdrawiam 

wszystkich fanów Lecha z Konina 

- mówił na antenie Lech TV 

uśmiechnięty piłkarz Kolejorza 

Marcin Kamiński, pochodzący 

właśnie z tego miasta. W cieszących 

się dużą popularnością pomeczowych 

kulisach coraz częściej pojawiają 

się flagi fanów z miast regionu.  

Wraz z rozwojem Lech TV więź łącząca 

Kolejorza z setkami tysięcy kibiców 

jest coraz silniejsza. Teraz Kolejorz 

jest bliżej niż kiedykolwiek. Warto  

to wykorzystać.

Nowy sezon… start

Od nowego sezonu na wizji Lech TV  

pojawia się jeszcze więcej 

publicystyki. Przed i po każdym meczu 

Kolejorza można obejrzeć studio,  

a w nim posłuchać fachowych 

komentarzy dzisiejszych i byłych 

piłkarzy oraz znanych dziennikarzy 

sportowych. Jak obiecuje Piotr 

Chołdrych, w tym sezonie zobaczymy 

w Lech TV dużo więcej materiałów 

pokazujących nie tylko piłkarską 

stronę Lecha Poznań. W końcu  

nie samą piłką człowiek żyje.

Lech TV - czyli pierwszy piłkarski 

kanał w naszym kraju - rośnie  

w siłę i rozwija się na Wielkopolskę. 

Więcej w nim będzie publicystyki 

i codziennego życia piłkarzy, nie 

tylko na murawie. Teraz kanał mogą 

oglądać mieszkańcy na osiedlu 

Sobieskiego, którzy skorzystają  

z oferty telewizyjnej INEA.

NOWY SEZON
W LECH TV

fot. Michał Nadolski, epoznan.pl
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Dzięki najnowszej

technologii zyskujesz

dostęp do wyjątkowej oferty: 

Więcej informacji pod nr tel. 666 903 823

oraz w punkcie Inotel w Tesco (ul.Opieńskiego 1), 

Poniedziałek - Sobota 9:00- 20:00 

W Poznaniu mamy 10 Biur Obsługi.

INEA - ZAWSZE Z KOLEJORZEM

telewizja cyfrowa z blisko 200 kanałami

VOD z 1000 darmowych materiałów

dekoder z nagrywarką

aplikacja do nagrywania i oglądania programów TV 

na urządzeniach mobilnych i komputerze

dostęp do programu LECH TV
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