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„Echo” zawsze
z Piątkowem
To już dwudziesty rok ukazywania się „Echa Piątkowa”! Z tej okazji w rocznicę wydania pierwszego
numeru gazety najbliższej mieszkańcom Piątkowa zapraszamy do wspólnego spojrzenia na łamy „Echa”
sprzed 10, 15 i 19 laty.
W pierwszym nume- sława Łokietka nie widział.
rze „Echa Piątkowa”, któ- Przybyło ponad 250 osób. Tery ukazał się w kwietniu mat był „gorący”. Jakie gabinety lekarskie znaleźć się ma1998 r. informowaliśmy:
„Takiego tłumu nikt jesz- ją w wybudowanym niedawcze na żadnym z zebrań no w centrum osiedla bloku:
mieszkańców osiedla Włady- przychodni rejonowej czy lekarza rodzinnego. Rada Osiedla po analizie argumentów
[…] uznała iż najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie dążenie do utworzenia w
jak najkrótszym czasie przychodni lekarza rodzinnego.
Po wysłuchaniu uzasadnienia
mieszkańcy os. Władysława
Łokietka jednogłośnie poparli ten projekt.”
Dokończenie na stronie 4

Ciepłych, pełnych radosnej
nadziei
świąt Zmartwychwstania
Pańskiego
a także kolorowych spotkań
z budzącą się do życia przyrodą
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

życzą
Zarząd i Rada Nadzorcza
Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
oraz redakcja
Echa Piątkowa
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III Bieg z okazji Odzyskania Niepodległości

To była już III edycja biegu, jaki organizuje Gimnazjum nr 12 i
Poznańska Spółdzielnia
Mieszkaniowa, aby upamiętnić dzień 23 lutego.
W tym roku blisko 130
uczniów biegało na poznańskim Piątkowie, biorąc udział w obchodach wyzwolenia miasta Poznania.
Z roku na rok impreza rozrasta się i gromadzi coraz
więcej chętnych do wspólnego biegania i spędzania tego
ważnego dnia na sportowo.
Dział Sportu PSM Poznań
ufundował pamiątkowe medale i dyplomy, a zawodni-

cy i zawodniczki, którzy uzyskali najlepszy czas, otrzymali pamiątkowe puchary
Prezesa PSM.
W grupie pierwszokla-

sistów wśród dziewcząt
pierwsze miejsce zajęła Anna Szwanke, drugie Ola Porosa, a trzecie Asia Rogozińska. Wśród chłopców najlep-

si byli kolejno: Błażej Hozakowski, Michał Caliński i Filip Szewczykowski.
W kategorii klas drugich najlepsze były: Oliwia
Wawrzyniak, Patrycja Huzar i Asia Pietrasik. Wśród
chłopców: Jakub Huchwajda, Dawid Mackowiak i Michał Ciszewski.
W kategorii trzecich klas
pierwsze na metę przybyły:
Kasia Januła, Wiktoria Nowak i Barbara Świgło. A
spośród chłopców: Tomasz
Przybylak, Jakub Przybylak i Hubert Andrzejewski.
Puchar
ufundowany
przez PSM za osiągnięcie
najlepszego czasu otrzymali w grupie dziewczyn Oliwia Wawrzyniak, a w grupie
chłopców Tomasz Przybylak.
Andrzej Słabęcki
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„Echo” bliżej!
Ukazujące się od 20 lat „Echo Piątkowa” będzie jeszcze
bliżej mieszkańców piątkowskich osiedli. We wszystkich
stu klatkach schodowych budynków na osiedlu Władysława Łokietka pojawiły się oznakowane logo gazety pojemniki, w których wykładanych jest po kilka numerów „Echa”.
Z pierwszych obserwacji wynika, że cieszyły się one dużym zainteresowaniem i szybko zostały zabrane przez lokatorów ciekawych wiadomości z Piątkowa. Mamy nadzieję, że po lekturze gazety zostaną zwrócone do pojemników,
by mogli je przeczytać także inni mieszkańcy. Jeśli taka
forma przybliżenia „Echa” mieszkańcom sprawdzi się, będzie ona rozszerzana na pozostałe osiedla. Na razie rozkładamy gazety w stu klatkach schodowych, obserwujemy
i czekamy na Państwa opinie. A przede wszystkim zachęcamy do lektury „Echa Piątkowa”.

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

Lokale
użytkowe
na Piątkowie

do wynajęcia
POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315

Informacje:
psm.poznan.pl

FRYZJER
„Izabella”
os. B. Śmiałego 30k
wt., pt. 10-19,
śr., czw. 10-16
sob. 9-14

w czwartki zniżka 20%
Tel. 501 018 416

Szukamy uczniów

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

 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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„Echo” zawsze z Piątkowem

Dokończenie ze strony 1

„Rada Nadzorcza uchwałą nr 42/96 z dnia 14 marca 1996
r. powołała Komisję ds. Telewizji Kablowej i Telewizji Lokalnej. […] Członkowie komisji, w porozumieniu z Zarządem,
po rozeznaniu możliwości finansowych i technicznych, podjęli negocjacje z Wielkopolską Telewizją Kablową (WTK) […]
Efektem tych prac było podpisanie 15 lipca 1997 r. umowy
o współpracy między WTK, PSM i operatorem sieci kablowej East@West.”
„Przejąłem kierowanie spółdzielnią w roku 1994, gdy była
ona niemal bankrutem. Z bilansów wynika, że miała wówczas
spory dług zewnętrzny i wewnętrzny, który sięgał prawie 10
miliardów złotych. Natomiast dzisiaj nie mamy żadnych problemów finansowych. […] Napięcia są, ale po to jesteśmy my
i członkowie rad osiedlowych, by wyjaśniać wątpliwości. Myślę,
że wspólnie udało się nam zainteresować lokatorów spółdzielnią jako całością. Ludzie zaczynają się czuć jej właścicielami.”
– mówił w inauguracyjnej rozmowie z „Echem” Krzysztof Winiarz, prezes Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Przed 15 laty w „Echu” z kwietnia 2002 r. pisaliśmy:
„Z dużą pompą na osiedlu Bolesława Śmiałego przy bloku
15 otwarto pierwsze boisko ze sztuczną trawą.[…] Boisko na
osiedlu Śmiałego, choć trochę niewymiarowe (20 na 28 metrów), służyć będzie do gry w piłkę nożną. Po bokach zainstalowane mają być także kosze. Dzieci niewątpliwie będą mieć
z tego ogromną frajdę. W Poznaniu jest obecnie kilka takich
boisk. W Rzymie – sztuczna trawa jest sprowadzana z Włoch
– jest ponad 2000 boisk.”
„Osiedle Władysława Jagiełły pod względem bezpieczeństwa jest wzorcem dla całego miasta – stwierdził Tomasz
Kayser, wiceprezydent Poznania. Stało się to podczas inauguracji akcji rozwieszania plakatów z telefonami alarmowymi w ramach programu Bezpieczne Miasto. Wiceprezydent

przekazał też 2000 plakatów, które pojawiły się już na całym
niemal Piątkowie.” Może nie tylko od plakatów i nie od razu,
ale bezpieczniej się zrobiło.
„Opisujemy tylko to, czym Poznań wyprzedził resztę Polski, a nawet świata, i daję słowo, że nie mamy większych
trudności ze znalezieniem przykładów poznańskiej wyjątkowości. […] To Poznań, a nie inne miasto na świecie, posiada
dwa pomniki Mickiewicza, z Poznania nadana została pierwsza polska transmisja z piłkarskiego meczu…” – mówił Marcin J. Januszkiewicz o pisanej na Piątkowie kolejnej książce
o tajemnicach Poznania.
Przed 10 laty w kwietniowym wydaniu „Echa”
z 2007 r. można było przeczytać:
„Zespół Tańca Nowoczesnego DJ Dance Group z Osiedlowego Klubu „Korona” na os. Bolesława Śmiałego po raz
pierwszy wziął udział w konkursie tańca. O razu skoczył na
głęboką wodę – były to otwarte Mistrzostwa Polski Szkół Ponadgimnazjalnych w Show Dance 2007 w Swarzędzu. […] Naszej dziesiątce się udało, dziewczyny zajęły czwarte miejsce
na 24 zespoły.”
„Skończą się także kłopoty z pomiarem zużycia ciepła.
Wkrótce w mieszkaniach nastąpi wymiana budzących wiele
zastrzeżeń podzielników wyparkowych na elektroniczne umożliwiające zdalny odczyt zużycia ciepła drogą radiową. Instalacja nowoczesnych podzielników będzie bezpłatna”. Taka dobra zmiana czekała mieszkańców os. Jana III Sobieskiego.
„Specyfika 2006 r. wynika też z uruchomienia klubu seniora na osiedlu Władysława Łokietka, na ostatnim z piątkowskich osiedli, gdzie takiej placówki jeszcze nie było. […]
Rok 2006 był kolejnym, w którym wzrosły nakłady na kulturę, sport, rekreację i turystykę – podkreślił w podsumowaniu spółdzielczych przedsięwzięć Michał Tokłowicz, wiceprezes Zarządu PSM. (i)
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KOiR na rowery i do Afryki

5 kwietnia wyprawa z A. Fiedlerem

Przez bezdroża Namibii, na krańce Afryki poprowadzi członków
Klubu Odkrywców i Reporterów znany poznański podróżnik Arkady
Fiedler, potomek słynnego pisarza i wędrowca.
Na spotkanie z nim zapraszamy 5 kwietnia o
godz. 17 do auli Gimnazjum nr 11.
Natomiast
podczas
pierwszego
wiosennego
spotkania Klubu Odkrywców i Reporterów, w którym uczestniczyli redaktorzy szkolnych gazetek, sporo uwagi poświęcono wyprawom rowerowym. Gościem specjalnym był bowiem red. Piotr Kurek, popularny dziennikarz i od
ponad dwudziestu lat wielki pasjonat oraz popularyzator kolarstwa.

Okazja do dyskusji o rowerowych podróżach była
szczególna – wiosną tradycyjnie zaczyna się sezon
rowerowy i z początkiem
marca w Poznaniu znów ruszyła sieć roweru miejskiego. Stacji, z których można
wypożyczyć rower, działa
już ponad 80, z tego kilka
na osiedlach piątkowskich.
Jak jednak przypomnieli
młodzi odkrywcy uczestniczący w spotkaniu, w tym
roku mija 200 lat od pierwszego przejazdu rowerem.
W 1817 r. niemiecki nadleśniczy Karl Friedrich Drais na własnoręcznie skonstruowanym wehikule mającym dwa drewniane koła pokonał 12 kilometrową
trasę. Jego wyczyn uznaje
się za początek ery rowerowej. Wynalazek Draisa
przypominał obecne dzie-

cięce rowerki bez pedałów.
Na ich zamontowanie przyszło jeszcze czekać kilkadziesiąt lat, ale potem światowa kariera roweru potoczyła się błyskawicznie.
Dzisiaj to najpopularniejszy środek lokomocji i turystyki. Obecną polską nazwę zawdzięcza on angielskiemu producentowi, który wytwarzał bicykle pod
marką rower, czyli podróżnik, włóczęga. Natomiast
nazwisko niemieckiego wynalazcy roweru przetrwało
w nazwie drezyny, pojazdu
użytkowanego na torach
kolejowych.
Opowieści P. Kurka o kolarskich wyprawach wzbudziły ogromne zaciekawienie adeptów dziennikarstwa. Podczas zaaranżowanej konferencji prasowej z
zapałem dopytywali o kulisy jego spotkań z wybitnymi polskimi kolarzami oraz
o to, jak najlepiej przygotować się do rowerowych wypraw. P. Kurek zachęcał do
wspólnych rodzinnych podróży po Piątkowie i okolicy
a także do udziału w maratonach i innych imprezach
kolarskich organizowanych
w wielu miejscowościach.
Zawody odbywają się w
różnych kategoriach wiekowych, a atmosfera podczas
tych kolarskich spotkań jest
niesamowita – zapewniał P.
Kurek, który każdego roku
przejeżdża kilka tysięcy kilometrów i na rowerze zjeź-

Operowy Dzień Kobiet
Dzień Kobiet w klubie Korona na osiedlu Bolesława Śmiałego miał uroczysty charakter. Dla pań zorganizowano koncert pod tytułem „Od Edith
Piaf do opery”,
w którym występowali artyści poznańskiej
Opery.
Śpiewał zespół PPP
oraz Krzysztof
Jahns i Barbara Jędrychowska. Na zakończenie zaprezentował
się
także Zbyszek
Kufel z klubu
Korona. (mil)
Fot. – Miła Mądra

dził pół Europy, od Włoch
po kraje skandynawskie. –
Brałem udział w ponad 40
maratonach kolarskich oraz
wielodniowych wyprawach,
zawsze jednak z przyjemnością ruszam na poznańskie
trasy rowerowe, zwłaszcza
prowadzącą wzdłuż Rusałki
do Kiekrza – mówił.
Młodzi redaktorzy podzieli się także wrażeniami z własnych podróży turystycznych a także z dziennikarskich dokonań. Doświadczenia z przygotowywania sąsiedzkich reportaży przedstawili uczniowie
ze Szkoły Podstawowej nr
17. Niektóre z ich artykułów przedstawiamy na lamach „Echa”. Omówiono
również plany kolejnych
dziennikarskich przedsięwzięć, wśród których będzie spotkanie ze znanym
poznańskim podróżnikiem
Arkadym Fiedlerem, potomkiem słynnego pisarza
i wędrowca. Wszystkich zainteresowanych wyprawami w świat zapraszamy w
środę 5 kwietnia o godz.
17 do auli Gimnazjum nr
11 na os. Bolesława Chrobrego. (i)

Kubuś
o walecznym sercu

Mieszkanki Piątkowa zaangażowane w
działania Fundacji „Dzięki Tobie”, mającej siedzibę w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 6/3, apelują o wsparcie dla Kubusia
– malutkiego chłopca o walecznym sercu,
który urodził się z zespołem heterotaksji –
ogromnej grupie złożonych wad serca. Już
w czwartej dobie życia trafił na stół operacyjny i rozpoczął trwającą do dzisiaj walkę o
życie. Ma roczek i przeszedł już pięć operacji. Jego serduszko ma szansę, aby w rękach
wybitnych kardiochirurgów naprawiło się i
biło długie lata. Jednak wiąże się to z nakładami na leki, konsultacje i rehabilitacje.
Kubuś potrzebuje więc pomocy. Kwoty przekazane Fundacji „Dzięki Tobie” na wsparcie dla Kubusia można odliczyć od dochodu.
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Przygotować rower i… siebie

Do korzystania z roweru zachęcają ładna wiosenna pogoda, lekarze
zalecający aktywny wypoczynek a także władze
Poznania rozbudowujące
ścieżki oraz miejską
sieć wypożyczalni rowerów. O pożytkach, jakie niesie kręcenie dwoma kółkami, nie trzeba
przekonywać Zdzisława
Obiegały, od lat prowadzącego na os. Jana III
Sobieskiego sklep rowerowy „Bicykl”.
- Z kolarstwem jestem
związany od zawsze, ścigałem się jeszcze ze słynnymi
poznańskimi kolarzami Zenonem Czechowskim czy Lechem Klujem. Młodzieńczej
miłości do rowerów pozostałem wierny i w roku 1989
własnymi rękami zbudowałem pawilon handlowo-usługowy na Sobieskiego, w którym oferujemy różne modele rowerów oraz zapewniamy
ich serwis i naprawy – opowiada Z. Obiegała. Przyznaje, że rowerowy świat zmienił się niesamowicie. Na początku lat dziewięćdziesiątych rowerów było niewiele
i korzystali z nich nieliczni.
Popularność tego środka lokomocji szybko jednak rosła
i dzisiaj bez roweru ani rusz.
W rozwój tej powszechnej roweromanii wkład wnosi także Z. Obiegała, a zwłaszcza
utworzone wraz z kolegami Towarzystwo Krzewienia

Turystyki Rowerowej „Bicykl”, które organizuje wiele ciekawych wypraw oraz
dorocznych towarzyszących
dniom Piątkowa rajdów rodzinnych.
Na progu sezonu rowerowego przedstawiamy więc
kilka rad doświadczonego
kolarza. O rowerowej wiośnie najlepiej pomyśleć jeszcze przed zimą. Podczas niej
pojazd powinien być przechowywany w suchym i w
miarę ciepłym pomieszczeniu. Można garaż urządzić
w piwnicy, ale to bywa ryzykowne. Jeśli decydujemy
się wystawić rower na balkon, to koniecznie warto nabyć pokrowiec, który uchroni go przed kaprysami aury. Prawdziwi miłośnicy rowerów zimują jednak wraz
nimi w mieszkaniu. Można
zainstalować różne haki czy
systemy do podwieszenia
pojazdu, jednak pewne niedogodności są nieuniknione. Wynagrodzi je bliskość
roweru oraz świadomość,
że wiosną będzie on w pełni sprawny.
Wystarczy wtedy tylko
nieco go przetrzeć, sprawdzić ciśnienie w kołach, prawidłowość mocowań osprzętu, nasmarować i… można ruszać. Do smarowania
najlepiej stosować specjalny smar do łańcuchów rowerowych. Nie trzeba też
przesadzać. Lepiej smaru
używać mniej, ale częściej.

Natomiast generalną zasadą przy pompowaniu kół
jest, że im cieńsza dętka i
opona tym większe zalecane ciśnienie. Z reguły jest
ono podawane na dętkach.
W profesjonalnych kołach
wyścigowych sięga 10 at-

mosfer, w zwykłych turystycznych rowerach powinno wynosić ok. 2-3 atmosfer. Zanim przystąpimy do
pompowania, należy dokładnie się przyjrzeć oponom,
czy nie ma na nich pęknięć
i wybrzuszeń oraz sprawdzić stan bieżnika. Warto
zainwestować w opony antyprzebiciowe, które są wytrzymalsze i rzadziej ulegają awariom. Wytrzymują na
przykład kontakt z kolcami
akacji, które na osiedlu są
prawdziwą plagą.
Przygotowując rower,
warto też przygotować siebie, czyli pamiętać o właściwym ubiorze, kasku i
przede wszystkim kondycji.
Wyruszając w pierwszą po
zimowej przerwie wyprawę nie należy przesadzać
z liczbą przejechanych kilometrów. Zdarzało się, że
niektórzy odjechali tak daleko, że nie mieli sił wrócić
do domu. Ale po to wyruszamy rowerem, by z każdą
wyprawą kręcić więcej kilometrów. (i)

Sklep rowerowy
Działa na Piątkowie
od 1989 roku

- sprzedaż rowerów
- rowery elektryczne
- serwis rowerowy
Tel.: 61 823 51 26,
Os. Jana III Sobieskiego 26
Szczegółowe informacje
na stronie internetowej:
www.bicykl.com.pl
www.facebook.com/bicyklrowery
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Ligowe kopanie w hali zakończone
ry stracił tylko 1 punkt do
drugiego miejsca. Wszystkie mecze w tej grupie miały w miarę wyrównany poziom i były bardzo zacięte.
Podczas rozgrywek doszło
do kilku niespodzianek, za
które można uznać porażki
zespołu MŁODZI PIĄTKOWO z zespołami DRUŻYNA PIERŚCIENIA i Z BUTA WJEŻDŻAM. Królem
strzelców w tej grupie został zawodnik zespołu MŁODZI PIĄTKOWO – Dawid

WA WIEŚ, ostatecznie zajmujący drugie miejsce, wyprzedził o zaledwie 1 punkt
drużynę BALBINA. Większość meczy stało na wysokim poziomie i dostarczyła
kibicom wiele emocji.
Tak więc zwycięzcą ligi
po raz czwarty z rzędu została drużyna CZERWONE
DIABŁY. W tym roku poziom rozgrywek był wysoki, natomiast sędziowie pokazali znacznie mniej kartek niż w zeszłym. W sumie

Czerwone Diabły - pierwsze miejsce w grupie Open

W weekend 11/12
marca rozgrywki zakończyła 27 edycja Piątkowskiej Ligi Halowej Piłki
Nożnej. Przez 5 miesięcy
rozgrywki toczone były
w każdą sobotę i niedzielę od rana do wieczora w
Gimnazjum nr 12 na os.
Stefana Batorego. W lidze wystartowało łącznie
36 zespołów w trzech kategoriach wiekowych.
W najmłodszej grupie
B (szkoły gimnazjalne, roczniki 2001-2003) rywalizowały 4 zespoły w systemie
siedmiorundowym każdym
z każdym. Dlatego też wszyscy uczestnicy rozegrali w
sumie po 21 spotkań. Grupa
B była wyrównana, mecze
pokazały, że każdy może wygrać z każdym. Do ostatniej
kolejki nie były wyjaśnione
jeszcze miejsca na podium.
Rywalizację toczono o trzecie miejsce. Zwycięzcą grupy została drużyna GALACTIK FOOTBALL, która w
połowie rozgrywek zajmowała czwarte miejsce w ta-

beli. W końcowej tabeli zwycięzcy mieli 6 punktów przewagi nad drugim zespołem
ARKA CHROBREGO oraz
12 punktów nad trzecią
drużyną DZIKI PIĄTKOWA. Najlepszym strzelcem
tej kategorii wiekowej został zawodnik zespołu DZIKI PIĄTKOWA – Mikołaj
Szubert, który strzelił 42
bramki.
W kategorii C ( szkoły
ponadgimnazjalne, roczniki
1998-2000) wystartowało 9
zespołów. Grupa rozgrywała swoje mecze w systemie
trzyrundowym każdy z każdym. Zespoły rozegrały po
24 spotkania, a sędziowie
pokazali 83 kartki. W rywalizacji najlepsi okazali się
zawodnicy z zespołu MŁODZI PIĄTKOWO, którzy z
liczbą 63 punktów bezapelacyjnie wygrali tegoroczne
rozgrywki. Drugie miejsce,
ze stratą 14 punktów, zajęła
DRUŻYNA PIERŚCIENIA.
Ostatnie miejsce na podium przypadło zespołowi
Z BUTA WJEŻDŻAM, któ-

Młodzi Piątkowo - pierwsze miejsce w grupie C

Galactic Football - pierwsze miejsce grupie B

Kaczmarek, zdobywca 106
bramek.
W najliczniejszej grupie
OPEN wystartowało w sumie 25 drużyn. Kategoria ta
grała systemem każdy z każdym. Rywalizacja w grupie
była arcyciekawa. Jednak
zdecydowanym zwycięzcą i
jednocześnie obrońcą trofeum ze zeszłego roku był
zespół CZERWONE DIABŁY, który po 24 spotkaniach zgromadził na swoim koncie aż 69 punktów.
Za jego plecami przez cały
okres trwania rozgrywek
toczyła się zacięta walka o
pozostałe pozycje. Na dwie
kolejki przed końcem szanse na podium miały jeszcze
4 zespoły. W ostatniej kolejce walka toczyła się już tylko o pozycję na podium. W
decydujących dwóch ostatnich meczach mająca pewne
pierwsze miejsce drużyna
CZERWONE DIABŁY wygrała z walczącym o drugie
miejsce zespołem BALBINA 4:2, a FC NOWA WIEŚ
tylko zremisowała z AKADEMIĄ SPAWANIA 5:5. I
tym samym zespół FC NO-

na 300 spotkań pokazano
189 kartek (żółtych i czerwonych razem). Najlepszym
strzelcem został zawodnik
zespołu CZERWONE DIABŁY – Tomasz Paprzycki,
zdobywca 74 bramek.
Uroczyste zakończenie
Piątkowskiej Ligi Halowej
Piłki Nożnej nastąpiło kolejno w grupach po ostatnim
rozgranym meczu. Fundatorem nagród była Poznańska
Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Drużyny, które zakończyły
rywalizację na miejscach od
pierwszego do trzeciego (w
grupie B wszystkie zespoły)
otrzymały pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu piłkarskiego i sportowego. Najlepszym strzelcom natomiast
wręczono pamiątkowe statuetki wraz z drobnym sportowym upominkiem.
Już od 1 kwietnia 2017
roku na orliku rozpocznie
się kolejna edycja zmagań
sportowych w ramach Piątkowskiej Ligi Piłki Nożnej.
Zapisy przyjmowane były w
PSM do 22 marca.
Robert Halaburda
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Szkoła jako wieczorowy
ośrodek sportu i rekreacji

Szkoła Podstawowa
nr 35 na osiedlu Władysława Łokietka powoli staje się sławna z tego, że potrafi nocą zamieniać się w czytelniczy
dom kultury, miejsce tajemniczych biwaków, laboratoria naukowe…
24 lutego natomiast
stała się przedwiosennym
ośrodkiem sportu i rekreacji! Ośrodkiem, w którym
spotkać można znanych
sportowców, zakupić zdrową żywność, oddać krew dla
potrzebujących, poddać się
masażom relaksującym, porywalizować w czasie meczu
z innymi tatusiami, przebiec tor przeszkód, popracować nad własną sylwetką…
Słowem – zdrowo, radośnie
i w miłej kompanii – przygotować się do nadchodzącej wiosny!

Na dzieci i rodziców czekało wiele atrakcji, m.in.
fitness, zabawy z piłką, tor
przeszkód, zabawy z chustą animacyjną, gry planszowe i zręcznościowe a także trening piłkarski. Każdy
mógł spróbować swoich sił
na ergometrze wioślarskim.
Chętni rodzice odprężali
się, korzystając z masaży relaksacyjnych. Była również
możliwość zgłoszenia się
do bazy dawców szpiku
kostnego. Nie zabrakło

miejsca
na
wypicie
dobrej kawy lub herbaty
przy kawałku pysznego
kawałka
zdrowotnego
ciasta upieczonego przez
rodziców szkoły. W pobliżu
było również stoisko ze
zdrową żywnością, a także
możliwość
zasięgnięcia
porady u dietetyka.
Kwintesencją wieczoru
było spotkanie ze sportowcami, maratonką Agnieszką
Janasiak, biegaczem Marcinem Urbasiem i pływa-

kiem Kacprem Majchrzakiem. Goście podzielili się z
wszystkimi urokami i trudnościami życia sportowca.
Zdradzili kilka ciekawych
anegdot z własnej kariery
sportowej a także opowiadali wiele ciekawostek i odpowiadali na pytania zgromadzonej publiczności. Po
spotkaniu był czas na pamiątkowe zdjęcia i autografy. Imprezę zakończył mecz
tatusiów.
Katarzyna Buziak, Piotr
Zieliński

Dni otwarte w Szkole Podstawowej nr 34
Nowym zwyczajem w Szkole Podstawowej nr 34 im. Wojska Polskiego na osiedlu Bolesława Śmiałego stały się dni
otwarte. Już po raz drugi mamy
przyjemność zaprosić przyszłych
przedszkolaków, uczniów oraz ich
rodziców do szkoły i zapoznania
się z bogatą ofertą kształcenia
oraz bazą dydaktyczną.
Po szkole oprowadzą nauczyciele
i pokażą jej zalety, opowiedzą, co
się dzieje ciekawego, jakie są zajęcia
pozalekcyjne, kółka zainteresowań,
drużyny sportowe, jakie organizacje
działają na jej terenie itp.
W ramach dni otwartych będzie
można obejrzeć występy dzieci, porozmawiać z dyrekcją oraz nauczycielami, dowiedzieć się, dlaczego dziecko powinno rozpocząć naukę w szko-

le na Śmiałego. Ponadto przygotowano wiele atrakcji dla dzieci i ich rodziców, m.in. zajęcia teatralne, plastyczne, zabawy ruchowe oraz kąciki
zainteresowań.

Pierwszy dzień otwarty odbył się
w marcu. Zapraszamy także 10 kwietnia (poniedziałek) od godziny 17.
Więcej informacji na www.sp34poznan.pl
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Os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego

Placów zabaw mniej, ale lepszych

- Prowadzimy wiosenne prace pielęgnacyjne na skwerach a
także przycinamy krzewy i drzewa, ale żadnego ich wycinania nie
będzie. Wielu prywatnych właścicieli działek wykorzystuje zmiany ustawowe do wycinki, jednak nowe przepisy nie dotyczą terenów
spółdzielczych. Jeśli zajdzie konieczność usuwania drzew, będziemy to
uzgadniać z Wydziałem
Ochrony Środowiska –
zapewnia Renata Michałowska, kierownik Administracji Osiedli Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego.
Równolegle z porządkowaniem terenów zielonych
trwają przygotowania do
gruntownej modernizacji
placu zabaw pomiędzy budynkami 3 i 12 bis. Wymagania techniczne i estetyczne wobec urządzeń instalowanych na placach zabaw
rosną, dlatego administra-

cja osiedla kieruje się zasadą, by placów było mniej,
ale za to ładniejszych i lepiej wyposażonych. Do takiego stanowiska stara się

nia liczby placów zabaw
przekonuje też malejąca
liczba dzieci. Nawet na tych
stosunkowo młodych piątkowskich osiedlach przybywa ludzi w kwiecie wieku. Placów zabaw, których
utrzymywanie jest kosztowne, nie potrzeba więc już tyle co niegdyś.
O upływie czasu przypominają też awarie instalacji
czy dachów. Budynki mają
już około dwudziestu lat i
budowane były w czasach
przełomu ustrojowego, gdy
często zmieniali się wykonawcy i technologie, część
z nich wymaga więc obecnie pilnych napraw i remontów. Nie są to widowiskowe

także przekonywać mieszkańców. Za ich zgodą zlikwidowano plac zabaw pomiędzy budynkami 18, 19 i
20. W jego miejscu powstał
zadbany zakątek zieleni, w
którym można znaleźć ciszę i spokój. Do regulowa-

przedsięwzięcia, ale trzeba je prowadzić systematycznie, by zapewnić lokatorom właściwe standardy.
W tym roku kontynuowane więc będą modernizacje
sieci elektrycznej i dachów
oraz wymiana w klatkach

schodowych oświetlenia na
ledowe.
Na os. Jagiełły do finału zbliża się operacja modernizowania i zadaszania
altanek śmieciowych. Prezentują się one ładnie, ale
niekiedy są „ozdabiane” wyrzucanymi przez lokatorów
starymi meblami i innymi gratami. Tego rodzaju
odpady wielkogabarytowe
powinny być dostarczane
do Punktów Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych, mieszkańcy jednak
z przyzwyczajenia podrzucają je pod altanki. Administracja musi je wywozić na
koszt wszystkich mieszkańców. W tym roku rozpocznie się także przebudowa altanek na osiedlu Zygmunta
Starego, tam również zostaną one zadaszone.
Od lat utrapieniem
mieszkańców obu osiedli
jest niedostatek miejsc parkingowych. Zbudowany niedawno okazały parking pod
wieżą już się prawie zapełnił i o wolne miejsce na nim
coraz trudniej. Sytuacja może się jeszcze pogorszyć,
gdyż w sąsiedztwie spółdzielczych budynków deweloperzy planują budowę kolejnych bloków. Wraz z lokatorami przybędzie też samochodów. Spółdzielnia nie
wyraża zgody na ich parkowanie na swoich terenach.
Jednak deweloperzy zwykle
znajdują sposoby na ominięcie wszelkich zastrzeżeń
oraz protestów i wokół spółdzielczych osiedli przybywa
kolejnych bloków. (i)
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KALENDARIUM PSM
3 kwietnia - dyżur członków Rady Nadzorczej (po
uprzednim telefonicznym umówieniu się)
4 kwietnia - Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej
6 kwietnia - Komisja Członkowsko-Samorządowa Rady
Nadzorczej
25 kwietnia - zebranie plenarne Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej

Zasady i terminy Walnego Zgromadzenia

Rada Nadzorcza podczas obrad 17 lutego omówiła
przygotowania do Walnego Zgromadzenia PSM oraz
przedyskutowała harmonogram poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Odbędą się one:
 19 kwietnia o godz. 17 – dla mieszkańców os. Jana III
Sobieskiego, Marysieńki i Baranowa
 20 kwietnia o godz. 17 – dla członków mieszkających na
os. Bolesława Chrobrego i ul. Grobla 11-13
 21 kwietnia o godz. 17 – dla członków mieszkających na
os. Władysława Łokietka
 24 kwietnia o godz.17 – dla członków mieszkających na
os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego oraz członków oczekujących
 26 kwietnia o godz. 17 – dla członków mieszkających na
os. Stefana Batorego
 27 kwietnia o godz. 17 – dla członków mieszkających na
os. Bolesława Śmiałego.
Decyzję o ustaleniu terminów Walnego Zgromadzenia
poprzedziła dyskusja nad pisemnym wnioskiem jednego
z mieszkańców os. Jana III Sobieskiego o odłączenie z zebrań grupy członkowskiej tego osiedla członków spółdzielni
mieszkających na os. Marysieńki i Baranowo z uwagi na
odrębność terytorialną oraz brak wspólnych problemów do
rozwiązania. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgodzili się

jednak z tymi argumentami
i opowiedzieli się za utrzymaniem dotychczasowego
podziału na grupy członkowskie. Pozytywnie odnieśli
się natomiast do drugiego
wniosku tego mieszkańca i
opowiedzieli się za popularyzacją „Zasad etyki spółdzielczej” przyjętych przez
Krajową Radę Spółdzielczości. (W Echu zamieszamy je
na sąsiedniej stronie)
Zastanawiano się także
nad propozycjami kolejnych
zmian w prawie spółdzielczym zgłaszanymi przez niektórych posłów. Specjaliści wskazują, że niektóre z
przedstawianych rozwiązań
ograniczają prawa spółdzielców oraz grożą przejmowaniem majątku wspólnego
spółdzielni. Na apel Związku Rewizyjnego w całym
kraju zbierane są podpisy
przeciw tym niekorzystnym
dla spółdzielców projektom.
Rada podjęła uchwały o
wykreśleniu 4 członków ze
spółdzielni z uwagi na zaległości czynszowe oraz o przywróceniu dwóm członkom,
którzy uregulowali należności, praw spółdzielczych. Zdecydowano, że kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym omawiane będą głównie sprawozdania finansowe i bilans spółdzielni za miony rok odbędzie się 23 marca. (i)
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Cenne tereny oraz pomysły spółdzielców
Rozmowa z Krzysztofem Winiarzem,
prezesem Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Kolejny rok Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa kończy dobry-

mi wynikami finansowymi i jest ona milionerem, bo administru-

je ponad milionem metrów kwadratowych powierzchni mieszkaniowych. Jednak nowych
nie przybywa. Czy nie
żal, że Spółdzielnia nie
wznosi kolejnych budynków?
- Zarząd i wszyscy pracownicy Spółdzielni starają się pracować jak najlepiej i to, co zależy od nas
wykonywane jest należycie. Potwierdzają to osiągane pozytywne wyniki finansowe. Przekładają się
one na wymierne korzyści
dla mieszkańców. Przeprowadzanych jest więcej remontów i modernizacji,
przybywa kolorowych placów zabaw dla dzieci, poprawia się stan osiedlowych alejek i zieleni. Każdy musi przyznać, że spółdzielcze osiedla są coraz
ładniejsze i coraz przyjemniej się na nich mieszka.
Natomiast trudno powiedzieć, czy powinniśmy żałować, że nie budujemy kolejnych budynków. Czynią

to natomiast deweloperzy
wokół nas, co nie zależy od
Spółdzielni, choć wzbudza
coraz więcej kontrowersji.
Przeszkodą nie jest
chyba brak terenu?
- Spółdzielnia ma grunt
przy ul. Boranta i uzyskaliśmy nawet warunki zabudowy dla tego terenu.
Ale są przeciwnicy działań
inwestycyjnych. Uważają
oni, że lepiej ten cenny
grunt sprzedać, co doprowadzi, mówiąc po poznańsku, do szybkiego „przenorania” uzyskanych ze
sprzedaży pieniędzy. Każdy jednak widzi, że naokoło, a nawet pośród spółdzielczych bloków, prywatni inwestorzy budują na
potęgę. Zdrowy rozsądek
wskazuje, że muszą to być
przedsięwzięcia opłacalne.
Zarząd może jednak tylko
proponować pewne rozwiązania, decyzję o rozpoczęciu budowy musi podjąć
Rada Nadzorcza. To od jej
członków zależy, czy Spół-

Zasady etyki spółdzielczej
I. Wstęp
Ruch spółdzielczy ma ponad półtorawiekową tradycję w służbie społeczeństwa. Powstał on z potrzeb społeczeństwa i nadal winien mu służyć
przez tworzenie spółdzielni jako samorządnych zrzeszeń, wyposażonych
w środki prawne do uczestniczenia
w życiu gospodarczym i zaspokajaniu
wspólnych aspiracji oraz potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych swoich członków.
Z założenia swego spółdzielczość
jest ruchem apolitycznym, obca mu jest
dyskryminacja z powodów płci, rasowych, narodowościowych, społecznych,
religijnych lub jakichkolwiek innych.
Spółdzielnie działają na zasadach demokratycznych, a wszyscy członkowie
mają równe prawa i obowiązki.
Podstawowe wartości ruchu spółdzielczego, które polska spółdzielczość
w pełni akceptuje, określa deklaracja
uchwalona przez XXXI Kongres Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w 1995 r. w Manchesterze, znana
jako zasady spółdzielcze.
Z wartości tych i zasad oraz polskich tradycji spółdzielczych wynikają
przesłanki, które powinny kształtować

postawę etyczną polskich spółdzielców. Nie zawsze uzyskują one charakter norm prawnych, ale zawsze powinny czerpać swą moc z poparcia społeczności spółdzielczej, tak aby mogły
służyć dobru samych spółdzielców i
wpływać na pozytywne kształtowanie
się obrazu spółdzielczości w oczach całego społeczeństwa polskiego.
II. Podstawowe zasady
Spółdzielczość kieruje się następującymi zasadami:
Dobrowolności, powszechności
i dostępności członkostwa w spółdzielniach bez żadnych ograniczeń, które
będąc wynikiem swobodnego wyboru członków i otwartości spółdzielni,
prowadzą do identyfikowania się we
wspólnocie celów i zadań.
Demokracji wewnątrzspółdzielczej,
obejmującej w szczególności:
 poszanowanie dobra ogółu członków,
 wierność przyjętym zasadom bez zagrażania innym,
 równość praw i obowiązków,
 czynne i bierne prawo wyborcze do
wybieralnych organów spółdzielni
i uczestniczenie w pracach organu, do
którego członek został wybrany,

Dokończenie na stronie 12

 wykonywanie prawa kontroli i krytyki
oraz poddawanie się kontroli i krytyce,
 życzliwość, lojalność i rzetelność wobec
innych członków spółdzielni.
Solidarności spółdzielczej, która
powinna być realizowana w szczególności przez:
 rozwijanie współpracy między organizacjami spółdzielczymi,
 dzielenie się z innymi organizacjami
spółdzielczymi wiedzą i doświadczeniem,
 poszanowanie praw innych organizacji
spółdzielczych,
 dbałość o wspólne dobro spółdzielni, którym jest zarówno wartość materialna, jak
i jej dobre imię oraz autorytet społeczny.
Podnoszenia kwalifikacji członków
spółdzielni.
Poszanowania kontrahentów spółdzielni poprzez rzetelność, uczciwość,
fachowość i kulturę postępowania we
wzajemnych stosunkach.
Współpracy organizacji spółdzielczych ze społecznością lokalną.
Uchwała nr 11/2002
Zgromadzenia Ogólnego
Krajowej Rady Spółdzielczej
z dnia 18 grudnia 2002 r.
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Cenne tereny oraz pomysły spółdzielców
Rozmowa z Krzysztofem Winiarzem,
prezesem Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Dokończenie ze strony 11

dzielnia znowu poprowadzi działalność inwestycyjną. A niegdyś przynosiła ona rocznie ponad pół
miliona złotych przychodu, który zasilał centralny
fundusz remontowy. Nie
rozumiem, dlaczego mamy z tego źródła przychodu rezygnować. Spółdzielnia powinna się rozwijać i
dobrze, że Rada Nadzorcza
zdecydowała o nabywaniu
położonych na terenie osiedli lub w ich pobliżu działek, które są zwracane byłym właścicielom. W przyszłości będzie można na
nich budować, a już dzisiaj mogą być wykorzystane jako parkingi, których
ciągle brakuje.
Inni jednak budują
już teraz, czy to rodzi
napięcia?
- Każdy, kto odzyskał
działkę na Piątkowie, albo
sprzedaje ten teren, albo
buduje na nim sam. Spółdzielnia może protestować
przeciw tym przedsięwzięciom inwestycyjnym, gdy
naruszane jest prawo. I zawsze to czynimy. Jednak
same zarzuty, że jakiś inwestor nie przestrzega ładu przestrzennego osiedla,
to za mało. Trzeba przestrzegać prawa. Niektórzy
spółdzielcy, którym z różnych względów nie podobają się działania deweloperów, nie chcą tego zrozumieć i domagają się od
zarządu protestów. Zapewniam, że zawsze bronimy
interesu mieszkańców i
staramy się przeciwdziałać
łamaniu prawa przez inwestorów. Tak czynimy również w sprawie lokalizacji
budynku u zbiegu ulic Wojciechowskiego i Kurpińskiego. Gmach, który co
może dziwić, jest niższy od
okolicznych spółdzielczych
wieżowców, a po zmianie
przepisów w 2015 r. nie
spełnia wymaganego parytetu 1,5 miejsca parkingowego na jedno mieszkanie.
Jednak oparte o to nasze
zarzuty wojewoda odrzucił. Choć sprawa nadal się

toczy, to inwestycja postępuje i budynek już zyskuje
nowoczesną elewację. My
możemy protestować, podnosić rożne argumenty w
pismach do władz, ale decyzje należą do organów
wydających pozwolenia na
budowę.
Przekształcenia własnościowe od lat budzą największe emocje
wśród spółdzielców. Jakie są szanse na szybkie uregulowanie tych
spraw?
- Dla zrozumienia zawiłości związanych z przekształcaniem spółdzielczego prawa do lokalu w pełną własność należy wrócić
do roku 2007, gdy władze
wprowadziły możliwość
przekształcania własności
mieszkań za tzw. „złotówkę”. Jako zarząd mieliśmy
świadomość jakie może to
spowodować następstwa.
Dlatego zwróciliśmy się
z indywidualnymi pismami do wszystkich członków spółdzielni, by zaczekali z przekształcaniem aż
spółdzielnia wykupi grunty od miasta. Gdy bowiem
jest wielu właścicieli, to z
różnych względów: choroby, śmierci czy nawet niechęci jednego z nich, trudno doprowadzić do przejęcia własności gruntów. Na
to musi być bowiem zgoda wszystkich współwłaścicieli przekształcanej nieruchomości. I obecnie w wielu przypadkach o tę zgodę trudno, niejednokrotnie musimy ją uzyskiwać
na drodze sądowej. Jest też
drugi powód przewlekania
się spraw przekształceniowych – toczące się postępowania o zwrot działek, na
których postawiono budynki. Przepisy stanowią, że
do czasu zakończenia postępowań nie ma możliwości przekształcenia własności mieszkań w tych nieruchomościach.
Ale mamy też taki przypadek na jednym z osiedli,
że gdy jedno z postępowań zwrotowych miało już
być zakończone, to czło-

nek spółdzielni, który niejednokrotnie zarzucał zarządowi opóźnianie przekształceń, sam zaprotestował przeciw zakończeniu
tego postępowania zwrotowego. Czym się on kieruje, trudno powiedzieć, ale
z pewnością jest to działanie na szkodę spółdzielców
i Spółdzielni. Wobec skomplikowania tych spraw oraz
takich postaw niektórych
spółdzielców trudno powiedzieć, kiedy się zakończy
proces przekształceń własnościowych. Zarząd dokłada starań, by nastąpiło
to jak najszybciej.
Ale zadania nie ułatwiają chyba pojawiające się znowu projekty
zmian w prawie spółdzielczym…
- Czy dlatego, że jakaś
część kierowców narusza
przepisy ruchu drogowego,
to mamy zakazać wszystkim jeżdżenia samochodami? A taka logika przyświeca inicjatorom kolejnych zmian w prawie spółdzielczym. Dlatego, że któryś z zarządów spółdzielni
źle działa, chcą likwidować
wszystkie zarządy, a nawet spółdzielnie. Propozycje zagrażają prawom spółdzielców i zmierzają do ingerowania w ich majątek,
jakim jest mienie spółdzielni. Nie tędy droga. Można i
należy zmieniać prawo, ale
powinno ono działać w interesie ludzi, a nie na ich
szkodę. Nasza spółdzielnia
od lat z powodzeniem zarządza wieloma wspólnotami mieszkaniowymi. Ich
członkowie mogą zmienić
administratora, ale wybierają spółdzielnię, gwarantujemy bowiem niskie koszty, rzetelność i stabilność.
Przed nami cykl zebrań osiedlowych, które
jednak nie budzą większego zainteresowania
spółdzielców.
- Staramy się ich zachęcić poprzez dostarczenie zawiadomień o terminie zebrania do każdego mieszkania, informacje są także w gazecie i

na stronie internetowej
oraz na klatkach schodowych. Spółdzielcy z pewnością więc wiedzą o zebraniach, a czy chcą brać
w nich udział – to już ich
decyzja. Przychodzą ci faktycznie zainteresowani życiem spółdzielni, mający
społecznikowskie pasje i
zaangażowani we wspólne
przedsięwzięcia oraz nieliczni niezadowoleni lub
mający konkretne sprawy
do załatwienia. Nie pojawia się milcząca większość
spółdzielców, którzy uznają, że dopóki sprawy idą
dobrze, nie ma potrzeby
angażowania się. A sytuacja Spółdzielni jest rzeczywiście dobra i mieszkańcy to wiedzą. Spotykam się z nimi w różnych
sytuacjach, nie tylko na zebraniach i podczas bezpośrednich rozmów wyrażają
zadowolenie z działań administracji a czasami – i
to najbardziej mnie cieszy
– dzielą się pomysłami lub
wskazują, co można i warto usprawnić.
„Echo” dwudziesty
rok towarzyszy przemianom zachodzącym
na Piątkowie…
- Mam wiele sygnałów,
że gazeta jest pozytywnie
odbierana, świadczą o tym
też wyniki eksperymentu
przeprowadzonego na osiedlu Władysława Łokietka,
gdzie egzemplarze dostarczone do wszystkich klatek
schodowych zostały szybko rozprowadzone. Widać,
że mieszkańcy chcą informacji o sprawach ważnych
dla nich i dla Spółdzielni,
zapewne warto więc zastanowić się nad różnymi formami docierania z wiadomościami do spółdzielców.
Sprzyjać to będzie budowaniu więzi mieszkańców
ze Spółdzielnią. Jestem
też jej członkiem i zależy mi, by się ona rozwijała, by mieszkało się w jej
zasobach coraz lepiej i byśmy byli z niej zadowoleni
i dumni.
Rozmawiał
Walerian Ignasiak
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Park, ale bez topoli
i seniorów, zbudowania scen, letnich kawiarenek czy nawet fontanny oraz bogatych nasadzeń drzew i kwiatów.
W dyskusji wskazywano jednak, że teren nie jest duży i
przy jego zagospodarowaniu trzeba pamiętać o potrzebach
mieszkańców. A więc uwzględnić miejsca parkingowe, oddzielić je zielenią dającą ciszę i spokój, a przede wszystkim nie sadzić topoli.
Głosy te zostaną uwzględnione w dalszych pracach nad
projektem parku. Prowadzić je będzie Zarząd Zieleni Miejskiej, który na realizację tego zadania otrzymał z Urzędu
Miasta w ramach budżetu obywatelskiego 500 tys. zł. Dopiero po wyłonieniu w konkursie projektu i uzyskaniu wymaganych zezwoleń będzie można przystąpić do urządzenia
parku. Potrwa to z pewnością jeszcze kilka miesięcy. (i)

- Tylko żadnych topoli! – zawołała jedna z uczestniczek konsultacji nad propozycjami urządzenia naramowickiego parku osiedlowego na terenie pomiędzy pawilonem „Netto” a blokami osiedla Władysława Łokietka. W sprawie niechęci do topoli panowała pełna zgoda wśród zebranych, w pozostałych kwestiach zdania były podzielone.
Podczas spotkania w szkole na osiedlu Władysława Łokietka przedstawiono pięć koncepcji przygotowanych przez
studentki z Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego pod kierunkiem dr.
inż. Miłosza Walerzaka. Proponowano w nich różne formy zagospodarowania tego zaniedbanego przez lata terenu. Przewijały się projekty utworzenia stref dla maluchów

Napisali do Echa

Gratowisko i wc

Mieszkanka osiedla Bolesława Chrobrego przysłała zdjęcie „gratowiska” przy śmietniku obok bloku 25 i 27. Ale takich widoków, będących skutkiem „rewolucji odpadowej”, jest na osiedlach więcej. Apelujemy zatem o uporządkowanie altanek śmieciowych
a także – na prośbę mieszkanki – do właścicieli piesków w bloku 27 na os. Bolesława
Chrobrego o odpowiednio wcześniejsze
wychodzenie z pupilami, aby nie sikały w
windzie, w przedsionku i za drzwiami wejściowymi, bo widok jest okropny.

Z rozmachem czy bez?
W czwartek 16 marca
do Poznania dotarła wiadomość, że miasto otrzyma 120 milionów złotych unijnego dofinansowania, między innymi na
przebudowę węzła Naramowicka.
Miasto starało się o dofinansowanie poprawy warunków komunikacyjnych
na drodze krajowej 92. W
styczniu nie udało się. Wobec dużego zainteresowa-

nia Ministerstwo Rozwoju
postanowiło przeznaczyć
dodatkowe pieniądze na
konkurs, w którym startował Poznań. Oznacza to, że
przeprowadzony zostanie
remont północnej nitki mostu Lecha wraz z fragmentem ul. Bałtyckiej, przebudowany zostanie też węzeł
Naramowicka/ Lechicka.
Wiceprezydent Maciej
Wudarski zapowiedział, że
miasto przeanalizuje jesz-

cze ten projekt, by nakłady po stronie samorządu
były jak najmniejsze. Projekt zakłada bowiem układ
dwupoziomowy, planowana
w przyszłości linia tramwajowa miałaby biec nad ul.
Lechicką. W każdym razie, decyzja w tej sprawie
zapadnie najwcześniej za
miesiąc. Stojących w korkach mieszkańców tej części miasta a także radę
osiedla Naramowice cie-

szy wiadomość o przebudowie skrzyżowania. Z drugiej strony są oni niechętni rozmachowi przy przebudowie, a przede wszystkim budowie dwupasmowej
ulicy Nowo Naramowickiej,
co generowałoby duży ruch
samochodów.
Stanie w korkach złe,
ale czy szeroka droga będzie lepsza? Jeszcze jej nie
ma, a już budzi kontrowersje. (maj)
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Podlodowe na Niepruszewskim
18 lutego, na głównej plaży jeziora Niepruszewskiego stawiło się dziesięciu wędkarzy z Piątkowa.
Rozgrywaliśmy pierwsze w tym roku towarzyskie
podlodowe zawody wędkarskie. Na plaży pojawiła
się kilkunastoosobowa grupa „morsów”. Po zrzuceniu odzieży i krótkiej rozgrzewce poczęli zażywać kąpieli w przerębli. Woda ciepła nie była, stąd wrzawa niesamowita.
Po zakończeniu pluskania się „morsów” weszliśmy na lód. Niektórzy wznosili modły do władców
jeziora o obfite połowy. Niestety nie zostały wysłuchane. Ryby nie brały, brały głównie płoteczki i krąpiki. Największą rybą zawodów okazał się okoń Mateusza Galasa – 22 cm.
Najlepsi otrzymali dyplomy i okolicznościowe puchary. Następne zawody odbędą się 8 kwietnia nad
jeziorem Niepruszewo.
Zbigniew Jędrys
Fot. – Eugeniusz Szaj

Trzecie
miejsce
zajęła Karolina
Nogaj, mieszkanka
osiedla Bolesława
Chrobrego, w rozegranym w Raciborzu Pucharze Polski Seniorek. W
kat. 75 kg przegrała z półfinale
z Darią Osocką z
KS WRESTLER 24
Poznań, a w walce
o brązowy medal
pokonała Patrycję
Sperkę z Unii Racibórz.
Andrzej Słabęcki
Fot. – Andrzej
Erbert

Młodzież
Złoto
wygrywa
i
brąz
Udanie zakończył
Bardzo dobrze spisali
się zawodnicy Sobieskiego
na rozgrywanym w Danii
Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym Thor Master 2017. Edgar Babayan
nie miał sobie równych i w
kat. 80 kg zwyciężył wszystkie swoje walki zdobywając
medal złoty. Tadeusz Michalik w silnie obsadzonej kat.
85 kg wywalczył medal brązowy. Dwaj poznaniacy reprezentować będą nasz kraj
podczas zbliżających się Mistrzostw Europy które odbędą się na początku maja
w Serbii.

się wyjazd zawodników sumo z KS Sobieski Poznań na Puchar Polski Juniorek
i Juniorów, który odbywał się 26 lutego w
Krotoszynie. Na podium stanęli Karolina Nogaj (trzecie miejsce), Wiktoria Zmuda
(trzecie miejsce), Ada
Adaszek (pierwsze
miejsce), Michał Parsadanaschvili (trzecie miejsce) i Kacper Woźniak (trzecie
miejsce).

Andrzej Słabęcki

Tomek Rosada

Gang piątkowski nie powróci
Znów głośno się zrobiło o mafii pruszkowskiej.
Dawni, sławni na cały
kraj gangsterzy po odsiedzeniu kilkuletnich wyroków powrócili do starej profesji. Tyle, że teraz zajęli się wyłudzeniami i oszustwami podatkowymi na wielką skalę.
Wpadli już w ręce policji. Czy jednak nie znajdą się chętni do pójścia
w ich ślady? Czy będą
wśród nich także dawni
członkowie gangu piątkowskiego?
Piątkowo jest chyba jedyną poznańską dzielnicą,
która w latach dziewięć-

dziesiątych minionego wieku „dorobiła się” własnego
gangu, o którym rozpisywano się w mediach. Toczył
on brutalną wojnę o prymat w Poznaniu z „ludźmi
z miasta”. Niezwykłe historie związane były zwłaszcza
z jednym jego przywódców,
który zniknął w tajemniczych okolicznościach. Ponoć po zamordowaniu jego
ciało przemielono na fermie norek, a głowę wożono w samochodzie po mieście. Mniej barwne są opowieści o tzw. drugim gangu
piątkowskim, działającym
na początku tego wieku.
Jego domniemani członko-

wie stanowiący grupę 11
kolegów z osiedli zaprzeczali mafijnym powiązaniom
oraz wszelakim przestępczym działaniom. Po wyrokach sądowych, jakie na
nich zapadły, zaległa cisza
o gangu piątkowskim, chociaż niekiedy w kronikach
policyjnych pojawiały się
osoby niegdyś z nim kojarzone. Odrodzenie „Pruszkowa” rodzi pytanie, czy w
jego ślady nie pójdą kolejni
doświadczeni mafiosi.
Dla przeciwdziałania
takiej sytuacji w Oddziale Prewencji poznańskiej
policji powołano specjalną grupę „Blokers”, której

członkowie sprawować będą szczególny nadzór nad
skupiskami bloków mieszkalnych. Działania policyjnych „blokersów” mają zapewnić zwiększenie
bezpieczeństwa na osiedlach oraz zapobiec powstawaniu młodzieżowych
grup przestępczych. Od lat
na piątkowskich osiedlach
mieszka się coraz bezpieczniej, obok działań policji i
straży miejskiej sprzyja temu także monitoring osiedlowy i czasy szarogęsienia się przestępców oraz
tworzonych przez nich gangów z pewnością nie powrócą. (i)
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Juniorzy o klubie seniora

W domu ludzie gasną
Informowaliśmy już o programie
„Reportaż po sąsiedzku”, w którym
uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17. Na łamach „Echa”
będziemy prezentować ich reporterskie dokonania. Na początek o
tym, jak młodzi redaktorzy widzą
seniorów.
***
W ramach poznawania swego najbliższego otoczenia postanowiłyśmy odwiedzić jeden z działających na osiedlach
piątkowskich klubów seniora. Nasz wybór padł na klub „Przyjaciele”. Znajduje się on w sąsiedztwie naszej szkoły na
osiedlu Bolesława Chrobrego. Można zadać pytanie: Dlaczego seniorzy? Odpowiedź zdaje się być oczywista – każdy
z nas ma babcię, dziadka i uważa ich
za najwspanialszych na świecie. Wokół
mieszka mnóstwo babć i dziadków, którzy oprócz zabawiania wnuków realizują swoje pasje i o tym chciałyśmy porozmawiać. Umówionego dnia stanęłyśmy
przed drzwiami klubu. Miałyśmy lekką
tremę. Zastanawiałyśmy się, czy pytania, które sobie przygotowałyśmy, są
odpowiednie. Zapukałyśmy do drzwi. Od
razu wszelkie wątpliwości się rozwiały.
Powitała nas uśmiechnięta, pełna sił
witalnych pani Jadwiga. Podśpiewując
pod nosem, zapytała, czy się napijemy
herbaty, razem z nią na stole pojawiły
się ciastka.
W trakcie rozmowy okazało się, że
pani Jadzia jest od dziesięciu lat szefową klubu, który istnieje od ponad 30
lat i jest jedną z najstarszych tego typu placówek na Piątkowie. Na pytanie,

jaki cel stawia sobie za nadrzędny, powiedziała: Wywołać uśmiech na twarzach spotykających się tutaj ludzi. Musimy uciekać od swoich codziennych problemów i tej naszej polskiej, marudnej
natury. W tym dziele sekunduje jej pani Wacia (Wacława), która na spotkanie lekko się spóźniła, a od wejścia zawołała: kawy! Pani Wacia ma donośny
głos, ponieważ całe swoje życie zawodowe poświęciła śpiewowi – była solistką
wielu scen operowych w całej Europie i
jeszcze dzisiaj jej mezzosopran ma swoją moc. Ta bardzo sympatyczna pani (o
wrodzonym poczuciu humoru i wyjątkowo towarzyskiej naturze, zwykle otoczona gromadką przyjaciół, na co zwróciły
naszą uwagę pozostałe uczestniczki) za
najważniejsze zadanie uważa rozśmieszanie członków klubu.
- Klub jest niewielki i ze względu
na ograniczone warunki lokalowe dużą
część swojej oferty realizuje poza siedzibą. Co w tej ofercie jest? Wyjścia do kina, teatru i opery poznańskiej, wycieczki, np. do Biskupic, Ogrodu Botanicznego czy Mielna.
- Co jeszcze się tutaj dzieje?
- Czytamy poezję, oglądamy filmy, a
wszystko przy aromacie własnoręcznie
przygotowanej kawy. Ponadto spotykamy się z ludźmi, którzy podpowiadają
nam, jak zachować siły witalne dzięki
właściwemu odżywianiu i ruchowi na
świeżym powietrzu, a także zajęciom z
psychologiem. Odwiedził nas też policjant, który mówił nam o zagrożeniach
dotyczących grupy seniorów. Jednym z
ciekawszych spotkań w ostatnim cza-

sie było spotkanie z panią znającą się
na pszczołach i owocach ich pracy. Nade wszystko słuchamy muzyki, jednak
ten, kto myślałby, że starsze panie ograniczają się tylko do odsłuchu piosenek
ze swej młodości, srodze się zawiedzie.
Ostanie wyjście to był koncert Macieja Maleńczuka. W najbliższych planach
znajduje się wyjście na recital Stanisławy Celińskiej.
- A po co to paniom?
- To taka nasza filozofia życiowa –
trzeba wyjść z domu i działać. W domu ludzie gasną. Można też poplotkować, wymienić się przepisami, porozmawiać o różnych zwyczajach. Pochodzimy
z różnych stron polski (Zagłębie, Pomorze, Mazowsze, Wielkopolska), zwiedzałyśmy świat, więc jest o czym opowiadać.
- A jak ludzie tutaj trafiają? Co osoba,
to inna historia, np. panią Wacławę namówiła teściowa syna, z kolei inne panie
przygoniła ciekawość i tak już zostały,
a teraz nie wyobrażają sobie życia bez
tych spotkań. Klub dla wielu osób jest
miejscem, do którego przychodzą wtedy, kiedy mają potrzebę. Nie trzeba tutaj odhaczać się na liście. Jesteśmy dla
siebie grupą wsparcia na dobre i złe.
Ze wszystkimi paniami świetnie się
rozmawiało, czas szybko mijał, a za
oknem zrobiło się już ciemno. Mamy
nadzieję, że się jeszcze spotkamy i porozmawiamy na ciekawe tematy.
Reportaż przygotowały:
Daria Modliszewska, Amelia Kucharzewska,
Wiktoria Kalewska
uczennice klasy 6c Szkoły Podstawowej nr 17

Niezwykły tydzień w Gimnazjum nr 11

Język polski nie jest nudny
To był tydzień w Gimnazjum nr 11! Uczniowie poszli do domów
w piątek po lekcjach, a
w poniedziałek rano ich
oczom ukazał się niezwykły widok. Na schodach
– jakby za sprawą czarodziejskiej różdżki – pojawiły się kolorowe sentencje mówiące o wartościach płynących z czytania.
Hol zajęły poetyckie ławeczki upamiętniające największych polskich poetów współczesnych. Każde
szkolne drzwi ozdabiał cytat z ważnej książki, a na
korytarzu czekał „dziurawy” Adam Mickiewicz, zapraszając uczniów do zro-

bienia sobie z nim zdjęcia.
Tak po raz pierwszy w tej
szkole obchodzono Tydzień
Języka Polskiego, czcząc
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego przypadający 21 lutego oraz przekonując, że język polski nie musi
być nudny.
Tydzień zaczęliśmy od
wieczornej projekcji filmu
„Syzyfowe prace”. Dla dopełnienia tej inicjatywy,
mieliśmy za zadanie zaprojektować okładkę pasującą
do płyty z tymże filmem.
Ponadto, już w poniedziałek, na stronie internetowej
szkoły dostępne było wydanie specjalne gazetki Głos
Gimnazjalisty G11. Opisano
w nim najczęstsze błędy ję-

zykowe oraz radzono, jak im
zapobiegać, przybliżono historię języka polskiego oraz
zamieszczono reportaż o
niecodziennym polonistycznym zadaniu domowym.

Na przerwach wręcz
wskazane było wstąpienie
do biblioteki, gdzie mogliśmy puścić wodze fantazji
przy pisaniu wspólnego opoDokończenie na stronie 19
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Prosto z miasta

Klątwa nad smogiem i gimbazą
Podczas
tegorocznej,
słusznie już minionej zimy,
nie mróz ani śnieg były najgroźniejsze, ale smog. Niewidzialny, ale strasznie szkodliwy ten potwór zapanował na
dobre w całym kraju. Szczególnie rozpanoszył się w mediach, które prześcigały się
w mrożących krew w żyłach
opowieściach o wyczynach
smogu unoszącego się w powietrzu i wciskającego się do
naszych trzewi.
Nadejście potwora z radością powitali jedynie producenci różnych masek do
oddychania. Wobec ogromnego zagrożenia spowodowanego pojawieniem się smogu,
władze nie mogły pozostać
obojętne. Wprawdzie ministrowie zdrowia czy środowiska przebąkiwali, że nie taki
smog straszny jak go malują, ale samorządy większości
miast nie dały się zwieść i
przyjęły regulacje antysmogowe. Oczywiście nie ma szans
na szybkie modernizacje sieci ciepłowniczych czy dopłaty

do wymiany pieców i zastąpienia węgla paliwami bardziej ekologicznymi. Skupiono się więc na zachęcaniu
do rezygnacji z samochodów
i korzystania ze środków komunikacji miejskiej.
Rajcy uchwalili, że jak
tylko pojawi się w Poznaniu smog, to komunikacja
miejska będzie bezpłatna dla
wszystkich. Im więc bardziej
zanieczyścimy powietrze w
Poznaniu, tym taniej pojedziemy tramwajami czy autobusami. I to ma odstraszyć smog?

Likwidacja gimnazjów
jest przesądzona, ale wraz
z nimi nie zniknie powstała w nich i dynamicznie się
rozwijająca subkultura określana mianem „gimbazy”. A
szkoda. Może gdyby wcześniej
dano sobie spokój z gimnazjami lub w ogóle ich nie tworzono, do takiego wspaniałego rozwoju gimbazy w kraju by nie doszło. Wiele jednak wskazuje, że był to proces nieuchronny i powstanie

gimbazy jest dziejową koniecznością. Wskazuje na to
upowszechnianie się gimbazy
we wszystkich środowiskach,
nawet tych aspirujących lub
uznawanych za elity polityczne czy intelektualne. Wysyp
wszelakich memów oraz haseł i plakatów upowszechnianych podczas coraz liczniejszych manifestacji jest najlepszym potwierdzeniem, że
gimbaza rządzi.
Jej poziomu sięgają też
programy telewizyjne z popularyzowanymi obecnie „roastami” – czyli akcjami obrażania zaproszonego gościa na
czele. Za osiągnięcie godne
gimbazy uznać należy także
wyczyn poznańskiej prezydentowej, czyli żony miłościwie
nam panującego prezydenta,
która przemawiając na wiecu kobiet, a więc istot uznawanych za subtelne, cieple i
wrażliwe, z dumą obwieściła, że jest wk…. na to, co się
dzieje. Czy na to, co się dzieje w Poznaniu też? Bo wielu
mieszkańców chyba tak.

Patroni ulic piątkowskich

Stefan Stoiński (1891-1945)
Ulica Stefana Stoińskiego (na
planach miasta często błędnie opisywana jako Stroińskiego), znajduje
się na Piątkowie, łączy Umultowską
z Łużycką – zatem jest na pograniczu osiedli Bolesława Śmiałego i
Władysława Łokietka.
Jej patron był etnografem, publicystą, kompozytorem i działaczem
społeczno-oświatowym. Urodzony w
1891 roku w Szamotułach, ukończył
gimnazjum we Frankfurcie nad Odrą, a potem studiował kompozycję
i muzykologię w konserwatorium
Sterna w Berlinie. Szybko dał się
tam poznać jako utalentowany dyrygent, ale po wybuchu powstania
wielkopolskiego wrócił w rodzinne
strony i wziął udział w walkach. W
1922 roku objął kierownictwo opery
w Katowicach, a w latach 1925-1931
kierował założonym przez siebie Instytutem Muzycznym w Katowicach
i Związkiem Śląskich Kół Śpiewaczych. Podczas słynnego Wszechsłowiańskiego Zjazdu Śpiewaczego
w Poznaniu w 1929 roku kierował
połączonymi chórami ze Śląska.
Kierował czasopismem „Śpiewak”,

był współzałożycielem wydawnictwa Śląska Biblioteka Muzyczna,
cenionym publicystą i krytykiem
muzycznym.
Jego szczególną pasją byłą jednak etnografia muzyczna. Podczas
okupacji hitlerowskiej musiał się
ukrywać, najpierw w Szopienicach,
a potem w Krakowie. Mimo trudności kontynuował pracę badawczą,
przygotował wtedy w konspiracji
pracę „Ziemia żywiecka w pieśni”.
W 1945 roku został dyrektorem
konserwatorium w Bytomiu, ale już
wkrótce, 26 grudnia 1945 r., zmarł
na gruźlicę. Spoczął na cmentarzu
w Katowicach, nieopodal mogiły
przywódcy Śląska w czasach zaboru, Wojciecha Korfantego.
W swej działalności muzycznej
i wydawniczej S. Stoiński zajmował się m.in. opracowaniem pieśni
Fryderyka Chopina na chóry i orkiestrę, zajmował się pieśniami ludowymi, jako etnograf w 1938 roku
opublikował dwutomowe opracowanie „Tańce śląskie pieśni z polskiego Śląska”.
Marek Rezler


W ogóle trzeba zauważyć,
że poziom wkurzenia w społeczeństwie rośnie i cała nadzieja, że rozwieje się on jak
smog po zimie. A co, jeśli nie?
Zresztą, nadejście kolejnego
ataku smogu jest nieuchronne, ilość pyłów i zanieczyszczeń w powietrzu jest bowiem
tak duża, że przy niesprzyjającej cyrkulacji powietrza
muszą one opaść na poznaniaków. Symptomów niezadowolenia, podenerwowania
i wylewającego się zewsząd
hejtu jest wokół nas tak wiele, że też muszą one znaleźć
jakieś ujście. Niegdyś formą
ich wyrażenia i przetworzenia
była sztuka. Współcześni artyści idą jednak na łatwiznę
i głównie szokują albo obrażają. Ale wielu to lubi albo
udaje że lubi i dlatego reżyser obrazoburczej „Klątwy”
ma nam w Poznaniu urządzić teatralną Maltę. Czyżby
jednak nad naszym miastem
wisiała jakaś klątwa?
WIST

Wystawa
poświęcona Emilii
Waśniowskiej
Dzieci są najważniejsze – tak myślała,
tak mówiła, tak pisała poznańska poetka,
dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 34 na
poznańskim Piątkowie.
21 marca w Szkole Podstawowej nr 34
na osiedlu Bolesława Śmiałego 107 w Poznaniu otwarto wystawę poświęconą Emilii Waśniowskiej. Wystawa powstała staraniem Fundacji Pomysł na Życie. Zachęcamy
szkoły, biblioteki, instytucje kultury w całej
Polsce do jej nieodpłatnego wypożyczenia.
Hanna Łobza, Natalia Dobrzycka,
Magdalena Kozłowska
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Teraz PIT-a
wypełni urząd
Składanie rocznych PIT-ów zostało maksymalnie uproszczone. Wystarczy złożyć online wniosek
PIT-WZ, a urząd skarbowy sam przygotuje zeznanie podatkowe na podstawie danych, które posiada.
To najprostszy, najszybszy i najpewniejszy sposób
rozliczenia dochodów. Emeryci i renciści przekażą
1 proc. dla organizacji pożytku publicznego na nowym formularzu PIT-OP, nie muszą wypełniać odrębnego zeznania.

Krajowa Administracja Skarbowa 15 marca uruchomiła nową usługę – wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego (PIT-WZ). Wniosek wystarczy przesłać do właściwego urzędu skarbowego, a ten przygotuje zeznanie podatkowe (zobacz schemat obok).
W PIT-WZ podatnik przekazuje urzędowi informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ulgi na dzieci, wydatków na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów
uzyskania przychodów czy przekazaniu 1% podatku
na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.
Wniosek dotyczący dochodów za 2016 r., można składać do 18 kwietnia 2017 r.
PIT-OP jest przeznaczony dla emerytów i rencistów, którzy otrzymali od organów rentowych roczne obliczenie podatku PIT-40A oraz chcą przekazać
1% podatku wybranej OPP. Do tej pory musieli składać zeznanie podatkowe, teraz – jeśli złożą PIT-OP –
to urząd przekaże wybranej organizacji 1% podatku.
PIT-OP za rok 2016 można składać do 2 maja 2017 r.
Więcej informacji na www.finanse.mf.gov.pl/pp/
wniosek-o-sporzadzenie-zeznania-pit-wz oraz www.finanse.mf.gov.pl/pp/1-procent-podatku-dla-opp-pit-op

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Winogrady
zaprasza na:

DZIEŃ OTWARTY
1 kwietnia 2017 r. (sobota) w godz. 9.00-13.00

W programie:
przyjmowanie dokumentów,
udzielanie informacji podatkowych,
Ponadto zapraszamy na nieodpłatne spotkanie edukacyjno-szkoleniowe w zakresie podatku
od towarów i usług.
Tematy spotkania:
Zmiany w zakresie podatku od towarów i usług obowiązujące od 1 marca 2017 r. Sala B (parter) od
godziny 9.30.
Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT – w zakresie usług budowlanych, obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. Sala B (parter) od godziny 11.30.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie swojego uczestnictwa pocztą elektroniczną na adres: us3025@wp.mofnet.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 61 8270 221/ 222 do
29 marca.
Maksymalna liczba uczestników ok. 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
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WYSTAJE
SPOD
ŚNIEGU

MAMA
JELONKA

IMIĘ
CARUSO

POCZĄTEK

Krzyżówka
z Echem

HULTAJ
LUB
OWOC

GEORGINIA

OKRĄGŁY
BUDYNEK

DOPÓTY...

8

5

12

ZADASZOBA
DOBUDÓWKA

MORSKI
PTAK

INNA
NAZWA
TROI

HUMORKI
- Dlaczego nie przyjechałeś wczoraj na zlot twardzieli?
- Żona mnie nie puściła.

3

BISTRO
NIEDOJDA
GNAĆ

6

2
GRECKIE
LICZYDŁO

KULSZOWA

10

MANIAK
AZJATYCKA
SPÓDNICA

ARMIA KRAJOWA W SKRÓCIE

MIASTO
W WIELKOPOLSCE

1
POWTÓRKA

7

14

ZNANY
ZESPÓŁ
WOKALNY

CUKRZYCOWY
INDEKS

JA

TEORIA

GORĄC

MIASTO NA
MAZURACH

ŻAŁOBNA
TKANINA

DROBIAZG
Z LOGO
TUZ

STOPIEŃ
GAMY

13
DO PIECA

11
KRÓLEWSKI
GROBOWIEC

4

9

WŁOKNO
NATURALNE

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru
brzmiało: Ferie i po ferieach.


Przychodzi kobieta do apteki i pyta:
- Macie jakiś naprawdę
skuteczny środek na odchudzanie?
- Tak. Plastry.
- A gdzie się je przykleja?
- Na usta.

- Jak wygrać kłótnię
z kobietą?
- Gdy zacznie się kłótnia,
pierwszy się rozpłacz.
Krzyżówka nr 4

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

Gwiazdy mówią... po naszymu 
Wiara ino wew te gwiazdy szpycuje, kalafy zadziyro jak kejter do księżyca abo w cajtungi je ciyngiem wtyko. Nasze „Echo” tyż gorsze nie
może być i swój horoskop musi mieć leżeć na zadniej stronie. Blubry o przyszłości im barzy tajemnicze, tym prawdziwsze, dlatego podajemy je po
naszymu. Jeśli ktoś nie rozumie, niech mu gzuby abo jaki wuja objaśni.
BARAN (21.03 - 20.04). Ale zaś fest rajza zez starą wiarą ci się szykuje. Ino na
WAGA (23.09 - 22.10). Bez to glapienie się wew telewizor abo komputer ino
tych wiosennych balangach za frechownie se nie poczynaj, bo jeszcze w kalafę
głupie, chociaż cołkiem przyjemne, myśli do łba ci przyłażą. Ale lepiej się
zarobisz i poruty se narobisz.
ustatkuj i żodnych brewerii z wiarą nie wyczyniaj.
BYK (21.04 - 21.05). Przed świętami warto się przyłożyć do akuratnego poSKORPION (23.10 - 22.11). Od kumpli skapnie ci fest propozycja nowej rozałatwiania wszelkich spraw urzędowych i rodzinnych. Porzundek zez famułą
boty. Bez wielkiego stalowania się i mądrowania bierz się do chapania, a wnet
i wew kwitach ale zaś musi być.
uzorgujesz wuchtę bejmów.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Kolejnymi zmianami wew robocie nie zawracaj
STRZELEC (23.11 - 21.12). Nie ma się co borchać na wiosenną chlabrę, lese głowy. Przyjdzie ci chapać za dwóch abo i trzech, ale zaś potem wnet uzorpiej pomyśl o jakej rajzie do ciepłych krajów albo chociaż nad nasze morze.
gujesz kabze pełną bejmów.
Lofrowanie ze słonyszkiem będzie całkiem udane.
RAK (22.06 - 22.07). Warto wykorzystać ciepłe dni i słonyszko na wygib za
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Ze szwungiem zabieraj się do porzundków,
miasto lub spotkanie ze starą eką. Zez takiego lofrowania i blubrania wynikną
bo uzbierało się wew chałupie i po szafonierkach wiele zbyrów i inszych klafifne pomysły na dobry interes.
motów, które najlepiej wyćpnąć na gemyle.
WODNIK (21.01 - 20.02). Szykują się fest rajzy zez famułą abo starą eką.
LEW (23.07 - 22.08). Ady przestań już zez tym ciągłym bręczeniem i rozBędziesz mógł nygusować i cywać na słonyszku. Ino zaś się nie staluj i bacz
mymłaniem. Jesteś szportowny szczun, masz fifa do wielu rzeczy i jak się akubyś na balangach zdrowia i bejmów nie przenorał.
ratnie przyłożysz, to skapnie ci wuchta bejmów.
PANNA (23.08 - 22.09). Wew biurze, zwłaszcza przy nowej wiarze, za wiele
RYBY (21.02 - 20.03). Zamiast ciągłego nygusowania, ganiania po marketach
się nie chichraj ani tyż się nie staluj. Całkiem spokojnie, z wielką rułą rób swoabo glapienia się wew komputer, lepiej zabierz się ze szwungiem do roboty.
je, a uda ci się sporo uzorgować do kabzy.
Trochę pochapiesz i skapną ci fest bejmy.
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.

6

19

ECHO 4/261 (XX)

Mitologiczne zmagania

Na jeden dzień Szkoła Podstawowa nr 17 cofnęła
się w czasie aż do starożytności. A wszystko za sprawą
Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego. 3 marca
2017 r. w naszej szkole po korytarzach przechadzała się Afrodyta, Atena a nawet Hera, można było spotkać Syzyfa i Prometeusza, nie zabrakło także Hadesa i Tanatosa.
Wszystko zaczęło się od pomysłu dwóch polonistek,

Małgorzaty Wolskiej i Izabelli Sporakowskiej-Mazur, które postanowiły przybliżyć młodym ludziom świat antyczny. Tak narodził się pomysł zorganizowania Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego. Konkurs składał się
z trzech etapów. W pierwszym uczniowie mieli przygotować mitologiczne makiety. Kolejnym etapem byli Mitologiczni Milionerzy, uczniowie, jak w prawdziwej grze odpowiadali na coraz trudniejsze pytania. Największe emocje
wzbudził jednak trzeci etap konkursu – przedstawienia
mitologiczne. Młodzi aktorzy przygotowali piękne stroje
i wcielili się w greckich bogów i bohaterów.
Do walki o tytuł najlepszych znawców świata antycznego stanęło aż osiem szkół podstawowych: nr 1, nr 7, nr
11, nr 40, nr 60, nr 64, nr 88, w konkursie wzięli również
udział gospodarze czyli uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 17. Pierwsze miejsce zajęła SP 7, drugie przypadło SP
17 a trzecie wywalczyła SP 40. Wszystko co dobre szybko się kończy, ale po konkursie pozostały cudowne wspomnienia uwiecznione na fotografiach.
Izabella Sporakowska-Mazur
nauczyciel języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie
Szkoła Podstawowa nr 17 w Poznaniu
im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Fot. – Karol Meysner

Niezwykły tydzień w Gimnazjum nr 11

Język polski nie jest nudny
Dokończenie ze strony 15

wiadania. Lekcje natomiast
urozmaicono zagadkami dotyczącymi gwary poznańskiej, nadawanymi przez radiowęzeł.
We wtorek wytypowani
przez polonistki uczniowie
od rana czuli presję wywołaną kolejną dawką rywalizacji. Tym razem ich zadaniem było zmierzenie się z
językiem polskim w formie
Szkolnego Konkursu Wiedzy o Języku. Walkę o miano Mistrza Kultury Języka
G11 wygrała Marta Matuszewska z klasy III a. Gratulujemy!
Dodatkowo atrakcją był
wykład prof. Ewy Kołodziejek z Uniwersytetu Szczecińskiego zatytułowany:
„Kto rządzi językiem”. Pani profesor, popularyzatorka wiedzy o kulturze języka,
członkini prezydium Rady
Języka Polskiego, przedstawiła w przystępny sposób

informacje o retoryce, slangu młodzieżowym i wielu innych sekretach naszego nieco skomplikowanego języka.
W środę dwie klasy humanistyczne i inni wytypowani uczniowie mieli zaszczyt uczestniczyć w wykładzie prof. Tadeusza Zgółki „Dlaczego warto i należy
mówić poprawnie po polsku?”, który odbył się w
Collegium Maius. Wykładowca odwoływał się kilkukrotnie do angielszczyzny,
podawał też przykłady ze
słownika poprawnej polszczyzny, co ożywiło spotkanie. Umówiliśmy się z panem profesorem na kolejny
wykład za rok.
Za to w czwartek wszystkie przerwy spędzaliśmy
w świetnej atmosferze, siedząc na poduszkach w bibliotece i wsłuchując się
w odczytywane przez pracowników szkoły fragmenty

„Małego Księcia”. Podczas
pierwszej przerwy mieliśmy
przyjemność słuchać czytającej pani dyrektor Grażyny Lach. W czasie kilku
następnych – nauczycieli,
którzy pokazali, że płynne
odczytanie to nie wszystko, ponieważ trzeba zadbać
o odpowiednią intonację i
emocje.
Natomiast o godzinie
14.20 wszystkie klasy gimnazjalne dzielnie przystąpiły do walki o miejsce w finale konkursu teatralnego na
najlepszą inscenizację wylosowanego fragmentu lektury szkolnej. Jury wyłoniło
cztery najlepsze scenki teatralne. W piątek półfinalistów czekała końcowa eliminacja podczas uroczystego finału Tygodnia. Wszystkie klasy mogły oddać jeden
głos na ulubioną scenkę.
Głosowali też nauczyciele.
Okazało się, że uczestnikom

finału najbardziej przypadła
do gustu adaptacja „Dziadów” w wykonaniu klasy Ie.
Podczas piątkowego podsumowania dowiedzieliśmy
się też, że zwyciężczynią
szkolnego dyktanda została
Aleksandra Dziekan z klasy
II b, zdobywając tytuł mistrzyni ortografii G11 oraz
mistrzyni ortografii ZSO nr
15. Podsumowano także inne konkursy, m.in. fotograficzny („Żywe okładki”), który wygrali Olga Skolasińska
z I a oraz Jakub Lemiesiewicz z III a.
Warto pamiętać, iż nie
liczy się jednak wygrana,
ale dobra zabawa i postępy
w nauce. Poznawanie lektur
na wesoło, pisanie opowiadania w niecodzienny sposób – myśmy się po prostu
w ten sposób uczyli, nawet
o tym nie wiedząc!
Basia Dudzińska kl. I b
Gimnazjum nr 11
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Poranna lekcja wuefu z mistrzem
W ramach akcji „selfie z gwiazdą sportu” mistrz Polski, zdobywca Pucharu Polski i brązowy medalista ostatnich mistrzostw Europy, Tadeusz Michalik, spotkał się z
młodzieżą w Gimnazjum nr 12 na osiedlu Stefana Batorego na porannej lekcji wuefu. Była wspólna rozgrzewka, elementy treningu zapaśniczego i dużo radości ze spotkania.
Tekst i fot.:
Andrzej Słabęcki
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