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Lato,
Lato

PZU PRACA

i... po lecie
We wrześniu na Piątkowie odbyły się ostatnie letnie festyny. Dziś po
nich został tylko dziewczęcy uśmiech, jak na zdjęciu
obok.

Poszukujemy kandydatów chętnych do pracy w roli agenta
w firmie ubezpieczeniowej na
podstawie umowy agencyjnej.
Oferujemy szkolenia przez cały
okres współpracy.
Szukamy osób umiejętnie zarządzających własnym czasem
i biznesem.
Wynagrodzenie zasadnicze
+ prowizja.

Prosimy o kontakt
tel. 666 889 447,
kadembska@pzu.pl

Zapraszamy na pyszne domowe obiady.

Gotujemy na miejscu ze świeżych produktów,
bez zbędnych dodatków i ulepszaczy.
Odwiedź nas i zjedz obiad jak u mamy. Oferujemy:
Przystępne ceny (13 – 15 zł)
Dania na wynos
Organizacja kameralnych imprez okolicznościowych (do 25 osób)
Poniedziałki – Piątki 13:00 – 18:30
Soboty 13:00 – 16:30

Os. B. Śmiałego 16 (pawilon przy parkingu), Tel. 601 22 62 64
www.facebook.com/lubczykpiatkowo

OBIADY DOMOWE
chrzciny * komunie * rocznice ślubu
stypy * garmażerka * catering
os. Bolesława Śmiałego 4a
(pawilon naprzeciw Poczty)
facebook: Na górce, e-mail: nagorce@op.pl
telefon: 600 595 762
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Lato seniorów z Łokietka

Latem członkowie Klubu
Seniora Złoty Liść na osiedlu Władysława Łokietka
odwiedzili Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach. Podczas
zwiedzania, połączonego z
zajęciami edukacyjnymi,

można było zobaczyć między innymi sprzęty dawniej
używane w gospodarstwach
domowych, stanowiska pracy kowala, praczki, pszczelarza, warsztat bednarsko-

wycieczka do Radgoszczy,
gdzie, korzystając ze słonecznej pogody, uczestnicy
spacerowali po okolicznych
lasach, podziwiając piękno
przyrody. Niektórym osobom udało się nawet znaleźć kilka grzybów.

się bawiono, można zobaczyć na zdjęciach obok.
Gdy klubowicze ze Złotego Liścia nie wyjeżdżają
na wycieczki po Poznaniu
i Wielkopolsce, organizują
w klubie różnego rodzaju
zajęcia, między innymi pla-

Po powrocie ze spaceru
był czas na pieczenie kiełbasek i wspólne śpiewy. Jak

styczne, edukacyjne oraz
rozmaite gry i zabawy.

-stolarski, szewski, wnętrza
dawnej klasy szkolnej, poczty i wiele innych interesujących ekspozycji. Chętni
wzięli udział w warsztatach
wikliniarstwa.
We wrześniu odbyła się

Małgosia Pilch

3

ECHO 11/256 (XIX)

RADCA

PRAWNY

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

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

WARZYWA
I OWOCE

bez nawozów i oprysków,
polecane dla małych dzieci!

dla osób starszych i chorych
możliwa dostawa do domu, tel. 787 209 322

świeże jaja wiejskie
Os. Batorego 15c, czynne: pn – pt. 8 - 17, sob. 8 - 14

OPRAWA
OBRAZÓW
Os. B. Chrobrego –
pawilon k. Złotego Grosza

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

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

-

renowacja ram
ceramika
materiały plastyczne
pozłotnictwo

Tel. 517 750 665

FRYZJER
„Izabella”
os. B. Śmiałego 30k
pon. 8-14, wt.-pt. 10-19,
sob. 8-14

w czwartki zniżka 20%
Tel. 669 594 924
501 018 416

Szukamy fryzjera

ul. Dzięgielowa 27

 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

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

Tel. 61 822 78 57, 601 56 87 32
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Wędrówki z KOiR

Od Indii do Paryża

Przez Indie i pól Europy przewędrowali uczestnicy
październikowego spotkania Klubu Odkrywców i Reporterów.
Przewodniczką była poznańska podróżniczka
Ola Retecka, która tyle
co wróciła z północnej
Francji.
Adeptom dziennikarstwa opowiadała o swej fascynacji podróżami, które
obecnie stały się łatwe. Nie

ma większych problemów
z paszportami i wizami
ani ze środkami transportu. A jeśli się nie ma wygórowanych oczekiwań hotelowych, to wcale nie wymagają wielkich pieniędzy.
Przede wszystkim trzeba
mieć chęci, trochę odwagi i
można ruszać w świat.
- A jest on piękny, ciekawy i wart poznawania. Szczególnie oczarowały mnie Indie. Ludzie, zwyczaje budow-

HR Consulting Sp. z o.o. Sp. K.
(nr ewidencji 439/1a, 439/2, 439/3)

le, zabytki i w ogóle wszystko jest tam niezwykłe. Można je zwiedzać, oglądać i podziwiać, ale zawsze coś nas
w nich zaskoczy. Jestem pod
wrażeniem tamtejszych kolorów, Indie to nieustanna
gra barw. Kolorowe są stroje ludzi, budowle i roślinność
– opowiadała podróżniczka,
prezentując fotografie z wędrówek po tym subkontynencie. Można na nich było
podziwiać Taj Mahal, pałace

HR Consulting Sp. z o.o. Sp. K.
(nr ewidencji 439/1a, 439/2, 439/3)

oferuje
pracę tymczasową:

oferuje
pracę tymczasową:
Produkcja lekka - praca
z dowozem
Piątkowo-Śródka-Rataje
• pakowacz/pakowaczka
• praca dla osób uczących się
dziennie lub zaocznie
• elastyczny grafik pracy
• bardzo miła atmosfera pracy

tel. 790 471 014 lub 797 292 169
e-mail: praca@hrconsulting.com.pl

Jaypuru, ulice Delhi czy krajobrazy Keralii.
Po dużej dawce egzotyki
i dyskusji nad kulturowymi
różnicami i podobieństwami uczestnicy spotkania powrócili do Europy. Zachęciła do tego O. Retecka, prezentując fotograficzne plony
swych wędrówek w poszukiwaniu polskich śladów w Paryżu. Jest ich nad Sekwaną
sporo. Podróżniczka ze swadą opowiadała o swoich spotkaniach z Biblioteką Polską,
pomnikiem Fryderyka Szopena czy obrazami Tamary
Łempickiej. Od opowieści paryskich blisko było już do wędrówek po innych krajach, a
zwłaszcza do Portugalii, której uroki są w Polsce dopiero
odkrywane.
Upływ czasu sprawił, że
wyprawę na południowo-zachodni kraniec naszego kontynentu postanowiono kontynuować podczas kolejnych
spotkań KOiR w PCK „Dąbrówka”. Zapraszamy na nie
wszystkich zainteresowanych
podróżami, informacje o działaniach klubu można znaleźć
na stronie www.echopiatkowa.pl. (i)

Praca z dowozem
Piątkowo-Śródka-Rataje
•
•
•
•

Pakowacz/pakowaczka
umowa o pracę - 2600 brutto
praca na stałe
bardzo miła atmosfera pracy

tel. 797 292 169 lub 791 839 116
e-mail: praca@hrconsulting.com.pl
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Piątka pytań do…

JERZEGO DYRA
członka Rady Nadzorczej PSM
Członkom Rady Nadzorczej zadajemy ten sam zestaw 5 pytań. Przedstawiamy ich odpowiedzi, które
pozwolą lepiej poznać poglądy oraz cele ludzi, którzy przez najbliższe 3 lata podejmować będą decyzje
ważne dla wszystkich mieszkańców spółdzielczych osiedli.
Gdy myślę Piątkowo, to…
•
Innymi działaniami pozwalającymi
…przypominają się pierwsze lata mieszpodnosić standard mieszkania na osiedlach
kania na osiedlu Bolesława Chrobrego. A
PSM. Jako członek Rady Nadzorczej jestem
konkretnie 1981 rok, gdy wraz z moja żoną
zobowiązany dbać o całość spraw dotycząi dwójką dzieci zamieszkałem na tym osiecych naszej Spółdzielni.
dlu. Lista niedostatków była bardzo długa –
Co wydaje się obecnie największym
poczynając od komunikacji, liczby sklepów
utrudnieniem dla mieszkańców Piątczy też samej infrastruktury osiedla. Piątkokowa?
wo było wówczas cały czas rozbudowywane,
Osiedla PSM zamieszkuje kilkadziesiąt
i był to jeden z większych terenów w Poznatysięcy osób. Trudno jest powiedzieć o
niu, na których powstawały bloki mieszkalutrudnieniach ważnych dla każdego mieszne. Ten okres w odniesieniu do dzisiejszej
kańca z osobna. Niemniej, moim zdaniem,
sytuacji jest nieporównywalnie odmienny.
numerem jeden jest zakończenie procesu
Ale też świadczy o ogromie zmian, jakie zawykupu gruntów, na których ulokowane są
szły w naszym kraju.
nasze osiedla. Nie wszystkie te czynności
Jak mi się mieszka na swoim osiedlu,
można przeprowadzić bezproblemowo, a
co jest w nim dobre?
trzeba powiedzieć, że wynika to głównie z
• Jak wspomniałem, osiedle i jego otoczenie
czynników niezależnych od Spółdzielni. Nie
zmieniło się diametralnie.
można zapominać, że w okresie, w którym
• Plusem osiedla jest przestrzeń otaczająca nasze budynki, w powstawały nasze osiedla, tzw. własność prywatna nie miała
przeciwieństwie do obecnie wznoszonych zespołów osiedlo- takiej ochrony prawnej jak w chwili obecnej.
wych, na których są one „wciśnięte” w powierzchnie działki. Dlaczego chcę działać dla spółdzielczej społeczności, jaNiestety, grunt ma swoją cenę i tak już będzie.
kie mam doświadczenia, umiejętności i cele?
• Połączenie z centrum Poznania komunikacją miejską to poMoja działalność w tzw. społecznych strukturach Spółdzieldróż około 15 minut – gdy nie ma żadnych niespodzianek ni datuje się od lat 90. ubiegłego wieku. Jest to praca w Rana trasie PST.
dzie Osiedla Bolesława Chrobrego, byłem przedstawicielem na
• Sieć sklepów w otoczeniu Piątkowa pozwala zrobić zakupy Zebranie Członków PSM, pracowałem także w Radzie Nadzorbez konieczności wypraw do centrum miasta, jak to miało czej. Te lata działalności pozwoliły poznać zawiłości spółdzielni
miejsce w latach 80. ubiegłego wieku – poczynając od zakupu mieszkaniowej a także problemy naszych mieszkańców – no,
chleba, a żartobliwie mówiąc, kończąc na kupnie samochodu. może nie wszystkie, ale te najważniejsze.
A co warto zmienić?
Jestem mieszkańcem osiedla i członkiem PSM. A więc, w
• Zmniejszyć liczbę dewastacji mienia spółdzielczego – możswoim działaniu muszę dążyć do takiego kształtowania kosztów
na zauważyć pewną sezonowość tego zjawiska. Niby wszyw PSM, aby były one akceptowane przez jej wszystkich członscy wiemy, że za te zniszczenia płacimy, ale w szczegółach
ków – sam przecież jestem osobą płacącą czynsz. Wszystkie
jakby nie dotyczyło to naszej kieszeni…
prace remontowe oraz bieżące utrzymanie substancji spółdziel• Zakończyć prace termomodernizacyjne budynków naszego
czej realizowane jest na osiedlach z naszych pieniędzy. Jak doosiedla, a tym samym przystąpić szerszym frontem do retychczas, spółdzielczość mieszkaniowa nie może doczekać się
nowacji terenów zielonych. Posadzić nowe odmiany drzew i
szerszego wsparcia zewnętrznymi środkami finansowymi. Nakrzewów, bardziej dopasowane do warunków miejskich, ale
jednocześnie pozwalające na tworzenie kameralnych warun- wet słynne kredyty termomodernizacyjne wspierające te prace uległy znacznemu zredukowaniu w stosunku do początkoków do odpoczynku na osiedlu.
• Problemem na naszym osiedlu, ale i w całym Poznaniu, są wego okresu i deklarowanych zapowiedzi ówczesnych władz.
Jako osoba czynna zawodowo cieszę się, że w Radzie Nadparkingi dla samochodów – pojazdów przybywa, w przeciwieństwie do liczby miejsc do parkowania. Chyba czeka nas zorczej pracują osoby w wieku 30-40 lat. Pozwala to patrzeć z
konieczność budowy parkingów wielopoziomowych – tak jak optymizmem na dalsze losy naszej Spółdzielni, a zdobyte przez
to ma miejsce w innych dużych miastach Europy, ale jesz- nich doświadczenie pozwoli zachować spółdzielczość, która w
Wielkopolsce ma ponad stuletnią tradycję.
cze zapewne kilka lat upłynie do tego czasu...
Czym chciałbym się szczególnie zająć w pracach Rady
LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
Nadzorczej?
Os. Władysława Łokietka 1H
• Komisja Społeczno–Samorządowa, której jestem członkiem,
• podpiwniczenie budynku mieszkalnego
rozpatruje między innymi sprawy zaległości czynszowych. To
• osobne zejście, 3 pomieszczenia
bardzo trudne tematy, szczególnie dla osób, które znalazły
• nadający się na biuro, usługi lub magazyn
• c.o. i zaplecze sanitarne
się w takiej sytuacji. Od członka tej komisji wymagane jest
• w dobrym stanie
zrozumienie sytuacji, w jakiej znalazł się dłużnik, ale jedno• powierzchnia 29,4 m kw.
cześnie musimy dążyć do znalezienia rozwiązania satysfak• czynsz ok. 495 zł brutto (z ogrzewaniem)
cjonującego obie strony – mieszkańca i Spółdzielni.
• wolny od zaraz
• Zakończenie rozpoczętych przez poprzednią Radę Nadzorczą
Informacje w Administracji Osiedla
prac remontowych i modernizacyjnych Piątkowskiego CenWładysława Łokietka 102 – pawilon,
trum Kultury „DĄBRÓWKA”. Pozwoli to nadać temu obiektel. 61 822 74 61
towi nowy wizerunek, a tym samym stworzyć centrum kuladm.lokietek@psm.poznan.pl
tury Piątkowa – zgodnie z jego nazwą.

6

ECHO 11/256 (XIX)

Ergometr dla wszystkich

Ośmiu zawodników zmieniać się będzie co cztery minuty. Suma punktów uczniów z danej szkoły (pierwszych
dwunastu zawodników w klasyfikacji indywidualnej) zdecyduje o wyniku drużyny. 25 listopada w Szkole Podstawowej nr 35 na osiedlu Władysława Łokietka rozgrane zostaną III Otwarte Mistrzostwa Piątkowa w jeździe na ergometrze wioślarskim.

Każda szkoła może zgłosić do 15 osób, zgłoszenia imienne wraz z numerem telefonu rodziców lub opiekunów należy przesłać do 23 listopada na adres: jacek.knopik@yahoo.
com. Zawody zostaną rozegrane na ergometrze wioślarskim typu Concept II na dystansie 200 metrów chłopcy i
150 m – dziewczęta. Zawody odbędą się w pięciu kategoriach: chłopców i dziewcząt z klas piątych i szóstych oraz
nauczycieli wychowania fizycznego.
Gośćmi specjalnymi zawodów będą uczniowie Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu przy ul. Bydgoskiej.
Istnieje możliwość wypożyczenia ergometru dla przygotowania i wyłonienia reprezentacji szkolnej. Jak wyglądają te przyrządy, widać na zdjęciu z poprzednich zawodów.
Organizatorem imprezy jest Szkoła Podstawowa nr 35.
Informacji udzielają Grzegorz Nowak (tel. 606 901 121)
oraz Jacek Knopik (tel. 695 222 239). Nadzór merytoryczny nad zawodami sprawować będzie Towarzystwo Wioślarzy Polonia T.z. w Poznaniu. (na)

Dwaj medaliści

R. Abramowicz zwycięzcą

Dwa medale przywieźli zapaśnicy Klubu Sportowego Sobieski Poznań z rozgrywanego w Radomiu Pucharu Polski
Kadetów. Jakub Pietrzyk (kat. 63 kg) i Michał Parsadanashvili (100 kg) przegrali tylko po jednej walce w swych kategoriach wagowych i wywalczyli brązowe medale.
Tomek Rosada

Krajowa Liga Zapaśnicza
Od 2 listopada na osiedlu Jana III Sobieskiego odbywać
się będą zmagania Krajowej Ligi Zapaśniczej w ramach
rywalizacji o Drużynowe Mistrzostwa Polski w Zapasach.
Zawodnicy KS Sobieski Poznań połączyli swe siły
z klubem WKS Grunwald Poznań i Unią Swarzędz, i razem walczyć będą w stylu klasycznym.
Wszystkie mecze rozgrywane będą o godzinie 18.00,
a patronat nad tym wydarzeniem objęła Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Tomek Rosada

Jesień jest tym okresem w roku, w którym można
poprawić wygląd swojej cery dzięki zastosowaniu zabiegu złuszczania naskórka kwasami. Kwasy przede
wszystkim stosuje się na skórę, aby wyrównać jej koloryt oraz pobudzić regenerację.
Zabiegi z użyciem kwasów polegają na aktywacji komórek w różnych warstwach skóry przy jednoczesnej
redukcji podrażnień. Peelingi kwasowe działają w warstwie
rogowej naskórka, rozluźniając połączenia międzykomórkowe,
w efekcie czego dochodzi do złuszczania zrogowaciałych
komórek. Po złuszczeniu w głąb skóry z łatwością mogą zostać wprowadzone substancje aktywne wpływające na jeszcze większą poprawę kondycji zmęczonej i zniszczonej skóry.
Podczas zabiegu pacjent może odczuwać pieczenie i szczypanie, a po zabiegu występuje zaczerwienienie mogące utrzymać się kilka godzin. Odpowiednio dobrane do problematyki kwasy spowodują złagodzenie i wyciszenie niechcianych
zmian skórnych. Zależnie od użytych kwasów można uzyskać poprawę:
a) kwas glikolowy – zmniejszenie zmarszczek i spłycenie

1 października na kortach na osiedlu Jana III Sobieskiego odbył się Singlowy Turniej Tenisa Ziemnego. Uczestniczyło
w nim dziesięciu zawodników. Mecze rozgrywano systemem
każdy z każdym. W finale, pokonując Andrzeja Kiełbowskiego
6:1, zwyciężył Ryszard Abramowicz. Na zdjęciu od lewej stoją
Andrzej Kiełbowski, Ryszard Abramowicz i Piotr Domagała.
Organizatorem rozgrywek była Poznańska Spółdzielnia
Mieszkaniowa. (AR)
blizn, odmłodzenie i poprawa elastyczności skóry, poprawa barwy i faktury skóry,
b) kwas migdałowy – spłycenie drobnych zmarszczek, redukcja trądziku, melasmy i uszkodzeń posłonecznych,
c) kwas laktobionowy – poprawa elastyczności skory, uszczelnienie naczyń krwionośnych, poprawa nawodnienia skóry,
d) kwas azelainowy – złagodzenie zmian trądzikowych (także
trądziku różowatego), rozjaśnienie rumienia, redukcja
przebarwień.
Zabieg peelingu z użyciem kwasów powinien rozpoczynać
się od oceny stanu skóry oraz dobrania odpowiedniego programu w zależności od problemu pacjenta. Kolejno następują
oczyszczenie i odtłuszczenie skóry, a następnie powinien zostać nałożony dobrany wcześniej do problematyki kwas. Po
neutralizacji kwasu w głąb skóry wprowadza się składniki aktywne dobrane dla każdego pacjenta indywidualnie. Wykończeniem zabiegu jest maska łagodząco-regenerująca, a także
krem wyciszający zaczerwienienia wraz z ochroną przeciwsłoneczną SPF +50.
Zabieg na twarz, szyję i dekolt składniki odżywcze
wtłoczone ultradźwiękami kosztuje 180 zł, teraz promocyjnie – 99 zł.
Specjalistyczny Gabinet Kosmetyczny Switłana,
zabiegi wykonuje Marcelina Jokiel
os. Bolesława Chrobrego paw 110/ 11, tel. 794 798 895
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Piątkowska liga na orlikach na finiszu
rii wiekowej, czyli w grupie
B (szkoły gimnazjalne)
w rozgrywkach uczestniczyło 7 zespołów. Prowadzone
były one systemem każdy
z każdym w czterech rundach. Zdecydowanym zwycięzcą w tej grupie został
zespół Wolni Strzelcy, który zapewnił sobie wygraną
już na trzy kolejki przed zakończeniem spotkań. Za jego plecami toczyła się walka
o podium wicelidera, który
ostatecznie zajęła drużyna
TG Sokół Poznań Winiary.
Na najniższym podium uplasował się zespół Arka Chrobrego ze stratą aż 17 punktów do lidera. Najlepszym
strzelcem tej kategorii wiekowej okazał się przedstawiciel zespołu Wolni Strzelcy,
zawodnik Marcin Michalak,
zdobywca 40 bramek. Mecze w tej kategorii wiekowej miały równy charakter.
W młodzieżowej kategorii wiekowej, czyli w grupie
C (szkoły średnie) w roz-

Wolni Strzelcy - I miejsce, grupa B

grywkach uczestniczyło 7
zespołów. Prowadzone były
one także systemem każdy
z każdym w czterech rundach. Zdecydowanym zwycięzcą grupy został zespół
Młodzi Piątkowo, który wyprzedził drużynę z drugiego miejsca Atrakcyjny Kazimierz aż o 11 punktów. Na
najniższym podium uplasował się zespół Powrót Pierścienia ze stratą aż 22 punktów do lidera. Najlepszym
strzelcem kategorii wiekowej okazał się przedstawiciel zespołu Atrakcyjny
Kazimierz, zawodnik Marek Michalak, zdobywca 41
bramek. Mecze w tej kategorii wiekowej miały różny charakter. Niektóre były bardzo zacięte, a inne
miały jednostronny przebieg z bardzo wysokimi wynikami. Jednakże w miarę
postępu ligi zespoły z niższych miejsc postarały się
kilkakrotnie o dużą niespoDokończenie na stronie 15

TG Sokół Poznań WINIARY - II miejsce, grupa B

15 października zakończyły się rozgrywki
Piątkowskiej Ligi Piłki
Nożnej dla grup młodzieżowych, natomiast grupa
OPEN swoje zakończenie miała w niedzielę, 16
października 2016 roku.
Wszystkie mecze były
rozgrywane na boisku typu orlik przy Szkole Podstawowej nr 17 na os. Bolesława Chrobrego.

Rozgrywki toczono w
każdą sobotę i niedzielę w
godz. 9 – 19, od początku kwietnia do połowy października, z przerwą wakacyjną. We wszystkich kategoriach wiekowych wzięło
udział 39 zespołów. Jednakże podczas trwania rozgrywek kilka zespołów, z różnych powodów, wycofało się
z rozgrywek.
W młodzieżowej katego-

Arka Chrobrego - III miejsce, grupa B

POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA - PIĄTKOWSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
Tabele końcowe po meczach rozegranych 15/16.10.2016 r.
GRUPA B
li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
20
50 133 33 100
20
39 103 34
69
1wo

Lp. Nazwa drużyny
1 WOLNI STRZELCY
2 TG SOKÓŁ POZNAŃ
WINIARY
3 ARKA CHROBREGO
4 JADWIŻAŃSKI KS
5 DYNAMO DA VINCI
6 UKS 12 BATORY V
7 UKS 12 BATORY I
1
2
3
4
5

20
33 75
73
2
1wo
20
18 41
96 -55 1wo
20
10 43 107 -64 6wo
20
7
33
85 -52 7wo
- drużyna wycofana z rozgrywek

MŁODZI PIĄTKOWO
ATAKCYJNY KAZIMIERZ
POWRÓT PIERŚCIENIA
FC VIRGIN
WYBRZEŻE KLATKI
SCHODOWEJ
6 HAZARDZIŚCI
7 SPRZEDAM OPLA
1 FC NOWA WIEŚ
2 CZERWONE DIABŁY

GRUPA C
18
48
18
37
18
26
18
21
18
5

137
80
84
53
33

35 102
59
21
68
16
69 -16
133 -100

1p

1wo

10
5
25
48 -23 4wo/1p
- drużyna wycofana z rozgrywek

GRUPA OPEN
22
63
22
61

147
132

46
27

101
105

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

BALBINA
EJBRY Z FYRTLA
RED DEVILS
SPARTANIE
LEWOPRAWO
FLORIAN
WUCHTA WIARY
S.O.N.A.R. KLUB
SPAWACZE
YOUNG BOYS PIĄTKOWO
PI - KO PIZZA EXPRESS
GREEN SQUAD
JADWIŻAŃSKI KS SENIOR
FC MAKALAKOS
NDW POZNAŃ
MIDAS POZNAŃ
PATO TIM
TRACK ATTACK FC
PRIMO
MOBIL POZNAŃ
DELFIN BIEDRUSKO
ZMARNOWANE TALENTY
BEZIMIENNI CREW

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

54
54
44
44
35
32
28
27
27
26
25
25
21

127
90
113
76
56
65
54
88
78
65
79
57
48

41
43
57
56
75
78
73
80
86
73
67
85
99

86
47
56
20
-19
-13
-19
8
-8
-8
12
-28
-51

2wo
1wo
2wo
1wo
2wo
1wo
2wo

22
16 47
96 -49 2wo
22
11 44 106 -62
22
31 66
68
-2
3wo
22
29 80
67
13
6wo
22
19 73
79
-6
5wo
22
15 45
75 -30 8wo
22
6
31 106 -75 7wo
22
2
30 108 -78 8wo
- drużyna wycofana z rozgrywek
- drużyna wycofana z rozgrywek
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KALENDARIUM PSM
3 listopada - Komisja Członkowsko-Samorządowa Rady Nadzorczej
7 listopada - dyżur członków Rady Nadzorczej
8 listopada - Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej
17 listopada - zebranie plenarne Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Spółdzielnia kupi lokale?
zycje takiego ich ujmowania, by były łatwiejsze do
interpretowania. Zarząd
przystał na zaproponowane zmiany.
Następnie członkowie
Rady zatwierdzili korektę
planu remontowego osiedla
Bolesława Śmiałego i przyjęli plan rzeczowo-finansowy remontów w 2017 r. osiedla Władysława Łokietka.
Spośród 10 ofert wybrali
też firmę, która dokona badania sprawozdania finansowego PSM za rok 2016.
Będzie to Przedsiębiorstwo
Usługowe Ekspertyz i Do20
października
sześć osób zalegających
z płaceniem czynszu Rada Nadzorcza postanowiła pozbawić członkostwa w Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. W przypadku innej osoby, która spłaciła wszystkie swoje zobowiązania wobec Spółdzielni, Rada postanowiła uchylić swoją wcześniejszą uchwałę wykluczeniową.
Następnie wysłuchano
informacji na temat wyników ekonomicznych PSM
za osiem miesięcy tego roku. Są one dobre. Zarówno w gospodarce zasobami mieszkaniowymi, jak i
w opłatach za media wyniki są dodatnie, a te nieliczne ujemne mają pokrycie w
rozliczeniach międzyokresowych. Na kontach funduszu remontowego na koniec
sierpnia wszystkie osiedla
także miały środki. Jedynie
na ul. Grobla wykazywany
jest od dłuższego czasu deficyt i dlatego od 1 września
podniesiona została tam o
50 gr miesięczna stawka
eksploatacyjna.

Salda rozliczeń gazowych również były dodatnie. Podobnie było z rozliczeniami zimnej wody. Według stanu na 10 sierpnia
tego roku liczba zamieszkujących zasoby PSM była
o 79 osób niższa w porównaniu ze stanem z 10 lipca, a w stosunku do grudnia roku 2015 – niższa o
583 osoby. Ponieważ część
członków Rady zasiada w
niej po raz pierwszy, było
nieco pytań dotyczących
metodologii zapisów w tabelach, padały też propo-

radztwa Finansowo-Księgowego „FIN-RACH” Sp. z
o.o. z Piły.
Podjęli też uchwałę wyrażającą zgodę na nabycie w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego
prawa do mieszkania na
osiedlu Stefana Batorego.
Mieszkanie jest zadłużone
wobec PSM i jego nabycie
a następnie sprzedaż jest
szansą, by odzyskać dług.
Rada podjęła też uchwałę w sprawie zakupu od PZU
SA spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
użytkowego położonego na
parterze pawilonu handlowego na osiedlu Władysława Łokietka. Ustaliła maksymalną cenę zakupu i zapisała, by nastąpił on ze
środków funduszu zasobowego, a rekompensata tego
wydatku z zysku osiedla za
2016 rok.
Na koniec rozpatrywano cztery pisma od członków Spółdzielni – mieszkańców osiedli Bolesława
Śmiałego, Bolesława Chrobrego i Jana III Sobieskiego. Po długiej i ożywionej
dyskusji uzgodniono treści
odpowiedzi do zainteresowanych. (big)
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Os. Bolesława Śmiałego

Ciepłownicy i… alpiniści w akcji

Jesienne chłody przypominają, że zima za pasem. - Na osiedlu Bolesława Śmiałego jesteśmy do
kaprysów aury dobrze
przygotowani. Ludzie i
specjalistyczny sprzęt są
gotowi – zapewnia Grzegorz Adamski, zastępca
kierownika administracji. Pogoda pokaże, ile
będzie pracy z usuwaniem skutków zimowej
aury. Zwykle podczas zimy na osiedlowe drogi,
alejki i place rozsypywanych jest ok. 80 ton piasku. Natomiast wiosną
trzeba go będzie pozamiatać i wywieźć.
Okres jesienno-zimowy
to również najlepszy czas
na przeglądy i porządkowanie budek lęgowych dla
ptaków. Jest ich na osiedlu
ok. 500 i zamontowane są
z reguły na trudno dostępnych ścianach bloków. Zadania, którego przeprowadzenia raz na dwa lata wymagają ekolodzy i Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska, podjęli się więc alpiniści. Z budek wykorzystywanych przez różne gatunki
ptaków, najczęściej jerzyki

i wróble, usuwane są nieczystości i nagromadzone
śmieci.
Przed zimą do wymiany odcinka sieci ciepłowniczej w rejonie budynków
11, 12 i 13 przystąpiły ekipy firmy dostarczającej ciepło na Piątkowo. Dotychczasowe rurociągi ulegały częstym awariom, zdecydowano więc zastąpić je nowymi.
Obecnie ciepło płynie do budynków starymi rurociągami, pracownicy kopią i montują kolejne odcinki rur, a
przerwa w dostawie cieplika
ograniczona będzie (według
zapewnień Veolia Poznań)
do jednego dnia w momencie tzw. „przepinki”.
Kontynuowane jest docieplanie budynku nr 31,
które powinno się zakończyć do 30 listopada pod
warunkiem sprzyjającej pogody. Po zakończeniu robót
na elewacji zdecydowano
również uporządkować nawierzchnię z dojściami od
południowej strony budynku, likwidując zarazem bariery architektoniczne dla
osób niepełnosprawnych,
którymi są progi przed wejściami do sklepów. Po zakończeniu tych kompleksowych działań
będzie wokół bloku
ładniej, wygodniej i
bezpieczniej. Prowadzone są także przygotowania do termomodernizacji w przyszłym roku kolejnych
kilku budynków. Ostateczną decyzję podejmą jednak ich miesz-

kańcy, którzy w ankiecie
wyrażą swą opinię. A doświadczenie wskazuje, że
nie zawsze opowiadają się
oni za dociepleniem swego
budynku.
Z powszechną akceptacją spotyka się natomiast
wymiana oświetlenia w klatkach schodowych. Instalacja lamp ledowych włączanych automatycznie przez
czujniki ruchu niesie duże wygody dla lokatorów
a przede wszystkim także znaczne oszczędności w
opłatach za zużycie energii.
– W rachunkach doskonale widać, w których budynkach działa już oświetlenie
ledowe – mówi G. Adamski. W tym roku zamontowane ono zostało w czterech blokach: 7, 8, 9 i 10.
W ślad po wymianie oświetlenia przystąpimy do malowania klatek schodowych a także
wymiany
tzw.
„drugich” drzwi
w wiatrołapach
wejść do klatek
schodowych. W
przyszłym roku
podobne działania przeprowadzone zostaną w
następnych budynkach.
Sporo wysiłku i zabiegów organizacyjnych wymagała natomiast trwająca od wiosny operacja wymiany podzielników ciepła.
Trzeba było zainstalować
ponad 13 tys. tych urządzeń na wszystkich kaloryferach w każdym mieszkaniu. Uzgodnienie terminu wymiany z lokatorami
okazywało się niejednokrotnie bardzo trudne. W lokalach, w których mimo starań przedstawicieli administracji nie zainstalowano
nowych podzielników, opłaty za ogrzewanie naliczane
będą według stawek ryczałtowych. Ich lokatorzy muszą się więc liczyć z wyższymi opłatami. W tym roku dokonano też wymiany
wszystkich termozaworów
grzejnikowych w budynku
nr 37. Był on jedynym na

osiedlu, w którym zainstalowane urządzenia nie spełniały już obecnych standardów i postanowiono je kompleksowo wymienić.
Równolegle z tymi spektakularnymi działaniami modernizacyjnymi prowadzone
są codzienne zabiegi o porządek i utrzymanie czystości na
osiedlowych alejkach i skwerach. Szczególną uwagę przykłada się do placów zabaw
i obiektów sportowych, których jest aż trzynaście. Dzięki
tym wysiłkom na osiedlu jest
ładnie i kolorowo. Jest też coraz bezpieczniej, wynika to
z policyjnych statystyk, opinii mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców otwierających nowe sklepy czy bary. Właściciel uruchomionej
niedawno „Kuchni domowej”
w pawilonie przy bloku nr 16

podkreśla, że osiedle Śmiałego położone w pobliżu Pestki, UAM i Żurawińca, to dobre miejsce do zamieszkania,
pracy i wypoczynku.
Osiedlowy ład i spokój
zakłóciły w ostatnich tygodniach kradzieże metalowych wycieraczek sprzed
budynków a także żeliwnych
wpustów do kanalizacji. Dokonują ich wyspecjalizowane szajki złodziei. Kamery
monitoringu na osiedlu Bolesława Śmiałego zarejestrowały niedawno ich poczynania. Dalsze działania wobec
sprawców są w rękach policji. Skutki nagłego „zniknięcia” wycieraczek czy wpustów mogą być opłakane.
Zanotowano już przypadki wpadnięcia w powstałe
„dziury” przechodniów czy
kół samochodu. Obeszło się
bez większych szkód, ale zagrożenie jest spore. (i)
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Ważne zmiany dla podatników

Gotówką tylko
do 15 tysięcy zł
Obniżenie - z obecnych 15 tys. euro do15 tys. zł - limitu wartości transakcji między przedsiębiorcami, w ramach których płatności muszą być dokonywane (przyjmowane) za pośrednictwem rachunku płatniczego, to
jedna z zasadniczych zmian przewidzianych ustawą z
dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej. Nowe rozwiązania wejdą w
życie 1 stycznia 2017 r.
W ustawach podatkowych (o PIT i CIT*) wprowadzono
regulację, która określa skutki podatkowe po stronie kosztów
uzyskania przychodów. Znajdzie ona zastosowanie w przypadku naruszenia obowiązku, który wynika ze znowelizowanego
przepisu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (określającego limit wartości transakcji między przedsiębiorcami**).
Zmiany te polegają na:
wyłączeniu możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej kwota płatności
dotycząca transakcji określonej w ustawie o swobodzie
działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa
rachunku płatniczego, albo
obowiązku dokonania zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów w przypadku
braku możliwości zmniejszenia kosztów) w tej części, w jakiej
kwota płatności dotycząca transakcji określonej w ustawie o
swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez
pośrednictwa rachunku płatniczego – w przypadku transakcji
odnoszącej się do kosztu zaliczonego uprzednio do kosztów
uzyskania przychodów. W tym przypadku zmniejszenie
kosztów uzyskania przychodów (zwiększenie przychodów)
będzie dokonywane w miesiącu dokonania płatności z
pominięciem rachunku płatniczego.
Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że wprowadzane
od 1 stycznia 2017 r. przepisy podatkowe odwołują się do pojęcia „płatności”, wynikającej z transakcji, a zatem obejmują
wyłącznie wskazany w nich sposób regulowania zobowiązania,
tj. poprzez dokonywanie zapłaty. Regulacje te zatem nie znajdą zastosowania do innych form regulowania (wygasania)
zobowiązań, które ze swojej istoty nie mają charakteru
płatności i nie są związane z rachunkiem płatniczym. W
związku z tym, formy uregulowania zobowiązań takie jak m.in.
kompensata (potrącenie), czy wymiana barterowa nie są objęte omawianymi przepisami. Jakkolwiek dochodzi wówczas
do uregulowania (wygaśnięcia) zobowiązania, to jednak strony umowy nie dokonują „płatności”, które mogłyby być objęte zakresem tych regulacji.
W przypadku płatności, które odbywają się za pomocą instrumentów płatniczych, związanych z rachunkami płatniczymi, takimi jak m.in. karty płatnicze, jak również płatności dokonywanych poprzez systemy pośredniczące w płatnościach,
takie jak PayPal, PayU itp., będzie spełniony wymóg dokonania ich za pośrednictwem rachunku płatniczego.
––––––––
* Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. nowelizuje przepisy ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z
2012 r. 361, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.).
** Od przyszłego roku znowelizowany przepis art. 22 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej otrzyma brzmienie: „dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
- stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca orazjednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z
niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje
w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut
obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Weź paragon ze sobą
Pod hasłem „Weź paragon ze sobą” w całym kraju rusza ogólnopolska kampania informacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja
ma uświadomić Polakom z
czym wiąże się niewydawanie paragonów fiskalnych
na stacjach paliwowych i
niezabieranie ich ze sobą,
kiedy je otrzymują. Kampania będzie prowadzona
od września do listopada
2016 r.
Ministerstwo Finansów,
analizując mechanizmy występujące w szarej strefie, odnotowuje coraz częstsze sygnały
o nadużyciach występujących
na stacjach paliw.
Jedną z najczęstszych nieprawidłowości jest niewydawanie paragonu fiskalnego
nieuważnemu klientowi lub
zbieranie nieodebranych przez
klienta paragonów fiskalnych.
Proceder ten może mieć dalsze konsekwencje polegające
na wystawianiu tzw. „pustych”
faktur na podstawie niewydanych lub nieodebranych paragonów fiskalnych. Uczestniczą
w nim zarejestrowane i legalnie działające podmioty. „Puste” faktury to faktury niedokumentujące rzeczywistych
zdarzeń gospodarczych, mające na celu m.in. zawyżenie
kosztów w działalności gospodarczej oraz zwiększenie po-

datku naliczonego. Dokumenty te następnie są przekazywane „umówionym” podmiotom
prowadzącym działalność gospodarczą w celu wygenerowania niemających odzwierciedlenia w rzeczywistości kosztów działalności, a także nienależnego podatku naliczonego. Takie działania godzą
w uczciwych przedsiębiorców,
którym trudniej jest konkurować z oszustami osiągającymi
nienależne korzyści.
- Chcemy uczulić podatników na nadużycia związane z
wyłudzaniem podatku VAT.
Wystarczy, że każdy z nas, tankując paliwo, zabierze ze sobą
paragon fiskalny, by zapobiec
takim sytuacjom. Partnerami
kampanii są między innymi
Polska Izba Paliw Płynnych
oraz Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego –
mówi wiceminister finansów,
Leszek Skiba.
Ministerstwo apeluje, by w
przypadku, gdy stwierdzimy,
że sprzedawca nie wydaje paragonów lub zbiera wystawione i nieodebrane paragony fiskalne zgłosić te nieprawidłowości na numer bezpłatnej infolinii: 800 807 007 lub adres e-mail: powiadom_podatki@mf.gov.pl, które są przeznaczone m. in. do zgłaszania
nadużyć występujących na stacjach paliw.

Nowe branże premiowane
w loterii: taksówki i paliwa
W ostatnim kwartale 2016 r. każdy, kto zarejestruje paragon fiskalny od taksówkarza na
stronie Narodowej Loterii Paragonowej, będzie
mieć szansę na wygranie
Opla Insignii. Natomiast
od stycznia do marca 2017
r. nagrodę specjalną będzie można wygrać w zamian za paragon za tankowanie na stacjach paliw. Dzięki przedłużeniu
loterii o 6 miesięcy premiowane będzie branie i
wydawanie dowodów zakupu w kolejnych popularnych branżach.
Dodatkowe 6 miesięcy to
efekt entuzjazmu Polaków
dla kampanii, w której zarejestrowali już prawie 110
milionów paragonów fiskalnych (stan na 27.09.2016) i
odebrali dziesiątki cennych
nagród. Obok nagród głównych – Opli Astra i sprzę-

tu elektronicznego co 3 miesiące losowane są nagrody
dodatkowe, czyli Ople Insignie, za paragony zgłoszone
w tzw. branżach specjalnych.
Dotychczas promowane były
m.in. fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne czy
konserwacja i naprawa samochodów osobowych oraz
sprzedaż detaliczną części i
akcesoriów do pojazdów samochodowych. Jeszcze do
końca września można rejestrować paragony z restauracji i innych placówek gastronomicznych oraz za przygotowanie i podawanie napojów.
W loterii może wziąć
udział każdy paragon fiskalny wystawiony na kwotę minimum 10 zł. Uczestnikami
loterii mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i zarejestrują paragon na loteriaparagonowa.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie).
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Perfumy, romantyczne piosenki,
rogaliki czy zabytki…?
Z czym kojarzy się
Francja? Na te pytania
odpowiadano sobie podczas Dni Francuskich w

Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na osiedlu
Władysława Łokietka.
Dzięki starszym kole-

gom z Zespołu Szkół Zakonu Pijarów uczniowie
z Łokietka nauczyli się
podstawowych francuskich
zwrotów, wysłuchali koncertów popularnych piosenek, obejrzeli wspaniałe
wystawy…
Natomiast w piątek wieczorem – już dla widzów
dorosłych – odbył się uroczy, nastrojowy recital gru-

py muzycznej z Marsylii pod
tytułem: „Sous le ciel do Paris”. Odrobina paryskiego
nastroju w mroczny, jesienny wieczór spowodowała, że
choć na chwilę publiczność
przeniosła się wyobraźnią
nad Sekwanę. Francuskim
gościom, artystom „Trio Beau Aime” dziękujemy za niezapomniane doznania.

Festyn parafialny integruje

W niedzielę, 25 września, mieszkańcy osiedla Bolesława Śmiałego świętowali 25-lecie istnienia swojej parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika.
W corocznie organizowanym przez księdza proboszcza
festynie parafialnym licznie wzięli udział uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 34, którzy tańczyli, śpiewali i recytowali.
W organizacji pomagali także nauczyciele szkoły, proponując wiele gier i zabaw a także przygotowując uczniów
do występów.
Motywem przewodnim były warzywa z wiersza Jana
Brzechwy „Na straganie”. Stoisko na festynie miała także
Fundacja Pomysł Na Życie, która działa przy szkole i promuje czytanie wśród dorosłych i dzieci.
Festyn był doskonałym sposobem na integrację mieszkańców, wspólne spędzanie czasu, sąsiedzkie rozmowy, nawiązanie kontaktów czy spotkania starych znajomych. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć w nim udział.
Hanna Łobza
Fot. - Andrzej Łobza

Katarzyna Buziak
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Prosto z miasta

Wyjątki od cywilizacyjnych reguł
Z poznańskimi inwestycjami idzie coś nie tak. Kaponiera oddana do eksploatacji, po najdłuższym remoncie nowoczesnej Europy, nie zachwyca, a zreorganizowany ruch na śródmiejskich ulicach spowodował
na nich kompletny bezruch
i zastój. Obejmuje on też
włodarzy miasta, którzy po
prawie dwóch latach urzędowania w magistracie nie
bardzo mają się czym pochwalić. Zafundowali więc
poznaniakom igrzyska i to
we wszystkich barwach tęczy. W imię promowania
postępowych wartości śródmieście ozdobiono tęczowymi flagami, będzie też dofinansowanie in vitro i parę
innych akcji genderowych.
Taki postęp nie wszystkich
jednak zachwyca, dają temu
wyraz kibice a także wielu
zwykłych mieszkańców. Oni
jednak będą mogli się wypowiedzieć dopiero za dwa lata. A na razie pozostaje im
patrzeć, co też jeszcze prezydent wymyśli do promowania otwartości, równości,

wolności i przede wszystkim
własnej osobowości.


No nie, nie muszą tylko patrzeć, mogą jeszcze
maszerować i manifestować. W tym roku obrodziło w Poznaniu we wszelakie marsze. Prawie co weekend śródmiejskimi ulicami
idą grupy demonstrujące za
albo przeciw. Kiedyś ludzie
wychodzili albo na procesje,
albo na pochody pierwszomajowe. Zresztą większość
szła na jedno i drugie.
Obecnie ludzie maszerują
prawie na każdą okoliczność. Chociaż chyba mało kto wie, nawet spośród
uczestników, na konkretnie jaką. Rosnącą społeczną aktywność trzeba docenić, zwłaszcza że ani aura,
ani efekty nie zachęcają do
kolejnych manifestacji na
ulicach. A mimo to wielu
przesiąkniętym mieszczańskim duchem poznaniakom
jednak się chce.


Marsze są od święta,
na co dzień trwa masowe

przesadzanie wszystkich
poznaniaków na rowery,
które jednak idzie opornie.
Pojeździć nimi od święta,
zwłaszcza przy ładnej pogodzie, jest nawet całkiem
miło, ale na co dzień, gdy
trzeba gnać do roboty, a
na dworze szaruga, to jednak większość wybiera tradycyjne środki transportu.
Skutek taki, że choć przybywa ścieżek rowerowych i
punktów wypożyczania jednośladów, to jak przez miasto przejechać było trudno,
tak po niedawnych reorganizacjach ruchu w centrum, jest jeszcze trudniej.
Władza ma już jednak kolejne dobre pomysły. Zafunduje poznaniakom na wzór
rowerowych wypożyczalnie
samochodów. Będzie można z nich wziąć auto, pojechać nim na drugi kraniec
miasta i tam je zostawić.
Zamiast wymyślać tym podobne cudowne rozwiązania, może jednak prościej
byłoby budować normalne
szerokie ulice i bezkolizyjne skrzyżowania?



W ramach rewitalizacji śródmieścia doczekaliśmy się w nim nowej galerii. Nie takiej tradycyjnej
z obrazami i innymi dziełami sztuki, ale nowoczesnej handlowej. Współczesna świątynia Merkurego
bije pod względem rozmiarów wszystkie dotychczasowe podobne obiekty w Poznaniu i zapewnia nam palmę pierwszeństwa w kraju
pod względem powierzchni
galerii czy może raczej galer,
przypadających na jednego
mieszkańca. W ogóle jest to
ciekawe zagadnienie cywilizacyjne. Tradycyjnie tam,
gdzie rozwój postępuje normalnie, w miastach przybywa mieszkańców, a poza ich granicami wielkich
obiektów handlowych. W
Poznaniu natomiast mieszkańców systematycznie ubywa, a galerii systematycznie
przybywa. Niestety, nie tylko
w tej dziedzinie odbiegamy
od powszechnie obowiązujących wzorców.
WIST

Patroni ulic piątkowskich

Jan Bogumił Sokołowski (1899-1982)
Wiosną 2016 roku w
Muzeum Narodowym Łowiectwa w Uzarzewie czynna była wystawa prezentująca prace malarskie Jana Bogumiła Sokołowskiego, przyrodnika znanego
przede wszystkim ze znajomości ptaków.
Był rodowitym Wielkopolaninem, urodził się 24
maja 1899 roku w Dakowach Mokrych k. Nowego
Tomyśla, jako syn pełnomocnika dóbr hrabiów Bolesława i Józefa Potockich.
Uczył się w domu, w szkole wiejskiej w Wojnowicach,
a później uczęszczał do gimnazjum Gotthilfa Bergera,
przy ulicy Strzeleckiej w Poznaniu. Wcześnie ujawniał
zainteresowanie przyrodą,
zwłaszcza życiem ptaków.

Obserwował zwierzęta, opisywał je i fotografował. Już
jako gimnazjalista podejmował próby opisania ptasich
obyczajów, Z uzdolnieniami
przyrodniczymi J. B. Sokołowski łączył talent malarski, utrwalony studiami artystycznymi w Monachium i
w Poznańskiej Szkole Sztuk
Zdobniczych.
W latach 1918-1919
uczestniczył w powstaniu
wielkopolskim, a w dwa lata
później po złożeniu egzaminu dojrzałości rozpoczął studia biologiczne, geograficzne i geologiczne na Uniwersytecie Poznańskim. Już w
1922 roku został pracownikiem tej uczelni, a w dwa
lata później obronił doktorat i zdobył stypendium,
które pozwoliło mu odbyć

praktykę w Stacji Ornitologicznej w Soebach, w Niemczech. Po powrocie do kraju
został nauczycielem biologii
w Korpusie Kadetów nr 2
w Rawiczu.
Jako ornitolog zajmował
się Sokołowski badaniem i
opisywaniem ptaków, ale
też propagował opiekę nad
nimi, opracował szereg własnych modeli skrzynek lęgowych. Stał się znany jako
autor krótkich, rzeczowych,
napisanych barwnie i potoczyście esejów o ptakach,
ilustrowanych wykonanymi
przez siebie rysunkami i
fotografiami. Od 1931 roku zaczął publikować dzieło swego życia: „Ptaki ziem
polskich”. Kilka lat później podjął pracę nauczyciela przyrody w Państwowym

Pedagogium przy ulicy Mylnej (dziś Strzałkowskiego) w
Poznaniu.
Wysiedlony w czasie
okupacji hitlerowskiej, w
1945 roku wrócił do rodzinnego miasta, na stanowisko
zajmowane przed wojną, a
w roku 1948, po uzyskaniu
habilitacji, pozostał już na
Uniwersytecie Poznańskim
W dwa lata później, jako
profesor, został dziekanem
Wydziału Zootechnicznego
nowo utworzonej Wyższej
Szkoły Rolniczej Był autorem ponad 200 opracowań
przyrodniczych, w tym 20
książek. Zmarł w Poznaniu
7 kwietnia 1982 r. Spoczął
na cmentarzu parafialnym
św. Jana Vianneya.
Marek Rezler
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Koziołki Matołki i jubileusz XV LO

Przez ćwierćwiecze
działalności XV Liceum
Ogólnokształcącego na
Piątkowie jego mury
opuściło ponad 2 tysiące
absolwentów. Niektórzy
nadal utrzymują kontakty ze swą Alma Mater i
pojawili się na jubileuszu
25-lecia, które połączono
obchodami Dnia Edukacji Narodowej oraz tradycyjną imprezą organizowaną przez uczniów –
wręczeniem nagród Koziołków Matołków.
Koziołkami honorowani
są przedstawiciele grona
pedagogicznego, a Matołkami koleżanki i koledzy ze
szkolnej ławy. Wybory laureatów odbywają się demokratycznie i przede wszyst-

kim w atmosferze dobrej
zabawy. Sprzyja jej także
uroczystość wręczania nagród wzorowana na filmowych Oskarach. Od sympatycznego Matołka do światowego Oskara droga może
się okazać nie tak znowu
odległa. Wśród uhonorowanych licealistów znalazł
się m.in. znany już medalista międzynarodowych imprez, zapaśnik Gerard Kurniczak. Zapytany, skąd u
niego wspaniała muskulatura, odpowiedział żartobliwie, że chyba przez… Mc Donaldsa. Podczas jubileuszowej gali w licealnej auli humory dopisywały nie tylko
laureatom, ale wszystkim
uczestnikom.
W dobry nastrój wpro-

wadził ich film przedstawiający dzieje pierwszej licealnej placówki na Piątkowie.
A zaczynała ona jako szkoła integracyjna w roku 1991
w… przedszkolu. Na początku bowiem siedzibą liceum
był budynek, w którym miało się mieścić przedszkole.
Integracyjne zobowiązania
podkreślono podczas wyboru patrona w 1994 r. Został
nim znany poznański ortopeda prof. Wiktor Dega. Zapał uczniów, ich rodziców i
dyrektora Grzegorza Liczbańskiego sprawił, że szkoła szybko zdobyła sympatię
i uznanie oraz wrosła w krajobraz piątkowskich osiedli.
W roku 2007 nastąpiła jej
przeprowadzka do obecnej
siedziby na os. Bolesława

O piątkowskich wieżach
na YouTube

Marek Rezler jest historykiem, od wielu lat pisze też do Echa Piątkowa o patronach ulic i osiedli piątkowskich. Z Jackiem Hałasikiem
prowadzi też w telewizji programy o ciekawych miejscach w mieście i
faktach z przeszłości Poznania. Ostatnio wystąpili w programie Ratajskiej Telewizji Kablowej „Mój Poznań, moja Wielkopolska” w audycji
pt. „Piątkowo w cieniu wież”.
Pretekstem do wejścia na najbardziej rozpoznawalne na Piątkowie
obiekty – wieże telewizyjne – były głośne niedawno koncepcje utworzenia tam wieży widokowej – muzeum historii Piątkowa. Choć ze
względu na koszty, plany są raczej dalekie od ziszczenia, to dlaczego
nie pokazać panoramy miasta? Pogoda była ładna, to i wiele można
było sfilmować.
A przy okazji rozmawiano o historii Piątkowa, legendach związanych z tym miejscem. O historii wzniesienia wież i czemu one służyły w przeszłości i obecnie mówił były kierownik obiektu, Hieronim
Olejniczak, oraz Jan Chrzanowski, doradca dyrektora Pionu Techniki spółki EmiTel.
Wieże wybudowano w 1963 roku na wzniesieniu, wokół którego rozciągały się pola uprawne. Od tego czasu zmienił się krajobraz miasta.
Zachęcamy do obejrzenia całego programu pod adresem: https://
www.youtube.com/watch?v=mmQrUhrE1f0

Chrobrego, połączenie z 11
Gimnazjum i powstanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15.
Od kilku lat dyrektorem
placówki jest Grażyna Lach.
Pod jej kierownictwem kontynuowane są szkolne osiągnięcia i tradycje, jak wręczanie Koziołków Matołków
czy wyjazdy integracyjne,
podejmowane są także działania mające ułatwić zdobywanie wiedzy. Liceum zawarło umowy o współpracy
z wydziałami poznańskich
uczelni – Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Ekonomicznego.
Dzięki tym kontaktom licealiści dowiadują się, jak zostać ekonomistą czy prawnikiem. (i)

Będzie się działo
w KORONIE

Od 1 do 11 listopada klub będzie nieczynny.
• 4 listopada kółko kulinarne gotować będzie
zupę dyniową, po czym nastąpi degustacja.
• 9 listopada – pod hasłem „Pszczoła to ja”
odbędzie się pogadanka oraz degustacja miodów z własnej pasieki.
• 10 listopada – koncert z okazji Dnia Niepodległości. Wystąpi zespół wokalny Korona.
• Na wieczór 16 listopada zaplanowano zabawę klubową.
• 18 listopada kółko kulinarne przyrządzi naleśniki z serem, a potem nastąpi ich degustacja.
• 24 listopada odbędzie się finał konkursu
„Zielone osiedle” – rozdanie nagród połączone z krótkim występem zespołu wokalnego klubu Korona.
• 30 listopada to tradycyjne andrzejki, czyli
lanie wosku, konkursy i wiele innych zabaw
dla klubowiczów. (lklo)
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Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru
brzmiało: Jesień już za progiem.
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- Pół litra kupiłem, ale
na olej już nie wystarczyło.

STOPIEŃ
GAMY

BIJE
ASA

4

pół litra oleju – mówi KoPo jakimś czasie Kowal-

PYŁ

PIERWSZA
LITERA

OBOK
IGREKA

NP.
UBRANIOWA

toaletowy,

- Tato, czemu cukierki

CIRCA
W
SKRÓCIE

NA
ZŁAMANEJ
RĘCE

Papier

zwłaszcza w iglastym.

Krzyżówka nr 11
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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). Do końca roku coraz bliżej i warto się przyłożyć
WAGA (23.09 - 22.10). Bez to glapienie się wew telewizor abo komputer ino
do akuratnego pozałatwiania wszelkich spraw urzędowych. Porzundek wew
głupie, chociaż cołkiem przyjemne, myśli do łba ci przychodzą. Ale lepiej się
rachunkach i kwitach ale zaś musi być.
ustatkuj i żodnych brewerii nie wyczyniaj.
BYK (21.04 - 21.05). Zamiast ciągłego nygusowania, latania po składach abo
SKORPION (23.10 - 22.11). Zamiast lofrować w jesienną chlabrę po mieście,
glapienia się wew komputer czy telewizor, lepiej zabierz się zez fifem i szwunlepiej posiedzieć w domu i poglapić się wew telewizor abo zabrać za przedgiem do porzundnej roboty.
świąteczne porzundki.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Szykuj się na jakie szkolenia zez roboty albo fest
STRZELEC (23.11 - 21.12). Nie ma się co borchać na chlabrę i zimno, lepiej
wojaże ze starą eką. Będziesz mógł se trochę ponygusować. Ino bacz byś na
pomyśleć o jakim wygibie do ciepłych krajów albo chociaż nad morze czy
tych balangach zdrowia i bejmów nie przenorał.
w góry. Jesienne lofrowanie będzie całkiem fest.
RAK (22.06 - 22.07). Ale zaś fest rajza zez famułą ci się szykuje. Ino na tych
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Z brynczeniem wew robocie dej se już spobalangach z wiarą za frechownie se nie poczynaj, bo jeszcze w kinol dostaniesz
kój. Jesteś szportowny szczun i masz sporo fifnych pomysłów. Jak pochapiesz,
i poruty se narobisz.
bejmy same skapną.
LEW (23.07 - 22.08). Daj se już spokój z ciągłym bręczeniem i rozmymłaWODNIK (21.01 - 20.02). Od znajomej wiary skapnie ci fest propozycja nowej roboty. Bez wielkiego mądrowania się i stalowania bierz się do chapania,
niem. Jesteś szportowny szczun, masz fifa do wielu rzeczy i jak się akuratnie
a wnet kabza będzie pełna bejmów.
przyłożysz, to uzorgujesz wuchtę bejmów.
PANNA (23.08 - 22.09). Zez wiarą w robocie za wiela nie blubraj ani tyż się
RYBY (21.02 - 20.03). Zez kolejnych zmian wew robocie nic dobrego nie
zbytnio nie staluj. Całkiem spokojnie, z wielką rułą, rób swoje, a uda ci się
wyniknie. Będzie ino rejwach i harmider, a tobie przyjdzie chapać za dwóch
sporo nagłabać do kabzy.
abo i trzech, ale jesteś fest szczun i dasz radę.
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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Piątkowska liga na orlikach na finiszu

Młodzi Piątkowo - I miejsce, grupa C

FC Nowa Wieś - I miejsce, grupa OPEN

Atrakcyjny Kazimierz - II miejsce, grupa C

Czerwone Diabły - II miejsce, grupa OPEN

Powrót Pierścienia - III miejsce, grupa C

Balbina - III miejsce, grupa OPEN

Dokończenie ze strony 7

śnie ona zajęła ostatecznie
III miejsce w PLPN. Mecze
w tej grupie stały na dobrym poziomie i kilkakrotnie dochodziło do dużych
niespodzianek.
Najlepszym strzelcem w
grupie Open został zawodnik zespołu FC Nowa Wieś
– Tomasz Węcławek, zdobywca 48 bramek.
Wszystkie zespoły z
miejsc od pierwszego do
trzeciego otrzymały nagrody rzeczowe w postaci
sprzętu sportowego (stroje piłkarskie, koszulki oraz
spodenki) oraz pamiątkowe
puchary, a najlepsi strzelcy
statuetkę oraz piłki. Nagrody ufundował organizator

dziankę, pokonując zespoły
z podium. Podsumowując
poziom tych spotkań, można określić go jako dobry.
W kategorii najstarszej,
czyli grupie Open, rywalizowało 25 zespołów. Grupa
ta grała w systemie jednorundowym, tzn. mecz każdy z każdym. Rywalizacja
tegoroczna była w miarę
wyrównana, jednakże dwa
zespoły od samego początku przewodziły w stawce
i wygrywały zdecydowanie
mecz za meczem. Do końca jednak nie wiadomo było, kto uplasuje się na podium. O zwycięstwie w tej
grupie zadecydował ostatni

mecz pomiędzy dwoma zainteresowanymi zespołami.
Po bardzo dobrym spotkaniu FC Nowa Wieś pokonała ubiegłorocznego zwycięzcę, Czerwone Diabły, 3:1 i
po raz pierwszy zapewniła sobie zwycięstwo w Piątkowskiej Lidze Piłki Nożnej.
Natomiast, do końca toczyła się rywalizacja o trzecie
miejsce. W ostatniej kolejce
Balbina i Ejbry z fyrtla zdobyły po 3 punkty i o końcowych rozrachunku decydowało wcześniej rozegrane bezpośrednie spotkanie,
gdyż oba zespoły miały po
taką samą liczbę zdobytych
punktów – 54. Mecz ten wygrała Balbina 4:0 i to wła-

rozgrywek, czyli Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Natomiast, w weekend 5, 6 listopada 2016
roku rozpoczną się rozgrywki Piątkowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej. Zapisy do rozgrywek prowadzone są do
26 października 2016 roku (środa) w godz. 7 –
15 w siedzibie Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na os. Bolesława Chrobrego 117, pokój
81. Wszystkich chętnych
bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w rozgrywkach PLHPN.
Robert Halaburda
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Festyn na pożegnanie lata

W sobotę, 1 października, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 na
osiedlu Władysława Łokietka po raz kolejny go-

ścił okolicznych mieszkańców na Rodzinnym
Festynie. Ta radosna i
pełna zabawy impreza
wpisała się już na stałe
do naszego kalendarza.
Z każdym rokiem jednak
staje się coraz bogatsza w
rozrywki. Goście mogli skorzystać z wielu atrakcji przeznaczonych dla dzieci i dorosłych. Obok uciech typowych, takich jak dmuchane
zamki, przejażdżki brycz-

Drodzy Państwo!
To już ostatni dzwonek, aby pomyśleć nad dekoracjami
nagrobnymi naszych najbliższych.
U nas znajda Państwo bogaty wybór kompozycji
i wiązanek oraz fachowe doradztwo wykwalifikowanych osób.

ką czy na kucyku, uczestnicy brali udział w zawodach
sportowych, kulinarnych i
plastycznych. Mogli również uczyć się dzięki zabawie, przebierać w teatralne
stroje, wybrać interesującą
książkę, posilić się i porozmawiać w kawiarence lub
posmakować lodów, gofrów,
kiełbasek, a nawet zdrowych
kanapek.
Dorośli zajrzeli do „Zielonej szafy”, by wymienić
stroje, albo ustawiali się
do obleganego punktu znakowania rowerów, profesjonalnie prowadzonego przez
przedstawicieli policji.
Tego rodzaju spotkania

służą integracji mieszkańców, miłemu wypoczynkowi
w rodzinnym i przyjacielskim gronie a także zdrowemu spędzaniu wolnego czasu. Za organizację festynu
dziękujemy radzie osiedla
i wszystkim, którzy współpracowali dla wspólnej radości.
Katarzyna Buziak

Zapraszamy: poniedziałek-piątek 9-18, sobota 9-16,
Osiedle Bolesława Chrobrego 13A/2, 60-681 Poznań
tel. 662-044-452
makiichabry.pracownia@o2.pl

Ponadto oferujemy
-bukiety okolicznościowe
-bukiety ślubne
-kompozycje kwiatowe
na 4 pory roku
-kompozycje świąteczne
-wiązanki i wieńce pogrzebowe
-kwiaty doniczkowe
-wystrój imprez okolicznościowych
-upominki i ozdoby
-kartki okolicznościowe
-pakowanie prezentów
-możliwość dowozu do klienta
-możliwość płatności kartą.
Znajdziecie nas Państwo na

KARTA RABATOWA UPOWAŻNIA
DO ZNIŻKI W WYSOKOŚCI 15%
DOTYCZY CAŁEGO MENU
NIE OBOWIĄZUJE W DOWOZIE
Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,
tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28

