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Dzień Dziecka na Śmiałego

30 maja od godziny 9
do 14.30 na boisku Orlik
przy Szkole Podstawowej
nr 34 rozgrywany był XIII
Turniej Piłki Nożnej Szkół
Podstawowych o Puchar
Kierownika Administracji
Osiedla Bolesława Śmiałego. Rozgrywki prowadzono w czterech kategoriach wiekowych, najlepszych drużyn, zawodników, strzelców i bramkarzy.
W rocznikach 2002/ 2003
najlepszą drużyną został Arsenal, drugi był Juventus, a
trzeci PSG. Najlepszym zawodnikiem został Dominik
Woźniak, najlepszym strzelcem Michał Ciszewski (6 goli), a najlepszym bramkarzem – Michał Renert.
W rocznikach 2004/
2005 kolejność zwycięskich
drużyn była następująca: Ju-

ventus, Arsenal i Barcelona.
Najlepszym zawodnikiem został Maciej Paszkiewicz, najlepszym strzelcem – Wojtek
Klimko (9 goli), najlepszym
bramkarzem – Aleksander
Bruski.
W rocznikach 2006/ 2007
zwyciężył Arsenal, drugi był
Real Madryt, a trzeci Juventus. Najlepszym zawodnikiem został Wojtek Woźny,
strzelcem – Szymon Jastrzębowski (4 bramki), a bramkarzem – Mateusz Łukasik.
Wśród roczników 2007 i
młodszych wygrała Chelsea,
drugi był Milan, a trzeci Ajax.
Najlepszym zawodnikiem został Piotr Kopek, najlepszym
strzelcem – Maksymilian Kalisz, a najlepszym bramkarzem – Wiktor Sosnowski.
Od godziny 16 przy pawilonie nr 104 na osiedlu Bolesława Śmiałego rozpoczął

się Rodzinny Festyn Osiedlowy. Zorganizowano liczne
gry z nagrodami i zabawy dla
dzieci, a dorośli mogli spróbować swoich umiejętności
tanecznych podczas prezentacji zumby, oraz przy towa-

rzyszącej całej imprezie muzyce „na żywo”. Wszystkich
zgromadzonych muzyką uraczył zespół „Peters”. Zabawa
taneczna trwała do późnych
godzin wieczornych. Należy
dodać, że imprezy odbyły się
między innymi dzięki hojności licznych sponsorów.
Organizatorem turnieju
i festynu była Administracja i Rada Osiedla Bolesława
Śmiałego, a współorganizatorem turnieju – Akademia Piłkarska Piotra Reissa.
Grzegorz Adamski
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Program „Dni Piątkowa 2015”
sobota, 27 czerwca, os. Jana III Sobieskiego
Godz.14.30
Kosmokwaki – program dla dzieci
Godz.15.30 – 17.00 Blok programowy, wystąpią:
Zakręcone Babki – zespół taneczny
Szkoła Ruchu i Tańca Kontrast - zespoły taneczne
Kuźnia Talentów New Voice - zespoły dziecięce
Godz.17.15
Duet Karo
Godz.18.10
Zespół Taneczny Klubu HETMAN „Młodzi duchem”
Godz.18.30
Kabaret Kopydłowo
Godz.19.40
OUTSIDER Blues & Rock Band
Godz.21.00
Gwiazda wieczoru – Varius Manx
Godz.22.30
Pokaz ogni sztucznych – Zakończenie imprezy
Konferansjer prowadzący: Wiesław Herman
Podczas imprezy także: prezentacja Klubu Krótkofalowców –RADIOSTACJA
KLUBOWA, plac zabaw dla dzieci, Wioska Słowiańska – zabawy dla dzieci,
gastronomia.

Varius Manx
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Seniorze,
chcesz okiełznać komputer,
a może podporządkować sobie Internet?

RADCA

PRAWNY

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

tel. 601 999 570
Zapraszam na szkolenie!

W Twoim domu, na Twoim komputerze
(lub szkoleniowym), o dowolnej porze
i wymiarze czasowym. Zaproś do nauki
znajomych, będzie milej i taniej – 60zł/h dla grup max 4-osobowych.
„NAUKOMP” Justyna Wiśniewska
§ 502 080 569
 naukomp@naukomp.pl

Wolny lokal użytkowy
od zaraz
o pow. 294,2 m2
na os. Jana III Sobieskiego pawilon 52
z przeznaczeniem na działalność
biurową, usługową, handlową
z wyłączeniem branży spożywczej.

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

Lokal wyposażony we wszystkie media.

Tel. do kontaktu: 61 82 34 291
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

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

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

Tel. 517 750 665

 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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Antarktyczna wędrówka KOiR
wadzeniu wypraw – przekonywał doświadczony podróżnik, który przewędrował także Amerykę i Australię.
Chętnych do pójścia w
jego ślady wśród młodych
uczestników było wielu.
Przed nimi wakacje i okazje
do wypraw w różne strony
świata. Zachęcamy do przekazywania wrażeń z nich
podczas kolejnych spotkań
Klubu Odkrywców i Reporterów, który działa od kilku
miesięcy pod egidą PSM oraz
„Echa Piątkowa” w PCK „Dąbrówka”. W jego ramach odbywają się spotkania ze znanymi podróżnikami i dziennikarzami oraz przygotowywane są publikacje o Piątkowie
i jego urokach. (W)

Podczas spotkania klubowego

Choć aura upałami
nie rozpieszcza, to jednak czerwcowa wyprawa
na mroźną Antarktydę dostarczyła uczestnikom kolejnego spotkania Klubu
Odkrywców i Reporterów
wiele wrażeń. Redaktorzy szkolnych gazetek, ich
opiekunowie oraz studenci dziennikarstwa z wypiekami na twarzach słuchali opowieści Przemysława
Gonery o polskiej antarktycznej stacji badawczej,
w której wraz z innymi
naukowcami spędził wiele miesięcy.
– Podróż statkiem do

niej trwała kilka tygodni.
A potem nastąpiło spotkanie z niezwykłymi lodowymi
krajobrazami oraz zwierzętami: pingwinami, uchatkami i lampartami morskimi.
Kolejne dni wypełniały jednak przede wszystkim żmudne badania naukowe. W tych
trudnych polarnych warunkach, tak jak podczas każdych dalekich podróży, hartują się ludzkie charaktery.
Przekonujemy się wtedy jak
ważne są wiedza, odpowiedzialność za siebie i innych
oraz przestrzeganie ustalonych zasad. One są podstawą w przygotowywaniu i pro-

Przyszłe dziennikarki i podróżniczki chętnie fotografowały się
z Przemysławem Gonerą

Prezydenckie obietnice
Wybieram się na spotkanie do Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – zapewnił prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, podczas kolejnego zebrania konsultacyjnego z mieszkańcami Naramowic i Piątkowa, które odbyło się 18 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym na
osiedlu Władysława Łokietka. Uczestniczący w spotkaniu Michał Tokłowicz, wiceprezes PSM, z zadowoleniem przyjął tę a także kolejną
prezydencką obietnicę.
Prezydent zapewniał, że zostaną przyspieszone prace nad miejscowymi planami zagospodarowania, co powinno uporządkować zabudowę kolejnych terenów. Obecnie plany takie posiada niewiele ponad 30
procent miejskich terenów.
W dyskusji prezydent nie szczędził zapewnień i dowodził, że w każdej kontrowersyjnej sprawie można się porozumieć. Mieszkańcom ul.
Sarmackiej obiecał szybkie rozwiązanie problemów z wykupem gruntów. Pracować nad tym będzie specjalnie powołana komisja z udziałem
osiedlowych działaczy. Dopytujących o rozwiązanie problemów komunikacyjnych solennie zapewnił, że zrobi wszystko, by za jego kadencji
powstała ul. Nowonaramowicka, z jedną jezdnią, tramwajem i ścieżką
rowerową. Rozwiał nadzieje na powstanie trzeciej ramy komunikacyjnej i przekonywał, że samochodów jest w Poznaniu za dużo i miasto
powinno zachęcać na różne sposoby do szerszego korzystania z komunikacji zbiorowej i rowerowej. (i)

Siedemnasty raz
pojadą rodzinnie
W niedzielę, 28 czerwca, o godz. 10 z okazji Dni Piątkowa spod sklepu Bicykl (przy bloku 26) na osiedlu Jana III Sobieskiego wyruszy XVII Rodzinny Rajd Rowerowy.
Trasa wieść będzie z osiedla Sobieskiego
przez Złotniki do Biedruska, gdzie w Kuźni zostanie oficjalnie zakończony. Organizatorzy,
jak zwykle, przygotowują wiele atrakcji: konkursy sprawnościowe z nagrodami dla dzieci i
dorosłych oraz rodzin. Na koniec wszyscy zjedzą wspólnie posiłek – tradycyjną grochówkę.
Organizatorami rajdu są: Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja Osiedla
Jana III Sobieskiego i Towarzystwo Krzewienia Turystyki Rowerowej „Bicykl”.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa
w rajdzie. Udział jest bezpłatny, a na koniec
rowerzyści otrzymają pamiątkowe znaczki.
Wystarczy przyjechać w niedzielę na miejsce zbiórki.
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Finał wiosennego sezonu w Dąbrówce

demii Muzycznej w Poznaniu Kalina Perz-Klimkiewicz. Artystka koncertuje
od czterech lat w Polsce
Dwa koncerty wiosenne w Piątkowskim Centrum Kultury Dąbrówka
zakończyły sezon kulturalny 2014/1015 r.
Pierwszy to koncert fortepianowy Macieja Markiewicza „PIANO IMPRESSIONS”, który odbył się
24 kwietnia. W programie
usłyszeliśmy słynne dzieła
mistrzów muzyki poważnej
w formie „Impresji Fortepianowych”, łączących muzykę poważną, boogie-woogie, blues, jazz, ragtime i
swing. Były więc autorskie
interpretacje dzieł m.in.
Chopina, Bacha, Beethovena, Offenbacha a także
własne kompozycje. W jednej z kompozycji na scenie
zaprezentowała się w tańcu Sonia Pijanowska, aktualna mistrzyni Polski w solo
jazz. Koncert był nie tylko
popisem umiejętności artysty, ale również sporą dawką humoru i wspólnej zabawy z publicznością.
W holu P.C.K. Dąbrówka muzyk prezentował drugą odsłonę swoich pasji ar-

tystycznych, to jest wystawę akwareli.
Kolejny koncert odbył
się 22 maja, a wykonawczynią była absolwenka Aka-

senki aktorskie o bardzo
różnorodnej tematyce i dostarczył wiele emocji, refleksji oraz humoru. Artystka wcielała się w różne postacie. Publiczność
miała okazję usłyszeć takie
piosenki, jak „Miasteczko
cud”, „Tango kat”, „Piosenka drewnianych lalek”, „Na
pierwszy znak”, „Być kobietą”, „Ta mała piła dziś”
„Sztuczny miód”, „Ja się boję utyć”, „Unoszę się”, „Będę Twoją bajką”, „Ja się boję sama spać”. Piosenkarce
towarzyszył na fortepianie
Krzysztof Żabierka, a jeden
z utworów zaśpiewała w duecie z młodym (gimnazjum!)
artystą Mikołajem Naliwajko. (psta)

i za granicą, głównie śpewając piosenki aktorskie
i poetyckie. Współpracowała m.in. z Michałem Grudzińskim – aktorem filmowym i teatralnym oraz
Mariuszem Matuszewskim
– kompozytorem poznańskim. Nagrała m.in. piosenki kompozycji Mariusza
Matuszewskiego, które prezentowane były przez Radio
Merkury.
Koncert obejmował pio-

Działo się Koronie…
2 czerwca odbyło się spotkanie z instruktorem nordic
walking, zajęcia były bezpłatne, sprzęt wypożyczony bez
kosztów. Mówił o podstawach technik nordic walking, stawach oraz kształtowaniu sylwetki, wpływie uprawiania tego sportu na kręgosłup. Zajęcia teoretyczne zaczęły 10-tygodniowy cykl.
3 czerwca rano seniorzy spotkali się przed klubem Ko-

rona, by rozpocząć trening nordic walking. Następne odbyły się 10 czerwca rano, a potem 17 i 24 czerwca.
W dniach 15-17 czerwca nastąpiło rozdanie dla trzech
grup dyplomów ukończenia kursu języka angielskiego.
20 czerwca, w sobotę, seniorzy bawili się w klubie na
„Przywitanie lata”. W kolejnych dniach wybrali się do kina w Plazie. (klo)
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Nowa Rada Osiedla Piątkowo
Rada Osiedla Piątkowo to miejski samorząd gospodarujący na terenach należących do Miasta – tym
różni się od rady osiedla w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Wybory do Rady Osiedla Piątkowo odbyły się 22 marca 2015 roku.
Coroczny budżet Rady Osiedla Piątkowo to ponad 700 tysięcy złotych. To
duże pieniądze, które można rozsądnie
zagospodarować z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców. W swej kampanii
wyborczej grupa dwunastu społeczników wraz z radną miejską Ewą Jemielity zadeklarowała następujący program
wyborczy: zwiększenie budżetu na budowę i remont chodników, pieszo-jezdni, ścieżek rowerowych oraz inwestycji
poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców, przekazanie terenów miejskich
pod zarząd Rady Osiedla i budowę parkingów, uporządkowanie terenów przy
ulicy Kurpińskiego, Umultowskiej i innych, remont dróg i chodników w willowej części Piątkowa, doprowadzenie do
modernizacji i poszerzenia ul. Obornickiej, działanie w zakresie oświaty, kultury, sportu i rekreacji, wspieranie przedszkoli i szkół w remontach, organizację
rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży oraz spotkań integrujących mieszkańców, organizację festynów i białych
niedziel, dbałość o ład przestrzenny na
terenie Osiedla.
Ten program znalazł największe poparcie społeczne i cała dwunastka zajęła
pierwsze miejsca w wyborach. Ogółem
do Rady Osiedla Piątkowo wybrano 21
radnych. Weszli do niej: Paweł Adamów,
Róża Banaś, Piotr Bąk, Arkadiusz Białek, Radosław Białek, Małgorzata Chełkowska-Dorna, Anna Chodera, Ewa Jemielity, Małgorzata Jędrzejczyk, Krzysz-

tof Kłoskowski, Nadia Kołda, Oskar Lepczyński, Romuald Ławnicki, Maciej Łoś,
Barbara Najlepsza, Monika Nastal, Mateusz Ostapkowicz, Iwona Rzadkiewicz,
Jan Sobczyk, Edward Szczepanowski,
Marcin Tomczak.
Na jednym z pierwszych zebrań wyłonił się Zarząd Rady Osiedla oraz wybrano przewodniczącą, została nią Ewa
Jemielity. Przewodniczącym Zarządu
wybrano Macieja Łosia, wiceprzewodniczącymi Arkadiusza Białka i Radosława
Białka, członkami Zarządu zostali: Piotr
Bąk, Mateusz Ostapkowicz, Jan Sobczyk
i Edward Szczepanowski.
Odbyło się już kilka sesji Rady Osiedla, na których radni przyjęli uchwały dotyczące swojej działalności, wyznaczyli stałego przedstawiciela do komisji
konkursowych dla wyboru dyrektorów
miejskich placówek oświatowych działających na terenie Osiedla (Małgorzata Chełkowska-Dorna), wyznaczyli stałego przedstawiciela Osiedla do programu „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny
mieszkaniec” (przewodnicząca Ewa Jemielity), jak i zaopiniowali wnioski podmiotów gospodarczych, np. o udostępnienie pomieszczeń magazynowych.
Radni osiedlowi pracują w trzech
komisjach: Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Przestrzennej, Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komi-

sji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Trwa konkurs „Zielony Poznań”
(przewodniczącym Komisji jest Oskar
Lepczyński) na najpiękniejsze balkony,
tarasy, ogrody, działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz pasy zieleni. W najbliższym czasie radni
pracować będą nad budżetem Osiedla
Piątkowo. Propozycje do planu wydatków budżetowych zgłaszane są do końca czerwca na adres: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań,
Osiedle Piątkowo lub adres e-mailowy:
Osiedle_Piatkowo@um.poznan.pl.
Do Zarządu i do przewodniczącej Rady Osiedla wpłynęło już sporo spraw wymagających pilnej interwencji, np. poprawy bezpieczeństwa pieszych na ul. Mateckiego, czy groźba zabudowy kolejnych
terenów zielonych na Piątkowie. Trwają
spotkania przewodniczącej Rady i przewodniczącego Zarządu z pracownikami
Urzędu Miasta mające na celu rozwiązanie zarówno bieżących problemów, jak
i przygotowanie działań długofalowych
związanych z rozwojem Osiedla. Dyżur radnych odbywa się w każdy ostatni czwartek miesiąca w siedzibie Rady
Osiedla w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15, os. Bolesława Chrobrego
107, godz. 18 – 19.
W czerwcu nastąpiło otwarcie nowego boiska do koszykówki (na zdjęciu)
na os. Stefana Batorego, wybudowanego
staraniem radnych poprzedniej kadencji. O pracach Rady Osiedla Piątkowo
będziemy regularnie informować mieszkańców Osiedla, zapraszamy również
na stronę Osiedla na portalu miejskim
www.poznan.pl oraz na Facebook’u.
Kontakt do przewodniczącej Rady
Osiedla, Ewy Jemielity: tel: 603-776-775

Wzruszające pożegnanie
W ostatni piątek maja, czyli 29
maja, zgodnie z tradycją XV Liceum
Ogólnokształcącego, odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów. To
już dwudziesty pierwszy rocznik
opuścił mury szkoły.
W tym roku żegnano 79 absolwentów kończących klasy o profilach: humanistycznym, matematyczno-fizycznym,
geograficzno-matematycznym oraz biologiczno-chemicznym. Najlepszym abiturientem został Jakub Piechowiak z
klasy III B, który w nagrodę dostał
od Rady Rodziców czek dla najlepszego trzecioklasisty, opiewający na sumę
300 złotych.
Niejedna łezka zakręciła się w oku,
gdy absolwenci wchodzili kolejno na scenę, aby odebrać świadectwo ukończenia
szkoły z rąk wychowawcy. To właśnie
wtedy odbyły się ostatnie pożegnania,
ostatnie mowy wygłoszone przez wzruszonych opiekunów. Uroczystość umiliły
występy uczniów klas drugich i trzecich.
Oczywiście, nie zabrakło na uroczystości dumnych i wzruszonych rodziców,

którzy dokumentowali zdjęciami osiągnięcia swoich pociech.
Pozostający w szkole mają nadzieję, że tak jak poprzednie roczniki, i absolwenci z tego rocznika nie zapomną
o „Piętnastce” i będą przychodzili na
różne uroczystości i zwykłe pogaduszki. (na-af)

Nauczyciele i absolwenci dwudziestego pierwszego rocznika XV Liceum Ogólnokształcącego
(2012-2015)
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Po puchar kierownika do Osiecznej

Kanał Wojnowicki to jedno z bardziej atrakcyjnych miejsc do wiosennego wędkowania. Łowisko położone w powiecie leszczyńskim, gmina
Osieczna, szerokie do 20 metrów i
głębokie 0,7-1,5 metra. Dno przeważnie muliste, porośnięte moczarką, a brzegi trawiaste, miejscami
karłowate drzewa i trzcinowiska.
Rybą dominująca jest tu płoć i leszcz,
ale występują też inne gatunki, jak
karaś, lin czy okoń.
Najlepszym okresem do połowu na
tej wodzie jest wiosna – marzec i kwiecień, potem kanał zarasta tzw. kapelonami, co znacznie utrudnia wędkowanie.
I właśnie tutaj, 17 maja, członkowie Koła PZW „Chrobry” spotkali się, by rozegrać tradycyjne już zawody towarzyskie
o Puchar Kierownika Osiedla Bolesława
Chrobrego.
Na miejscu zbiórki o godzinie 7 stawiło się 30 zawodników, co niektórzy z
kibicami. Zarząd koła, mając na względzie dużą odległość łowiska od Poznania,
wynajął autobus, którym bez kłopotów
dojechaliśmy nad samą wodę. Prezes ko-

ła szybko omówił sprawy organizacyjne
oraz warunki bezpieczeństwa na łowisku. Łowiliśmy na jedną wędkę, metodą
spławikową. Ilość zanęty była ograniczona. Czas zawodów od godziny 8.30 do 13.
Po losowaniu nastąpił wymarsz na łowisko – przygotowanie stanowiska, zanęty i wędek. Co niektórzy rozstawili już
zawczasu parasole, gdyż pogoda nie nastrajała optymistycznie. Silny, a w porywach nawet bardzo silny, wiatr przesuwał po niebie niskie, ołowiane chmury,
z których w każdej chwili mógł spaść
deszcz. Na szczęście tylko trochę pokropiło, a czasami błysnęło nawet słońce.
Niemniej jednak, ciepło nie było.
Padł sygnał – „można łowić”, a tu
niespodzianka – mimo tak zasobnego w
ryby łowiska, jakim jest niewątpliwie kanał Wojnowicki – klapa. Ryby nie chciały współpracować z wędkarzami. Może
wpływ na to miało niskie i stale opadające ciśnienie atmosferyczne, może ten
silny wiatr wiejący wzdłuż kanału, w każdym razie nie brały, a właściwie brały
bardzo słabo. Ciężką pracę z wędką urozmaicali tylko niespodziewani goście na

łowisku – para łabędzi z dwoma małymi,
szarymi jeszcze, „łabądkami” oraz szybująca w górze na wietrze para żurawi.
Wreszcie koniec łowienia i ważenie
zdobyczy – przeważały drobne leszcze
i płotki. Największą rybą zawodów był
karaś srebrzysty, tzw. „japoniec” – 32
cm, mógł się nim pochwalić Janusz Marcinkowski.
Pierwsze miejsce i puchar sponsora, kierownika osiedla, wywalczył Maciej Minge z wynikiem 1840 pkt. Drugie
miejsce zajęła Danuta Maik – 1460 pkt.,
a trzeci był Maciej Lenarczyk z wynikiem 1440 pkt. Wśród młodzieży pierwszy był Maciej Wojtyniak – 420 pkt.,
a drugie miejsce zajęła Paulina Styperek
– również 420 pkt.
Po ogłoszeniu wyników oraz uhonorowaniu najlepszych pucharami i nagrodami nasz niezawodny gospodarz koła,

Ryszard Klimpel, zaprosił na kiełbaskę z
grilla i barszczyk, który serwował wspólnie z Barbarą Gmerek, a Lidia Styperek
częstowała swoimi wypiekami – plackiem drożdżowym z rabarbarem. Konsumując te specjały, wymienialiśmy się
wrażeniami z zawodów. Można by jeszcze długo biesiadować, ale tego dnia był
mecz Lecha z Jagiellonią, więc do autobusu i wróciliśmy do Poznania. Umówiliśmy się na zawody spinningowe na Warcie – 14 czerwca.
Zbigniew Jędrys
Fot. Lidia Styperek
i Zbigniew Jędrys

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Piątkowska Liga Piłki Nożnej
Tabela po meczach rozegranych 14 czerwca 2015 r.
GRUPA B
Lp. Nazwa drużyny
li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
1 DRUŻYNA PIERŚCIENIA
11 26 94
25
69
2 UKS 12 BATORY IV
10 25 56
29
27
3 NOT TODAY
10 23 53
25
28
4 GANG ALBANII
11 20 63
32
31
5 TECHNICZNY POKER
10 18 65
32
33
6 Z BUTA WJEŻDŻAM
10 16 32
38
-6
7 TG SOKÓŁ POZNAŃ
10 15 45
27
18
WINIARY
8 UKS 12 BATORY V
10 11 25
39 -14
9 DYNAMO DA VINCI
10
5 28
73 -45 2wo
10 RED BULL TEAM
11
4 18
65 -47
11 JADWIŻAŃSKI KS
11
0 11 105 -94
12 UKS 12 BATORY I
- zespół wycofany z rozgrywek
13 PRZYSZLIŚMY POPA- zespół wycofany z rozgrywek
TRZEĆ
14 SMOKE WEED EVERYDAY
- zespół wycofany z rozgrywek
1
2
3
4
5

GRUPA OPEN
BATORY IV
12 28
CZERWONE DIABŁY
11 27
AC MATERACE
10 25
FC NOWA WIEŚ
11 24
MIDAS POZNAŃ
11 23

80
76
60
94
52

22
27
21
39
24

58
49
39
55
28

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

TRACK ATTACK FC
LEWOPRAWO
DIADAL POZNAŃ
GREEN SQUAD
PRIMO
BALBINA
BRENDBY POZNAŃ
OZ TEAM
SPARTANIE
EJBRY Z FYRTLA
PI - KO TEAM
TĘGIE PYTONY
GANG ALBANII
COLUMBUS SOCCER
CREW
BLUE DEVILS
TERMINATOR NARAMOWICE
MOBIL POZNAŃ
WUCHTA WIARY
FC MAKALAKOS
BAYERN POZNAŃ
KOMPUTRONIK
TECHNICZNI FANTAŚCI
PODOLANY

12
11
11
9
10
8
12
11
11
11
12
10
10
11

22
22
21
20
17
16
16
15
15
14
13
12
12
11

56
51
41
35
31
31
40
35
41
32
34
39
32
25

29
32
26
17
52
17
67
37
52
28
46
35
45
47

27
19
15
18
-21
14
-27
-2
-11
4
-12
4
-13
-22

11
12

8
7

23
33

66
49

-43
-16

1wo

1wo
1wo
1wo
2wo

10
7 19
39 -20
10
5 21
61 -40 1wo
11
3 18
72 -54
10
2 17
66 -49 1wo
- zespół wycofany z rozgrywek
- zespół wycofany z rozgrywek
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KALENDARIUM PSM
1 lipca - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna Rady
Nadzorczej
2 lipca - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN
7 lipca - Komisja Rewizyjna RN
30 lipca - zebranie plenarne RN
sierpień - przerwa urlopowa

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Rady osiedli z nowym regulaminem
Na koniec członkowie
Rady Nadzorczej uchwalili nowy Regulamin dzia-

Od
rozpatrywania
spraw osób zalegających
w płaceniem czynszu
rozpoczęło się majowe
(21.) posiedzenie Rady
Nadzorczej Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Członkowie Rady
postanowili z tego powodu wykluczyć trzy osoby
z grona członków Spółdzielni.
Następnie wysłuchali informacji na temat wyników
ekonomicznych PSM za trzy
miesiące tego roku, po czym
przyjęli je do wiadomości. A
są one korzystne.
Na eksploatacji podstawowej w gospodarce zasobami mieszkaniowymi na
wszystkich osiedlach wyniki były dodatnie. Salda rozliczeń gazowych, łącznie z
rozliczeniami międzyokresowymi kosztów na osiedlach Bolesława Chrobrego
i Jana III Sobieskiego były dodatnie, natomiast na
osiedlach Stefana Batorego, Zygmunta Starego i ul.
Grobla były ujemne. Sytuacja na Batorego wymaga
szczegółowej analizy.
Salda rozliczeń zimnej

wody na wszystkich osiedlach były dodatnie. Podobnie jak fundusz remontowy,
ale część prac remontowych
w tym czasie dopiero wznawiano po zimie.
Na podstawie korekty danych uzyskanych z
oświadczeń lokatorów o ilości osób zamieszkujących
ich gospodarstwa domowe,
10 marca tego roku ich liczba była niższa o 62 osoby w
porównaniu ze stanem z 10
lutego 2015 r., a w stosunku
do marca roku poprzedniego niższa o 691 osób.
W związku z podpisaniem przez Spółdzielnię
z miastem Poznań ugody
dotyczącej obniżenia wartości rynkowej niektórych
działek gruntowych na
osiedlu Bolesława Śmiałego członkowie Rady zaakceptowali uchwałę Zarządu PSM z 12 maja obniżającą miesięczne opłaty
z tytułu wieczystego użytkowania gruntów dla następujących budynków: 1,
3, 4, 5, 11, 13, 14 15 i 16,
33, 34 i 35, 36 oraz 37.
Uchwała weszła w życie
od 1 czerwca.

łania rad osiedli Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (big)

KOMUNIKAT
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
informuje,
że zakupiła 23 miejsca postojowe
w garażu podziemnym w budynku nr 53.
Wszystkie osoby zainteresowane
wynajmem od Spółdzielni ww. miejsc
prosimy o składanie
wniosków pisemnych
w siedzibie Administracji
na osiedlu Stefana Batorego
paw. 38 A wejście A.
Abonament miesięczny wynosi 120 zł netto.
Szczegółowe informacje można uzyskać
pod numerem tel 61 8217-381
u administratorki Marii Jankowskiej.
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Wielkie operacje wymiany liczników

Aż 7200 nowoczesnych wodomierzy umożliwiających elektroniczny
odczyt zużycia ciepłej i
zimnej wody zainstalowano we wszystkich mieszkaniach i lokalach użytkowych na osiedlu Bolesława Śmiałego. Wielka operacja ich wymiany zbliża się właśnie do
finału, chociaż trudności
nie brakowało. Okazało się bowiem, że część
lokatorów niezgodnie z
przepisami na różne sposoby zabudowała dostęp

kwentnie od lat jest docieplanie kolejnych bloków. Zakończono termomodernizację dużego, mającego 9 klatek, bloku nr 33. Połączono
ją z wymianą kaset domofonowych na elektroniczne.
Niebawem powinno się rozpocząć docieplanie budynku
nr 18, a w przyszłym roku
bloku nr 30. Przygotowywane są także dokumentacje na przeprowadzenie termomodernizacji następnych
budynków. Kolejka jest bowiem jeszcze spora. Na docieplenie czeka na osiedlu

do liczników. Instalatorzy mieli więc nierzadko kłopoty z dotarciem
do nich.
- Pomiary zużycia wody
będą teraz łatwiejsze, wygodniejsze i pewniejsze, ale
przed nami kolejne wielkie
zadanie. W przyszłym roku
czeka nas wymiana podzielników ciepła. Zainstalować
trzeba będzie także kilka tysięcy urządzeń – mówi Wiesław Konieczny, kierownik
administracji osiedla.
Zresztą w kilkudziesięciu budynkach i na rozległych terenach pomiędzy nimi stale jest coś do zrobienia lub poprawienia. Najpoważniejszym przedsięwzięciem realizowanym konse-

12 budynków. Będą one modernizowane sukcesywnie w
zależności od posiadanych
środków finansowych.
A te trzeba przeznaczać
także na inne przedsięwzięcia, np. malowanie i modernizacje klatek schodowych.
Wkrótce przeprowadzone
one zostaną w budynkach
nr 22, 24, 25, 26, 27, 28 i 29.
Wraz z malowaniem wymieniane jest także oświetlenie.
Nowe lampy ledowe z czujnikami ruchu są wygodniejsze i oszczędniejsze. Kontynuowana jest wymiana stolarki okiennej a także naprawy placów zabaw oraz osiedlowych ścieżek. W pobliżu
marketu odnowiono schody
i zainstalowano poręcze a

wkrótce modernizowane będą chodniki przy blokach 27
i 34, a na jezdni w pobliżu
bloku nr 15 ustawiony zostanie próg zwalniający.
Chlubą osiedla są tereny zielone. Niedawno odnowiono zieleń pomiędzy blokami 5 i 6, tworząc kolorowe kwietniki. Jednak niemal

UWI. Nowoczesny blok z
podziemnymi garażami liczy 161 mieszkań i w
czerwcu Zarząd PSM podpisał umowę na administrowanie tym obiektem,
położonym w pobliżu spółdzielczych bloków. W ich
sąsiedztwie powstał także
nowy parking z 46 miej-

wszystkie osiedlowe budynki i place toną w zieleni. Aż
miło patrzeć na liczne i zadbane trawniki, rabaty, żywopłoty, krzewy i drzewa.
Niekiedy pośród ich gęstwiny można się poczuć jak w
puszczy i zapomnieć o betonowych blokach.
Ale o rzeczywistości
przypomną mieszkańcom
letnie wykopki, które rozpoczną się w rejonie bloków 23, 24 i 25. Związane
one będą z koniecznością
wymiany rur tzw. tranzytu centralnego ogrzewania
i cieplej wody.
Administracji osiedla
przybyły też nowe zadania
związane z przejęciem zarządzania budynkiem Botanika wzniesionym przez

scami postojowymi. Trzeba
mieć nadzieję, że wspólne
administrowanie spółdzielczymi oraz deweloperskim
blokami sprzyjać będzie
rozwojowi dobrosąsiedzkich stosunków. (i)
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Z notatnika miejskiego strażnika
 5 maja strażnicy piątkowskiego referatu
Straży Miejskiej Poznania poprzez Wydział Zarządzania Kryzysowego doprowadzili do zabrania przez weterynarza
rannej sarny z ul. Okolewo. Następnego dnia poprosili Pogotowie Czystości
o uprzątnięcie padliny innej sarny z ul.
Naramowickiej, co zostało niezwłocznie
wykonane.
 14 maja patrol udał się na osiedle Jana
III Sobieskiego, gdzie przy sklepie Biedronka przebywał nietrzeźwy mężczyzna. Wezwano pogotowie ratunkowe,
którego lekarz wydał dyspozycję przewiezienia nietrzeźwego do Centrum Redukcji Szkód i Wczesnej Interwencji Terapeutycznej.
 18 maja strażnicy interweniowali w
przypadku nietrzeźwego bezdomnego
na osiedlu Bolesława Śmiałego 17. I
tym razem wezwano pogotowie ratunkowego, którego lekarz zadecydował o
przewiezieniu mężczyzny do CRSiWIT.
 15 maja strażnicy asystowali pracownikom Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu, którzy sprawdzali legalizację wag
na targowisku na osiedlu Jana III Sobieskiego. W maju strażnicy skontrolowali osiem targowisk na Piątkowie, za
stosowanie wag niezgodnych z wymogami ukarali mandatami trzy osoby.
 14 maja w Komisariacie Policji Poznań
Północ odbyło się spotkanie policji, straży miejskiej, przedstawicieli rad osiedli
z poszczególnych dzielnic miasta oraz
pracowników Wydziału Zarządzania
Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania. Tematem było
omówienie wdrożonego projektu „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”. Przedstawiciel rady z Naramowic
zgłosił uwagę dotyczącą dzikiej drogi z
płyt betonowych miedzy osiedlem Władysława Jagiełły a ul. Jaroczyńskiego,
po której nielegalnie odbywa się ruch
pojazdów.

 15 maja jeden z funkcjonariuszy referatu z Piątkowa brał udział w akcji: „Pilnuj się! Autobusy, tramwaje, przystanki czy dworce to miejsca, gdzie na okazję tylko czyhają kieszonkowcy”. – ulotki z takim komunikatem rozdawano na
przystankach W trakcie akcji podjęto
kontrolę ładu i porządku publicznego.
 Do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami strażnicy przekazali informację
w sprawie uporządkowania zalegających
w rejonie ulic Umultowskiej, Łużyckiej i
Mołdawskiej śmieci. Podobny wniosek,
uporządkowania śmieci, dotyczył terenu przy ul. Szeligowskiego.
 Do Zarządu Dróg Miejskich wysłano pismo o konieczności uporządkowania zalegającej skoszonej trawy na terenie pętli autobusowej przy ul. Szeligowskiego.
Doprowadzili też do ponownego umieszczenia przez pracowników ZDM przesuniętych pokryw włazów do dwóch studzienek kanalizacji sanitarnej przy budynkach 15 i 17 na osiedlu Bolesława
Chrobrego.
 20 maja wspólnie z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz
Aquanetu strażnicy przeprowadzili kontrolę zbiorników na nieczystości płynne, proponując przyłączenie posesji
do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Nieprawidłowości przy okazji kontroli nie
stwierdzono.
 26 maja dwóch strażników wspólnie
z uczniami Szkoły Podstawowej nr 48
zwiedzali strażnicę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 na osiedlu Bolesława Chrobrego w Poznaniu. Dzieci zapoznały się ze sprzętem i działalnością
Państwowej Straży Pożarnej.
 27 maja strażnicy zgłosili policjantom
w Komisariacie Poznań Północ informację o zakłócaniu spokoju oraz porządku
przez siedem osób spożywających alkohol na placu zabaw dla dzieci między













budynkami 3 i 4 na osiedlu Władysława Łokietka.
30 maja dwóch strażników do przyjazdu straży pożarnej uczestniczyło w zabezpieczaniu ogromnego roju pszczół na
terenie zielonym przy budynku nr 39
na osiedlu Jana III Sobieskiego. Pszczoły usunięto.
Na koła nieprawidłowo zaparkowanych
pojazdów strażnicy z Piątkowa nałożyli
w maju 44 blokady. Pouczyli 10 kierowców, 33 ukarali mandatami. W jednym
przypadku wystąpili do sądu o ukaranie kierowcy.
Strażnicy przeprowadzili 13 lustracji
miejsc znanych z bytowania bądź grupowania się bezdomnych. Z zastanymi
tam osobami przeprowadzili 11 rozmów
na temat możliwości otrzymania wsparcia socjalnego. Nikt nie wyraził chęci
skorzystania z pomocy. Dwóm osobom
umożliwili otrzymanie pomocy medycznej. Do Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych
przekazali jedna osobę.
W maju funkcjonariusze straży miejskiej ujawnili 12 nielegalnych wysypisk
śmieci. W dwóch przypadkach wystąpili do służb miejskich o ich usunięcie,
w 11 (w tym ujawnionych w poprzednim miesiącu) doprowadzili do usunięcia śmieci przez osoby i firmy, które
je podrzuciły.
Municypalni skontrolowali w trzech
posesjach, czym palone jest w piecach.
Nieprawidłowości jednak żadnych nie
ujawnili.
Przeprowadzono też kontrolę wyłożenia trutek na szczury przez właścicieli
i administratorów. Skontrolowano 171
budynków, w tym 148 spółdzielczych i
23 użytku publicznego. Skontrolowano również 15 placów gier i zabaw dla
dzieci. Stwierdzono kilka uchybień na
osiedlu Bolesława Śmiałego, które zgłoszono do administracji osiedla. (rafa)

Podatek od pracy wakacyjnej
Czy pracując podczas wakacji za granicą trzeba zapłacić podatek w Polsce?
Od jakiej kwoty zwolniony od opodatkowania jest dochód dziecka podejmującego
w wakacje pracę? Dlaczego należy domagać się paragonu od sprzedawców?
Praca sezonowa młodzieży
a ulga rodzinna
Rodzice planujący skorzystać z ulgi
prorodzinnej, podczas podejmowania decyzji o wyrażeniu zgody na wakacyjną
pracę swoich dzieci, powinni zwrócić
szczególną uwagę na limit wysokości dochodu, jaki młodzież może osiągnąć, nie
pozbawiając rodziców możliwości skorzystania z ulgi. Odliczenie ulgi prorodzinnej przysługuje rodzicom wykonującym władze rodzicielską, opiekunom
prawnym, jeżeli dziecko z opiekunem zamieszkuje, oraz rodzicom zastępczym.
Z ulgi mogą skorzystać także osoby wychowujące pełnoletnie dzieci do 25 roku

życia. Warunkiem jest, że dzieci te uczą
się lub studiują (także za granicą) i nie
uzyskały w roku podatkowym dochodów
opodatkowanych według skali podatkowej
przy zastosowaniu 19% stawki w łącznej
wysokości przekraczającej 3089 zł. Fakt
otrzymania przez dziecko renty czy uzyskania dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie PIT nie ma
wpływu na prawo do ulgi.
Paragon na wakacjach
Wyjazdy urlopowe sprzyjają zakupom
zarówno drobnych pamiątek, jak i tych
o wyższej wartości. Aby zakupy pozostały w pamięci jako przyjemny akcent letniego wypoczynku, warto pamiętać o zabraniu paragonu za kupiony towar. Paragon z kasy fiskalnej jest jedynym dowodem pozwalającym na ewentualną reklamację towaru lub jego zwrot. Dlatego
warto pamiętać o zachowaniu paragonu
lub w przypadku, gdy sprzedawca go nie
wydrukuje, poprosić o jego wydanie. Rejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej
gwarantuje także, że sprzedawca odprowadza należny podatek do budżetu pań-

stwa. Jest to także niezbędny warunek
do tworzenia zasad uczciwej konkurencji.
Pracując za granicą
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym osoby fizyczne, jeżeli
mają miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Tak wiec wynagrodzenie uzyskane
za pracę poza granicami podlega opodatkowaniu wg polskich przepisów podatkowych, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli praca wykonywana jest za granicą dla
pracodawcy, który ma siedzibę w tym
państwie, co do zasady, dochody takie
będą podlegały opodatkowaniu zarówno
w tym państwie, jak i w Polsce. W przypadku wystąpienia podwójnego opodatkowania zastosowanie będzie miała wynikająca z właściwej umowy metoda unikania
podwójnego opodatkowania (metoda proporcjonalnego odliczenia albo metoda wyłączenia progresją).

MF
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Póki życia, póty weny
W dziesięciolecie działalności Klubu Literackiego „Dąbrówka” przy
PSM, kontynuujemy na
łamach „Echa Piątkowa”
cykl prezentacji autorów
tworzących nasze środowisko literackie. Rubrykę prowadzi dziennikarka i eseistka, Anna Kokot. Tym razem przedstawiamy sylwetkę Aldony Latosik.
Artystka jest poetką, satyryczną i bajkopisarską.
Urodziła się w Poznaniu,
ale od prawie 38 lat mieszka
w Zakrzewie. W swoim dorobku ma udział w siedmiu
antologiach książkowych
Aldona Latosik
i siedmiu Zeszytach Literackich. Wydała pięć autorskich tomików: „Sto bajek babci
Aldony”, „Słowa wiązem związane”, „Frywolne opowiastki”, „Pióro z bocianiego gniazda” oraz „Szafirowe gody”.
Autorka chętnie spotyka się z dziećmi w przedszkolach
i szkołach, gdzie czyta stworzone przez siebie bajki. Prowadzi spotkania warsztatowe, związane z pisaniem wierszy.
Poetka jest laureatką kilku konkursów literackich. Wzięła
również udział w XIV Festiwalu Pieśni i Poezji Patriotycznej „Bogu i Ojczyźnie” w Lubaczowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Artystów, Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK. Prywatnie – mama dwóch dorosłych córek
i babcia prawie siedmioletniego wnuczka. Z zawodu księgowa, obecnie już emerytka.
Oto jeden z wierszy poetki, zatytułowany
„W środku tygodnia”
lubiła ten dzień powszedni
w którym
dłońmi rozłożystymi

niczym skrzydła anioła
wygniatała ciasto
pęczniejące
pod białą ściereczką
jak cud ukryty w łonie matki
w blasku iskier
małych oczu
z błogosławieństwem
formowała bochny na blasze
kiedy
tylko zapach
wypieczonej skórki
zaczął unosić się po izbach
czworo drobiazgu
obsiadało stół
z podłożoną pod nogę cegłą
naprzemiennie wołając
...kiedy mamo no kiedy.
Aldona Latosik tworzy również teksty satyryczne, jak
na przykład taki:
„Humorek mieć, to dobra rzecz”
Pogoda się zmienia, to mnie w kościach łupie,
leżeć mam, czy chodzić, kiedy tak doskwiera?
Kręgosłup mi zgrzyta i w kolanie chrupie,
nogi, jak z ołowiu ciężkie są – cholera!
Serducho, cukrzyca i ciśnienia skoki,
nerka w piaskownicę z wolna się zamienia.
Woreczek kamyczków, właściwie klamotów,
Jak go więc opróżnić? - bez bólu się nie da.
W głowie kabarecik, ucho w trąbkę dmucha,
jak garnek gliniany, popękać chce głowa.
Jednym słowem w zdrowiu, wielka zawierucha,
aha zapomniałam, jak balon wątroba.
Pigułek jem garści, dbam o swe organy,
jednym dopomagam, innym lekiem szkodzę.
Ważne, że mam zawsze humor nienaganny,
bez względu na aurę i zmiany w pogodzie.

Zrób prezent swojej skórze
Pierwszym krokiem na drodze do urzekającej urody jest
perfekcyjne oczyszczenie skóry
twarzy, nawilżenie i zabezpieczenie przed wpływem zmieniających się warunków klimatycznych, tj. silnym promieniowaniem ultrafioletowym i wiatrem.
Gdy cera odzyska nieskazitelną strukturę, Twoja uroda będzie mogła w pełni rozbłysnąć, a
Ty poczujesz się świeżo i pewnie.
Doskonałym sposobem, aby
dobrze przygotować skórę twarzy, szyi i dekoltu na LATO, jest
zabieg zabezpieczająco-nawilżający w naszym salonie. Zabieg ten polega na pozbyciu się zrogowaciałego naskórka
za pomocą kwasów i peelingu kawitacyjnego, nawilżeniu
i wzmocnieniu skóry za pomocą ampułki wtłaczanej ultradźwiękami oraz zabezpieczeniu maską specjalnie dobraną
do Twojej cery. Podczas tego zabiegu dostarczymy Twojej cerze kompletny zestaw silnych antyoksydantów i substancji zabezpieczających rezerwy wodne. Nawilżymy skó-

rę w jej najgłębszych warstwach oraz sprawimy jej prezent
w postaci najprawdziwszej „bomby” wartości odżywczych.
Jednym z antyoksydantów, którego na pewno nie zabraknie, jest witamina C, która wspomaga wytwarzanie
kolagenu w skórze. Pomaga skórze przywrócić zdrowy wygląd i rozjaśnia ją.
Zrób prezent sobie i swojej cerze. Twoja skóra znów będzie ponętna, a Ty będziesz emanowała naturalnym pięknem i pewnością siebie.
Dla wszystkich mamy niespodziankę.
Każdy kto przyjdzie z tym Echem Piątkowa od 25
czerwca do 30 lipca 2015 r. będzie mógł skorzystać z zabiegu zabezpieczająco-nawilżającego w promocyjnej cenie,
zamiast 190zł – 140 zł.
Efekty zabiegu: oczyszcza i regeneruje cerę, głęboko
nawilża i zabezpiecza naskórek przeciw promieniom UV.
Czas trwania ok. 1h (demakijaż + peeling kawitacyjny z
kwasem 25% + ultradźwięki z serum + wit. C + spirulina
+ maseczka zabezpieczająca + głowica termoregulacyjna
+masaż + maska końcowa).
Marcelina Jokiel
Adres: Specjalistyczny Gabinet Kosmetyczny SWITŁANA na os.
Bol. Chrobrego paw 110. Tel. 794 798 895, www.gabinetswitlana.pl
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Prosto z miasta

Na spory i wybory – losowanie
„Kolejorz” trochę niespodziewanie zabrał faworyzowanej Legii mistrzowski tytuł. Obok radości z piłkarskiego triumfu mieliśmy też
trochę problemów ze sprzątaniem po świątecznej fecie.
Poznańscy kibole znów narozrabiali, ale sorry, już taki mamy klimat. Jest sukces, muszą być zniszczenia
i ekscesy. A policja i nowe
władze miasta patrzą na
nie przez palce, byle tylko
ogrzać się w blasku sukcesiku.

Ze stolicy na poznański
grunt przenieśliśmy piłkarskie laury a także trwające tam spory o pomniki.
W Warszawie od kilku lat
spierają się, jak uczcić ofiary katastrofy smoleńskiej a
także zachować kontrowersyjną tęczę na Placu Zbawiciela. W Poznaniu też rozgorzał podobny konflikt w
sprawie odbudowy pomnika
wdzięczności za odzyskanie
niepodległości. Przed woj-

ną stał on na Placu Mickiewicza, a usunęli go hitlerowcy. Teraz objawili się
inicjatorzy jego przywrócenia i wspierani przez siły
duchowne poczynają sobie
nader aktywnie. Pomnik z
okazałą, choć artystycznie
nieco dziwną, figurą Chrystusa będzie, nie jest jednak
jeszcze przesądzone – gdzie.
Na razie włodarze miasta,
zasłaniając się decyzjami
miejskiego plastyka, starają
się wyznaczyć jego lokalizację na peryferiach, ale inicjatorom zależy na reprezentacyjnym centrum. Podobny spór trwał w Poznaniu
przed laty o czerwcowe krzyże. Ówczesne władze też wykazywały, że nie ma na nie
miejsca na Placu Mickiewicza, że naruszają ład urbanistyczny i zakłócają harmonię. Krzyże stanęły i dzisiaj
nie budzą większych emocji, a plac i śródmieście bez
nich trudno sobie wyobrazić. Podobnie będzie z pomnikiem wdzięczności, jak

się już go ustawi, to mało
kogo on zainteresuje. Teraz
jednak rozgrzewa emocje,
obie strony okopują się, zamiast szukać porozumienia
i kompromisowego rozwiązania. Nawet władze stolicy
zdają się rozumieć, że trzeba uwzględniać różne racje
i zapowiedziały już uhonorowanie ofiar katastrofy w
śródmieściu oraz usunięcie,
a raczej przeniesienie w inne miejsce, tęczy z tamtejszego Placu Zbawiciela. W Poznaniu moglibyśmy być mądrzejsi i nie powielać warszawskich błędów.

Jedne wybory za nami,
drugie przed nami. Z tych
zakończonych wynika, że
otumanieni przez kampanię
obietnic i internet wybraliśmy kandydata mniej kompetentnego i całkiem nieodpowiedzialnego. Podobne są
wyniki wszystkich poprzednich elekcji, o czym przekonują wyczyny wielu wybranych w nich posłów i rad-

nych. Dotychczasowa partiokracja, oparta na tradycyjnych wyborach, w których
decydujące znaczenie mają
telewizyjne umizgi i obietnice bez pokrycia, nie zdaje już
egzaminu. Trzeba więc sięgnąć do korzeni demokracji
i obsadzać miejsca w parlamencie przez losowanie. W
starożytnych Atenach rozlosowywano urzędy i miasto
dzięki temu miało swój złoty wiek. Zamiast więc ładować krocie w bzdurne kampanie, należy w oparciu o
PESEL rozlosowywać stanowiska posłów czy senatorów pośród wszystkich obywateli posiadających bierne
prawo wyborcze. To rozwiązanie tanie, proste, sprawiedliwe i w pełni demokratyczne. Osoby wskazane
przez los, a może siły wyższe, sprawowałyby mandat
tylko przez jedną kadencję
i z pewnością czyniły by to
lepiej od wielu obecnych parlamentarzystów.
WIST

Patroni ulic piątkowskich

Helena Szafran (1888 – 1969)
Helena Szafran była botanikiem, zasłużoną
działaczką ruchu ochrony przyrody.
Urodziła się 21 października 1888 roku w Poznaniu w rzemieślniczej rodzinie Ignacego i Walentyny
z Radzimskich. W 1904 roku ukończyła szkołę średnią, a następnie pracowała w księgowości. W dziewięć lat później zaangażowała się w Związku Stowarzyszeń Kobiet Pracujących, gdzie pracowała jako
działaczka oświatowa; rów-

nocześnie wstąpiła do skautingu; z harcerstwem związana była aż do wybuchu II
wojny światowej.
W 1919 roku ukończyła
kurs pedagogiczny i rozpoczęła pracę jako nauczycielka w poznańskim szkolnictwie podstawowym i średnim. Równocześnie w latach
1922 – 1926 studiowała biologię na Uniwersytecie Poznańskim, a w 1928 roku
rozpoczęła bardzo aktywną
działalność w ruchu ochrony przyrody i podjęła pracę
badawczą nad florą Pozna-

nia i okolic; w 1932 roku
uzyskała doktorat.
W latach 1937 – 1947
(z przerwą w okresie okupacji hitlerowskiej) Helena Szafran była przełożoną
Państwowego Liceum Pedagogicznego w Inowrocławiu, a następnie objęła na
Uniwersytecie Poznańskim
stanowisko adiunkta w Zakładzie Ochrony Przyrody
i Uprawy Krajobrazu. Pracowała tam aż do przejścia
na emeryturę w 1960 roku.
Pracę naukową jednak kontynuowała i w 1961 roku

uzyskała habilitację na podstawie pracy „Poznań i okolice”. Zmarła w Poznaniu 17
lutego 1969 roku.
Helena Szafran aktywnie działała w poznańskim zarządzie Ligi Ochrony Przyrody, była inicjatorką utworzenia rezerwatów
Malta i Zieleniec. Opublikowała około sto prac z zakresu przyrody, historii botaniki wielkopolskiej oraz dydaktyki szkolnej. Patronuje
ulicy bocznej od Obornickiej, na pograniczu osiedla
Władysława Jagiełły.
Marek Rezler

Zostań harcerzem…
Jesteśmy 149 Poznańską Drużyną Harcerską „Bzura” im. Gen.
Tadeusza Kutrzeby. W swoich szeregach mamy i dużych, i małych
(11+), razem 4 zastępy: „Modliszki”, „Wilki”, „Niedźwiedzie” i „Kadrę”.

Biwaki i obozy przeplatamy copiątkowymi zbiórkami. U nas nie ma czasu
na nudę! W ryzach trzyma nas drużynowy Mikołaj Skwierczyński, pseudonim Skwierzyn (nr tel.607838838).
Zbiórki odbywają się w piątki o godz.
16.30 w naszej harcówce w bloku nr

36 na osiedlu Bolesława Śmiałego.
Jeśli niestraszne ci leśne wędrówki
i chcesz nauczyć się czegoś nowego,
przyjdź i przekonaj się, czy to twoja
para kaloszy.
Harcerze i Harcerki
149 PDH
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Wspólne świętowanie w Złotym Liściu

W ostatnich miesiącach członkowie Klubu
Seniora „Złoty Liść”
z osiedla Władysława Łokietka uczestniczyli w
wielu zajęciach plastycznych, imprezach okolicznościowych oraz kulturalnych.
Na początku marca odwiedziliśmy Poznańską Palmiarnię, gdzie wśród różnorodnej roślinności z całego świata wspólnie spędziliśmy czas. Mieliśmy okazję
zapoznać się z rozmaitymi
gatunkami roślin egzotycznych oraz ryb pływających
w licznych akwariach. Ponadto, obejrzeliśmy kolekcjonerską wystawę motyli z całego świata. Na zakończenie
delektowaliśmy się pyszną
kawą, herbatą oraz przysmakami z pobliskiej kawiarni.
Od czasu do czasu w klubie organizowane są spotkania tematyczne. Kilka tygodni temu gościliśmy terapeutę żywieniowego, który poprowadził prelekcję
na temat zdrowego odżywiania. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak du-

ży wpływ na nasze zdrowie
ma sposób odżywiania oraz
jak poprawić swoje nawyki
żywieniowe.
Często formą zajęć organizowanych
w
„Złotym Liściu” są warsztaty
plastyczne. W ostatnim czasie członkowie klubu wykonywali rozmaite prace z papieru, bibuły i filcu (między
innymi kwiaty i kule kusudama, dekoracyjne pompony, maski karnawałowe oraz
motylki z filcu), dużym zainteresowaniem cieszyła się
nauka zdobienia świec techniką decoupage.

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

Wydarzenia kulturalne,
takie jak wyjścia do kina czy
na koncerty cieszą się rów-

nież dużym uznaniem, podobnie jak imprezy okolicznościowe organizowane w
klubie. W tym roku wspólnie świętowaliśmy między
innymi imieniny członków
klubu, spotkanie noworoczne, Tłusty Czwartek, walentynki, Wielkanoc oraz Dzień
Matki.
Wszystkie osoby, które chciałyby uczestniczyć w
zajęciach, bardzo serdecznie
zapraszamy do klubu „Złoty
Liść” na osiedlu Władysława Łokietka 6c we wtorki i
czwartki w godzinach 16-19.
Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Pilch

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

Tel. 61 822 78 57, 601 56 87 32
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Z KWIATAMI
NA
BALKONIE

KRZEW
Z JAGODOWYMI
OWOCAMI

URZĘDNIK
SĄDOWY

WSTRZELIĆ
SIĘ

REGION

LEŚNE
LUB
ZŁOTE

NP.
PANCERNA

ZEGAREK

Krzyżówka
z Echem

ZIEMNE, CZYLI ARACHIDY

Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru brzmiało: Wakacje za pasem.

6
KUZYN
SOKOŁA

NAMIASTKA

9

HUMORKI

4
NIE ONA

JEZIORO
W PN.
FINLANDII

NEURYT

3

FAMA,
GLORIA

2
PIES ALI

KODEKS
KARNY
W
SKRÓCIE

RZEKA
W
SYRII

BIEG
W
DERBACH

WIELKI
LUB
KONNY

WYSPA NA
BALEARACH

DOPŁYW
OBU

7

ZASILA
WARTĘ

KOMPAN
ARAMISA

11
PAŃSTWO
W
AFRYCE

12

WINNY

1

CEMBRZYŃSKA

KUZYNKA
KAKADU

Facet wchodzi z pistoletem do baru i pyta:
- Kto spał z moją żoną?
Rozlega się głos z końca sali:
- Nie masz tylu nabojów.

- Postanowiłam zerwać
z Adamem. Traktuje mnie
jak psa!
- Jest ci tak źle? – dziwią
się przyjaciółki. – Bije cię,
trzyma ciągle przy sobie?
- Gorzej! Wymaga ode
mnie, bym była mu wierna.

- Jasiu, dlaczego masz w
dyktandzie te same błędy co
twój kolega z ławki?
- Bo mamy tego samego
nauczyciela polskiego.
Krzyżówka nr 7

RODZAJ
MEWY

FORD

PIES
MYŚLIWEGO

5
NIE TAMTA
LECZ...

1

8

2

3

4

5

6

7

9 10 11 12

KANON

10

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). Wew wakacje skapnie ci fest propozycja nowej roboty. Bez zbędnego mądrowania podejmuj nowe
wyzwanie, sukces murowany i wuchta bejmów w kabzie.
BYK (21.04 - 21.05). Bez tyn skwar i żar do łba ci ino głupie, ale zaś cołkiem przyjemne, myśli przyłażą. Przed wiarą jednak zbytnio się nie staluj i żodnych bachandryji nie wyczyniaj.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Zamiast ciągłego nygusowania,
wystawiania kalafy na słonyszko abo glapienia się wew telewizję,
lepiej weź się akuratnie do roboty abo poblubraj trochę zez famułą.
RAK (22.06 - 22.07). Wakacje to dobry czas na porzundki
wew chałupie. Zbyry i insze klamoty trza wyćpnąć na gemyle, a
statki, szafonierki i cołką famułę poustawiać jak należy.
LEW (23.07 - 22.08). Szykuje się fest wygib ze starą eką,
będziecie się bachać i nygusować na słonyszku. Ino bacz, byś na
tych balangach za wiela zdrowia i bejmów nie przenorał.
PANNA (23.08 - 22.09). Bez lato przyjdzie ci wew robocie
chapać za dwóch abo i trzech, ale zaś potem z kabzą pełną bejmów
będziesz se mógł do woli lofrować po cołkiem świecie.

WAGA (23.09 - 22.10). Przestań się borchać i brynczeć na
famułę, szczunów czy kumpli. Letni wspólny wygib będzie cołkiem fest. Ino uważajcie, by nie zrobić jakiej poruty i zdrowia
nie przenorać.
SKORPION (23.10 - 22.11). Nie ma się co borchać na famułę, trza z nią dobrze żyć. Gzuby i kejter trochę naszuszwolić muszą,
ale zaś niech nie robią poruty, ino wezmą się do porządnej roboty.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Dość już nygusowania, memłania i blubrania z wiarą po próżnicy. Jesteś szportowny szczun
i ze szwungiem zabieraj się do chapania, a bejmy same skapną.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Wew letnie dni daj se więcej
luzu i zamiast cięgiem szporać, polofruj trochę po marketach i lajsnij se nowy dyrdon abo pojedź brechtać się w ciepłych morzach.
WODNIK (21.01 - 20.02). Szykuje ci się parę dni wakacyjnej
laby i słodkiego nygusowania. Ale zaś uważej na korbole oraz insze trunki i się nie staluj ani se z wiarą frechownie nie poczynaj.
RYBY (21.02 - 20.03). Z blubraniem wew robocie dej se już
spokój. Jesteś szportowny szczun i masz wuchtę fifnych pomysłów.
Skapnie ci za nie wuchta bejmów i uznanie wiary.

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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Dzieci rządziły na Jagiełły

30 maja na osiedlu Władysława Jagiełły odbył się doroczny festyn dla
dzieci. Było tłumnie i wesoło. Natomiast 12 czerwca przy budynku nr
28 na tym samym
osiedlu otwarto nowy plac zabaw. Natychmiast „zasiedliły” go mamy z małymi dziećmi. (rm)

Sportowo na Sobieskim

Prawie 60 dzieci z osiedli piątkowskich uczestniczyło w festynie z okazji
Dnia Dziecka, jaki odbył się w Klubie
Sportowym Sobieski Poznań.
Impreza, nad którą patronat objęła Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, była okazją dla najmłodszych,
aby sprawdzić się w grach i zabawach
związanych z siłowaniem oraz zapasami. Po zawodach odbył się wspólny
grill i spotkanie Rady Rodziców. (KS)
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Streetball po raz szesnasty
W kategorii D pierwsze były dziewczęta z XX LO, drugie – Różowe Lemury, trzecie – Dzikie Koty. W kategorii Open pierwsze miejsce
zajęła Dolewka, drugie – Fizole, a trzecie – Niebieska
Poprzeczka.
Wszystkie drużyny, które zajęły miejsca od pierwszego do trzeciego otrzymały nagrody rzeczowe oraz
medale i dyplomy. Nagrody wręczali Michał Tokłowicz, wiceprezes PSM, kierownik administracji osie13 czerwca na boiskach szkoły na osiedlu
Władysława Łokietka odbyły XVI Otwarte Mistrzostwa Piątkowa w Koszykówce Ulicznej. Organizatorami imprezy były
Poznańska Spółdzielnia

Mieszkaniowa oraz Szkoła Podstawowa nr 35.
Do turnieju zgłosiło się
30 zespołów w trzech kategoriach wiekowych, co dało
liczbę 120 zawodników. Startowali oni w następujących
grupach: C – chłopcy do lat

19, D – dziewczęta do lat 19
oraz Open, czyli pozostali.
Rozegrano konkurs rzutów „za trzy”, do którego
zgłosiło się 40 zawodników.
W finale najlepiej poradził
sobie Maciej Smotrzyk z wynikiem (2/6), drugi był Maciej Śmigowicz (2/6), a trzeci Sebastian Górecki (1/6).
Finaliści konkursów, oprócz
dyplomów, otrzymali nagrody rzeczowe.
W klasyfikacji końcowej
drużyn w kategorii C pierwsze miejsce zajęli Glebogryzonie, drugie – Młodzi
Gniewni, trzecie – IX LO.

dla Aleksander Meyza, Andrzej Słabęcki, szef sekcji
sportu PSM, Rafał Kupś,
przewodniczący Rady Nadzorczej PSM oraz dyrektor
SP 35 – Jolanta Zielińska
– Wachowiak.
Podczas turnieju odbywał się IX Festyn Rodzinny,
podczas którego można było
zmierzyć się na ergometrze
wioślarskim a także w różnych konkursach i zabawach
dla najmłodszych. Organizatorami festynu byli uczniowie i nauczyciele wraz z dyrekcją SP 35.
Tomasz Mierzejewski

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

