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Bieg dla Miasta Poznania
7 lutego prawie 140 uczestników na osiedlu Stefana Batorego zgromadził bieg, który zorganizowała Szkoła
Podstawowa nr 67 i Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Rywalizowano na dystansie dwóch kilometrów.
Andrzej Słabęcki

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

internet
telewizja
światłowód
tylko u nas
bezterminowo
od zaraz
Do zobaczenia w domu.
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Walentynki u seniorów

W klubie Korona na osiedlu
Bolesława Śmiałego Walentynki
obchodzono na wesoło. Klubowiczki ubrały się na czerwono.

Nie mogło obyć się bez zabawy
tanecznej. Humory dopisywały, co
można zobaczyć na zdjęciach Piotra
Zagawy.

Gospel Joy na koncercie noworocznym w Dąbrówce
5 stycznia w Piątkowskim Centrum
kultury Dąbrówka odbył się koncert
noworoczny nawiązujący do świątecznej atmosfery Bożego Narodzenia. Na
scenie zaprezentował się zespół muzyki gospel Gospel Joy.
Gospel Joy występował z takimi artystami jak: Mietek Szcześniak, Natalia Niemen,
Brian Fentress (USA), Ruth Lynch (Wlk.
Brytania), Emma Nichols (USA), oraz
przed 15-tysięczną publicznością Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. We wrześniu 2008 roku zespół wystąpił jako support przed koncertem największej gwiazdy
muzyki gospel na świecie – Kirk Franklin
w czasie Międzynarodowego Festiwalu Gospel w Warszawie. W lutym 2009 zespół pojechał na dwutygodniowe tournee po USA.
W listopadzie 2013 roku został półfinalistą
TVN Mam Talent.
Podczas koncertu na Piątkowie usłyszeliśmy kolędy polskie, amerykańskie w żywiołowych i radosnych wykonaniach gospel.

Przeboje ABBA w Dąbrówce
Zespół Mamma Mia Show składa się z czwórki wokalistów, z których każdy ma w swoim dorobku karierę solową. Połączyli siły i powstał
zespół, który potrafi zainteresować każdą publiczność.
Tak właśnie było 15 lutego w Dąbrówce, kiedy to
usłyszeliśmy Mamma Mia Show. W swoim repertuarze posiadają największe przeboje zespołu ABBA, piosenki włoskie i największe hity z list przebojów. Podczas koncertu usłyszeliśmy m.in.: Mamma mia, Dancing Queen, Super Truper, Waterloo, Marina, Volare,
Stand by me, La bamba, Jambulaya.
W skład zespołu wchodzą: Alina Pszczółkowska,
Michał Gielniak, Urszula Lidwin i Darek Piskorski.
(psta)
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Ortopedia Dorosłych i Dzieci
PROF. DR HAB. MED.
MAŁGORZATA WIERUSZ-KOZŁOWSKA
specjalista ortopedii
i traumatologii narządu ruchu
Gabinet:Poznań, Różany Potok
ul. Umultowska 100A
Rejestracja:61 877 95 93, 609 103 405

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
Coraz więcej aktualnych informacji
o sprawach
Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
w zakładce

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, Os. Śmiałego 5a,
czynne: pn – pt. 8 - 18, sob. 8 - 14
Grupa rekreacyjna dla dorosłych zaprasza na zajęcia:
gdzie przy pomocy ćwiczeń znanych ze sztuk walk:
• Poprawiamy kondycję i humor
• Spalamy kalorie i dobrze się bawimy
• Poznajemy techniki Judo i samoobrony, zwiększając pewność siebie

Treningi: wtorki i czwartki 19:30
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Os. Władysława Łokietka 104
czarnykotjudo@gmail

facebook.com/judo.ﬁtness.poznan

INFORMACJE I KOMUNIKATY
na www.psm.poznan.pl

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
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 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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Spółdzielnia może więcej i taniej
Rozmowa z Mariuszem Szymczakiem, członkiem Rady Nadzorczej
PSM, przewodniczącym Rady Osiedla Stefana Batorego

- Jak są przyjmowane niedawno uchwalone
przez Sejm zmiany prawa spółdzielczego?
- Jest ich tyle, że większość spółdzielców chyba
nawet już ich nie zauważa.
Kolejne rządy starają się bowiem nieustannie reformować działalność spółdzielni mieszkaniowych uchwalając przepisy, które jednak w większości nie służą
ani spółdzielcom, ani spółdzielniom. Ostatnie zmia-

ny pozbawiają je na przykład możliwości skutecznej
walki z dłużnikami zalegającymi z opłatami. Do tej
pory sprawnym środkiem
nacisku była możliwość wykluczenia dłużnika ze spółdzielni za długotrwałe zaległości wobec spółdzielni, a
więc pozostałych spółdzielców. Niedawne zmiany pozbawiły Radę Nadzorczą tego uprawnienia. Należności
od dłużników można dochodzić jedynie na drodze sądowej, która bywa długa,
żmudna i nie zawsze efektywna. A trzeba pamiętać,
że w skali spółdzielni chodzi o znaczne kwoty. Jeśli
jacyś mieszkańcy z nimi zalegają, to Spółdzielnia może
stracić płynność finansową,
a to oznacza kłopoty dla pozostałych.
- Dlaczego spółdzielnie są tak surowo traktowane przez ustawodawców?

- Ruch spółdzielczy ma
długie, ponad stuletnie tradycje i jest to naprawdę dobra forma zarządzania zasobami lokalowymi. Spółdzielczość mieszkaniowa doskonale łączy własność lokali ze
wspólnymi, demokratycznymi formami zarządzania nimi. Jednocześnie są to jednostki na tyle duże i silne,
że w zakresie remontowania budynków czy podejmowania innych przedsięwzięć
mogą więcej i taniej. Zdecydowana większość spółdzielni jest sprawnie zarządzana,
osiąga dobre wyniki ekonomiczne i prowadzi różnorodne formy działalności kulturalnej i sportowej skierowanej do wszystkich członków
spółdzielni. Podkreślić należy, że spółdzielnie utrzymują się z opłat pokrywających koszty eksploatacyjne,
wnoszonych przez spółdzielców i mieszkańców budynków spółdzielczych, czyn-

szów z wynajmowanych lokali użytkowych oraz wpłat na
fundusz remontowy, który
przeznaczony jest na remonty. Jednak w mediach i niektórych środowiskach wciąż
spotkać można krytyczne
opinie o ich działalności wynikające zapewne z „okresu
minionego”, gdy spółdzielniami zarządzano odgórnie
i mogło dochodzić do nieprawidłowości w rozdziale
lokali czy zarządzaniu nieruchomościami. Ale to już
dawne czasy. Spółdzielnie
znacznie się zmieniły. Najlepiej świadczy o tym widok
kolorowych, zadbanych i tonących w zieleni osiedli, wyposażonych w place zabaw,
boiska i urządzenia treningowe. Zmieniły się również
zasady funkcjonowania spółdzielni. Dzisiejsi spółdzielcy
potrafią w pełni korzystać
ze swych praw, a wyłaniane
przez nich w demokratyczDokończenie na stronie 13

Po ryby na Chrobrego

Świeżutkie, wczoraj
złowione te śledzie, w nocy je przywiozłem znad
morza – zachwala Rafał
Naglik ze sklepu rybnego „Dorsz” na ryneczku
obok dawnego Złotego
Grosza na osiedlu Bolesława Chrobrego. Żartuje z klientami, doradza,
jak przyrządzić ryby. Widać, że jest znakomitym
handlowcem.
- Moja przygoda z han-
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dlem rybami zaczęła się w
2017 roku, ale handlowcem
jestem od dawna – mówi. –
Rozejrzałem się po Poznaniu i zauważyłem, że bardzo
mało jest tutaj sklepów rybnych, a zwłaszcza ze świeżymi rybami. Ponieważ mam
dostęp do świeżych ryb, mój
brat ma kuter i jest rybakiem w Kołobrzegu, postanowiłem otworzyć sklep na
Piątkowie. Sklep powstał na
osiedlu Jana III Sobieskiego
przy bloku 44. Ze względu
na położenie zdecydowałem
się go zamknąć. Ponieważ
miałem wiernych klientów,
którzy chcieli u mnie kupować, w lipcu zeszłego roku
zacząłem poszukiwać nowego lokalu.
- W połowie października okazało się, że jest lokal
na ryneczku na Chrobrego. Zainstalowałem sprzęt,
wszystko z atestami, przywiozłem ryby od brata z
Kołobrzegu, sałatki – kontynuuje. – Wszystko dobre
i świeże. Ryby wędzone są
na naturalnym drewnie, bez

bejcy i sztucznych dodatków. Na początku grudnia
podpisałem umowę ze stawami hodowlanymi certyfikowanego karpia w Rudzie Sułowskiej koło Milicza. Jeszcze przed świętami
sprzedałem pół tony karpi:
całych żywych, filetów i w
dzwonkach, głowy dawałem
za darmo. Przed świętami
można było u mnie negocjować ceny karpia, co klienci
skwapliwie wykorzystywali.
Bardzo szybko rozeszła
się wieść o tym, że na ryneczku na Chrobrego można kupić świeży i dobry towar. Śledzi „matjasów” w
grudniu sprzedało się 600
kg. A już furorę zrobiły śle-

dzie po kołobrzesku, mało u
nas znane, a bardzo smaczne. Rafał Naglik sprzedaje tylko świeżo robione sałatki, zastrzega, że w puszkach i słoikach u niego towaru nie będzie.
Ceny też są zachęcające. Świeże filety z dorsza
z Bałtyku kosztują 28 zł za
kilogram, zielony śledź 12
zł, flądra po 11 zł, a świeże
filety z łososia atlantyckiego po 58 zł. Jakby kto potrzebował świeżego karpia
czy amura, wszystko dostanie. Wielu klientów chwali
sobie, że w sklepie „Dorsz”
można płacić kartą, a R.
Naglik już planuje rozwój
sklepu.

Sklep Rybny

DORSZ
Rafał Naglik
www.rybny-dorsz.pl

tel. 690-375 9
915

Realizujemy również zamówienia telefoniczne

RYBY ŚWIEŻE PROSTO Z KUTRA
DUŻA GAMA RYB WĘDZONYCH TRADYCYJNIE
Poznań, os. Bolesława Chrobrego,
ul. Gieburowskiego box 23
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Ferie z kaligrafią,
filmem i ścianą wspinaczkową
Tegoroczne ferie zimowe na osiedlach Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego minęły
szybko. W dwóch osiedlowych świetlicach dla
czterdziestu uczestników
półkolonii przygotowano

atrakcyjny program zajęć.
Pierwszego dnia odbyła
się wycieczka do Ogrodu Botanicznego, w którym dzieci oglądały roślinność w zimowej szacie. Ich uwagę
zwrócił dość głośny śpiew
ptaków będący oznaką nadchodzącej wiosny. Ciekawe
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okazały się też zajęcia z panią Maho Ikushima, która
wprowadziła dzieci w świat
kaligrafii. Poszły w ruch
specjalne pędzle i czarny
tusz. Na pamiątkę dzieci zabrały swoje prace oznaczone
specjalną pieczątką.

Filmy zawsze stanowią
ciekawą propozycję spędzenia czasu wolnego, dlatego
podczas półkolonii były też
wspólne wyjścia do kina na
nowości filmowe dla dzieci.
Jeszcze po powrocie z kina
było wiele do opowiadania

z obejrzanych przygód bohaterów filmów.
Najwięcej wrażeń dały
uczestnikom półkolonii zajęcia o charakterze sportowym. Tym razem, oprócz
zmagań na kręgielni, mogli
zmierzyć się z nową atrakcją, jaką były zajęcia na
ściance wspinaczkowej. Pod
okiem instruktorów dzieci
uczyły się sztuki wspinania
po stromych ściankach, zjeżdżania z nich na linie, bawi-

ły się też w różne gry ruchowe. Pobyt na ściance to tylko początek zainteresowań,
gdyż wielu z nich chce tam
powrócić z rodzicami.
Ciekawe konkursy, turnieje w cymbergaja, bilarda stołowego, gry i zabawy
tematyczne były dopełnieniem programu. Dzieciom
zapewnione zostały obiady,
napoje oraz owoce.
Krystyna Kaczmarek,
kierownik półkolonii
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Cukiernik patronem zawodów zapaśniczych
Memoriał organizują KS
Sobieski Poznań, Poznań-

ska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Rada Osiedla Jana
III Sobieskiego przy wsparciu miasta Poznania. Drużynowo rywalizację wygrał
KS Sobieski Poznań, wyprzedzając Husarza Gniezno i Unię Swarzędz.
Tekst i fot.
Andrzej Słabęcki

Ponad setka zawodników wzięła udział w
VI Memoriale Bogdana Brody w zapasach w
stylu klasycznym, który
odbył się w hali klubu
Sportowego Sobieski.
Celem imprezy jest
popularyzacja zapasów
wśród młodzieży szkolnej.
Patron zawodów, Bogdan
Broda, trenował styl kla-

syczny zapasów w poznańskich klubach sportowych
Cybina i Energetyk. Tytuł
mistrza Polski w zapasach
w wadze ciężkiej zdobył
w 1960, 1962 i 1963. Był
współorganizatorem klubu sportowego Sobieski
w Poznaniu. Poznaniacy
na pewno pamiętają go z
jego profesji, czyli cukiernictwa.

Medaliści z Piątkowa
Pięć medali wywalczyli zawodnicy KS Sobieski Poznań w rozegranym 3 i 4 lutego w Raciborzu
Pucharze Polski.
Swoją dominację w kat. 87 kg potwierdził Tadeusz Michalik, który wygrał wszystkie swoje walki. Michał Pietrzak zajął trzecie miejsce.

Bardzo dobrze w gronie seniorów
spisał się Gerard Kurniczak (kat. 97 kg),
który jest juniorem a w swym pierwszym występie w tej grupie wiekowej
doszedł do finału i zajął drugie miejsce.
Dominik Sikora zajął drugie miejsce w kat. 63 kg, Edgar Babayan także drugie miejsce w kat. 97 kg.

Bardzo dobrze w Raciborzu spisała się również Karolina Nogaj. Zawodniczka, walcząc w kategorii 76
kg i mając jako przeciwniczkę medalistkę Igrzysk Olimpijskich, Agnieszkę Wieszczek Kordus, zajęła trzecie
miejsce.

Andrzej Słabęcki, Maciej Kula

Sukcesy na Litwie

Bardzo udanie zakończył się wyjazd dziewczyn z Klubu Sportowego
Sobieski Poznań na Mię-
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dzynarodowy Turniej Zapaśniczy na Litwę.
W miejscowości Anyksciai stawiły się reprezen-

tantki 11 państw, które
rywalizowały w dziesięciu
kategoriach wagowych. W
tym gronie bardzo dobrze

zaprezentowały się zawodniczki trenera Andrzeja
Erberta, które wywalczyły
pięć medali w tym międzynarodowym gronie.
Złoty medal zdobyła
Wiktoria Powałowska w
kat. 63 kg, która po raz
kolejny nie przegrała żadnej swoje walki i pewnie
dotarła do finału, gdzie pokonała swoją przeciwniczkę przez przewagę techniczną.
Drugie miejsca zajęły
Amanda Nowak (kat. 58
kg) i Aleksandra Kazimierczak (kat. 60 kg), a trzecie
Oliwia Smyk (kat. 44 kg)
i Wiktoria Augustyniak
(kat. 28 kg).
Była to kolejna wizyta
w zaprzyjaźnionym klubie,
który w tym roku obchodzi
20-lecie działalności.
Andrzej Słabęcki
Fot. – Andrzej Erbert
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Zima na sportowo
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa przygotowała moc atrakcji
dla dzieci pozostających
na zimowe ferie w mieście. Śnieg nie dopisał,
więc zapełniły się hale
gimnastyczne m.in. na
osiedlach Stefana Batorego oraz Jana III Sobieskiego. Jak było, zobaczyć można na zdjęciach
autorstwa Macieja Kuli.

Sztandar dla wędkarzy z „Juvenii”
27 stycznia w Klubie Seniora „Hetman” na osiedlu
Jana III Sobieskiego odbyło
się zebranie sprawozdawcze
członków Koła Wędkarskiego nr 144 „Juvenia”. Miało
ono uroczysty charakter, kołu nadano bowiem sztandar.
Tego dnia zainaugurowano
również jubileusz 30-lecia powstania koła.
Oprócz licznie zgromadzonych członków koła w spotkaniu uczestniczyli goście. Prezes
koła, Marek Słomczewski, podziękował kierownikowi administracji osiedla, Maciejowi Delikcie, za wieloletnią współpracę i
udostępnianie lokalu na siedzibę koła oraz możliwość organi-
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zacji dorocznych zebrań w klubie „Hetman”.
Uroczystość wręczenia sztandaru prowadził Leszek Czarnyszewicz, członek Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu, sprawuje on
również funkcję prezesa drugiego koła mającego siedzibę na
Sobieskim – koła nr 51 „Troć”.
Spotkanie zakończyło się podsumowaniem rywalizacji sportowej w ubiegłorocznym sezonie i
zapowiedzią wydarzeń roku jubileuszowego. Koło zaprasza wszystkich pasjonatów wędkarstwa do
wstąpienia w szeregi koła nr 144
i uczestniczenia w zaplanowanych
wydarzeniach.
Robert Czajka

Fot. – Tomasz Bagrowski

Prezes koła, Marek Słomczewski, z kierownikiem administracji, Maciejem Deliktą
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KALENDARIUM PSM
5 marca - dyżur członków Rady Nadzorczej
6 marca - Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej
15 marca - Komisja Członkowsko-Samorządowa Rady
Nadzorczej
20 marca - Komisja ds. aktów prawnych Rady Nadzorczej
22 marca - zebranie Rady Nadzorczej PSM

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Spółdzielnia broni interesów mieszkańców
przed sądami

Mieszkańcy osiedla
Stefana Batorego w styczniu przesłali do Zarządu
i Rady Nadzorczej pisma
w sprawie spłaty tzw. starych kredytów mieszkaniowych.
Bank PKO pod koniec
stycznia poinformował, że w
przypadku kredytów zaciągniętych przez spółdzielnie
mieszkaniowe złożenie wniosku o dokonanie umorzenia
nie wymaga wniosku członka spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Taki właśnie
wniosek z listą lokali mieszkalnych objętych tzw. starymi kredytami PSM wysłała
więc do banku PKO 30 stycznia 2018 r. Ministerstwo Finansów na stronie Centrum
Legislacyjnego opublikowało
projekt rozporządzenia z 25
stycznia 2018 r., z którego
treści wynika brak obowiązku podatkowego związanego
z umorzeniem. Pozostaje zatem cierpliwie czekać na decyzję banku, który ma 30 dni
na odpowiedź w sprawie zło-
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żonego wniosku. Niezwłocznie po uzyskaniu od banku
informacji o sposobie załatwienia wniosku PSM poinformuje o tym wnioskodawców. A zainteresowani spłacający kredyt sami powinni
zdecydować, czy wnioskować o umorzenie na podstawie obecnie obowiązującego
prawa (z obowiązkiem uiszczenia podatku od umorzonych odsetek od kredytów),
czy może poczekać na wejście w życie rozporządzenia
znoszącego obowiązek zapłaty podatku. Takie informacje znalazły się w zaakceptowanej na posiedzeniu Rady Nadzorczej odpowiedzi do
mieszkańców.
Urszula Cicha poinformowała, że 8 lutego tego roku
Komisja Członkowsko-Samorządowa przeprowadziła wizję w budynku 27 na osiedlu
Bolesława Chrobrego. Celem
było zbadanie barier zgłaszanych przez mieszkańca, który na co dzień porusza się
na wózku inwalidzkim. Poproszono go, by zjechał w
dół i wjechał do góry platformą wybudowaną w pomiesz-

czeniu pozsypowym. Demonstracja działania tych urządzeń oraz ich ogląd pozwoliły stwierdzić, że platforma
dźwigowa wraz z automatycznie otwierającymi się drzwiami nie stanowią żadnej bariery dla osoby, która samodzielnie porusza się na wózku inwalidzkim. Stan sprawności fizycznej zaproszonego
mieszkańca nie pozwala jednak na samodzielne poruszanie się i to – zdaniem Komisji – stanowi rzeczywisty jego
problem. Musi on bowiem korzystać z pomocy osoby trzeciej. Problem może stanowić
korzystanie przez niego z
większego wózka akumulatorowego. Komisja zaproponowała więc, by przechowywał
go i ładował akumulator w
zamkniętym pomieszczeniu,
w którym zlokalizowano platformę. W piśmie do Miejskiej
Rady Seniorów, która zainteresowała się sprawą, odpisano, że Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest otwarta na współpracę w zakresie
zmniejszania barier dla osób
niepełnosprawnych, prowadzi też aktywną politykę senioralną w licznych klubach
osiedlowych.
Od pewnego czasu trwają dyskusje na temat zmiany zasady podziału nadwyżki bilansowej. Prezes Krzysztof Winiarz poinformował,
że ewentualne zmiany trzeba wprowadzać rozważnie i
poprzedzić je dyskusją wewnątrzspółdzielczą, jednakże tegoroczny podział nadwyżki przedstawiony zostanie do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu według
obecnie obowiązujcych zasad.
W związku ze zmianami w prawie o spółdzielczo-

ści mieszkaniowej niezbędne staną się zmiany w statucie PSM. Aby można je
było przegłosować na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, zdecydowano, że w
tym roku odbędzie się ono
w czerwcu.
Zarząd przedstawił informację o działaniach PSM w
zakresie inwestycji na terenach przylegających do terenów Spółdzielni. Jeśli chodzi
o budynek Terra Haus przy
ul. Gieburowskiego, sprawa
zapewne trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Inwestycję zrealizowano niezgodnie z projektem i
pozwoleniem na budowę, a
zgłoszenia do instytucji nadzorujących nie przyniosły rezultatu. Są zastrzeżenia do
powierzchni budynku, braku
na dachu zielonych tarasów,
braku odpowiedniej liczby
miejsc postojowych, tymczasem inwestor wystąpił już o
warunki zabudowy na sąsiedniej działce.
Jeśli chodzi o działki
pomiędzy osiedlami Władysława Jagiełły a Bolesława Chrobrego, które według
MPU będą zapisane jako
park, właścicielami dwóch
z nich są prywatni deweloperzy. Pomimo odmowy
wydania warunków zabudowy dla tych działek (587/58
i 587/104 ark. 12 Piątkowo)dążą oni do ich zabudowy. Trwa także spór pomiędzy PSM a firmą Jakś Bud,
która chce otrzymać warunki zabudowy na osiedlu Stefana Batorego. Na osiedlu
Władysława Jagiełły właściciel apteki wystąpił o pozwolenie na jej nadbudowę.
Wymienione dążenia inwestorów budzą uzasadnione
niepokoje spółdzielców. (big)

28.02.2018 09:27:26
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Os. Władysława Łokietka

Kompleksowa odnowa piwnic
sufity i posadzki. – Gruntowne remonty całkowicie
odmieniające piwnice przeprowadzono w budynkach 9
i 10. Obecnie wykonywane

1, wygospodarowanie kolejnych miejsc parkingowych
dla osób niepełnosprawnych
oraz prowadzenie prac związanych z utrzymaniem ziele-

Odnowione piwnice lśnią farbami
i czystością

Na rozległym placu pomiędzy pawilonem handlowym przy ul. Łużyckiej a budynkami osiedla Władysława Łokietka
pojawiły się pierwsze zauważalne oznaki, że prace przy urządzaniu na
tym terenie parku postępują. W roku 2016 mieszkańcy w głosowaniu zdecydowali, że ze środków budżetu obywatelskiego powstanie park,
przez następny rok trwały prace przygotowawcze
i projektowe, a na początku 2018 r. pojawiła
się skrzynka energetyczna zapowiadająca prowadzenie dalszych prac
związanych z urządzaniem parku.
Tymczasem w osiedlowych budynkach prowadzony jest kompleksowa modernizacja piwnic. W jej ramach
dokonywana jest wymiana
oświetlenia na ledowe, montowane są okna z PCV o lepszej charakterystyce cieplnej
i poręcze przy schodach, a
także malowane są ściany,

Drzewo uratowane przez gołębia grzywacza i… lukę prawną

są w „ósemce” a następnie
kontynuowane będą w blokach 1, 2, 7 i 13. W następnym roku odnowione zostaną piwnice w kolejnych budynkach – mówi Aleksander Meyza, kierownik Administracji Osiedla Władysława Łokietka. W ramach
modernizacji planowana jest
także wymiana oświetlenia
ledowego w częściach użytkowanych przez lokatorów.
Przeprowadzenie tej operacji uzasadnione oszczędnościami, jakie daje ta forma
oświetlenia, wymaga współpracy mieszkańców, którzy
powinni udostępnić swe piwnice do montażu nowoczesnych lamp.
W tegorocznych planach
remontowych osiedla przewidziano m.in. mycie elewacji budynków 14, 9, 10 i

ni. Po usunięciu kilkudziesięciu drzew stanowiących
zagrożenie dla mieszkańców, a zwłaszcza dla budynków i chodników, nasadzane
będą nowe drzewa i krzewy
oraz pielęgnowane skwery i

trawniki. Operacja porządkowania zieleni i wycinki
drzew przebiegła sprawnie.
Jednak wynikła też sprawa,
wobec której bezradne okazały się urzędy.
Przy budynku 13 wyrosła okazała samosiejka, która zacienia okna i przewidziano ją do wycinki. Okazało się jednak, że gniazdo na
tym drzewie zbudował sobie
gołąb grzywacz, który nie
jest gatunkiem chronionym.
Zgody na jego usunięcie nie
mogła więc wydać Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, gdyż ona ma takie
uprawnienia tylko w stosunku do gatunków chronionych. Właściwym organem
powinien być Polski Związek Łowiecki. Jednak on
zajmuje się jedynie terenami położonymi ponad 200 m
od budynków, a drzewo rośnie tuż przy bloku. Na jaw
wyszła więc luka w prawie
i nie było komu podjąć decyzji zezwalającej na usunięcie. Dzięki gołębiowi grzywaczowi i polskiemu prawu
drzewo stoi więc nadal. (i)

Jest skrzynka energetyczna, będzie też park

Ósma edycja Biegu Jońca
Po raz kolejny osiedle Jana
III Sobieskiego będzie przeżywać
swoje biegowe święto. 13 kwietnia
na terenie osiedla będzie można
zobaczyć aż 1500 dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych biegnących
w charakterystycznych żółtych
koszulkach. Organizatorzy zapraszają na niezwykły Poznański
Bieg im. O. Józefa Jońca SP, wydarzenie z pięknym przesłaniem –
„Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało”.
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Organizatorzy kierują zaproszenie
do: mieszkańców Piątkowa i całego Poznania, do uczniów wszystkich szkół,
do sportowców, a także nauczycieli, rodziców, tych, którzy biegają systematycznie od lat lub dopiero rozpoczynają przygodę z bieganiem.
Dziewczęta i chłopcy w wieku od
5-6 do 19 lat będą rywalizować w 14
biegach na dystansach od 250 m do
3000 m. Najdłuższy bieg, w kategorii
open, odbędzie się na ciekawej cros-

sowej trasie na dystansie 3 kilometrów. W programie jest także niezwykle emocjonująca sztafeta rodzinna 3
x 500 m, w której wystartują rodzice i dzieci.
Bieg odbędzie się dzięki bardzo dobrej współpracy z Administracją Osiedla Jana III Sobieskiego, przy wsparciu Zarządu PSM oraz Rady Osiedla
Jana III Sobieskiego.
Szczegółowe informacje i zapisy na
stronie internetowej: www.bieg-jonca.pl

26.02.2018 21:51:26
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Opowieść wigilijna młodzieży…
W piątek 12 stycznia na scenie
Piątkowskiego Centrum Kultury
Dąbrówka odbył się spektakl starszej grupy warsztatowej pt. „Opowieść wigilijna”.
Spektakl przyciągnął mnóstwo
publiczności, związane to było nie
tylko z obecnością rodziców i znajomych wspierających premierowy
występ dzieci, ale również dlatego,
że spektakl miał charakter charytatywny. Uzyskane z cegiełek środki przekazane zostały na rehabilitację Olka, 4-letniego chłopca cierpiącego na mózgowe porażenie dziecięce. Olek jest mieszkańcem Piątkowa
i wraz z mamą bywa na spektaklach
asz.teatru.
Niesamowite wrażenie zrobiły
piękne dekoracje stworzone dzięki pomocy części rodziców, Barbary Gazdeckiej i Izabelli Hołosyniuk.

Spektakl został pokazany ponownie w lutym, aby jeszcze więcej
osób mogło zobaczyć rezultat pracy
dzieci i zaangażowania wielu ludzi.

Dziękujemy wspaniałej publiczności,
która nie zawiodła i potrafiła docenić pracę młodzieży i jej chęć pomagania innym. (psta)

…i List do św. Mikołaja dzieci
W sobotę 13 stycznia
na scenie zaprezentowała się młodsza grupa
Warsztatów Teatralnych
PCK Dąbrówka i poka-
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zała spektakl jeszcze w
bardzo świątecznym klimacie pt. „List do św. Mikołaja”.
Publiczności było co niemiara. Dotarły całe rodziny z dziećmi i zapełniły 200-osobową widownię.
Dzieci spisały się na medal, a większość pierwszy
raz występowała przed tak
liczną publicznością.
Spektaklowi towarzyszy-

ły piękne dekoracje, kostiumy i efekty specjalne. W
spektaklu pomagali aktorzy
asz.teatru Dagmara Tyrcha
i Tadeusz Sławomir Lisiecki
oraz rodzice.
Po spektaklu dzieci miały okazję wejść na scenę,
obejrzeć rekwizyty, bawić
się w padającym sztucznym
śniegu.
Na spektaklu pojawiła
się Winogradzka Telewizja

Kablowa, która porozmawiała z dziećmi o warsztatach, ich pasjach i tremie
przed spektaklem. WTVK
towarzyszy asz.teatrowi od
dłuższego czasu, dokumentując pracę z dziećmi, dla
dzieci i dla dorosłych.
Relację
telewizyjną
można obejrzeć na stronie: https://www.youtube.
com/watch?v=GpBFXYE1j
MQ&feature=youtu.be

26.02.2018 21:51:30
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Bal na 20 par
3 lutego klub Korona wraz z Administracją Osiedla Bolesława Śmiałego zorganizowali balik karnawałowy dla dzieci od 4 do 8 lat. Uczestniczyło w nim
około 40 osób. Animacje prowadziła Justyna Kucner
z firmy Happy Fit.
Było dużo tańca, zajęcia artystyczne i mnóstwo zabaw
z chustą animacyjną, balonami i gazetami, w międzycza-

sie czekał na dzieci również słodki poczęstunek. W zabawie pomogli seniorzy z klubu. Każde dziecko wyszło z baliku z nagrodą i dyplomem. Nad całością czuwała kierowniczka Korony, Ludmiła Kłos. (lklo)

Fot. – Piotr Zagawa

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE
CENTRUM KULTURY
6 III 2018 o godz. 18 (wtorek, bistro „Cezar”) Autorzy promują nowe książki: Jerzy Grupiński – „Album poznański…”, Jerzy B. Zimny – „Księga wyjść”.
Spotkanie prowadzi dr Stanisław Szwarc.
20 III 2018 o godz. 18 (wtorek) Wieczór z małą prozą: Stanisław Chutkowski, Zdzisław Czwartos, Ewa Moskalik.
Omówienie – Barbara Kęcińska-Lempka.
3 IV 2018 o godz. 18 (wtorek) Grupa Literyczna „Na krechę”: Bogumiła Maleta – „Wiedziona”, Dorota Nowak
– „Antidotum”. Wprowadzenie – Anna Dominiak, Łucja
Dudzińska.
17 IV 2018 o godz. 18 (wtorek) XII Młode Pióra – Michał
Ambrożkiewicz, Marta Grygorowicz, Mikołaj Konkiewicz. Zapraszamy piszącą młodzież oraz nauczycieli, opiekunów literackich talentów.
Zapraszamy do publikacji w Protokole Kulturalnym
Spotkania w „Dąbrówce”, os. Bolesława Chrobrego 117.
Prowadzi Jerzy Grupiński

Będzie się działo w Koronie
1 marca odbędzie się
rozdanie nagród w konkursie „Najładniejsza dekoracja świąteczno-noworoczna”. Uroczystość uświetni
występ Zespołu Wokalnego
„Korona”.
2 marca – pierwsze za-
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jęcia organizacyjne nauki
języka włoskiego. Zapisy w
biurze Korony.
6 marca – zajęcia filmowe.
7 marca – koncert z
okazji Dnia Kobiet „Okruchy wspomnień” w wyko-

naniu Danuty Mizgalskiej.
Podczas koncertu artystka wykona swoje największe przeboje, takie jak „Jestem twoją lady”, „Okruchy
wspomnień” czy legendarną „Casablankę” oraz nowe utwory.

20 marca – zajęcia filmowe.
28 marca – jednodniowy wyjazd na wycieczkę
do Kluczewa pt. „Obyczaje wielkanocne w gospodarstwie agroturystycznym”.
Zapisy w biurze Korony.

26.02.2018 21:51:39
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Prosto z miasta

Co ogarnia poznaniaka
Poznań ma ciągle najmniejsze bezrobocie w kraju oraz największą ilość powierzchni handlowej przypadającej na jednego mieszkańca. Statystycznie każdemu poznaniakowi przypada prawie
metr kwadratowy w którymś z
wielkich centrów handlowych
zbudowanych w ostatnich latach. Od marca większość tych
powierzchni będzie wprawdzie
coraz trudniej dostępna w niedziele, ale w pozostałe dni tygodnia będzie na nich można
nadal używać ile dusza zapragnie. Trochę niepokoić może,
że nic nie słychać o stawianiu
kolejnych wielkich centrów.
Pod tym względem mamy w
Poznaniu prawdziwy zastój
inwestycyjny i nasza czołowa
pozycja wydaje się zagrożona.

Jednak statystykę może
poprawić postępujący spadek
liczby mieszkańców miasta.
Poznaniaków jest już grubo

poniżej pół miliona. A przecież jeszcze nie tak dawno
przymierzano się do przekroczenia 600 tysięcy i po cichu
snuto marzenia o milionie.
Swoją drogą trudno pojąć, że
choć tyle się w mieście buduje,
to jednak ludzi w nim coraz
mniej. Najdotkliwiej ubytek
mieszkańców odczują radni
i kandydaci na nich. W najbliższych wyborach samorządowych do obsadzenia będzie
bowiem o trzy stołki mniej.
Zamiast 37 będzie tylko 34
radnych miejskich. A to oznacza, że zdobyć mandat będzie
trudniej. Dlatego obecni włodarze miasta, sposobiąc się
do kampanii wyborczej, szukają sposobów na pozyskanie
przychylności mieszkańców. Z
szumnych zapowiedzi zbudowania kilku tysięcy mieszkań
komunalnych czy nowych tras
komunikacyjnych, w tym tramwaju do Naramowic, przez
cztery lata ich urzędowania

niewiele wynikło. Nie szczędzą więc nowych obietnic, a
nawet decydują się na podejmowanie ważnych prospołecznych decyzji. Skorzystają na
tym młodzi poznaniacy, którzy będą mogli za darmo jeździć miejską komunikacją. Są
jednak jakieś korzyści z wyborów, gdyby nie one na darmową komunikację jeszcze długo
byłoby trzeba w Poznaniu czekać. Może jeszcze kilka kampanii wyborczych i doczekamy,
że wszyscy będziemy podróżować bez biletów. W niektórych
miastach, także w Polsce, takie rozwiązanie wprowadzono
i chyba zdaje ono egzamin.
Dlaczego więc nie spróbować
w Poznaniu?

Z komunikacyjnych nowości należy także odnotować
otwarcie pierwszego w mieście
parkingu typu park&ride, który powstał na Piątkowie, w pobliżu pętli szybkiego tramwa-

ju. Ma on zachęcać zmotoryzowanych niską opłatą, 15 zł za
dzień, do pozostawienia aut.
Tym bardziej że bilet parkingowy uprawnia do darmowego
poruszania się po mieście autobusami i tramwajami. Argumenty ekonomiczne zdają się
mocne i mogą przemówić do
poznańskiej duszy, ale trzeba
jeszcze wiedzieć, jak podróżować miejską komunikacją. A
to już z uwagi na ciągłe zmiany tras i ich komplikację wyższa szkoła jazdy. Większość będzie więc nadal przebijać się
samochodami do centrum. Nie
powstrzymają ich przed tym
kolejne ograniczenia i utrudnienia wymyślane przez miejskie władze. Co najwyżej ogarnie ich totalne „wkur…”. No,
ale z nim to już w Poznaniu
trzeba bardzo ostrożnie, bo
jest ono ostatnio karalne.
WIST

Patroni osiedli piątkowskich

Kazimierz IV Jagiellończyk (1427-1492)
30 listopada 1427 – w Krakowie urodził się Kazimierz – syn króla
Władysława Jagiełły i Elżbiety
Holszańskiej
1438 – wybór Kazimierza na króla
Czech, głosami husytów; rezygnacja z tego zaszczytu
29 czerwca 1440 – Kazimierz wielkim księciem litewskim
1445 – wybór Kazimierza na króla Polski, po śmierci starszego
brata, Władysława, pod Warną
25 czerwca 1447 – koronacja Kazimierza IV w katedrze wawelskiej
10 lutego 1454 – ślub z Elżbietą Rakuszanką
1454 – 1466 – wojna z Krzyżakami
11/12 listopada 1454 – przywilej nieszawski dla szlachty – rycerstwa
3 czerwca 1460 - papież Pius II ogłasza ekskomunikę króla polskiego i zbuntowanych poddanych
Zakonu Krzyżackiego
19 października 1466 – tzw. drugi pokój toruński z Krzyżakami
7 czerwca 1492 r. – śmierć króla
w Grodnie. Potem pochówek
w podziemiach katedry wawelskiej. W Kaplicy Świętokrzyskiej jest sarkofag tego króla,
dłuta Wita Stwosza.
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W życiu Kazimierza Jagiellończyka, pierwotnego patrona osiedli
piątkowskich – o czym na ogół się
dziś nie pamięta – wiele było zakrętów i wątpliwości, ale przez ożenek z Elżbietą Rakuszanką i liczne
potomstwo (trzynaścioro dzieci) dał
ten monarcha początek potężnej dynastii Jagiellonów, która przez wiele dziesięcioleci decydowała o tym,
co się będzie działo w Europie Środkowej. Nawet dziś wśród genealogów
krąży przekonanie, że większość nadal panujących na kontynencie monarchów, ma w sobie domieszkę krwi
Jagiellonów.
Kazimierz
Jagiellończyk
to
przede wszystkim zwycięska wojna
trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim (1454–1466), rozpoczęta w przeświadczeniu o rychłym zwycięstwie,
ale toczona ze zmiennym szczęściem
– ostatecznie jednak podkopująca
potęgę Zakonu i przywracająca Polsce Gdańsk. Od tej pory, od 1466 do
1772 roku Pomorze Nadwiślańskie i
Warmia należały do Polski.
Okres panowania tego monarchy
to niezwykłe – nawet jak na owe
czasy, umocnienie dynastii Jagiel-

lonów w Europie, ale też i początek epoki odrodzenia w Polsce. To
w czasach Kazimierza Jagiellończyka tworzył w Krakowie Wit Stwosz
– mistrz z Norymbergi, szczególnie
upamiętniony monumentalnym ołtarzem w Kościele Mariackim. To również koniec władców – analfabetów
na polskim tronie. Odtąd synowie
kolejnych monarchów byli poddawani wszechstronnej edukacji, a imiona Filipa Buonaccorsiego – Kallimacha i Jana Długosza na stałe związały się z tymi czasami. To właśnie
wtedy powstała najsłynniejsza z kronik polskich.
Przed prawie czterdziestu laty
sensacją było przypadkowe odnalezienie w podziemiach katedry wawelskiej szczątków pary królewskiej:
Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Ich ponowny uroczysty pochówek w asyście arcybiskupa
Karola Wojtyły, nawiązywał wyraźnie do podobnej uroczystości z 1869
roku, gdy w zbliżonych okolicznościach najpierw odnaleziono, a potem uroczyście ponownie pochowano szczątki innego monarchy, Kazimierza Wielkiego.
Marek Rezler
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Spółdzielnia może więcej i taniej
Dokończenie ze strony 4

nych wyborach organy spółdzielczej władzy działają naprawdę w ich dobrze pojętym interesie. Oczywiście,
są zawsze aktywniejsi spółdzielcy, którzy uczestniczą w
zebraniach i chętnie angażują się w osiedlowe przedsięwzięcia, i są tacy, którzy tylko obserwują i dopóki spółdzielcze sprawy idą dobrze,
pozostają nieco z boku. Ale
nigdy nie jest tak, że w dużych organizacjach wszyscy
są jednakowo aktywni.
- Jak zatem działają
organy PSM?
- Rada Nadzorcza jest organem nadzorującym działalność Spółdzielni, która
jest już na dwóch trzecich
swej kadencji. Doceniam zaangażowanie jej członków w
analizowaniu i wypracowywaniu rozwiązań, chociaż
nie raz chciałbym szybszego
podejmowania decyzji. Tak
się dzieje choćby ze sprawą
tzw. bazy Boranta, która położona jest w nowo powstającej dzielnicy Naramowice. Dyskusje, czy ten teren
sprzedać, czy też na nim
budować budynki spółdzielcze, ciągną się od lat. Tymczasem na Naramowicach

i Piątkowie oraz w okolicy
wszyscy budują na potęgę i
z dużymi zyskami. Dobrze
zatem, że Rada Nadzorcza
tej kadencji na to się zdecyduje. Moim zdaniem, jest
to bardzo dobre rozwiązanie otwierające spółdzielni nowe perspektywy w powiększeniu zasobu mieszkań o statusie lokatorskim.
Powinniśmy bowiem myśleć o przyszłości, o wprowadzaniu nie tylko nowych
technologii modernizacyjnych, ale też nowych sprawniejszych form zarządzania
zasobami lokalowymi, które obejmują blisko milion
metrów kwadratowych powierzchni. Na tym polu potrzeba większej aktywności
Rady Nadzorczej i Zarządu.
- Może dobrym wstępem do tego będą działania kierowanej przez
pana Komisji ds. aktów
prawnych?
- Pracy w niej jest wiele, bo i przepisów regulujących funkcjonowanie spółdzielni jest bardzo dużo i
na dodatek są one często
zmieniane. Udało się nam
dostosować już spółdzielcze regulaminy do obowiązującego prawa, a obecnie

przygotowujemy zmiany w
statucie uwzględniające niedawne nowelizacje dotyczące członkostwa oraz wkładów mieszkaniowych lub
budowlanych. Z pewnością
należy kontynuować prace
nad optymalnymi regulacjami prawnymi określającymi zasady funkcjonowania
spółdzielni, a zwłaszcza relacje między spółdzielnią a
członkami oraz jej poszczególnymi organami.
- Jaka w tej spółdzielczej strukturze jest rola
rady osiedla?
- Dla mnie jest to najważniejszy, choć formalnie
najniższy, organ spółdzielczej demokracji. Rada Osiedla Stefana Batorego, której przewodniczę, decyduje
w sprawach naprawdę ważnych dla ponad ośmiu tysięcy osób mieszkających na
tym jednym z najmłodszych
osiedli Piątkowa. To więcej
ludzi niż w niejednej gminie czy miasteczku. Wszyscy członkowie Rady mamy
tego świadomość i staramy
się podejmować decyzje służące mieszkańcom. Zadowolić wszystkich bywa trudno,
ale zawsze kierujemy się zdaniem większości. Przy podej-

mowaniu decyzji o remontach części wspólnych budynków i innych ważniejszych
przedsięwzięć przeprowadzane są zawsze ankiety wśród
mieszkańców. Zdarzało się,
że większość była przeciwna,
zadania nie były więc realizowane i niekiedy potem tego
żałowano. Ale w demokracji
musimy się traktować poważnie i ponosić skutki swych decyzji. Świadomość tego ma
coraz więcej spółdzielców.
Dlatego możemy na osiedlu
podejmować wiele kompleksowych przedsięwzięć modernizacyjnych. Tak systematycznie w wysokim standardzie odnowiono dachy, tak remontujemy klatki schodowe i
zamierzamy przystąpić do remontowania balkonów. Warto bowiem wydać nawet nieco więcej, ale wykonać te remonty dobrze i trwale. Warto także rozwijać działalność
kulturalną i organizować festyny osiedlowe. Takie działania sprawiają, że budynki
na osiedlu Stefana Batorego
pięknieją i ludziom mieszka
się na nim coraz przyjemniej
i wygodniej.
Rozmawiał:
Walerian Ignasiak

Biblioteka pamięta o najmłodszych

Od marca dzieci, które lubią kreatywnie spędzać czas, zapraszamy
na literacko-plastyczne
czwartki. Zajęcia będą
odbywać się popołudniami. Wielkanoc już wkrótce, więc na pierwszych
spotkaniach będziemy
tworzyć kolorowe pisanki i inne świąteczne
ozdoby, które wprowadzą dzieci w świat tradycji. Na zajęcia można
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zapisać dzieci w wieku
7-11 lat.
Z nowości książkowych
najmłodszym proponujemy
Opowiem ci mamo, co robią dinozaury – kolejną z serii książek Naszej Księgarni.
Jej największym atutem są
plansze, opracowane przez
poznańską ilustratorkę Emilię Dziubak, na których zachwyca bogactwo kształtów
i kolorów, a także wyjątkowo
sympatyczne ujęcie prehisto-

rycznych gadów. Książka nie
tylko cieszy oko, ale też zawiera mnóstwo informacji i
zadań edukacyjnych dla dociekliwych maluchów.
Spośród nowych nabytków w dziale dla dorosłych
wybrałyśmy Purezento Joanny Bator i Białowieża szeptem
Anny Kamińskiej. Joanna
Bator, uhonorowana Nagrodą Literacką Nike za Ciemno,
prawie noc, jest znana ze swojej fascynacji Japonią. Własne doświadczenia związane
z życiem w tym kraju opisała w Japońskim wachlarzu i
Rekinie z parku Yoyogi. Powieść Purezento opowiada o
Polce, która po śmierci swego
chłopaka dostaje niespodziewaną propozycję pracy w Japonii. Poznając obcy świat i
zanurzając się w jego kulturę, w której magia łączy się
z codziennością, kobieta stopniowo odzyskuje wewnętrzną
harmonię. W tej lirycznej po-

wieści Japonia to nie tylko
miejsce, ale przede wszystkim stan umysłu, z którego
Europejczyk może czerpać siłę i mądrość.
Po wydanej w 2015 roku biografii znanej badaczki
przyrody Simony Kossak Anna Kamińska powraca do tematu Puszczy Białowieskiej.
Jej najnowsza książka, zatytułowana Białowieża szeptem,
to opowieść o ludziach, którzy odcisnęli na życiu puszczy swoje piętno: tych, którzy
się tam urodzili, i tych, których puszcza przyciągnęła do
siebie z daleka. Wśród nich
są miejscowy czarownik, kłusownik, lekarka, leśnicy... Zebrane przez autorkę historie
składają się na galerię oryginalnych osobowości i na zaskakującą czasem kronikę tego wyjątkowego miejsca.
Żaneta Dolatowska
Filia14 Biblioteki Raczyńskich
os. Bolesława Chrobrego 117
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Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru
brzmiało: Idzie luty kuj buty.
HUMORKI
-- Słyszałem, że nie boisz
się żony…
- Tak! Tylko nie wiem, jak
jej to powiedzieć.

- Jak świętujesz sukcesy?
- Piję.
- Ale ty ciągle pijesz..
- Bo jestem urodzonym
zwycięzcą!

- Moje kary z młodości stały się moimi celami w dorosłym życiu.
- Tak, jakie?
- Pierwsze: chodzenie spać
wcześnie. Drugie: niewychodzenie z domu. I trzecie: niechodzenie na imprezy.
Krzyżówka nr 3
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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). Ostatnimi podrygami zimy głowy se nie
WAGA (23.09 - 22.10). Zimowe dni warto wykorzystać na rajzę
zawracaj. Dbaj o zdrowie i dla szportu pobiegaj zez kijkami abo kejtzez znajomą wiarą abo nawet własną famułą. Zez takiego lofrowania
rem. Ale zaś na blondki i insze napoje uważaj.
i balangowania mogą wyniknąć fest znajomości i pomysły.
BYK (21.04 - 21.05). Bez to poświąteczne lofrowanie po różnych
SKORPION (23.10 - 22.11). Karnawał i zimę udało się jakoś przekrajach i ciągłe balangi wew kabzie świecą pustki. Zabieraj się więc
pynkać, ale zaś kolejne święta coraz bliżej. Zamiast cięgiem ino szpoostro do chapania i zorgowania wuchty bejmów.
rać, lepiej pomyśl jak uzorgować większą wuchtę bejmów.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Zapomnij o słodkim nygusowaniu
STRZELEC (23.11 - 21.12). Zez rozmymłania i borchania się na
i glapieniu się wew telewizor abo komputer. Wew robocie szykują
całki świat nic dobrego nie wyniknie. Lepiej daj se więcej luzu i zasię kolejne zmiany i czeka cię dużo chapania.
proś famułę abo znajomą wiarę na jaki wygib za miasto.
RAK (22.06 - 22.07). Wew robocie za wiela się nie staluj i do bluKOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Zamiast psioczyć i boczyć się na
brania się nie wyrywaj. A zwłaszcza z wiarą frechownie se nie powszystkich, bierz się do chapania wew robocie. Jesteś szportowny
czynaj, bo ino poruty narobisz abo i w sznupę zarobisz.
szczun i ze wszystkim fest se poradzisz.
LEW (23.07 - 22.08). Zez całką famułą trza dobrze żyć. Ale zaś
WODNIK (21.01 - 20.02). Uważaj byś bez to lofrowanie i balangoszczunów i kejtra poustawiaj jak należy, żeby cięgiem nie nygusowali
wanie zdrowia nie przenorał, bo w krzyżu już łupie i głowa cięgiem
i szuszwolili. Porzundek ale zaś wew chałupie musi być.
boli. Przyda się więcej spacerów i szportu.
PANNA (23.08 - 22.09). Wiara doceni wreszcie twoją akuratną
RYBY (21.02 - 20.03). Masz wuchtę fifnych pomysłów, ale zaś
robotę i fifne pomysły. Skapną ci awanse, dodatkowe bejmy, a może
z większym szwungiem zabieraj się do wprowadzania ich w życie.
jaka atrakcyjna rajza za granicę abo na szkolenia.
Na rady od famuły, kumpli i inszych mądrych zawsze możesz liczyć.
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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KOiR zaprasza 22 marca

Kryminały malowane słowem

- Zawsze lubiłem kryminały, a ponieważ nie
mogłem się doczekać takiego, którego akcja rozgrywa się w Poznaniu,
postanowiłem go sam napisać. Debiutancka opowieść rozpoczyna się od
znalezienia nad Wartą
ciała bez głowy i spodobała się czytelnikom. Do
tej pory napisałem już
14 poznańskich kryminałów i pracuję nad piętnastym – mówił Ryszard
Ćwirlej, długoletni dziennikarz radiowy i telewizyjny, a od kilku lat uznany pisarz powieści kryminalnych, podczas spotkania Klubu Odkrywców i Reporterów.
Kilkakrotnie jednak podkreślał, że przede wszystkim pasjonuje się malarstwem. A o tym, że malowanie słowem pisanym i
mówionym wychodzi mu
znakomicie zdecydowały zapewne talent i… przypadek. Pierwszego dnia podczas studenckiego stażu w
poznańskim ośrodku telewizyjnym na skutek zbiegu okoliczności i braku doświadczonych reporterów
musiał przygotować czołowy materiał z wielkiego po-

żaru nie mając pojęcia jak
się „robi telewizję”. A potem
już poszło. Zjeździł z mikrofonem i kamerą Wielkopolskę i kraj, przygotowywał
sprawozdania, felietony i reportaże, kierował głównymi
magazynami telewizyjnymi.
Kilkuletnią przygodę telewizyjną wspomina bardzo miło, jednak jego uwagę przyciągnęło radio stwarzające większe możliwości
malowania słowem i rozwijania wyobraźni. Związał
się więc na kilka lat z poznańskim radiem Merkury.
Obecnie wiedzę i doświadczenia zdobyte podczas reporterskich wędrówek oraz
przygotowywania reportaży i słuchowisk przekazuje
studentom dziennikarstwa
UAM. A ponadto oddaje się
niemal seryjnemu pisaniu
kryminałów osadzonych w
poznańskiej rzeczywistości.
- Łączny ich nakład przekroczył z pewnością sto tysięcy. Mam pomysły na kolejne opowieści, a praca
nad każdą książką zajmuje
mi zwykle około pół roku.
Cieszy, że moje kryminały osadzone w poznańskich
realiach i oddające klimat
miasta, spotykają się z pozytywnymi ocenami czytel-
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Komunia 2018
PRODUCENT DODATKÓW KOMUNIJNYCH,
ŚLUBNYCH I WESELNYCH

• wianki komunijne, opaski,
kokówki
• rękawiczki, profitki, świece
• serwetniki, serwetki
• zaproszenia, pamiątki
SKLEP STACJONARNY: Suchy Las,
Las ul.
ul Bogusławskiego 13
13,
pon. – pt. 11.00 – 18.00, sobota 10.00 – 14.00

tel. 501 072 275
W sprzedaży także:
• artykuły i dodatki ślubne,
weselne, na chrzest,
urodziny, jubileusze
• kartki okolicznościowe,
podziękowania
• prezenty
• ubranka do chrztu
• artykuły dekoracyjne

www.butikweselny.pl
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SKLEP CZYNNY OD 5 MARCA

  




    
      

 



obraźni. A członkom KOiR
jej nie brakowało i długo
debatowali z autorem o jego dziennikarskich i pisarskich pasjach.
Wszystkich zainteresowanych przygodami i podróżami klub zaprasza na kolejne spotkanie w czwartek,
22 marca, o godz. 17 w auli XV LO na os. Bolesława
Chrobrego. Gościem będzie
Maciej Fiszer, fotoreporter
i wielki miłośnik wędrówek
i przyrody. (i)

  

   
 



  





ników, którzy niekiedy dziwią się, że tak dobrze znam
tajniki miasta– opowiadał
R. Ćwirlej.
Dopytywany, czy jego
kryminały doczekają się sfilmowania, odpowiedział że
jest pewne zainteresowanie. Jednak koszty takiego
przedsięwzięcia są znaczne
i chętnych do wyłożenia kilku milionów nie widać. Miłośnicy kryminalnych opowieści muszą więc na razie
poprzestać na własnej wy-
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