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Piąty Bieg im. o. Józefa Jońca
wał ruch parafiadowy oraz program
edukacyjny Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało.
Od 1988 r. o. Józef Joniec organizował
Międzynarodowe Parafiady Dzieci i Młodzieży, w których corocznie bierze udział
blisko dwa tysiące młodych ludzi. Z jego
inicjatywy powstał także projekt „Katyń…
ocalić od zapomnienia”, mający na celu
upamiętnienie polskich oficerów zamordowanych w Katyniu. Ojciec Joniec zginął
pięć lat temu w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.
Bieg, w którym biorą udział zawodnicy w każdym wieku, jest jedną z największych tego rodzaju imprez biegowych w Wielkopolsce. W dziesięciu biegach dla dzieci i młodzieży wystartowało
blisko 1000 uczniów i lekkoatletów z prawie 50 placówek oświatowych z 16 miejscowości. W biegu głównym uczestniczyło ponad 200 osób z 25 miejscowości, z
6 województw. W organizacji wydarzenia
Dokończenie na stronie 19

W piątek, 17 kwietnia,
na osiedlu Jana III Sobieskiego pobiegło blisko
1200 osób. Wzięły one
udział w organizowanym
po raz piąty Poznańskim
Biegu im. o. Józefa Jońca SP. Organizator imprezy, Zespół Szkół Zakonu
Pijarów uczcił w ten sposób pamięć pijara, założyciela Stowarzyszenia Parafiada, który zainicjo-

PRZYCHODNIA TERMEDICA ZAPRASZA !!!
dla pañstwa wygody otworzyliœmy nowy budynek naszej przychodni.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PORADNI:
• specjalistycznych • lekarza rodzinnego
• zdrowia psychicznego, leczenia uzale¿nieñ
• stomatologicznej (dzieci i doroœli)
• pracowni RTG

NOWOŒÆ !
• WODOROWE TESTY ODDECHOWE
• DIETETYK – zindywidualizowane
poradnictwo ¿ywieniowe – tel. 883 – 838 – 173
• OCT – OPTYCZNA KOHERENTNA TOMOGRAFIA
– nowoczesna diagnostyka w okulistyce

TERMEDICA

NSZOZ
POZ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
Os. Boles³awa Chrobrego 101 , Poznañ
Poradnia POZ – budynek C – tel. 61 820 80 60
Poradnie specjalistyczne :
budynek A tel. 61 822 56 03 lub B 61 622 23 77
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Piątkowianie
na podium
Podczas odbywających
się od 24 do 26 kwietnia w
Zgierzu Mistrzostw Polski
Seniorów w Zapasach na
podium stanęło trzech zawodników Klubu Sportowego Sobieski Poznań. W kategorii do 80 kg pierwsze
miejsce zajął Jakub Tim, w
kategorii do 85 kg Tadeusz
Michalik był drugi, a w kategorii do 75 kg pierwsze

Walczy Edgar Babayan

miejsce zajął Edgar Babayan. Klub z Poznania wywalczył trzecie miejsce. (na)

Od lewej: Karol Górski, Marcin Pietrasik i Zuzanna Ciesielska

Turniej tenisowy wygrał
Marcin Pietrasik
17 maja Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa zorganizowała singlowy turniej tenisa ziemnego młodzieży. Odbył
się na kortach na osiedlu Jana III Sobieskiego.
Eliminacje zawodnicy rozgrywali w dwóch grupach. Do
półfinałów dotarło czterech zawodników: Karol Górski,
Aleksandra Lidwin, Marcin Pietrasik oraz Zuzanna Ciesielska. Mecz o trzecie miejsce wygrała Zuzanna Ciesielska. W finale starli się Karol Górski i Marcin Pietrasik.
Wygrał Pietrasik wynikiem 6:3. (hal)

Jakub Tim

Lato w mieście dla aktywnych
Pod takim hasłem Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, administracja osiedli Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego oraz Uczniowski Klub Sportowy „Chrobry” przy Szkole Podstawowej nr 17 organizują tegoroczne półkolonie dla dzieci.
Półkolonie odbywać się będą w czterech turnusach: od 29 czerwca do 3 lipca,
od 6 do 10 lipca, od 17 do 21 sierpnia i od
24 do 28 sierpnia. Oferta zawiera: fachową opiekę wychowawców i instruktorów w
godz. 8-15, obiad o godz. 13 oraz rozmaite
zajęcia. Świetlicowe – turnieje bilarda, pił-

karzyków, tenisa stołowego, gier planszowych, konkursy, zabawy przy muzyce itp.
Będą też wyjścia do kina, warsztaty plastyczne, teatralne oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne na kręgielni, pływalni, wycieczki plenerowe.
Zajęcia będą prowadzone w konwencji: filmowe poniedziałki, sportowe wtorki
i czwartki, wycieczkowe środy oraz relaksacyjne piątki. Zgłoszenia w godz. 16.3019 w świetlicy na os. Władysława Jagiełły
15 lub tel. 61 8225 571 oraz 601 556584.
Uczniowski Klub Sportowy „Chrobry”

organizuje kolonie, obozy i półkolonie od
2000 roku. Jest także organizatorem tegorocznej kolonii letniej dla dzieci w wieku od
7 do 14 lat w Borowicach koło Karpacza.
Odbędzie się ona od 2 do 12 sierpnia. Podczas pobytu planowane są wycieczki autokarowe do Czech oraz ciekawych miejsc w
regionie. Liczba uczestników – maksymalnie 20 osób. Klub zapewnia ubezpieczenie,
opiekę wykwalifikowanej kadry i ciekawy
program sportowo-rekreacyjny. Całkowity
koszt – 1350 zł od osoby. Nr kontaktowy
– 601 556 584. (maja)

Medale dla juniorki i kadeta

Łukasz Przybylski na podium

W kwietniu „sypnęło”
medalami dla zawodników
reprezentujących KS Sobieski Poznań. Podczas Międzynarodowych Mistrzostw Polski Kadetów rozgrywanych
w Kostrzyniu nad Odrą złoty medal w kategorii 50 kg
zdobył Łukasz Przybylski
(trener Piotr Leonarczyk).
I miejsce i złoty medal w
Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Juniorek w
Kraśniku w kat 51 kg wywalczyła Maja Lemańczyk (trener Andrzej Erbert). (na)

Maja Lemańczyk z trenerem
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PLATFORMA ELF24
- BEZPIECZEŃSTWO WE WŁASNYM DOMU

My – mieszkańcy, mamy różne wyobrażenia na temat naszego osiedla. Z reguły
chcemy, aby było ono zadbane, bezpieczne i pełne zieleni
oraz placów zabaw. Jest jednak jedna kwestia, co do której
zgadzamy się jednomyślnie –
pragniemy przede wszystkim
czuć się bezpiecznie we własnym domu. Od czego zacząć
proces zabezpieczania budynku i jego mieszkańców?
Bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa jest monitoring wizyjny zauważamy znaczną poprawę bezpieczeństwa w miejscach, gdzie zainstalowane są kamery. Należy pamiętać, aby dobrać je odpowiednio do warunków, w jakich mają pracować – temperatur, wystawienia na złe warunki pogodowe i synchronizacji z innymi systemami bezpieczeństwa, typu domofon, alarm, czy brama.
Taką synchronizację i integrację wyżej wspomnianych systemów zapewnia platforma monitorująca ELF24. Jest to absolutna innowacja i przełom w sferze bezpieczeństwa osiedli i samych mieszkańców. Dzięki niej każdy mieszkaniec ma możliwość bieżącego oglądania obrazu z kamer osiedlowych oraz we własnym budynku, a także dostęp do informacji o występujących awariach i alarmach.
W zwiększeniu poczucia naszego bezpieczeństwa pomagają też wszelkiego rodzaju alarmy, coraz częściej stosowane na naszych osiedlach. Ceny
alarmów znacznie się zmniejszyły na przestrzeni lat, a ich możliwości poszły
znacznie do przodu. Bardzo przydatne jest zainstalowanie czujek zbicia szkła
przy oknach do piwnicy, czy np. kontaktronów przy wejściach do mieszkania.
Alarm pomocy sąsiedzkiej powiadomi wybranych sąsiadów jeśli w mieszkaniu zaszła jakaś nieprawidłowość podczas naszej nieobecności (np. zalanie,
ulatnianie się gazu lub czadu, dym, pożar czy włamanie).
System inteligentnego sterowania budynkiem to kwestia, której również
należałoby się przyjrzeć bliżej. Dzięki niemu, system alarmowy wykrywając dym może automatycznie otworzyć okna w budynku. Odpowiednio połączony z systemem przeciwpożarowym, może odciąć przepływ prądu, gdy
wykryty zostanie ogień.
Platforma ELF24 oprócz wspomnianych wcześniej możliwości, posiada
także funkcję Monitoringu Personalnego. Dzięki urządzeniom, które badaliśmy i analizowaliśmy przez ponad rok, osoby (zwłaszcza starsze, chore, czy
mieszkające samotnie) mogą przebywać w domu nie bojąc się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Urządzenia noszone na szyi lub przy pasku posiadają
przycisk pomocy. Kiedy coś się wydarzy - poślizgnięcie, upadek czy jakakolwiek sytuacja zagrażająca życiu - możemy jednym przyciskiem powiadomić
do 3 wybranych osób smsem o danym incydencie.

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

RADCA

- 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

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315

instalacja systemów operacyjnych Windows
rozwiązywanie problemów z działaniem
komputera
diagnozowanie problemów sprzętowych
usuwanie wirusów i programów
instalacja i konfiguracja sieci
(routery, WI-FI, modemy ADSL, kablowe itp.)
udostępnianie internetu dla innych
komputerów
instalacja dodatkowych akcesoriów
i sterowników

dojazd gratis, faktury

ul. Dzięgielowa 27

OPRAWA OBRAZÓW
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.

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

PRAWNY

Os. B. Chrobrego –
pawilon k. Złotego Grosza
- renowacja ram
- ceramika
- materiały plastyczne

Tel. 517 750 665

Czytaj
Echo na
www.echopiatkowa.pl
www.psm.poznan.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
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Osiedla Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego

Mieszkańców mniej, remontów więcej
Rozpatrzenie odwołań
od decyzji Rady Nadzorczej o pozbawieniu członkostwa rozpoczęło obrady
części Walnego Zgromadzenia PSM dla mieszkańców osiedli Władysława
Jagiełły i Zygmunta Starego oraz członków oczekujących. Uczestnicy zebrani
w PCK „Dąbrówka” opowiadali się za uwzględnieniem odwołań tych, którzy uregulowali należności wobec spółdzielni. Nie
wszyscy odwołujący to jednak uczynili.
- Decyzje o pozbawieniu
członkostwa nie należą do łatwych, ale władze spółdzielni muszą je podejmować. Zanim one zapadną, prowadzone są długie procedury. Trwa
wyjaśnianie spraw, dłużnicy
są zapraszani na posiedzenia komisji oraz rady nadzorczej, podejmowane są różne próby rozwiązania problemu. Spółdzielnia jest wielkim
organizmem i regularne wnoszenie czynszów przez lokatorów jest podstawą jej sprawnego funkcjonowania. Dzięki
naszym działaniom wskaźniki zaległości czynszowych na-

leżą do najniższych, jednak
rocznie to jest i tak ponad
3,4 mln złotych – wyjaśniał
Krzysztof Winiarz, prezes Zarządu PSM, przedstawiając
sprawozdanie z działalności
w 2014 r.
- Możemy rozkładać zaległości na raty, szukać rożnych
możliwości ich uregulowania,
ale nigdy nie umarzamy długów. To są środki wszystkich
spółdzielców – mówił Rafał
Kupś, przewodniczący Rady
Nadzorczej PSM.
- Od kilku lat maleje liczba mieszkańców na piątkowskich osiedlach, zmniejszyła się ona o blisko 5 tysięcy.
Znaczny spadek wynikać może z wprowadzenia przez władze miasta odpłatności za odbiór odpadów komunalnych
od osoby. Na osiedlach Władysława Jagiełły i Zygmunta
Starego ubyło 91 osób i na koniec minionego roku w 41 budynkach mieszkało ok. 3320
osób. Systematycznie prowadzone wymiany instalacji, wymiany wodomierzy i ciepłomierzy, domofonów oraz modernizacje klatek schodowych
i stolarki okiennej poprawiają warunki życia lokatorów.

Rozwijamy też działalność
społeczną i kulturalną, dwie
świetlice młodzieżowe oraz
klub seniora „Królewska oaza” cieszą się dużym zainteresowaniem – mówiła Renata
Michałowska, kierownik administracji osiedli. Jest ładniej i bezpieczniej dzięki m.
in. osiedlowemu monitoringowi, który w ubiegłym roku
ujawnił 21 przypadków naruszeń prawa, w tym kradzieży
aut, uszkodzeń oraz prób pobicia. Przypadkami tymi zajęła się policja.
Zebrani z uznaniem przyjęli informacje o dobrych wynikach ekonomicznych spółdzielni, potwierdzone odczytaną na zebraniu opinią biegłego rewidenta i niemal jed-

nogłośnie przyjęli sprawozdania oraz udzielili absolutorium K. Winiarzowi, prezesowi, i M. Tokłowiczowi, wiceprezesowi Zarządu PSM. Po
dyskusji mieszkańcy opowiedzieli się za przyjęciem propozycji zmian w statucie zmniejszającej liczbę członków Rady
Nadzorczej z 18 do 12. Odrzucili natomiast proponowane
wprowadzenie w statucie zapisu, iż członkowie rad osiedli oraz nadzorczej pracują
społecznie.
Zebranie zakończyło odczytanie wniosków zgłoszonych przez uczestników zebrania, dotyczyły one kontynuowania docieplenia budynków oraz poszerzenia oferty
telewizji kablowej. (w)

Osiedle Stefana Batorego

O parkingach i oszczędnościach
Kwestie
przekształceń własnościowych zajęły sporo miejsca w wypowiedziach uczestników
części Walnego Zgromadzenia PSM dla mieszkańców osiedla Stefana Batorego. Zamiany spółdzielczego prawa w pełną własność dokonało w minionym roku 60 osób. Uwagę
części spółdzielców nadal
ogniskuje wykup gruntów.
- Przez lata 95-procentowa bonifikata na jego przeprowadzenie przysługiwała
jedynie spółdzielni. Po długich naszych staraniach oraz
wsparciu niektórych radnych,
zwłaszcza Ewy Jemielity i
Wojciecha Kręglewskiego, Rada Miasta Poznania rozszerzyła bonifikatę na wszystkich właścicieli spółdzielczych
mieszkań. PSM systematycznie wykupuje tereny od miasta. Wydaliśmy na ten cel ponad 18 mln zł i staramy się
wykupić kolejne działki pod
budynkami. Jednak przepi-

sy wymagają, by wolę wykupu nieruchomości wyrazili wszyscy właściciele poszczególnych lokali. W niektórych budynkach jest ich kilkudziesięciu i uzyskanie zgody wszystkich jest trudne. W
skrajnych przypadkach musimy występować do sądu, jednak to znacznie wydłuża proces wykupu gruntów – wyjaśniał Krzysztof Winiarz, prezes Zarządu PSM, składając
sprawozdanie z działalności
w 2014 r.
Podkreślił, że PSM jest
w dobrej sytuacji finansowej.
Dzięki systematycznie prowadzonym dociepleniom oraz
modernizacji sieci ciepłowniczej i wodociągowej, wprowadzaniu nowoczesnych urządzeń uzyskiwane są znaczne
oszczędności. W minionym
roku na remonty i modernizacje spółdzielnia wydała ponad 25 mln zł.
- Członkowie Rady Nadzorczej pilnują zasadności i
racjonalności wydatków. Dba-

ją też o bezpieczeństwo spółdzielców. Przejawia się ono w
trosce o zapewnienie właściwego funkcjonowania całej infrastruktury podziemnej. Od
stanu kilometrów rur i różnych sieci zależą warunki życia mieszkańców. Natomiast
na powierzchni do ograniczenia kradzieży i dewastacji
przyczynia się monitoring,
który obejmuje już wszystkie
osiedla – mówił Rafał Kupś,
przewodniczący Rady Nadzorczej.
Działania inwestycyjne i
remontowe prowadzone na
osiedlu przedstawił Janusz
Piskor, kierownik administracji. Kontynuowane są remonty sieci oraz wymiana ciepłomierzy i wodomierzy oraz
gruntowne modernizacje klatek schodowych. Podejmowane są starania o urządzenie kolejnych miejsc parkingowych. Sytuację pogarszają plany budowy przez deweloperów budynków na działkach wykorzystywanych jako

parkingi. Tak się dzieje w pobliżu budynku nr 10. Jest jednak szansa urządzenia parkingu ze 160 miejscami na
jednostce G.
Spór o kwestie oszczędności w spółdzielni rozstrzygnął
jeden z uczestników debaty
dowodząc, że porównał czynsz
w PSM z opłatami za podobne
lokale w innych poznańskich
spółdzielniach, i okazało się,
że jest on niższy o ok. 120 zł.
Zebrani przyjęli sprawozdanie finansowe i zdecydowali o przeznaczeniu zysku na
cele remontowe i społeczno-kulturalne. Niemal jednogłośnie udzielili absolutorium K.
Winiarzowi, prezesowi, i M.
Tokłowiczowi, wiceprezesowi
Zarządu PSM. Zdecydowaną
większością głosów opowiedzieli się za zmniejszeniem
liczby członków Rady Nadzorczej do 12 osób oraz odrzucili
propozycję wprowadzenia do
statutu zapisu, że członkowie
rad pracują społecznie. (w)
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Dni Piątkowa 2015
Tegoroczne Dni Piątkowa odbędą się 27
czerwca na osiedlu Jana III Sobieskiego. Poniżej podajemy ramowy program imprezy:

Na paznokcie…
hybrydy

Godz. 12.00 Próba zespołu Varius Manx
Godz. 14.15 Wioska Słowiańska (zabawy dla
dzieci poza sceną)
Godz. 14.15 Rozpoczęcie imprezy
Godz. 14.30 Kosmokwaki – program dla dzieci
Godz. 15.30 Osiedlowy Klub Seniora
Godz. 16.00 Zespoły dziecięce taneczne
Godz. 16.30 Zespoły dziecięce taneczne
Godz. 17.15 Duet Karo
Godz. 18.30 Kabaret Kopydłowo
Godz. 19.40 Zespół muzyczny OUTSIDER
Godz. 20.30 Przygotowania do występu Varius
Manx – konferansjer na scenie
Godz. 21.00 Gwiazda wieczoru - Varius Manx
Godz. 22.30 Pokaz ogni sztucznych
– zakończenie
Imprezę prowadzić będzie konferansjer
Wiesław Herman

SERWIS DOMOWY
Robert Arendarski

Drobne usługi mieszkaniowe i tapicerskie.
os. Kościuszkowców 23/30, 62-020 Swarzędz
e-mail: robertarendarski@wp.pl
Nie możesz doprosić się, aby ktoś z domowników
naprawił albo zrobił coś w domu?
Nie posiadasz odpowiednich narzędzi?
Stan zdrowia Tobie na to nie pozwala
albo po prostu Ci się nie chce?
Nie potrafisz lub nie masz na to czasu?
A…
Zapchał Ci się zlew, zepsuł kontakt – gniazdko,
nie działa mechanizm otwierania wersalki,
coś się zepsuło – rozpruło albo urwał się guzik
w meblu tapicerowanym…
DZWOŃ!!!
Potrzebujesz pomocy przy zmontowaniu mebli,
powieszeniu półki, umyciu okien…
DZWOŃ!!!
Masz wątpliwości, czy sprawa, w której potrzebujesz pomocy,
znajduje się w zakresie usług firmy?

ZADZWOŃ – ZAPYTAJ!!!

tel. 782 903 905
Przyjmowanie i realizacja zleceń: „24h”
Jeśli nie mogę odebrać telefonu,
oddzwaniam w ciągu godziny
lub pon. – pt. 8.00-18.00, sobota 8.00-14.00
Realizacja zleceń – w miarę możliwości jak najszybciej!!!

Witam serdecznie moich Czytelników,
chciałabym podziękować za nadsyłanie maili z różnymi pytaniami na temat problemów skórnych. Na bieżąco starałam się na nie odpowiadać.
Dużo było ostatnio pytań o zakładanie hybrydów na płytkę paznokciową.
- czy hybryda niszczy płytkę paznokci?
- na jaki czas starcza taki manicure?
- czy hybrydowe paznokcie można robić na paznokciach
u stóp?
- jak często można zakładać paznokcie hybrydowe?
- czy pod hybrydami może rozwijać się grzybica?
Zadbane dłonie i stopy to doskonała wizytówka każdej kobiety. Najprościej jest zadbać o zdrowy wygląd dłoni
i stóp za pomocą manicure i pedicure. Podczas tych zabiegów pozbywamy się zrogowaciałego naskórka i uczucia suchości. Odciski, modzele, nagniotki i wrastające paznokcie,
które nas trapiły, odchodzą w zapomnienie. Nasze stopy
i dłonie są idealnie nawilżone i gładkie.
Perfekcyjnym dopełnieniem manicure i pedicure jest pomalowanie paznokci lakierami hybrydowymi. Taki zabieg robi furorę zarówno wśród młodszych, jak i starszych kobiet.
Lakiery hybrydowe charakteryzują się niezwykłą trwałością
(około 3 tygodni), połyskiem, brakiem odprysków. Same hybrydy nie są szkodliwe dla płytki paznokciowej, pod warunkiem że są dobrze założone, a używane do zabiegu narzędzia są dobrze zdezynfekowane i wysterylizowane. Bezpieczne ściąganie hybrydów przy pomocy lanoliny, a nie acetonu, nie wpływa na pogorszenie kondycji paznokci, a wręcz
nawilża je. Częstotliwość zakładania hybrydów jest kwestią
indywidualną.
Oczywiście, powinno się robić co pewien czas przerwę.
Osobiście zalecam, żeby po 3-4 miesiącach noszenia hybrydów dać paznokciom odrobinę przerwy. Zbyt długie niedotlenianie płytki paznokciowej i niedokładne nałożenie hybrydów może doprowadzić do grzybicy paznokci. Są to jednak
skrajne sytuacje i zdarzają się bardzo rzadko.
W końcu nadchodzi długo oczekiwane lato, więc warto
pomyśleć o odświeżeniu dłoni i stóp po zimie. Zrobić prezent
dla kogoś lub dla siebie. Od 25 maja do 30 czerwca przygotowałam promocję. Pedicure, manicure z hybrydami
za jedyne 150 zł. zamiast 215 zł. Pedicure i manicure bez hybrydów za jedyne 135 zł. zamiast 190 zł.
Switłana Werk i Marcelina Jokiel

Autorką tekstu jest kosmetyczka, właścicielka
Specjalistycznego Gabinetu Kosmetycznego SWITŁANA
os. Bolesława Chrobrego paw 110
tel. 794 798 895; www.gabinetswitlana.pl
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Osiedle Bolesława Chrobrego i ul. Grobla

Dyplomy w uznaniu zasług, nie za pieniądze
Doroczne Walne Zgromadzenie PSM, części
mieszkającej na osiedlu
Bolesława Chrobrego oraz
przy ul. Grobla odbyło się
13 kwietnia.
Po sprawozdaniu z działalności Zarządu zreferowanym przez prezesa Krzysztofa Winiarza, sporo było zapytań mieszkańców o wykup
mieszkań na pełną własność
z udziałem w własności gruntu z uwzględnieniem bonifikaty przyznanej przez radnych
miejskich. Szczególnie w budynkach z dużą liczbą mieszkań są problemy. Niektórzy
właściciele nie chcą składać
wniosków o wykup gruntów.
W jednym przypadku, gdy już
28 odrębnych właścicieli złożyło zgodnie wnioski, okazało
się, że jednego wniosku brak,
bo trwa sprawa spadkowa i
trzeba będzie poczekać do jej
zakończenia. Prezes po kolei
wyczytywał numery wszystkich budynków na Chrobrego, informując mieszkańców
o postępie prac nad wykupem gruntów od miasta oraz
o przeszkodach ze strony samych mieszkańców, którzy nie

wyrażają chęci uczestniczenia
w wykupie.
Kierownik administracji
osiedla, Jerzy Czapczyk, opowiadał o wykonanych na osiedlu remontach: – Kontrowersje budzą wycinki drzew. Jest
wiele przycięć i wycięć, wszystkie zgłoszone zostały do urzędu miasta. W minionym roku zdarzało się wiele kradzieży i dewastacji. Znikały np.
wpusty do studzienek. Policja
odkryła „bazę złodziei” za budynkiem Urzędu Skarbowego.
Niestety, wpusty były potłuczone, nie nadawały się więc
do dalszego użytkowania.
Na osiedlu, w klubie seniora uruchomiono punkt porad
prawnych dla mieszkańców,
który cieszy się dużym powodzeniem. Są także: klub brydżowy, modelarstwa lotniczego, świetlica sportowa. Planowane jest dokończenie docieplania budynku nr 41 oraz 26.
W dalszej kolejności do docieplenia pozostały bloki 25, 40,
39 i dwie nowe „dwunastki”.
Pomiędzy blokami 31, 32 i 34
na świeżym powietrzu zamontowana zostanie siłownia.
Mirosława Musielińska-Klemka, przewodnicząca ra-

dy osiedla, zapowiedziała, że
we wrześniu odbędzie się spotkanie, podczas którego omawiane będą sprawy nurtujące
mieszkańców osiedla.
Dyskusję rozpoczął mieszkaniec, który zasypał zebranych mnóstwem pytań dotyczących sformułowań zawartych w sprawozdaniu Zarządu
oraz kosztów rozmaitych działań PSM. Skarżył się na śmieci, które wywożone są z osiedla zbyt rzadko, pytał o różnice w stawkach na fundusz termomodernizacyjny, stawki na
fundusz eksploatacyjny, o zysk
PSM, wpływy z reklam, dlaczego podjęto temat zabudowy
korytarzy, jakie są szczegółowe koszty remontu Dąbrówki
itp. Pytał, ile Spółdzielnia zapłaciła za dyplom od ministra
gospodarki dla prezesa PSM.
Prezes K. Winiarz odpowiadając na pytania, zauważył, że wynikają one z prywatnej animozji dyskutanta. Poinformował również, że PSM nic
nie zapłaciła za dyplom, został
on przyznany w uznaniu pracy
prezesa. Również tytuł przyznany przez Dziennik Gazetę
Prawną Spółdzielnia otrzymała jako firma dobrze zarządza-

jąca swoimi zasobami, a gazety tej nie można podejrzewać
o szczególne sprzyjanie spółdzielczości.
Co do kosztów termomodernizacji, wybierana jest firma, która jest zawsze najtańsza w przetargu. Jeśli chodzi
o zabudowę korytarzy, problem ten podniosło wielu nowych właścicieli i współwłaścicieli mieszkań. Nie godzą się,
by wspólne części budynku
zajmowali nieliczni, a koszty
utrzymania ponosili wszyscy.
PSM dążyć więc będzie do legalizacji tych zabudów.
Inny z mieszkańców pytał
o prace remontowe przy bloku
13 oraz o remonty niedawno
docieplonego budynku nr 15.
Kolejnego interesowały koszty wywozu nieczystości oraz,
czy planowane jest zamykanie
śmietników. Kierownik Czapczyk odpowiadając, zauważył,
że przy budynku nr 13 powstał
chodnik, bo nawierzchnia była już w złym stanie technicznym. Jeśli chodzi o śmieci, to
te wielkogabarytowe są dodatkowym kosztem ponoszonym
przez PSM, bo GOAP wywozi je tylko raz w roku. (maja)

Osiedle Bolesława Śmiałego

Ładniej, wygodniej i bezpieczniej
20 kwietnia br. zebranie części Walnego Zgromadzenia członków zamieszkałych i posiadających tytuł prawny do lokalu na terenie Osiedla
Bolesława Śmiałego kończyło cykl spotkań spółdzielców na poszczególnych osiedlach Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Choć przybyło na nie wielu spółdzielców, to jednak nie
było wśród nich nikogo z grupy mieszkańców tego osiedla, którzy byli inicjatorami
projektu uchwały przewidującej przeznaczenie nadwyżki budżetowej, zamiast na
fundusz remontowy, na pokrycie kosztów bieżącej eksploatacji i utrzymania mieszkań. W głosowaniu opowiedziało się więc za nim tylko
kilku uczestników, zdecydowana większość poparła propozycje zarządu zakładające
wykorzystanie tych środków

na cele remontowe oraz społeczno-kulturalne.
Zebranie rozpoczęło się
od rozpatrzenia odwołań od
decyzji pozbawiających członkostwa osoby zalegające z
płatnościami wobec spółdzielni. Następnie sprawozdanie
z działalności spółdzielni w
minionym roku przedstawił
Krzysztof Winiarz, prezes zarządu. Podkreślił dobrą sytuację ekonomiczną PSM, która
wypracowała ponad 4,2 mln
zł zysku netto. To wynik rzetelnego gospodarowania, m.
in. minimalizowania kosztów
remontów poprzez organizowanie przetargów oraz wprowadzanie nowoczesnych urządzeń i technologii ograniczających zużycie wody, ciepła czy energii elektrycznej.
Nadal jednak każdego roku
spore środki trzeba przeznaczać na naprawy zdewastowanych – przez mieszkańców? –
obiektów, klatek schodowych,
ścieżek czy zieleni. Ogółem
w minionym roku remonty

przeprowadzone na wszystkich piątkowskich osiedlach
pochłonęły ponad 25 mln zł.
Działania Rady Nadzorczej omówił jej przewodniczący Rafał Kupś. Podjęła ona 53
uchwały i większość dotyczyła najistotniejszych kwestii
dla funkcjonowania spółdzielni. Dzięki tym odpowiedzialnym decyzjom systematycznie poprawia się infrastruktura techniczna oraz estetyka
osiedli. Spółdzielcom mieszka się na nich coraz bezpieczniej i wygodniej.
Uczestnicy zebrania w
głosowaniach udzielili absolutorium K. Winiarzowi, prezesowi, i M. Tokłowiczowi, wiceprezesowi Zarządu. Przyjęli
też sprawozdania finansowe
oraz zdecydowaną większością głosów opowiedzieli się
za zmianami w statucie przewidującymi zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej
do 12 osób oraz utrzymanie
dotychczasowych zasad wynagradzania członków spółdziel-

czych rad. Podczas zebrania
zgłoszono dwa wnioski dotyczące uporządkowania piwnic oraz renowacji zieleni na
osiedlu.
***
Ostatnim etapem cyklu
osiedlowych zebrań było zsumowanie głosowań przeprowadzonych podczas poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Ich wynikiem jest
przyjęcie zdecydowaną większością głosów sprawozdań
finansowego i z działalności spółdzielczych organów
oraz udzielenie absolutorium
Krzysztofowi Winiarzowi –
prezesowi i Michałowi Tokłowiczowi wiceprezesowi Zarządu. Zdecydowano też o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej przekraczającej 4,2 mln zł
na cele remontowe i społeczno-kulturalne. Wprowadzono zmiany w Statucie PSM
zmniejszające liczbę członków w przyszłej kadencji Rady Nadzorczej do 12 osób. (w)
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Ratowanie Żurawińca

Leśna ostoja pośród osiedli

Na spacer najlepiej wybrać się do
Żurawińca. Lasek, wciśnięty między
osiedla Batorego, Śmiałego i Łokietka z jednej strony a linię kolejową
i zabudowania Naramowic z drugiej,
przyciąga mieszkańców jak magnes.
Popularność stanowi jednak wielkie
zagrożenie. Jest on bowiem zadeptywany i zaśmiecany przez okolicznych mieszkańców oraz ich czworonożnych pupilów. Największym po-

wodem degradacji tej leśnej enklawy jest jednak niedostatek wody.
A przecież, o czym przypominają specjalne tablice jest to „Rezerwat Przyrody
Żurawiniec”. Został utworzony w 1959
r. dla ochrony zespołu roślinności torfowiskowej, Porasta ona niespełna półtora hektara rynny polodowcowej. Było
w niej niegdyś nawet niewielkie jeziorko, po którym obecnie pozostało już tylko wspomnienie. Obszar rezerwatu uległ
w ostatnich latach znacznej degradacji.
Przyczynili się do niej okoliczni mieszkańcy oraz przede wszystkim zakłócenie stosunków wodnych spowodowane
licznymi inwestycjami budowlanymi w
pobliżu lasku. Większość cennych przyrodniczo roślin, jak rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna, gwiazdnica bagienna, bobrek czy turzyca i mchy torfowe zanikła. Ostały się nieliczne, jak
siedmiopalecznik błotny i wąkrota zwyczajna. Dominują jednak szuwary, krzaki i liczne śmieci pozostawiane beztrosko przez spacerowiczów. Na teren też

łakomie spoglądają deweloperzy, którzy
najchętniej by go zabudowali.
W minionych miesiącach toczyła się
więc zainicjowana przez ekologów i okolicznych społeczników batalia o uratowanie Żurawińca. Wszystko wskazuje, że zakończyła się ona powodzeniem. Na zlecenie władz miejskich naukowcy i eksperci z
UAM przeprowadzili analizy, które wskazują że można i należy uratować bezcenne
walory przyrodnicze rezerwatu. Trzeba
przede wszystkim zapewnić dopływ wody
na jego teren. Można to uczynić poprzez
skierowanie w stronę Żurawińca wód opadowych z rejonu gęsto zabudowanych ulic
Łużyckiej i Jasna Rola. Na realizację tych
przedsięwzięć w miejskim budżecie przewidziano w tym roku 700 tys. zł – poinformowano podczas niedawnego spotkania prezydenta Poznania z mieszkańcami
osiedla Łokietka i Naramowic. Jest więc
szansa, że Żurawiniec odzyska dawny
blask i będzie miejscem wypoczynku dla
mieszkańców a także leśną i torfowiskową ostoją pośród osiedlowej zabudowy. (i)

Młode Pióra zawsze wiosną
Wiosna uskrzydla – nic
dziwnego, że właśnie o tej
porze roku odbywa się Konkurs Literacki „Młode Pióra” połączony z warsztatami dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Organizatorem spotkania jest Klub
Literacki „Dąbrówka”, a
imprezę tradycyjnie przygotowuje i prowadzi Jerzy
Grupiński – opiekun klubu,
poeta, krytyk, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Już po raz dziewiąty młodzież wzięła udział w turnieju,
prezentując ciekawe wiersze
i opowiadania. Jury w składzie: Marek Słomiak, Stanisław Szwarc i Barbara Kęcińska-Lempka, po wysłuchaniu
zaprezentowanych utworów,
postanowiło pierwszą nagrodę
przyznać Emilii Kawce z Miejskiego Domu Kultury nr 1 w
Poznaniu (opiekun Katarzyna
Redlińska). Tekst „Sztuka udawania” jest protestem przeciwko sztuczności i pozorom naszego życia.
Emilia Kawka
Sztuka udawania
Sztuczny uśmiech wielorazowego użytku,
Zaklejający usta
I niewypowiedziane słowa.
Markowe ubrania
Krępujące prawdziwe ja
Niczym kaftan bezpieczeństwa.
Słowa „u mnie w porządku”
Na stałe zaprogramowane
Do naszego mózgu.
Ciało będące więzieniem,
Które wybudowaliśmy
Z popsutych marzeń.
Więzieniem skrywającym to,
Co ludzkie.

Drugą nagrodą uhonorowano Klaudię Lesińską z VII Liceum Ogólnokształcącego im.
Dąbrówki (nauczyciel Maria
Dolata). Jury doceniło piękny,
liryczny wiersz „Ślady”.
Klaudia Lesińska
Ślady
Jeszcze słychać echo słów
jeszcze pomieszczenie jaśnieje
śmiechem,
jeszcze czuć w powietrzu
zapach i ciepło ciała.
Jeszcze potrącony przypadkiem
liść piwonii
drży uparcie...
A ja dotykam wszystkiego, czego
ty dotknąłeś.
Wdycham to samo powietrze,
którym
ty oddychałeś
i powtarzam te same słowa,
które ty wypowiedziałeś.
Trzecie miejsce zajął utwór
„Dar” stylizowany na instrukcję obsługi. Jego autorką jest
Weronika Szymańska z Gimnazjum nr 11 (opiekun Joanna
Niedzielska-Jasionczak).
Weronika Szymańska
Dar
Drogi użytkowniku
Dar który otrzymałeś jest jednorazowy
Przeznaczony dla osób które rozumieją jego wartość
Używaj z rozwagą i czerp z
możliwości bo nie jest on nieskończony
Pamiętaj, że nie tylko Ty go
otrzymałeś gdyż jest ich wiele
Każdy jest inny
Jedyny w swoim rodzaju
Niektóre mogą być uszkodzone

ale nie oznacza to, że należy z
nich zrezygnować
Dar jest piękny, niepowtarzalny
a jego właściwe używanie zostanie nagrodzone.
TWÓRCA
Jury doceniło i wyróżniło Sarę Miśkiewicz z MDK
nr.1 (opiekun Katarzyna Redlińska).
Sara Miśkiewicz
Kiedyś
Byłam małą dziewczynką w warkoczykach
I błyszczących kaloszach
Goniłam tęczowe motyle
Myślałam, że ludzie mają złote serca
Rysowałam świat pełen kwiatów
A moim największym lękiem
Była burza
Wydoroślałam
Chodzę w ciężkich butach
W obawie przed atakiem świata
Biegam za tramwajami
Nie ufam nikomu
Rysuję tylko czarne obrazki
Ale nadal
Boję się burzy
Pewną dyskusję wywołała
proza Zuzanny Jakś z Gimnazjum nr 12 (opiekun Beata
Budnik), której jury przyznało wyróżnienie. Zręcznie napisana nowela „Wspomnienie
błękitu” opowiadała o miłości
żydowskiej dziewczyny i polskiego chłopca w czasie wojny. Autorce zwrócono uwagę
na niepełną znajomość okupacyjnych realiów, choć doceniono fabułę i pomysł. O
tym, jak pisze Zuzanna, można przekonać się, czytając

zakończenie jej opowiadania
„Myśli, których nie słyszę”:
Nagle uświadamiam sobie, że minęło dużo czasu,
zbyt dużo. Słońce zaczęło chować się za wysokimi wieżowcami, w domach powoli zapalają się światła, a w jednym
z nich, gdzieś w śródmieściu,
zdenerwowana kobieta krząta
się po salonie i ze zniecierpliwieniem, nerwowo poprawia
perfekcyjny makijaż. Nie wiedzieć czemu, nie mam zamiaru wracać, jest mi wspaniale
nie czuć nic. Nagle nachodzi
mnie ochota, zmoczenia się
w nieskazitelnej tafli. Wstaję ociężale i powoli zmierzam
w stronę pomarańczowej, jak
niebo podczas zachodu słońca, wody. Krok za krokiem,
zmierzam w stronę Wisły, choć
zdaje się ona być przerażająco głęboka. O krok za dużo.
Woda jest swego rodzaju wyzwoleniem, obmyciem z
grzechów, grzechów losu, jakimi są problemy. To wyzwolenie przynosi mi lekkość, wolność, jaką dysponują ptaki.
Jestem ptakiem, lekkim i tak
szczęśliwym. Wiersz o wyzwoleniu został na dachu siedmiopiętrowego bloku, a ja frunę
w rytm Nocturna Chopina ku
wolności.
Spotkanie z piszącą młodzieżą było okazją do dyskusji, a początkujący poeci i
prozaicy mogli porozmawiać
z doświadczonymi starszymi
twórcami. Do zobaczenia następnej wiosny, choć wielu
młodych zobaczymy na pewno wcześniej na imprezach
Klubu Literackiego „Dąbrówka”. (BL)
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KALENDARIUM PSM
10 czerwca - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN
11 czerwca - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN
16 czerwca - Komisja Rewizyjna RN
25 czerwca - zebranie plenarne Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Mieszkańcy do Rady piszą…

Kwietniowe
posiedzenie Rady Nadzorczej
Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej rozpoczęło się od rozpatrzenia
spraw członków zalegających z płaceniem czynszu. Członkowie Rady postanowili wykreślić z listy
członków 12 spółdzielców, uchylili też swoje
dwie wcześniejsze uchwały wykluczeniowe wobec
osób, które spłaciły w całości swoje zaległości.
Następnie wysłuchano
analizy ekonomicznej wybranych działalności PSM
za dwa pierwsze miesiące tego roku. W gospodarce zasobami mieszkaniowymi na
wszystkich osiedlach wyniki
były dodatnie. Rozliczenia
kosztów dźwigów także były
dodatnie dla osiedli.

Na podstawie korekty danych uzyskanych z oświadczeń lokatorów o liczbie osób
zamieszkujących gospodarstwa domowe 10 lutego liczba mieszkańców była niższa
o 77 osób w stosunku do
stanu na 10 grudnia 2014 r.
Za dwa miesiące tego roku
salda na zimnej wodzie na
wszystkich osiedlach były
dodatnie. Także fundusz remontowy miał dodatnie salda na wszystkich osiedlach,
nie dziwi to, główny sezon
prac remontowych wtedy się
jeszcze nie zaczął.
W związku z podpisaniem ugody z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Poznania w
sprawie wartości gruntów
wspólnych, tzn. nieprzypisanych do budynków mieszkalnych na osiedlu Władysława Łokietka, członkowie
Rady zaakceptowali decyzję
Zarządu Spółdzielni z dnia
14 kwietnia obniżającą miesięczną opłatę z tytułu wieczystego użyt-

kowania gruntów na osiedlu z 0,31 na 0,19 zł za metr
kwadratowy.
Członkowie Rady rozpatrzyli pismo mieszkańców
dotyczące termomodernizacji budynku nr 18 na osiedlu Bolesława Śmiałego. Po
przeanalizowaniu kompletu
dokumentów nie wykazano przekroczeń uprawnień
przez administrację osiedla
i Zarząd PSM. Oferta złożona przez firmę Jack Bud
była najniższa, a wskazywany przez mieszkańców inny budynek o niższym koszcie docieplenia był już wcześniej częściowo wyremontowany, dlatego zakres prac
termomodernizacyjnych był
mniejszy i mniej kosztował.
Niemniej, Rada zaleciła Zarządowi ponowną analizę i
konsultację z mieszkańcami.
Rozpatrzono też dwa pisma indywidualne od mieszkańców osiedli Bolesława
Chrobrego i Władysława Łokietka, udzielając na nie odpowiedzi.
Na koniec zajęto się sprawą artykułu w „Głosie Wielkopolskim” dotyczącego pobierania opłaty za służebność przechodu, przejazdu i parkowania dla mieszkańców budynków wznoszonych przy osiedlu Bolesława Śmiałego przez UWI.

Wbrew temu, co napisano,
PSM zapisała odpłatność za
służebność już w akcie notarialnym z 2007 roku. Wynosi ona 9 groszy miesięcznie za metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkań. 15 kwietnia tego roku wystawione zostały dwie
pierwsze faktury dla dewelopera za istniejące już budynki. Wcześniej nie można było tego uczynić, bo nie było
żadnego zamieszkałego domu. Gdy wszystkie bloki zostaną zasiedlone, wtedy od
jednego budynku PSM pobierać będzie ponad 10 tysięcy złotych rocznie. O ile taka będzie wola spółdzielców,
PSM może jednak zamknąć
drogi przed mieszkańcami
budynków UWI.
Na koniec poruszono
również temat parkingu i
parku, które miały powstać
w tej części osiedla Bolesława Śmiałego. UWI chciała
wykupić od miasta grunt
pod parking, jednak miasto Poznań wycofało się z
obietnicy jego sprzedaży i
grunty wydzierżawiło UWI.
Co do parku, były uzgodnienia, by połowę kosztów pokryła UWI, a połowę PSM.
Spółdzielcza rada osiedla
nie chce jednak partycypować w kosztach, park więc
nie powstanie. (maja)

9

ECHO 6/239 (XVIII)

KOiR - uroki odkrywania i opisywania

Rozpoczęta wiosną działalność Klubu Odkrywców
i Reporterów owocuje interesującymi wyprawami oraz
materiałami o Piątkowie widzianym oczami uczniów,
studentów i mieszkańców. Na kolejnych stronach publikujemy ich ciekawe artykuły oraz zachęcamy do dalszego wspólnego odkrywania i poznawania naszych szkół,
osiedli i okolic.
Podczas niedawnego spotkania KOiR red. Piotr Kurek, pasjonat dziennikarstwa i kolarstwa, zachęcał do wędrówek rowerowych. – Każdego roku przejeżdżam na rowerze ponad
pięć tysięcy kilometrów. Składają się na to: udział w różnych
kolarskich imprezach, przejażdżki w pobliżu Poznania oraz
wielodniowe wyprawy po sąsiednich krajach. Kocham jeździć
rowerem, poznawać ludzi oraz odkrywać nowe miejsca i cudne krajobrazy – mówił.
Młodzi adepci dziennikarstwa z zainteresowaniem słuchali opowieści o dawnych asach polskiego kolarstwa: Ryszardzie
Szurkowskim, Lechu Piaseckim i Czesławie Langu, którzy odnosili triumfy w Wyścigu Pokoju oraz mistrzostwach świata,

Pomiędzy blokami i…
weekendami

Muszę mieć plan i wszystko zapięte na ostatni guzik. A
początek studiów i wyjazd do
Poznania był dla mnie wielką
niewiadomą i niepewnością. Z
góry zakładałam najczarniejsze scenariusze, że sobie nie
poradzę, że nie poznam nikogo, z kim będę mogła spędzać
czas, choć na moim kierunku studiuje ponad sto osób.
Nie wiedziałam też, czy będę
umiała zaaklimatyzować się w
tak dużym, przynajmniej z mojej perspektywy mieście.
Mieszkam na wsi i nie lubię hałasu, ani miejskiego zgiełku. Chciałam zamieszkać w cichej okolicy, ale zastanawiałam
się czy w Poznaniu jest to możliwe. Czekało mnie miłe zaskoczenie. Wybór padł na Piątkowo, a dokładnie osiedle Jana III
Sobieskiego. Gdy pierwszy raz
przyjechałam, byłam zdziwiona
ciszą i spokojem. Dużo zieleni i
śpiew ptaków sprawiają, że wychylając głowę przez okno, można ulec złudzeniu, że jest się na
wsi. Choć do centrum Poznania
„żabi skok”, jednak nie wybieram
się tam zbyt często. Początkowo
jedyna trasa, którą znałam, pro-

a obecnie nadal są w formie i jeżdżą rekreacyjnie. Odpowiadając na pytania dotyczące kontuzji w kolarstwie, stwierdził,
że choć jego one omijają, to jednak w kolarstwie, tak jak w
życiu, potłuczenia i upadki się zdarzają, jednak wtedy najważniejsze jest się podnieść, przełamać trudności i dotrzeć do mety. – Warto czytać, pisać i podróżować, zwłaszcza rowerem.
Pamiętając oczywiście o kasku na głowie oraz zasadach ruchu drogowego – przekonywał P. Kurek.
Ciekawie upłynęło majowe spotkanie w KOiR z red. Lesławem Cubą Ciesiółką, który ze swadą opowiadał o kulisach „robienia” telewizji. Wyjaśnił, jak powstają informacyjne newsy,
prognozy pogody czy telewizja śniadaniowa. – Bywa ona krytycznie oceniana, ale ma dużą oglądalność, nadawana jest na
żywo i prowadzący ją dziennikarze muszą być profesjonalistami, potrafiącymi sobie radzić w różnych sytuacjach – mówił.
Równie interesująco przebiegło spotkanie w Klubie Literackim ze Zbigniewem Masternakiem, młodym pisarzem, filmowcem i… mistrzem kraju w piłce błotnej. Pochodzący ze
Świętokrzyskiego autor kilku książek trenował piłkę nożną, a
po kontuzji został gwiazdą KS Roztocze Krasnobród i piłkarskiej reprezentacji pisarzy. Wątki autobiograficzne związane
ze studiami na kilku kierunkach, sportem i podróżami znajdują odbicie w jego utworach. Kwestie te poruszano także w
ożywionej dyskusji.
Zapraszamy na przedwakacyjne spotkanie KOiR.
We wtorek 16 czerwca w PCK „Dąbrówce” o godz.
16 spotkamy się z uczestnikami wypraw na Antarktydę. Dyskusja w letnie upały o biegunach zimna zapowiada się ciekawie.
W ramach KOiR zachęcamy do przedstawiania wrażeń z
podróży dalekich i bliskich, w formie artykułów i fotoreportaży, które przesyłać można na adres echopiatkowa@o2.pl.

wadziła z mieszkania na uczelnię. A i tak zapamiętywałam ją
po numerach bloków, które mijałam. Teraz jest mi już łatwiej,
więc jednak to prawda, że trening
czyni mistrza. Mimo to nadal każdą „dalszą podróż” w miasto planuję w najmniejszym szczególe,
sprawdzając kilkakrotnie godzinę odjazdu autobusów i tramwajów. Spacerując po osiedlu mijam wielu ludzi, młodych i starszych, wiele dzieci bawiących się
na placach zabaw. Nie znam ich,
podobnie jak moich sąsiadów, ale
dużo osób się uśmiecha i sprawia
wrażenie bardzo sympatycznych.
Na Piątkowie spędzam czas od
poniedziałku do piątku. W każdy weekend wracam do domu rodzinnego. Zawsze tak samo szybko biegnę na autobus do mojej
miejscowości, jak odwlekam moment, w którym muszę wracać
do Poznania. Nie oznacza to, że
nie lubię tu studiować i mieszkać. Myślę, że potrzebuję jeszcze
trochę czasu. Warto poczekać, w
końcu Poznań to miasto doznań,
a Piątkowo też zapowiada się całkiem kolorowo, może nawet w
weekendy.
Kamila Skołuda

Studencki fyrtel

Każdego roku tysiące studentów z całej
Polski wybierają jedną
z poznańskich uczelni
na swoją Alma Mate, a
piątkowskie osiedla na
miejsce zamieszkania.
Są one dla nich szczególnie atrakcyjne ze
względu na sąsiedztwo
wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, największej uczelni
w mieście. Jaki więc jest
ten piątkowski studencki fyrtel?
Od kilku lat studiuję
w Poznaniu i mieszkam
właśnie na Piątkowie. Dla
nikogo nie będzie zaskoczeniem, jeżeli powiem,
że pierwsze co przychodzi
na myśl, kiedy słyszę hasło „Piątkowo”, to wieże

RTV. Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że
przeważająca większość studentów, codziennie jadących
Pestką, myśli podobnie. Betonowe kolosy stały się wizytówką osiedli oraz wskazówką nawigacyjną
dla zagubionych.
Północna, gęsto
zabudowana, część Poznania ma swoje uroki.
Przede wszystkim piękne
małe parki pomiędzy blokami, kolorowe place zabaw dla dzieci oraz wszechobecną zieleń. Nadają one
niezwykły klimat piątkowskim osiedlom.
Aura ciszy i spokoju
unosi się pomiędzy wieżami, blokami, szerokimi ulicami i parkami. Wrażenie
wzmacnia jeszcze widok
bawiących się dzieci oraz
biegaczy i rowerzystów.
Wielkie kolorowe budowle oraz oazy zieleni odróżniają Piątkowo od innych
rejonów Poznania i zachęcają do zamieszkania, i…
studiowania.
Ewa Stein
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Wszystkie twarze gimnazjum „11”

Centrum Osiedla Bolesława Chrobrego. Zgrabny plac, droga, trochę
zieleni, wyznaczają trasę
przechodniów. Tę drogę
wybiera także młodzież,
ponieważ mury szkoły zapowiadają niezwykłą przygodę. Nie dziwi zatem, że
Gimnazjum nr 11 tętni życiem od rana do wieczora.
Uczniowie są zaproszeni do zdobywania wiedzy w
sposób przemyślany, długofalowy i skuteczny. Efekty?
Choćby te z ostatniej chwili:
co roku wybieramy kandydatów do stypendium Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia.
Obecnie laury zbiera Joanna
August. Joanna Pawlak zaś
udowodniła, że lekcje biologii oraz warsztaty uczą m.
in. udzielania pierwszej pomocy – uczennica jest laureatką konkursu o tej tematyce.
Nie sposób wymienić
wszystkich osiągnięć na polu
artystycznym i sportowym,
jednak warto podkreślić, że
sukcesy osiągane są przez

uczniów regularnie. Nasi najszybsi biegacze to Damian
Skotarczak (trzecie miejsce
w „Biegu Jońca”), Kacper
Jasiak (piąte w „Biegu Chrobrego”), Kajetan Ziwert (drugie miejsce w charytatywnym
„Biegu z książką”).
Pod skrzydłami artystki
wyrastają jak grzyby po deszczu nie tylko prace uczniów,
ale i liczne nagrody, jak choćby I, II, III miejsca w konkursie „Pocztówka świąteczna

2015”. Mamy w naszym gronie tancerzy-amatorów. Poziom ich pomysłów jest tak
wysoki, że tancerki często
przywożą do szkoły puchary
(np. „Wiosenny turniej aerobiku i innych form tańca”).
Wchodząc do budynku
można natknąć się na dziwnie ubraną młodzież, w dodatku wydającą z siebie nieartykułowane dźwięki. To aktorzy, którzy w tym roku zdobyli pierwsze miejsce w konkursie teatralnym „Chichot
Pegaza” i ćwiczą swoje role.
Kto wie, czy odwiedzając naszą placówkę, nie natkniesz się na kolejną konferencję sportową (ostatnia dotyczyła gry rugby). Jeśli zaś
ucichnie gwar, to widocznie

wszyscy są w bibliotece, przecież tam to dopiero się dzieje (konkursy, akcje bookcrossingowe).
Nasza szkoła stawia na
rozwój i działanie. Za przykład może posłużyć działalność Samorządu Uczniowskiego, który ma na swoim
koncie np. prawdziwe wybory samorządowe, Wieczór
Filmowy czy Dzień Gimnazjalisty.
Chcesz, Drogi Czytelniku,
szerszych informacji? Zerknij
do kolejnego numeru gazetki
„Głos gimnazjalisty”, wejdź
na stronę internetową Gimnazjum nr 11 lub przyjdź 12
czerwca (godz. 17.30-19.30)
na festyn z okazji Dnia Dziecka.

W liceum uczą nawet chińskiego

XV Liceum Ogólnokształcące funkcjonuje w ramach
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 powstałego
z połączenia z Gimnazjum nr 11. Liceum istnieje od 24
lat i znane jest w z przyjaznej i życzliwej atmosfery oraz
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej zapewniającej
wysoki
poziom
nauczania.
Kolejne
pokolenia
absolwentów z powodzeniem kontynuują naukę na
wyższych uczelniach oraz realizują kariery zawodowe.
Zajęcia prowadzone są w przestronnych salach lekcyjnych
wyposażonych w sprzęt multimedialny. Nauka odbywa
się w systemie jednozmianowym, a warunki dydaktyczne
stawiają nasze liceum w rzędzie najlepiej wyposażonych

placówek Poznania. Szkoła dysponuje nowoczesną aulą,
w której odbywają się liczne uroczystości szkolne. Atutem
są również pełnowymiarowe sale gimnastyczne, boiska
szkolne oraz sąsiedztwo kompleksu parkowego. W XV LO
działa biblioteka z bogatym księgozbiorem, czytelnią oraz
stanowiskami komputerowymi.
Ozdobę szkoły stanowi patio, w którym wiosną i latem
uczniowie mogą spędzać przerwy lekcyjne. Szkoła zapewnia
bezpieczeństwo dzięki monitoringowi. W trosce o uczniów
klas pierwszych organizujemy na początku roku szkolnego
wyjazdy integracyjne. Inną tradycją szkoły są odbywające
się corocznie wycieczki zagraniczne oraz edukacyjne. Od
ubiegłego roku bierzemy też udział w „Marszu Pamięci” w
Katyniu. Nasze liceum z roku na rok zacieśnia współpracę z
poznańskimi uczelniami:
− Uniwersytetem Ekonomicznym (klasa akademicka)
− Instytutem Filologii Polskiej UAM (klasa patronacka)
− Wydziałem Prawa i Administracji UAM (patronat
naukowy nad realizacją przedmiotu uzupełniającego
Elementy prawa)
Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, działając w kołach naukowych, a kreatywność i przedsiębiorczość
– w Samorządzie Uczniowskim. Nowością od tego roku jest
nauka języka chińskiego. Uczniowie uczestniczą w różnorakich akcjach charytatywnych organizowanych przez Wolontariat Szkolny. Mamy też własną gazetkę „Degówkę”.
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Szkoła Podstawowa nr 35 na osiedlu Władysława Łokietka to…
Szkoła pełna przygód!
Oto prezentacje niektórych wielkich doświadczeń naszych uczniów, przysłane
do szkolnej gazetki „Teczka Władeczka”
EUD – Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy
Zachęcam wszystkich uczniów klas IV-VI do udziału w
warsztatach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Do
uczestnictwa w tych zajęciach zachęciła nas pani Irena Maluśkiewicz-Kostecka, tworząc grupę młodych ekonomistów.
Zajęcia są prowadzone w zrozumiały i ciekawy sposób. Tematy warsztatów dotyczą różnych dziedzin, np. finansów,
przedsiębiorczości, marketingu internetowego, ekologii itp.
Zadania, które wykonujemy, są łatwe, a nawet zabawne!
Wiedzę ekonomiczną przyswajamy w bardzo przystępny
sposób. Dla rodziców również odbywają się wykłady na
różne ciekawe tematy. Cieszę się, że mogłam uczestniczyć
w tych warsztatach. Na tych spotkaniach można zawrzeć
dużo nowych znajomości. Mam nadzieję, że zachęcę do
udziału w nich jak najwięcej osób. Naprawdę warto. To
świetna przygoda, dlatego uczestniczę już w drugiej edycji tego programu.
Monika Dych 5 a
Wycieczka do Warszawy
Jedną z najfajniejszych przygód, jakie przydarzyły mi się
w szkole, była szkolna wycieczka do Warszawy. Obudziłem
się bardzo wcześnie, ponieważ autokar odjeżdżał o piątej
trzydzieści nad ranem. W czasie podróży nie nudziliśmy się,
ponieważ machaliśmy do mijanych ludzi. W Warszawie widziałem dużo fajnych rzeczy, np. Stadion Narodowy. Zwiedziliśmy Pałac Prezydencki i Muzeum Sportu i Turystyki.
W Pałacu Prezydenckim widzieliśmy Panią Prezydentową.
W Muzeum Sportu zobaczyłem dużo pamiątek związanych
z polskim sportem. Widziałem koszulki polskich piłkarzy
m.in. Kazimierza Deyny. Dużą niespodzianką było zobaczenie medalu drużyny kajakarskiej, w której był nasz nauczyciel
od wf-u, pan Grzegorz Nowak. Byliśmy też w McDonaldzie.
Do domu wróciliśmy bardzo zadowoleni.
Jacek Marciniak klasa 4a
Noc w szkole
14 listopada odbyła się nasza klasowa noc filmowa w szkole, na którą od bardzo dawna czekałam. Zabrałam koc, poduszkę, latarkę i wygodny materac, a wieczorem wybrałam
się do szkoły. Gdy weszłam i zobaczyłam swoich przyjaciół,
to od razu zaczęliśmy się rozpakowywać. Potem przyszedł
czas na zabawę. Pierwszą grą było szukanie skarbów, więc
podzieliliśmy się na zespoły. Zajęło nam to dużo czasu, ale
wreszcie odnaleźliśmy skarb. Był to kosz jabłek. Gdy skończyliśmy zabawę, w sali czekała na nas pyszna pizza. Obejrzeliśmy też mnóstwo filmów. O północy nasza szkoła zamieniła się w dom strachów. Połowa klasy nie wzięła w tym
udziału, woleli pograć w piłkę, ale druga połowa poszła się
straszyć. Gdy wrócili, zaczęliśmy znowu oglądać filmy. Noc
minęła nam bardzo szybko, mimo że większość z nas wcale nie spała. Nadszedł ranek, posprzątaliśmy i poszliśmy do
domu. To była wspaniała noc, której na pewno nie zapomnę.
Agnieszka Woltyńska klasa 4 a
Żółty Koralik
Na tych zajęciach zawsze jest miło i wesoło. Pani uczy nas
różnych rozmaitych rzeczy. Na spotkaniach świetnie się bawimy i żartujemy. Panuje wspaniała atmosfera. Na ostatnim
spotkaniu robiliśmy prześliczne naszyjniki, bransoletki i kolczyki. Nie tylko projektujemy biżuterię , ale też uczymy się
ją wykańczać. Wiemy już, że nasze wyroby się podobają, bo
sprzedajemy je na przykład w czasie festynów. Pani wymyśliła, aby z okazji Dnia Kobiet chłopcy zrobili dziewczynkom
prezent. Z wielkim zaangażowaniem przygotowali nam prześliczne jaszczurki z perełek. Na zajęcia chodzi dużo osób i nie
są to tylko dziewczyny. Ci, którzy jeszcze nie przyszli mogą
żałować. To naprawdę wspaniała przygoda!
Mini playback show

Marta Dolata klasa 5 a

We wtorek, 21 kwietnia, w naszej szkole odbył się „Mini play
back show”, który stał się już naszą szkolną tradycją. Wszyscy uwielbiamy ten sposób zabawy. Od kilku tygodni klasy
ćwiczyły już układy taneczne do wybranych utworów. Nasza klasa zadecydowała, że wykonamy piosenkę „Bałkanica”. Przygotowałem podkład muzyczny i nauczyłem się tekstu. Kiedy wyszliśmy na scenę, trochę się krępowałem, ale
gdy zobaczyłem żywą reakcję publiczności, nabrałem odwagi. Pociągnąłem spontanicznie za sobą całą klasę. Byłem
w swoim żywiole, muzyka mnie niosła. Improwizowałem i
udało się świetnie. Cała aula pełna uczniów i nauczycieli biła brawo w rytm muzyki. Zostaliśmy wyróżnieni wraz z innymi dwoma klasami, które miały również wspaniałe występy. Nagrodą dla nas będzie kolejny koncert podczas Festynu
Łokietkowego w naszej szkole.
Jan Kałużny klasa 6 a
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Być w Poczcie Sztandarowym…
Jestem jedną z reprezentantów Pocztu Sztandarowego naszej
Szkoły. Ostatnio uczestniczyłam w bardzo ważnej uroczystości,
a mianowicie byłam wraz z pocztem na mszy w poznańskiej Farze z okazji 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i Święta Matki Boskiej Królowej Polski. Znajdowały się tam prawdopodobnie wszystkie Poczty Sztandarowe z całego Poznania. Po
zakończeniu uroczystej mszy odbył się przemarsz po części naszego poznańskiego Starego Rynku, a następnie wejście na Plac
Kolegiacki, gdzie przemawiał prezydent miasta Poznania. Cała uroczystość była bardzo ważna dla nas, Polaków. W Poczcie
Sztandarowym zawsze dzieje się coś ciekawego. Bycie w nim,
to wielkie wyróżnienie!
Daria Świróg klasa 6 a
Wycieczka do Krakowa
Największą moją szkolną przygodą była kwietniowa wycieczka
do Królewskiego Miasta Krakowa. Niesamowitą dla mnie była
już sama podróż pociągiem, ponieważ po raz pierwszy tak długo jechałem koleją. W Krakowie zwiedzaliśmy wiele ważnych
dla Polski miejsc historycznych. Najważniejszy dla mnie był
Wawel z królewskimi komnatami i katedra z grobami polskich
królów. Wśród nich był również król Władysław Łokietek, patron naszej szkoły. Spacerowaliśmy nad Wisłą i robiliśmy sobie
zdjęcia z ziejącym ogniem Smokiem Wawelskim. Zwiedzaliśmy
podziemia Rynku, Sukiennice, Barbakan i Bramę Floriańską. Na
Starym Rynku słuchaliśmy hejnału z wieży Kościoła Mariackiego, jedliśmy obwarzanki i kupowaliśmy pamiątki. W Collegium
Maius poczuliśmy się jak średniowieczni żacy. W muzeach podziwialiśmy obrazy Jana Matejki, o których uczymy się w szkole. To miasto ma niesamowitą atmosferę. Wracaliśmy wieczorami do hotelu i zmęczenie samo kładło nas do łóżek. Rano wstawaliśmy wypoczęci i szliśmy do jadalni, gdzie czekały na nas
ciepłe bułeczki, rogaliki i inne smakołyki. Było nam tak dobrze
na wycieczce, że w dzień powrotu z żalem żegnaliśmy Kraków.
Krzysztof Kałużny klasa 4 a
Przygody Kuchcika Rondelka
Nasza praca w Kuchcikowie polega na świetnej zabawie, poznawaniu kuchni różnych narodów, nieznanych nam kultur. Pieczemy pierniczki, torty, ciastka, kroimy warzywa i owoce na różne
sałatki. Czasami nawet nasze ciało musi zacząć się ruszać, (tańczyliśmy, kiedy poznawaliśmy kulturę grecką). Wszyscy bardzo
chętnie uczęszczają na zajęcia, kroją, pieką, mieszają i ozdabiają i
przygotowują się do przeżycia przygód na różnych kontynentach.
Alicja Wojtkowiak klasa 5 a
Ergometr dla wszystkich
Zawsze pragnąłem być zwycięzcą i te pragnienia powoli się spełniają, szczególnie wtedy, gdy daję z siebie wszystko. Ostatnio zająłem drugie miejsce w zawodach ERGOMETR DLA WSZYSTKICH, które odbyły się 27 listopada 2014 roku. Bardzo się cieszę, ponieważ w zeszłym roku w ogóle nie byłem na podium.
Po każdych zawodach jestem uśmiechnięty dlatego, że wiem, ile
potrzeba pracy i wysiłku, by ukończyć wyścig. W przyszłym roku zajmę pierwsze miejsce, to moje postanowienie. Moja mama
zawsze powtarza, że wygranym jest już ten, kto odważnie staje
na starcie. Pamiętajcie, trening czyni mistrza, zatem przede mną
wielki wysiłek, a jednocześnie kolejna szansa na sukces i możliwość przeżycia kolejnej wielkiej przygody.
Aron Himouri klasa 5 a

Nowocześnie ku przyszłości
Twórczo, wszechstronnie i nowocześnie ku przyszłości. Tak właśnie można określić rolę Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 usytuowanego na skraju rezerwatu przyrody „Żurawiniec” na Os. Władysława Łokietka. Dyrektorem jest mgr inż. Jolanta Zielińska–Wachowiak.
Zarówno Przedszkole „Leśny Zakątek”, jak i Szkoła Podstawowa nr 35

Dzień pomocy potrzebującym w Przedszkolu nr 187 - Indie

dysponują pięknym i przestronnym ogrodem, który dostarcza dzieciom wielu radości i okazji do obcowania z przyrodą.
Każde dziecko już od przedszkola zdobywa umiejętności oraz wiedzę, które są niezbędne w dalszej edukacji. Wysoki poziom nauczania,
współpraca nauczycieli na poszczególnych etapach edukacji, przyjazna
atmosfera oraz poczucie bezpieczeństwa stanowią dla pracowników
ZSP integralną i nierozłączną część codziennej pracy z wychowankami. Placówka szczyci się kadrą pedagogiczną, której wysokie kwalifikacje pozwalają uzyskiwać równie wysokie wyniki w nauczaniu. Dla
nich praca z dziećmi stanowi prawdziwą pasję życiową. Działania, które realizuje placówka pobudzają ciekawość ucznia do zdobywania wiedzy. Nasze cele realizujemy organizując zajęcia oparte na nowatorskich
metodach pracy, organizując oraz biorąc udział w licznych konkursach
plastycznych, muzycznych, sportowych, recytatorskich. Poprzez ciekawe wycieczki do obiektów naukowych i historycznych czy też wachlarz
zajęć dodatkowych, takich jak m.in. warsztaty tworzenia biżuterii, teatrzyk Koziołki, zajęcia wokalne, chór „Eko-nutki”, Akademia ruchu, język angielski, francuski.
Nasi podopieczni uczestniczą w różnego rodzaju imprezach. Szczególną popularnością cieszą się zajęcia sportowe Ergometr, Streetball,
obchody Dnia Wiosny, Festiwal Piosenki czy też Festyn Rodzinny. W
codziennej pracy zwracamy uwagę na to, by nasi wychowankowie nie
zatracili swojego dzieciństwa, a wspomnienie szkoły w życiu dorosłym
było ich najmilszym wspomnieniem.
Natalia Rakowska, Sylwia Kluczyńska
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Jak minął miesiąc?
A właściwie dwa miesiące, w
kwietniu bowiem wydawca przyspieszył zamknięcie wydania Echa
Piątkowa. Przechodząc zatem do
nadrobienia zaległości, spieszę poinformować, iż w marcu odbyło się
już drugie spotkanie prezydenta
miasta Jacka Jaśkowiaka z mieszkańcami północnej części Poznania.
Tym razem prezydenta zaprosiła rada samorządowa miasta z Naramowic, która swym zasięgiem działania obejmuje obszar m.in. osiedla
Władysława Łokietka.
PREZYDENT
NA NARAMOWICACH
Po części pierwszej tego spotkania,
odbytego w przysłowiowe cztery oczy z
radnymi samorządowymi, czyli niedostępnej dla ogółu mieszkańców, nastąpiła jego część druga, podczas której
mieszkańcy mogli zobaczyć i wysłuchać
prezydenta. Zaczął on swoje wystąpienie
od próby narzucania tematów do dyskusji, tj. kwestii lokalizacji nowego gimnazjum w tej części miasta, budowy ulicy Nowej Naramowickiej oraz propozycji przyłączenia do Poznania sąsiadujących z nim gmin, tj. Lubonia, Mosiny i
Suchego Lasu. Licznie zgromadzeni w
holu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 1 na osiedlu Władysława Łokietka
mieszkańcy podjęli dyskusję w dwóch
pierwszych zasugerowanych przez prezydenta kwestiach, pozostawiając bez
echa problem trzeci, pomimo poważnej,
czytaj finansowej (220 mln zł do podziału), argumentacji uzasadniającej pomysł
władz miasta.
LOKALIZACJA
DLA GIMNAZJUM
W kwestii lokalizacji gimnazjum prezydent powtórzył to, o czym wcześniej
doniosły już media, iż czyni starania o
pozyskanie gruntu od Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza pod budowę nowego gimnazjum w okolicy ulicy Dzięgielowej. Mieszkańcy natomiast zauważyli,
iż proponowana lokalizacja nie jest najlepsza (zmusza do dłuższych dojazdów)
i sugerowali, by gmach nowego gimnazjum powstał w okolicach ulicy Boranta lub Rubieży. Dzisiaj już wiemy, że
Uniwersytet zgodził się oddać miastu
część swojej działki, na której w niedalekiej – miejmy nadzieję – przyszłości
powstanie tak potrzebna mieszkańcom
tej części miasta szkoła.
NOWA NARAMOWICKA
Dyskusja dotycząca Nowej Naramowickiej koncentrowała się wokół problemu przebiegu trasy tramwajowej, prezydent miasta oświadczył bowiem, iż
budowa ulicy jest rzeczą przesądzoną
i dla niego pierwszoplanową, zaś problemem niezałatwionym do dzisiaj jest
przebieg tej nowej w mieście szynowej
trasy komunikacji masowej. Według

prezydenta rozpatrywane są dwa warianty tramwajowego skomunikowania
Naramowic z centrum miasta. Pierwszy to budowa trasy do ulicy Wilczak,
drugi do ulicy Garbary. W kwestii tej
głos zabrał obecny na spotkaniu prezes
Stowarzyszenia Inwestycja dla Miasta,
Paweł Sowa, mieszkaniec osiedla Władysława Łokietka, który optował za wyborem drugiej trasy, którą ewentualnie
można byłoby przedłużyć do ulicy Solnej
i dalej, poprzez skręt w prawo, umożliwić dojazd do centrum miasta lub w lewo na Rataje.
Istotnym jednak problemem przebiegu tej trasy jest ulica Szelągowska,
wzdłuż której obsuwa się nadwarciańska skarpa. Budowa tam trasy tramwajowej wymagałaby jej wzmocnienia, co
dodatkowo obciążyłoby budżet budowy
o około 20 mln zł.
Podczas dyskusji mieszkańcy podnosili najbardziej im dokuczające problemy, takie jak: konieczność szybkiego
skomunikowania Naramowic z szybkim
tramwajem poprzez udrożnienie ulic w
osi południowej, naprawa dziurawych
chodników stwarzających poważne zagrożenie dla osób z nich korzystających oraz braku wystarczającego nadzoru nad nadwarciańskimi łęgami, które są notorycznie zaśmiecane, zwłaszcza przez różne firmy budowlane operujące w tym rozwijającym się intensywnie rejonie.
POSTULATY SPÓŁDZIELNI
Niżej podpisany zasygnalizował prezydentowi trzy kwestie. Pierwsza, to
prośba o podjęcie współpracy w celu
dokończenia przerwanego wspólnego
przedsięwzięcia, tj. budowy drogi wewnętrznej łączącej m.in. szkołę na osiedlu Władysława Łokietka z ulicą Łużycką (brak jej oświetlenia). Druga kwestia
dotyczyła nadmiernie wysokich opłat pobieranych przez miasto za swoje grunty
wykorzystywane, np. pod parkingi strzeżone; opłaty te doprowadziły do nieopłacalności ich funkcjonowania. Przykładem jest już były parking strzeżony
założony przez Spółdzielnię na dzierżawionym od miasta gruncie przy ulicy Łużyckiej. Trzecią zasygnalizowaną
kwestią była konieczność ratowania Żurawińca jako wspólnego dobra i jedynego tego rodzaju obiektu przyrodniczego
w najbliższej okolicy osiedla Władysława Łokietka.
W tej ostatniej kwestii wypowiedział
się obecny na spotkaniu umundurowany
leśnik, który poinformował zebranych,
iż miasto podjęło już stosowne działania
poprzez zabezpieczenie w swoim tegorocznym budżecie stosownych środków
w kwocie ok. 700 tys. zł na zmianę stosunków wodnych Żurawińca poprzez
umożliwienie spływu do niego wód opadowych z jego otuliny. To już coś, ale pa-

miętać musimy o próbach deweloperów
o uzyskanie pozwolenia na budowę kolejnych budynków wielomieszkaniowych
w najbliższym sąsiedztwie tego pomnika przyrody lub wręcz na jego terenie.
Do tego dopuścić nie możemy dla dobra nas wszystkich, jak i przyszłych pokoleń. Kończąc wątek wizyt prezydenta miasta, przypomnę tylko, iż obiecał
on spotkać się w miesiącu marcu z władzami Spółdzielni, lecz zapewne liczne
obowiązki i kłopoty m.in. ze swoim byłym już zastępcą nie pozwoliły mu na
to. Ale my nie zapominamy o tej obietnicy i spokojnie czekamy.
WYBORY I WALNE
Przechodząc do kolejnych wydarzeń
minionych dwóch miesięcy, stwierdzić
trzeba, iż mamy już za sobą wybory do
rad osiedli, tj. organów pomocniczych
Rady Miasta Poznania oraz cykl spotkań z członkami Spółdzielni w ramach
odbytych w 2015 roku części Walnego
Zgromadzenia.
Wybory do tych najbliższych nam organów przedstawicielskich nie wywołały
wielkich emocji, o czym świadczyć może niska frekwencja wyborców nieprzekraczająca 3,8 procent uprawnionych.
Jeszcze niższą i to jedną z najniższych
frekwencji w mieście, bo na poziomie
3,2 proc., odnotowano przy wyborze Rady Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki, w której o 15 miejsc ubiegało
się tylko 16 kandydatów. Rodzi się zatem pytanie, czy wyodrębnienie tej rady jest społecznie uzasadnione? W tym
przypadku aktywność społeczna elektoratu zaprzecza sensowi jej samoistnego
funkcjonowania, pomimo niekwestionowanego dotychczasowego dorobku.
Gratulując wszystkim tym osobom,
które uzyskały mandat zaufania społecznego, życzę wszystkim, by rady swoim
codziennym, systematycznym i mądrym
działaniem przekonywały mieszkańców
do potrzeby swojego istnienia i wspierały dążenia mieszkańców do eliminowania z ich życia wszelkich barier i niedoskonałości. Bo tylko takim oddanym i
efektywnym działaniem mogą zmienić
społeczne podejście do tych samorządów i w przyszłości zwiększyć frekwencję podczas wyborów. Liczę również na
owocną ich współpracę ze Spółdzielnią.
Również i z tą społeczną aktywnością
było źle podczas odbytych już sześciu
części Walnego Zgromadzenia członków
Spółdzielni. Ogólna bowiem frekwencja wynosiła tylko 2,12 proc. uprawnionych do udziału, podczas, gdy jeszcze
rok wcześniej osiągnęła ona poziom ponad 3 proc. Obraz ten pogarsza również
fakt, iż podczas czterech części Walnego
Zgromadzenia nie było żadnej lub prawie
żadnej dyskusji, a na pozostałych dwóch
tylko dzięki dwóm osobom zebrani mogli
Dokończenie na stronie 14
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Z notatnika miejskiego strażnika
 Do Zarządu Transportu Miejskiego
zgłoszono informację o konieczności
uporządkowania zalegających śmieci
na terenie PST na wysokości budynku nr 7 na osiedlu Zygmunta Starego. Śmieci zostały uprzątnięte.
 Zarząd Dróg Miejskich poinformowano o konieczności usunięcia piasku
zalegającego przy krawężnikach, na
jezdniach i poboczach chodników na
35 ulicach Piątkowa.
 Natomiast do Zarządu Komunalnych
Zasobów Mieszkaniowych zgłoszono
informację na temat uporządkowania
śmieci zalegających na terenie dziesięciu posesji przy ul. Andaluzyjskiej,
Toskańskiej, Normandzkiej, Katalońskiej i Sycylijskiej.
 W kwietniu funkcjonariusze piątkowskiego referatu Straży Miejskiej Poznania na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów nałożyli 63 blokady, pouczyli 28 kierowców, a 35 ukarali mandatami.
 W tymże miesiącu czterokrotnie kontrolowali targowiska. Nieprawidłowości nie stwierdzili.
 33 razy lustrowali miejsca znane z
bytowania bądź grupowania się osób
bezdomnych. Na miejscu przeprowa-









dzili 28 rozmów z bezdomnymi na
temat możliwości otrzymania wsparcia socjalnego. Żadna z tych osób nie
wyraziła chęci udzielenia sobie takiej
pomocy. Jednej osobie umożliwili skorzystanie z pomocy medycznej.
Municypalni z Piątkowa dwukrotnie interweniowali w przypadkach
żebractwa. Miały one miejsce przy
Chacie Polskiej na osiedlu Bolesława
Chrobrego oraz u zbiegu ulic Lechickiej i Umultowskiej.
Strażnicy miejscy z Piątkowa w kwietniu ujawnili 24 nielegalne wysypiska
odpadów. Do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania wysłali trzy zlecenia
usunięcia wysypiska. Własnym staraniem strażników zlikwidowano 33
wysypiska śmieci (cześć z poprzedniego miesiąca).
W kwietniu strażnicy skontrolowali
osiem posesji, czy zamieszkujący w
nich nie spalają odpadów w piecach
grzewczych. Nie stwierdzili żadnego
takiego faktu.
W kwietniu kilku różnym firmom
zgłoszono informacje o konieczności
uporządkowania śmieci na terenach,
za które te firmy odpowiadają.

 4 kwietnia strażnicy doprowadzili do
naprawy przez pracowników Aquanetu cieknącego hydrantu na ul. Naramowickiej.
 13 kwietnia strażnicy znaleźli na ul.
Znanieckiego 4 następujące przedmioty: dwa reflektory do auta marki BMW, mikroskop, wagę, metalowe naczynia, parę butów oraz czapkę. Oddali je do biura rzeczy znalezionych.
 16 kwietnia strażnicy doprowadzili do naprawy przez pracowników
spółki Trust drabinki, z której wystawały gwoździe zagrażające dzieciom na terenie placu zabaw przy
ul. Błażeja.
 23 kwietnia strażnicy zabezpieczyli uszkodzoną studzienkę telekomunikacyjną na chodniku przy zbiegu
ulic Znanieckiego i Troczyńskiego.
Właścicielowi (TPSA) nakazali jej
naprawę
 27 kwietnia patrol udał się na przystanek PST przy ul. Kurpińskiego,
gdzie przebywał bezdomny znajdujący się pod wpływem alkoholu. Wezwano pogotowie ratunkowe, którego lekarz wydał dyspozycję przewiezienia
mężczyzny do szpitala. (rafa)

Jak minął miesiąc?
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przysłuchiwać się toczonej polemice na
temat podjętych decyzji i ich skutków.
A było o czym dyskutować, tegoroczne
Walne Zgromadzenie rozpatrywało bowiem dwa istotne wnioski o zmiany w
statucie. Pierwszy dotyczył zmniejszenia
z 16 do 12 osób składu liczebnego Rady Nadzorczej, drugi zaś – grupy mieszkańców osiedla Stefana Batorego – dotyczył likwidacji diet dla członków organów
przedstawicielskich Spółdzielni.
Oceniając ten stan rzeczy, optymiści
powiedzą, iż odzwierciedla on ogólną,
pozytywną dotychczasową ocenę dorobku Spółdzielni i wyznaczonych na przyszłość kierunków jej działań. Pesymiści
natomiast stwierdzą, iż Walne Zgromadzenie to nie to samo, co Zebrania Grup
Członkowskich, na których można było spierać się z władzami Spółdzielni o
różne sprawy i domagać się rozwiązań
eliminujących istniejące niedogodności.
Rozstrzygnięcia tego dylematu nie można pozostawić upływającemu czasowi i
twierdzić, że życie pokaże, kto w tym
sporze miał rację. Należy podjąć wysiłek myślowy, by jak najszybciej doprowadzić do większej identyfikacji członków
ze swoją Spółdzielnią by pozostawić ją
potomnym w lepszej sytuacji materialnej, organizacyjnej i kadrowej.
SPOTKANIA „ŚMIECIOWE”
W miesiącu marcu i kwietniu Bar-

tosz Wieliński, dyrektor biura GOAP-u, zaprosił przedstawicieli spółdzielni
mieszkaniowych i innych administratorów nieruchomości dla omówienia bieżącej sytuacji „śmieciowej” oraz przedyskutowania nowego projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku
w Związku Międzygminnym. Chodziło o nieustające wytykanie GOAP-owi
niedociągnięć w zakresie realizacji swoich obowiązków, które to niedociągnięcia obserwować można do dzisiaj. Nie
ma bowiem tygodnia, by kierownicy administracji naszych osiedli nie zgłaszali
problemów z obsypami pojemników na
śmieci lub na odpady posegregowane.
Zmusza to do słania e-maili do GOAP-u oraz zwiększenia obciążania gospodarzy budynków i administratorów zabiegami o doraźne sprzątanie wokół altan
śmietnikowych. Drugie spotkanie w GOAP-ie było dyskusją nad nowym regulaminem, który umożliwiła wychwycenie
niektórych spraw nieuregulowanych, np.
konieczności sprzątania obsypów przez
obsługę śmieciarek, a nie przez gospodarzy budynków. Najistotniejszą rzeczą
wynikającą z tej dyskusji jest wola zwiększenia do czterech razy w roku wywozu
z terenu osiedli tzw. gabarytów. Trzymajmy zatem kciuki, by ten regulamin
Rada Miasta Poznania przyjęła i mógł
on obowiązywać w Poznaniu od jesieni
tego roku, jak zapowiedział organizator
spotkania.

NOWE PROPOZYCJE
W minionym okresie odbyły się również po dwa spotkania w ramach Uniwersytetu Piątkowskiego oraz Klubu Odkrywców i Reporterów. W ramach tego
pierwszego Sławomir Pietras, były dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu, w
marcu mówił barwnie i anegdotycznie o
wybitnym Polaku, jakim był niewątpliwie Jerzy Waldorff. Natomiast w kwietniu, prof. Andrzej Sakson, były dyrektor
Instytutu Zachodniego, mówił o Rosji,
jej prezydencie Włodzimierzu Putinie
oraz o wojnie rosyjsko – ukraińskiej.
Obie nowe propozycje programowe
Spółdzielni w ramach prowadzonej działalności kulturalnej powoli zapisują się
w jej historii, jednak – co może budzić
refleksję – nieduże jest zainteresowanie
obiema inicjatywami. To powinno się w
najbliższym czasie zmienić, by móc mówić o ich efektywnym wykorzystywaniu.
Przed nami natomiast czas relaksu i zabaw, który wypełnią imprezy plenerowe.
FESTYNY
30 maja zapraszamy dzieci na festyn
z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka na osiedlu Władysława Jagiełły oraz
na festyn rodzinny na osiedlu Bolesława
Śmiałego. Natomiast 13 czerwca odbędzie się XVI turniej streetballa połączony z festynem szkolnym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 na osiedlu Władysława Łokietka.
M.T.
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Zachowek dla dziecka po wydziedziczeniu
Każda osoba funkcjonująca w społeczeństwie
tworzy wokół siebie sieć
więzi rodzinnych, gospodarczych, ekonomicznych
i pracowniczych. Więzi te
pozwalają na czerpanie
satysfakcji z: wykonywanych obowiązków, gromadzenia dóbr materialnych
i, w konsekwencji, jeszcze
za życia, na dzielenie się
nimi z osobami najbliższymi. Dzielenie się gromadzonymi dobrami nie wyłącza jednak obawy, co z
rezultatem naszej pracy
stanie się po śmierci, w
jaki sposób, na jakie cele
i przez kogo zostanie on
spożytkowany.
Z tego powodu, niejednokrotnie na pewnym etapie życia sporządzany jest testament, w którym przyszły
spadkodawca może jednoznacznie określić krąg spadkobierców oraz zakres elementów majątku, który zostanie poszczególnym osobom przyznany. Wobec takiej swobody ustalenia kręgu spadkobierców i przyznanych im dóbr materialnych,
zwanych swobodą testowania, może zdarzyć się, iż osoba potencjalnie uprawniona
do spadku na podstawie Kodeksu cywilnego, nie otrzyma nic.
O ile osoba taka nie została wydziedziczona, o czym
poniżej, aktualizuje się po
jej stronie uprawnienie do
uzyskania zachowku. Zachowek przysługuje zstępnym,
małżonkowi oraz rodzicom
spadkodawcy, którzy byliby
uprawnieni do dziedziczenia

Karolina Służewska-Woźnicka

po spadkobiercy na podstawie ustawy. Wartość zachowku, jaki przypada wskazanym
powyżej osobom wynosi, co
do zasady, połowę tego, co
osoby te uzyskałyby w następstwie dziedziczenia ustawowego.
Innymi słowy, jeżeli spadkobierca pozostawia po sobie jedynie dwójkę dzieci,
na podstawie dziedziczenia
ustawowego każdemu z nich
przysługuje uprawnienie do
połowy spadku. W ramach
omówionej powyżej swobody testowania, spadkobierca może jednak przyznać w
całości spadek po sobie jedynie jednemu dziecku. Wówczas po stronie drugiego, o
ile nie został on wydziedziczony, aktualizuje się uprawnienie do żądania zachowku
po zmarłym spadkobiercy.
Ponieważ zgodnie z brzmieniem ustawy przysługiwałaby mu połowa wartości spadku, na zachowek składa się
połowa z tego, co uzyskałby w ramach dziedziczenia
ustawowego. Wartość roszczenia o zachowek wynosi
zatem połowę z przynależnej
mu połowy spadku po zmarłym, a zatem całości spadku.

W skrajnych sytuacjach
dziecko takie może zostać pozbawione prawa do zachowku. Pozbawienie prawa do zachowku w Kodeksu cywilnym
nosi miano wydziedziczenia.
Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców
zachowku, jeżeli uprawniony
do zachowku:
 wbrew woli spadkodawcy
postępuje uporczywie w
sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego
 dopuścił się względem
spadkodawcy albo jednej
z najbliższych mu osób
umyślnego przestępstwa
przeciwko życiu, zdrowiu
lub wolności albo rażącej
obrazy czci
 uporczywie nie dopełnia
względem spadkodawcy
obowiązków rodzinnych.
Wydziedziczenie nie ma
charakteru trwałego. Może
zostać uznane za niebyłe jeżeli potencjalny spadkodawca, który wydziedziczenia dokonał, przebaczy swojemu
zstępnemu, małżonkowi, rodzicom. Wówczas osoba taka nabywa ponownie prawo
do ubiegania się o zachowek
na warunkach opisanych powyżej.
Uprawnienia tego brak w
przypadku stałości wydziedziczenia.
W powołanym powyżej przykładzie zatem, jeżeli spadkodawca w testamencie przekazał całość spadku
jednemu dzieci, drugie natomiast wydziedziczył i do
chwili swojej śmierci mu nie
wybaczył, drugie z dzieci nie

nabywa uprawnień do żądania zachowku.
Należy jednak wyjaśnić,
iż wydziedziczenie dokonane
przez spadkodawcę odnosi
się wyłącznie do skonkretyzowanej w testamencie osoby.
Nie panuje zatem zasada, iż
konsekwencja wydziedziczenia przenosi się na inne osoby, w szczególności na dzieci wydziedziczonego, to jest
wnuki spadkodawcy.
Modyfikując zatem wskazany powyżej przykład, jeżeli
spadkodawca w testamencie
przekaże część spadku jednemu ze swoich dzieci, drugiego
wydziedziczając i nie przebaczając przez swoją śmiercią,
zaś wydziedziczone dziecko
samo dziecko posiada, wówczas po stronie tego dziecka,
to jest wnuka spadkodawcy,
aktualizuje się uprawnienie
do żądania zachowku.
Sprawy z zakresu prawa spadkowego bezsprzecznie należą do najbardziej osobistych postępowań przed sądami. Nadto, wartości kwotowe zachowku, o jakie można się ubiegać, obliczane są
w oparciu o złożone reguły
przedstawione w Kodeksie
cywilnym. Dlatego rozważyć
należy zwrócenie się w tym
zakresie o pomoc do profesjonalisty – adwokata, który nie
tylko wspomoże swoją wiedzą
w zakresie prawa, lecz również doświadczeniem w zakresie rozstrzygania emocjonalnych spraw spadkowych.
Karolina Służewska-Woźnicka

adwokat
Autorka jest partnerem w kancelarii Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska w Poznaniu,
ul. Zakręt 26/2
www.kancelaria-csp.pl

Znów oszustwo „na wnuczka i policjanta”
Aż 66 tysięcy złotych
straciła 74-letnia mieszkanka osiedla Bolesława
Śmiałego, która zawierzyła oszustom działającym
zmodyfikowaną „metodą
na wnuczka”.
O sprawcach podszywających się pod krewnych lub
rzekomo ścigających oszustów policjantach głośno jest
od dawna. Media apelują,
zwłaszcza do osób starszych,
gdyż to one głównie są ofiarami, o ostrożność i rozsądek.
Jednak wciąż nie brakuje ludzi, którzy dają się uwieść
telefonicznym rozmówcom.
Niedawno w Poznaniu star-

sze małżeństwo przekazało
oszustom 120 tys. zł, byli tak
podatni na sugestie telefonicznych rozmówców, że wypłacili pieniądze z kilku banków. Tym razem kwota była
nieco niższa, ale scenariusz
działania taki sam.
Do mieszkanki z osiedla
Śmiałego zadzwoniła osoba
podająca się za jej krewną i
chciała ją odwiedzić. Kobieta
odmówiła. Ale zaraz zadzwonił do niej nieznany mężczyzna, który przedstawił się
jako oficer policji i powiedział, że dzwoniąca poprzednio to oszustka, która chce
ją okraść. Wmówił jej, że naj-

lepszym rozwiązaniem będzie
przekazanie posiadanych pieniędzy w depozyt policji. W
imię dobrej „współpracy” jego
kompan dostarczył kobiecie
nawet telefon komórkowy i,
pozostając cały czas w telefonicznej łączności, oszust przekonał ją do wypłacenia pieniędzy z kont w dwóch bankach i
przekazania ich podstawionej
osobie. Dopiero, gdy urwał
się telefoniczny kontakt, kobieta uświadomiła sobie, że
mogła paść ofiarą oszustów
i powiadomiła policję.
Oszuści działający „metodą na wnuczką” są obecnie istną plagą, nie tylko

w Polsce, ale także w Europie. Wynalazcy tego sposobu
okradania starszych ufnych
ludzi wywodzą się z Polski i
na tym procederze zbili majątek. Organy ścigania w walce z nimi wielkich sukcesów
nie odnoszą. Pozostają więc
ostrzeżenia i apele. Przecież
na zdrowy rozum trudno pojąć, jak można się aż tak dać
zwieść nieznanym telefonicznym rozmówcom, jak można wykonywać ich telefoniczne polecenia, jak można własne pieniądze, często dorobek
całego życia, przekazywać w
nieznane ręce? Okazuje się
jednak, że można. (w)
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Prosto z miasta

Kłopoty z prezydentami
Nie tylko w Poznaniu
mamy kłopot z prezydentami. Wyłanianie kolejnego prezydenta Rzeczypospolitej też szło nam jak
po grudzie. Kandydatów
wprawdzie zgłosiło się aż
jedenastu, ale wybrać nie
za bardzo było kogo. Na
urzędującego prezydenta
głosować trudno, bo akurat jego poprzez 5 lat urzędowania poznaliśmy, na
pozostałych głosować też
niełatwo, bo ich dla odmiany prawie wcale nie
znaliśmy. Dopiero w kampanii sobie rozpoznawalność budowali i to chyba
z miernym skutkiem. Poza
jednym wyjątkiem – Pawła Kukiza. Aktor i artysta
okazał się całkiem dobrym
politykiem. Zgarnął głosy
głównie ludzi młodych i
niezadowolonych, ale teraz żeby zwalczać „partiokrację”, którą z takim
powodzeniem krytykował,
sam będzie musiał zorganizować coś na kształt
partii i wystartować w jesiennych wyborach parlamentarnych.


Wyborcom decyzji przy
urnie nie ułatwiał przebieg trwającej od wielu tygodni kampanii, która w
zgodnej opinii była nijaka
i nie wiadomo, o co chodziło pretendentom. Mieli bowiem spore kłopoty
ze wskazaniem głównych
tematów oraz swych celów. Wielu istotnych zagadnień, i to niestety z
pomocą mediów, unikali,
by nie zrazić potencjalnych
wyborców. Ale jak nie wiadomo, o co chodzi, to już
dobrze wiadomo, że chodzi o pieniądze i konfitury. A funkcja głowy państwa niesie ich wiele. Jest
więc o co zabiegać. Tym
bardziej że prezydent ma
spore uprawnienia konstytucyjne, a uzyskany w wyborach bezpośredni mandat daje mu liczne możliwości wpływania na bieg
spraw. Przecież nie po to
bawimy się w długą i kosztowną kampanię oraz powszechne głosowanie, by
wybrać kogoś do pilnowania żyrandola i przyklepywania wszystkich ustaw
jak leci.


W Poznaniu daniem
głównym tegorocznej majówki prezydenckiej była
dymisja wiceprezydenta Jakuba Jędrzejewskiego. Cudowne dziecko Platformy
Obywatelskiej sprawowało
urząd ledwo kilka miesięcy. Jednak ustąpić musiało
za „dokonania” w poprzednio kierowanej spółce Szpitale Wielkopolski. Powołano ją przede wszystkim do
budowy szpitala dziecięcego, ale generowała milionowe straty i zajmowała
się głównie, jak wynika
z informacji prasowych,
organizowaniem festynów,
własną promocją i wspieraniem – zaprzyjaźnionego z jej ówczesnym prezesem a potem wiceprezydentem – klubu fitnessu.
Wyciągnięcie starych faktur i kolejne publikacje w
mediach zachwiały karierą
polityka młodego, ale już
mocno zadufanego. Czy go
czegoś nauczyły? Wątpliwe, do nieprawidłowości
się bowiem nie przyznaje i
nawet zaczął oskarżać partyjnych kolegów, a ze stanowiska ustąpił jedynie „w
trosce o efektywność zarzą-

dzania miastem”. Rzeczywiście, „efektywność zarządzania miastem” przez nowa ekipę powinna budzić
niepokój. Jeśli bowiem ludzie tak lekko szastający
wspólnymi pieniędzmi są
promowani i powoływani
na stanowisko wiceprezydenta, a potem przez kilka miesięcy robią w mieście co chcą, to jakie mogą
być skutki ich „właaadzy”?

Czy prezydent Poznania, radni i partyjni kolesie, którzy wybrali takiego
wiceprezydenta, kontrolowali i akceptowali jego poczynania, czy też za jakiś
czas na jaw znowu wyjdą
jakieś dziwne decyzje oraz
podejrzane faktury? Ale jakie to ma znaczenie, skoro
za swe „dokonania” dostał
na odchodne – w ramach
„partiokracji”, z którą tak
ostro walczy P. Kukiz i
przeciw której tak wielu
zagłosowało – intratne stanowisko w Radzie Nadzorczej MPK. No tak, dowiódł
przecież, że na spółkach to
on się zna.
WIST

Patroni ulic piątkowskich

Władysław Biegański (1857 – 1917)
Był jednym z najwybitniejszych lekarzy polskich XIX wieku, rodem z
Wielkopolski. Przyszedł na
świat 28 kwietnia 1857 roku w Grabowie nad Prosną
koło Ostrzeszowa, w rodzinie miejscowego kowala.
W 1862 roku cała rodzina
przeniosła się do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie
Władysław pobierał naukę w miejscowej szkole
prywatnej, a potem gimnazjum. W latach 1875 –
1880 studiował medycynę na Uniwersytecie Warszawskim. Już wtedy łączył zainteresowania zawodowe z filozofią, co później
ukierunkowało jego pracę
naukową.

Po uzyskaniu dyplomu
lekarza, W. Biegański pracował w swoim zawodzie w
Rosji, a w latach 1882 –
1883 kontynuował studia
w Berlinie i Pradze, a później na stałe osiadł w Częstochowie, gdzie oficjalnie pracował jako lekarz
w przytułku, a także na
kolei i w fabryce. Równocześnie jednak podjął samodzielną pracę naukową,
specjalizując się w badaniach klinicznych i w filozofii medycyny. Zajmował
się etyką lekarską, logiką,
wiele na ten temat publikował w polskich i obcojęzycznych czasopismach
naukowych. W 1891 roku opublikował „Diagno-

stykę różniczkową chorób
wewnętrznych”, a potem
wykłady o chorobach zakaźnych. W cztery lata
później ukazało się dzieło
Biegańskiego „Logika medycyny”, które wywołało
duży oddźwięk w kręgach
nauki europejskiej.
Jako społecznik założył w Częstochowie Towarzystwo Lekarskie, aktywnie działał we wszystkich
trzech zaborach. Choć nie
posiadał formalnych, wyższych stopni naukowych,
od 1914 roku był członkiem
– korespondentem Akademii Umiejętności w Krakowie, należał też do Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk, Kaliskie-

go Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa
Lekarskiego. W Częstochowie założył m.in. Towarzystwo Dobroczynności,
Towarzystwo Higieniczne
i Towarzystwo Krajoznawcze. Nie doczekał wolnej
Polski, zmarł w Częstochowie 29 stycznia 1917 roku.
Władysław Biegański
szczególnie upamiętniony
został w rodzinnym Grabowie n. Prosną, zaś w
Poznaniu poświęcona mu
ulica znajduje się na skraju osiedla Bolesława Śmiałego, równolegle do Umultowskiej.
Marek Rezler
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Wypalenie zawodowe chorobą cywilizacyjną
Syndrom wypalenia zawodowego (ang. burnout
syndrome) zaczyna się niepostrzeżenie i na pozór
niewinnie: problemy z zasypianiem, napięciowe bóle głowy czy ogólne zniechęcenie do nowych aktywności. Stan postępującego wyczerpania związanego
z wykonywaną pracą może rozwijać się latami, by
w końcu ujawnić się w całej okazałości.
Zawały serca, nadciśnienie tętnicze, problemy
w związku, brak radości życia, depresja, a nawet w skrajnych przypadkach myśli samobójcze, to tylko niektóre
z objawów syndromu wypalenia zawodowego. Dzisiejsze czasy stwarzają odpowiednie warunki do rozwoju
wypalenia zawodowego – z jednej strony kryzys gospodarczy i związane z nim nadużycia w miejscach pracy,
z drugiej duża ilość obowiązków zawodowych – stwarzają dogodne warunki do rozwoju wypalenia. Niektórzy
nazywają je chorobą cywilizacyjną XXI wieku.
CZYM JEST TEN SYNDROM?
Wypalenie zawodowe to najostrzejsza forma przemęczenia związanego z pracą zawodową. Wyobraźmy
sobie uczucie wyczerpania, przeciążenia, obojętność
i niechęć do wykonywanego zawodu i współpracowników, które towarzyszy nam przez lata. Do tego bóle głowy, problemy ze snem i układem pokarmowym, konflikty
w rodzinie i pracy, obniżony nastrój, a w konsekwencji
brak chęci do życia – z tym wszystkim wiąże się syndrom wypalenia zawodowego. Duża ilość obowiązków,
nadmierne wymagania sprawiają, że przekroczony zostaje optymalny punkt obciążenia pracą. Mało tego, obciążenie to ciągle wzrasta – bierzemy nadgodziny, zaczynamy coraz bardziej angażować się w pracę, myślimy o niej dzień i noc. Za takie codzienne funkcjonowanie przychodzi nam w końcu zapłacić wysoką cenę.
INNE CZYNNIKI ROZWOJU WYPALENIA
Decydujące znaczenie mają niekorzystne warunki
pracy, a więc niskie zarobki, rutyna (zabija twórczość),
niedogodne godziny pracy dezorganizujące życie rodzinne czy brak możliwości uczestniczenia w podejmowaniu decyzji. Do tego dochodzą indywidualne predyspozycje – niska samoocena, nieumiejętność odreagowywania emocji, ale także wygórowane ambicje, perfekcjonizm, zbyt duże oczekiwania wobec siebie i współpracowników. Ze statystyk wynika, że na syndrom wypalenia zawodowego cierpią najczęściej osoby między
35. a 45. rokiem życia. Trudności, jakie mogą się wtedy pojawić – nieporozumienia w związku partnerskim,
dolegliwości zdrowotne, poczucie upływającego życia
– sprzyjają rozwojowi syndromu wypalenia zawodowego.
JAK PRACOWAĆ, BY SIĘ NIE WYPALIĆ?
Pierwszym z najważniejszych działań jest zregenerowanie sił. Prawidłowy sen to nie tylko odpowiednia dla
organizmu liczba godzin, ale również komfortowe warunki snu – wygodne łóżko, przewietrzony pokój i cisza
towarzysząca odpoczynkowi. Przy problemach z zasy-

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

pianiem można wspomóc się naparami ziołowymi przed
pójściem do łóżka albo wyciszającą medytacją.
Przemęczenie psychiczne wpływa również na zmęczenie ciała. Poprzez aktywność fizyczną nie tylko dbamy o kondycję, ale nasz mózg uwalnia endorfiny, które wpływają na poprawę naszego nastroju. Wystarczy
już 20 minut ćwiczeń 3 razy w tygodniu, by lepiej radzić
sobie ze stresem. Badania dowodzą, że osoby które
więcej czasu spędzają na łonie natury, mają niższy poziom kortyzolu, zwanego hormonem stresu. Jeśli nie
mamy możliwości codziennego spaceru po parku, warto wnieść nieco zielonej natury do miejsca pracy – np.
w postaci kwiatów doniczkowych. Intensywna praca może być efektywna wtedy, kiedy po umysłowym wysiłku
mamy chwilę przerwy. Jeśli pracujemy zbyt długo, nasz
umysł męczy się, spada możliwość koncentracji, a wykonanie każdej kolejnej czynności zajmuje nam coraz
więcej czasu. Dlatego zaleca się około 5-10 minutowe
przerwy co godzinę.
Czynnikiem przyczyniającym się do wystąpienia syndromu jest praca powyżej 40 godzin tygodniowo. Pracując dłużej, jesteśmy coraz bardziej zmęczeni i coraz
dłużej trwa wykonanie każdego zadania – zatem zostajemy po godzinach. Z takiej spirali może nas wyrwać jedynie czas na zregenerowanie sił i odpoczynek.
Tym, co napędza nasze zaangażowanie w pracę, jest
również chęć rozwoju. Bardzo często osoby wypalone
mają poczucie tego, że od dawna nie rozwijają się
w swojej pracy. Nowe wyzwania zapewnić może nie
tylko pracodawca – pracownik również może ich
w swojej pracy szukać. Warto przynajmniej raz
w tygodniu zadawać sobie pytanie – „co rozwojowego
wydarzyło się dla mnie ostatnio”.
Wiele osób spędza urlop w domu, część bierze dodatkową pracę (czy to aby podreperować budżet, czy
realizować te czynności domowe, na które zazwyczaj
nie ma czasu). Taki pomysł na odpoczynek nie przynosi w konsekwencji niczego dobrego – jedynie przyspiesza wypalenie. Aby prawdziwie odpocząć, powinniśmy
przynajmniej dwa razy do roku porządnie odprężyć się
– najlepiej przynajmniej raz przez pełne dwa tygodnie.
Nie tylko wspomniana aktywność fizyczna pozwala
oderwać się od codziennych problemów. Świetne efekty
daje również hobby. Dzięki pasji zachowujemy poczucie
sensu i celu naszego życia. Nie mamy czasu na hobby,
bo musimy zająć się dzieckiem czy poświęcić czas rodzinie? Znajdźmy takie, które będzie można uprawiać
wspólnie – to pomoże również dbać o relacje rodzinne. Kolejnym czynnikiem sprzyjającym wystąpieniu syndromu wypalania jest brak jasnych celów i priorytetów
w pracy zawodowej – tracimy wtedy poczucie sensu tego, co robimy. Dlatego warto zatrzymać się i zastanowić, czy na pewno to, co robimy, jest tym, na czym nam
zależy. Może to czas na decyzje i zmiany? Jeśli robimy
to, co lubimy i co nas interesuje, szanse na wypalenie
są znacznie mniejsze.
Małgorzata Remlein

psycholog
Autorka tekstu jest psychologiem. Prowadzi psychoterapię indywidualną
oraz terapię par. Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń lękowych.
Informacje – tel. 660 140 488 lub www.malgorzataremlein.pl

„Echo Piątkowa”
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna
Zapraszamy do reklamy

Tel. 61 822 78 57, 601 56 87 32
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MDŁY
PEONIA

10

UNOSI
RAMIĘ

CESARSTWO

WYSPA
NA
BALEARACH

9

Krzyżówka
z Echem

GROCHODRZEW

JEDNOSTKA
POWIERZCHNI

Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru brzmiało: Maj bogaty sieje kwiaty.

CHODZI
TYŁEM

KUBEŁ

BÓG
SŁOŃCA

LEKARSKI,
BYLINA

HUMORKI
- Synu, czemu masz takie przekrwione oczy?
- Maryśkę jaraliśmy, tato.
- Nie kłam mi tu! Znowu pała z wuefu i płakałeś,
co nie?!

MOC
TERMIN MATEMATYCZNY

7
SKÓRA
GALANTERYJNA

HERBATA

3

8

OZDOBNA
LITERA
PO WÓDCE

5



WYSYŁKA
PACZKI

2

TAMUJE KREW
UKŁAD
KUMAK

RZEKA
W RUMUNII

ZWIERZĘ
Z KOLCAMI

PIES ALI

13

PĘDRAK

12

KORDYLIERY

POETA
TADŻYCKI

ROZDANIE
KART

PEŁZAK

SŁYNNA
RZEKA
W TAJLANDII

KONIEC
PRACY

JEZIORO
KOŁO
MORĄGA

1
SYMBOL
GLINU

CENNA
OPASKA
NA
GŁOWĘ



- Heniu, czemu sąsiad
dał synowi na imię Hamlet?
- Jego syn czy nie jego
– oto jest pytanie!
Krzyżówka nr 6

4

6

Dwóch ludzi zgubiło się
na pustyni.
- Jak myślisz, znajdą
nas?
- Mnie na pewno. Płacę
alimenty trzem kobietom.

1

2

8

9

3

4

5

6

10 11 12 13 14
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14

Gwiazdy mówią... po naszymu 
Wiara ino wew te gwiazdy szpycuje, kalafy zadziyro jak kejter do księżyca abo w cajtungi je ciyngiem wtyko. Nasze „Echo” tyż gorsze nie
może być i swój horoskop musi mieć leżeć na zadniej stronie. Blubry o przyszłości im barzy tajemnicze, tym prawdziwsze, dlatego podajemy je po
naszymu. Jeśli ktoś nie rozumie, niech mu gzuby abo jaki wuja objaśni.
BARAN (21.03 - 20.04). Najbliższe letnie tygodnie jakoś trzeba będzie przepynkać, ale zaś potem będzie już ino lepiej. Skapnie
ci trochę bejmów oraz sporo dobrych rad od różnych mądrych.
BYK (21.04 - 21.05). Najwyższy czas przyłożyć się do akuratnego pozałatwiania wszelkich spraw urzędowych, uregulowania
rachunków i zaprowadzenia porzundku wew kwitach i szpargałach.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Po wiosennych porzundkach
uzbierała się wuchta klunkrów i klamotów, które trza wyćpnąć na
gemyle, a całką chałupę odpicować i zrobić na glanc.
RAK (22.06 - 22.07). Wew wiosenne dni warto wysztafirować się na jaki wygib za miasto lub choćby do marketu. Z tego
lofrowania i blubrania wynikną całkiem fifne pomysły na interesy.
LEW (23.07 - 22.08). Daj se luz z kolejnymi zmianami wew
robocie. Przyjdzie ci znowu chapać za dwóch abo i trzech, ale zaś
potem wnet uzorgujesz wuchtę bejmów.
PANNA (23.08 - 22.09). Zez ciągłego bręczenia i rozmymłania nic dobrego nie wyniknie. Jesteś szportowny szczun, masz
fifa do roboty i blubrania, jak się tylko akuratnie przyłożysz, kabza będzie pełna.

WAGA (23.09 - 22.10). Z wiarą wew biurze lepiej za wiela
nie blubraj ani tyż się nie mądruj. Na całkim luzie, zez rułą rób
swoje, a uda ci się uzorgować trochę pochwał i bejmów.
SKORPION (23.10 - 22.11). Fest rajza wew góry albo nad
morze ci się szykuje. Ino zaś na tych balangach z dylaniem za frechownie se nie poczynaj, bo jeszcze se ino wielkiej poruty narobisz.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Ady przestań już borchać się na
kumpli i chlabrę. Lepiej zaś pomyśl o jakim wakacyjnym wygibie
do ciepłych krajów albo chociaż nad nasze morze lub wew góry.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Z blubrania zez starą wiarą
wynikną fest pomysły. Bez wielkiego stalowania się i mądrowania
zabieraj się do chapania i fifnego ich wprowadzenia wew życie.
WODNIK (21.01 - 20.02). Zez dylaniem i sportowaniem
lepiej nie przesadzaj, bo ino zdrowie i bejmy przenorasz. Przed
wiarą też się za wiele nie staluj ani se frechownie nie poczynaj.
RYBY (21.02 - 20.03). Skończ już z tym nygusowaniem
i ciągłym glapieniem się wew telewizor abo komputer. Ale zaś lepiej się ustatkuj, posłuchaj famuły i przyłóż się do roboty.

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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Piąty Bieg im. o. Józefa Jońca

Dokończenie ze strony 1

pomagała grupa ponad 130
wolontariuszy. Organizator
przygotował dla wszystkich
uczestników żółte koszulki
biegowe, a po biegu zaprosił na ciepły posiłek. Nad
przebiegiem rywalizacji czuwał licencjonowany sędzia
główny, a wyniki biegów były
rejestrowane elektronicznie.
Wszyscy uczestnicy na
mecie otrzymali specjalnie
zaprojektowane na bieg medale. W tym roku medal
ma nowoczesną formę, a jego kształt pozwala na łączenie jednego medalu z drugim zgodnie z przesłaniem,
że bieganie łączy ludzi. Podczas imprezy odbyła się także akcja charytatywna „Bie-

gnę dla Zosi”. Jej celem jest
pomoc dla mieszkającej na
os. Marysieńki dwunastoletniej pływaczki, której karierę przerwała choroba. W
specjalnym charytatywnym
Biegu dla Zosi na zakończenie wydarzenia wystartowali w rekordowej liczbie biegacze, kibice, wolontariusze,
organizatorzy i całe rodziny.
Organizatorzy z wdzięcznością podkreślają, że bieg,
który w ciągu swojej pięcioletniej historii wpisał się
trwale w życie Piątkowa, może się odbywać i rozwijać
dzięki życzliwości i partnerskiej współpracy ze strony
Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w osobach prezesa Krzysztofa Wi-

niarza i wiceprezesa Michała
Tokłowicza. Gospodarz terenu, kierownik Administracji Osiedla Jana III Sobieskiego, Eugeniusz Jędrzejczak, zawsze służy pomocą
w organizacji wydarzenia.
Za stałą współpracę i coroczne wsparcie organizatorzy
są także wdzięczni Radzie
Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki.
Na starcie biegu co roku
staje coraz większa liczba
mieszkańców Piątkowa, zarówno dzieci, jak i dorosłych.
Osiedle Jana III Sobieskiego zawsze w kwietniu prze-

żywa swoje biegowe święto,
kiedy żółta rzeka biegaczy
przemierza okolice. Okazuje
się, że profesjonalnie zorganizowaną imprezę biegową
można mieć u siebie i wcale
nie trzeba wyruszać daleko,
aby przeżyć niezapomniane
sportowe emocje.
W opinii uczestników wydarzenie jest niezwykłe, cieszy się rosnącym zainteresowaniem biegaczy i kibiców,
wszystkim dostarcza wspaniałych wrażeń. Aby się o
tym przekonać, trzeba raz w
nim wziąć udział, aby potem
co roku wracać. Organizatorzy już zapraszają na szóstą
edycję w kwietniu 2016 r.
Na stronie www.bieg-jonca.
pl można obejrzeć film oraz
obszerne galerie zdjęć z tegorocznego biegu.
Grażyna Gulczyńska
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Tytuły mistrzowskie rozdane

29 członków koła Polskiego Związku Wędkarskiego „Chrobry” spotkało się nad jeziorem Czarnym w
stanicy wędkarskiej gościnnego koła „Troć”, by rozegrać zawody – mistrzostwa koła.
Pogoda z początku nie była łaskawa – deszcz i niska
temperatura nie
nastrajały optymistycznie. Jednak
okazało się później, że nie było tak
źle, deszczyk był
przelotny, a niebo
od czasu do czasu się przecierało
i wyglądało słońce.
Po części oficjalnej – otwarciu
zawodów i losowaniu stanowisk –
rozeszliśmy się na łowisko. Nastąpiło przygotowanie zanęty, zestawów i organizacja stanowiska.
O godzinie 9 padł sygnał „można łowić”. Do wody trafiły przygotowane wcześniej kule zanęty, ale nie tak obficie jak dawniej – teraz obowiązuje limit – 1 kg suchej zanęty spożywczej, więc trzeba oszczędzać, żeby starczyło na
całe 4-godzinne łowienie.
Rybki brały chimerycznie. Na stanowisku nr 19 kolega Zbych chyba trafił z zanętą, gdyż holował jedną po drugiej, były to przeważnie leszczyki –
do 30 cm, ale trafił
się też ładny okoń
– 30 cm. Obok,
na
stanowisku
nr 18, Eugeniusz
Szaj również nie
próżnował. Nasz
rodzynek w kole,
Barbara Maik, też
od czasu do czasu
wyciągała rybę.
Około godziny
11 na stanowisku

nr 17 emocje. Marcin Marcinkowski
zaciął karpia – po prostu karpisko.
Ośmiometrowe wędzisko wygięło się
w pałąk i nagle traaach, zestaw zerwany. Niestety, zemścił się brak
amortyzatora i ryba wygrała z wędkarzem. Czas szybko mijał i już nastała 13 – koniec łowienia.
Komisja sędziowska przechodząc
od stanowiska do stanowiska, sprawnie ważyła złowione ryby, które
potem trafiały z powrotem do wody.
Podczas gdy sędziowie podliczali wyniki, gospodarz koła, Ryszard Klimpel, pełniący tego dnia zaszczytną
funkcję kuchmistrza serwował wyśmienite kiełbaski z grilla, a tryskająca wprost humorem Lidia Styperek
częstowała gorącym barszczykiem,
smakowitym bigosem i rybką w occie. Dla łasuchów było nawet ciasto
marchewkowe.
Sędziowie tymczasem zakończyli pracę i prezes koła ogłosił wyniki
oraz wręczył puchary, nagrody i pamiątkowe dyplomy. Mistrzem Koła
PZW nr 168 „Chrobry” w wędkarstwie spławikowym na
rok 2015 został Zbigniew Jędrys – 4520 pkt., drugie miejsce i tytuł wicemistrza zdobył Jacek Galas – 2660 pkt.,
miejsce trzecie zajął Ryszard Styperek – 2520 pkt. Wśród
młodzieży pierwszy był Dominik Winkiel. Największą rybą zawodów okazał się leszcz – 32 cm – złowiony przez
Sławomira Korcza.
I tym miłym akcentem zakończyliśmy zawody. Jeszcze tylko podziękowania dla koła PZW
„Troć” za umożliwienie nam skorzystania z ich obiektów i wody, i już prezes zaprasza na kolejne zawody spławikowo-gruntowe, 17
maja na kanale Wojnowickim.
Zbigniew Jędrys

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

