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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

R A D C A    P R A W N Y 
    - rozwód, separacja, podzia  maj tku 
    - w adza 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 

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

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

  

MAGLOWANIE PRASOWANIE
Os. Jana III Sobieskiego 7, Poznań

czynne: pon.-pt. 16.00-19.00
Oferta:

● czyszczenie garderoby
   ● prasowanie
      ● pranie i maglowanie
        ● renowacja skór
         ● czyszczenie dywanów
           ● pranie ubrań roboczych

odbiór i dowóz  na tel. 729 882 531

Stypendia 
od samorządu 
wo jewódzkiego

7 listopada odbyła się uroczysta gala wręczenia 
stypendiów sportowych Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego.

W gronie wyróżnionych sportowców znalazło się dwóch 
zawodników Klubu Sportowego Sobieski Poznań – Tade-
usz Michalik i Gerard Kurniczak.

Tadeusz Michalik to zapaśnik, który na Mistrzostwach 
Świata w Nursultan 2019 uzyskał kwalifikację do Igrzysk 
Olimpijskich Tokio 2020, a Gerard Kurniczak to medali-
sta mistrzostw Polski, Europy i świata.

Andrzej Słabęcki
Fot. – Tomek Rosada
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Ostatki po wodzie
W sobotę, 5 paździer-

nika, wędkarze z koła 
„Chrobry” spotkali się 
na północnym brzegu Za-
lewu Radzyny Duże, by 
rozegrać ostatnie w tym 

roku, towarzyskie zawo-
dy wędkarskie. Ostatki.

Pogoda nie rozpieszcza-
ła. Lało, wiało i za gorą-
co również nie było. Oka-
zało się, że to co było na 

zawodach w Lipnie, to tyl-
ko rozgrzewka. Teraz fak-
tycznie opiekun wędkarzy, 
Święty Zenon z Verony, ich  
opuścił. Mimo to 27 wędka-
rzy, w tym jedna wędkarka, 
próbowało co prawda z mi-
zernymi skutkami, skusić 
ryby do współpracy. Udało 
się tylko nielicznym. Najczę-
ściej efektem czterogodzin-
nych połowów, a można by-
ło łowić na dwie wędki, by-
ły pojedyncze sztuki – lesz-
czyki, płoteczki, krąpie. Naj-
cięższą złowioną rybą mógł 
się pochwalić Boguś Gmerek 
– leszcz 740 g, a swoje sekto-
ry wygrali: Sławek Korcz 
(590 pkt.), Leszek Raczyń-

ski (1222 pkt.) i Mirosław 
Foint (1912 pkt.)

Nagrody zostały ufundo-
wane przez gospodarza ko-
ła, Jacka Galasa. Były to 
bony i zanęty wędkarskie. 
Każdy uczestnik zawodów 
został uhonorowany. Na za-
kończenie, w miejsce zbiór-
ki wędkarzy, zajechał van z 
zamówionym kateringiem. 
Były to wyroby z dzika. 
Wszystkim smakowało, tyl-
ko szkoda, że ciągle padało. 
Miejmy nadzieję, że w przy-
szłym roku będzie przynaj-
mniej z pogodą lepiej, bo go-
rzej chyba już być nie może.

Zbigniew Jędrys
Fot. – Eugeniusz Szaj

 KOiR zaprasza

Od Wenecji do Portofino

- Włochy są piękne 
i tak różnorodne, że 
można je odkrywać bez 
końca – przekonywała 
Agnieszka Deska pod-
czas kolejnego spotka-
nia Klubu Odkrywców i 
Reporterów. Uczestnicy 
z uwagą wysłuchali jej 
opowieści o niezwykłych 
zabytkach, z których wie-
le znajduje się na liście 
światowego dziedzictwa 
UNESCO, a na koniec 
spróbowali oryginalnych 
włoskich przysmaków. 
Kraj ten słynie bowiem 
nie tylko z ciekawej hi-
storii, ale także ze sma-
kowitej kuchni.

Poznańska podróżnicz-
ka jest zauroczona Włocha-
mi, a zwłaszcza jej północ-
nymi regionami. Ze swa-
dą opowiadała o miejsco-

wościach położonych w pa-
sie u podnóża Alp, od Trie-
stu i Wenecji po Genuę i 
Portofino. Na trasie tej co 
krok napotkać można miej-
sca, które koniecznie trze-
ba zobaczyć. Zainteresowa-
nie wzbudziły ciekawostki 
o Wenecji zbudowanej na 
milionach drewnianych pa-
li wbitych w morze czy gon-
dolach budowanych od wie-
ków z ośmiu rodzajów drew-
na. Zwiedzać Wenecję moż-
na godzinami, ale równie 
ciekawe są kolejne miasta. 
W pobliskich Bolonii i Pa-
dwie znajdują się najstarsze 
w Europie uniwersytety, na 
których kształcili się, a nie-
kiedy także wykładali, Pola-
cy. Do Werony, pod słynny 
balkon Julii i Romea przy-
bywają dzisiaj zakochani z 
całego świata, choć autor 

wielkiego dramatu Wiliam 
Szekspir, który rozsławił to 
miasto, sam nigdy w nim 
nie był.

Następnie A. Deska od-
kryła uroki jeziora Garda i 
pobliskiego Trentino, zna-
nego dzisiaj z drużyny siat-
karskiej a kiedyś przede 
wszystkim z Soboru Try-
denckiego, który trwał tam 
przez osiemnaście lat i po-
zostały po nim liczne ko-
ścioły i pałace. Potem były 
opowieści o Mediolanie i Tu-
rynie, miastach pełnych za-
bytków, które są jednak go-
spodarczą stolicą Włoch i 
odwiecznie rywalizują ze so-
bą. Obecnie przede wszyst-
kim w pojedynkach piłkar-
skich. A z drużynami obu 
tych miast związani byli 
lub są polscy piłkarze. Na-
tomiast, jak zdradziła A. 
Deska, najlepszy obecnie 

polski piłkarz Robert Le-
wandowski lubi wypoczy-
wać w posiadłości w maleń-
kim uroczym miasteczku, 
rozsławionym także przez 
piosenkę Agnieszki Osiec-
kiej, Portofino.

Na dalsze wędrowanie z 
A. Deską po Włoszech za-
brakło już czasu. Jej opo-
wieści i zaserwowane wło-
skie przysmaki z pewnością 
zachęciły do odwiedzenia i 
poznania tego stosunkowo 
bliskiego ale, jak się okaza-
ło, mało znanego nam kraju. 
Wszystkich miłośników 
podróży zapraszamy na 
kolejne spotkania KOiR, 
które odbędą się 29 li-
stopada i 17 grudnia, za-
wsze o godz. 17 w auli 
XV LO na os. Bolesława 
Chrobrego. Ich tematami 
będą wyprawy na bliski i da-
leki wschód. (i)
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Zielone Osiedle i rock

Już po raz siódmy komisja kon-
kursu Zielone Osiedle nagrodzi-
ła mieszkańców osiedla Bolesława 
Śmiałego, którzy urządzili najpięk-
niej ukwiecone balkony oraz zieleń-
ce i ogródki przydomowe. Rozstrzy-
gnięcie nastąpiło 20 listopada w klu-
bie „Korona”.

Przez cały sezon letni członkowie ko-
misji pod przewodnictwem Urszuli Ci-
chej chodzili po osiedlu i wyszukiwali 
najbardziej urokliwe miejsca. Wszystko 
zaś uwieczniał na fotografii Piotr Zaga-
wa. Komisja uznała, że w tym roku w 
kategorii balkony należy przyznać dwa 
pierwsze miejsca, otrzymali je sąsiedzi 
z budynku nr 11: Jadwiga i Józef Maty-
sik oraz Krystyna Banaś. Te same oso-
by odebrały również dyplomy za zajęcie 
dwóch pierwszych miejsc w kategorii zie-

leńce i ogródki. Zostali więc bezsprzecz-
nie triumfatorami tego konkursu.

Drugie miejsce w kategorii balkonów 
zajęli Lidia i Tomasz Weiss z budynku 
19, a trzecie Lucyna Klemens z budyn-
ku nr 8. W kategorii zieleńce i ogród-

ki drugie miejsce przyznano Janinie i 
Ryszardowi Kostrzewskim z bloku 35, 
a trzecie Joannie i Zbigniewowi Gwiaz-
dowskim z budynku nr 33. Przyznano 
również wyróżnienie dla Franciszki No-
wak i Marii Adamczak za ogródek przy 
budynku 27.

Laureaci otrzymali dyplomy i bony 
pieniężne na zakupy do sklepu ogrodni-
czego. Dziękowali im i gratulowali kie-
rownik administracji, Przemysław Twar-
dowski, wiceprezes Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, Michał Tokło-
wicz, oraz Rafał Kupś, przewodniczący 
Rady Nadzorczej PSM. Laureaci i wszy-
scy dbający o zieleń nie tylko mają sa-
tysfakcję, że żyją w ładnym otoczeniu, 
ale także innym mieszkańcom, niema-
jącym może tyle czasu i umiejętności, 
przyjemnie chodzi się po takim kwitną-
cym kwiatami osiedlu.

Jadwiga Matysik powiedziała, że bar-
dzo ją cieszy, gdy rodzice lub babcie przy-
prowadzają dzieci do jej ogródka i tam 
pokazują im i uczą nazw poszczególnych 
kwiatów. Na koniec dodała, że choć nie-
którzy nie szanują ich pracy i wyrzuca-
ją z okien do ogródków śmieci czy nie-
dopałki papierosów, to i tak będzie dba-
ła o swoje otoczenie. U. Cicha obiecała, 
że dopilnuje, by na klatkach schodowych 
znalazły się informacje o nagrodzonych 
ogródkach z prośbą, by ich nie zaśmie-
cać. Podobnie, jak w tym roku, również 
na wiosnę przyszłego roku administra-
cja zakupi ziemię do kwiatów.

A na koniec przybyłych zaproszono 
na koncert Tomasz Dziubińskiego, pre-

kursora rock and rolla w Polsce. Przy-
pomniał on, że 60 lat temu, jako nasto-
latek,  z Wojciechem Kordą wystąpili w 
przyzakładowym Domu Kultury Stomil. 
Muzyk uprawia także blues rock, soul, 
pop, jazz, występował w kraju i na świe-
cie. W Koronie zaprezentował utwory 
najznamienitszych przedstawicieli roc-

ka. Najwięcej było jednak utworów ulu-
bionego muzyka Elvisa Presleya. A przy 
niektórych fruwały marynary… Dlatego 
zapewne jeszcze nie raz będzie gościł na 
osiedlu Bolesława Śmiałego. (big)

Fot. – Piotr Zagawa 
i Bernadeta Ignasiak 

Laureaci konkursu Zielone Osiedle

Wojciech Dziubiński

III miejsce w kategorii zieleńce i ogródki

Ogródek Franciszki Nowak i Marii Adamczyk

III miejsce w kategorii balkony

Koncert Dziubińskiego

I miejsce za balkony i ogródki

II miejsce w kategorii ogródki
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 Memoriał Z. Schneidera

Drugie miejsce wywalczyli zapaśnicy KS Sobieski 
Poznań startujący w I Memoriale Zdzisława Schnei-
dera.

Na matach w Swarzędzu spotkały się drużyny Unii 
Swarzędz, LKS Ceramik Krotoszyn, Tęczy Środa, Husa-
rza Gniezno oraz KS Sobieski Poznań, które w 11 katego-
riach wagowych rywalizowały o laury memoriału. Zmaga-
nia odbywały się w stylu wolnym i klasycznym, co bardzo 
podniosło widowiskowość walk i całego turnieju. W pierw-
szym pojedynku KS Sobieski Poznań pod wodzą trenera 
Marcina Olejniczaka pokonał LKS Ceramik Krotoszyn, a 
w samym finale przegrał z gospodarzami 7:5.

Tekst i fot.:
Andrzej Słabęcki

Młodzież walczyła w Poznaniu
Blisko 61 zapaśników 

stylu klasycznego z 25 
klubów całej Polski stawi-
ło się w Poznaniu na Mło-
dzieżowych Mistrzostwach 
Polski 2019 w zapasach w 
stylu klasycznym. Odbywa-
ły się 20 i 21 września.

W tym zacnym gronie za-
paśnicy KS Sobieski Poznań zajęli czwarte miejsce w kla-
syfikacji drużynowej, zdobywając 57 punktów i przyczynia-
jąc się do wywalczenia przez województwo wielkopolskie 
trzeciego miejsca w klasyfikacji wojewódzkiej.

 Zawody wsparło Miasto Poznań. Andrzej Słabęcki
Fot. – Piotr Rychter

Dziewczyny z medalami 
Dwa medale wywalczy-

ły zapaśniczki KS Sobie-
ski Poznań na VII Mistrzo-
stwach Młodzików – Zapa-
sy Kobiet w Dzierżonowie. 
W gronie medalistek znala-
zły się Maja Kmiecik i Ol-
ga Zakrzewska.

Maja Kmiecik w kat. 39 
kg zajęła drugie miejsce, wy-
walczając medal srebrny, a Ol-
ga Zakrzewska w kat 54 kg musiała zadowolić się trzecim 
miejscem na podium i brązpwym medalem. Jest to kolej-
ny duży sukces podopiecznych trenera Andrzeja Erberta, 
którzy ćwiczą w ramach Młodzieżowego Centrum Sportu 
w Zapasach. Andrzej Słabęcki

Fot. – KS Sobieski Poznań

 Trzy złota w Żarach
Na macie w Żarach trzy razy na najwyższym stop-

niu podium stawali zapaśnicy KS Sobieski Poznań.
W rozgrywkach Międzywojewódzkiej Ligi Młodzików 

wygrali swoje wszystkie walki i złote medale wywalczyli: 
Oliwier Zysk (kat. 38 kg), Jan Niedzielski (kat. 57 kg) i 
Krzysztof Szukała (kat. 62 kg). W klasyfikacji drużynowej 
klub z Piątkowa zajął czwarte miejsce. Andrzej Slabęcki

Zdobycz z Raciborza
Trzecie miejsce i brązowy medal to zdobycz, jaką 

przywieźli ze Śląska zapaśnicy KS Sobieski Poznań. 
W Raciborzu odbyły się VII Mistrzostwa Polski Mło-
dzików w Zapasach – Styl Klasyczny.

W kategorii 85 kg medal wywalczył Sebastian War-
choł, który w gronie 16 zawodników przegrał tylko jedną 
swoją walkę w półfinale i musiał zadowolić się najniższym 
miejscem na podium. Sebastian uprawia zapasy w ramach 
Młodzieżowego Centrum Sportu. Andrzej Słabęcki 

 Młodzicy aspirują

Trzy medale indywidualnie i czwarte miejsce druży-
nowo to dorobek zapaśników Sobieskiego z Międzywoje-
wódzkich Mistrzostw Młodzików 2019. Zawody odbywały 
się w Kostrzyniu nad Odrą i były najważniejszą imprezą 
w grupie wiekowej młodzik.

Złoty medal w kategorii wagowej 85 kg zdobył Sebastian 
Warchoł, który wygrał wszystkie swoje pojedynki zdecydowanie 
i potwierdził swoje duże zaangażowanie w treningi i aspirację 
do kolejnych zawodów.

Najwyższa kategoria wagowa to również brązowy medal 
dla Aleksandra Szekiełdy, który przegrał pojedynek w półfinale 
i wywalczył trzecie miejsce. Kategoria 38 kg to trzecie miejsce 
dla Michała Wojciechowskiego. Zawodnicy KS Sobieski Po-
znań wywalczyli 15 punktów drużynowo. Zapaśnicy uczest-
niczą w cyklu szkoleń w ramach Młodzieżowego Centrum 
Sportu. Andrzej Słabęcki

Fot. – Tomek Rosada
 Przegrał tylko z Duńczykiem

Drugie miejsce i srebrny 
medal wywalczył Tadeusz Wer-
ner w kategorii 87 kg na Pu-
charze Polski w Zapasach.

W doborowym międzynaro-
dowym towarzystwie zawodnik z 
Piątkowa w efektowy sposób wy-
grał wszystkie walki kwalifikacyj-
ne i dotarł do finału. W rywalizacji 
o pierwsze miejsce naprzeciw nie-
go stanął zawodnik z Danii, Mar-

cel Hein. Walka miała dynamiczny przebieg i na punkty wygrał 
zawodnik duński 10:4 . Andrzej Słabęcki

Fot. – KS Sobieski Poznań
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Ciekawe spotkanie na Chrobrego
Z inicjatywy Rady 

Osiedla Bolesława Chro-
brego 25 września odby-
ło się spotkanie z miesz-
kańcami, o którym Echo 
pisało w poprzednim nu-
merze. Z zaproszenia, 
według szacunku admi-
nistracji osiedla, sko-
rzystało około stu osób.

Spośród nich dwie w 
sposób szczególny zasygna-
lizowały swoją obecność, 
zdominowały one bowiem 
dyskusję swoimi wystąpie-
niami. Dodać należy, iż 
nie były to głosy wypełnia-
jące tylko czas zebranym, 
lecz także drążące istnieją-
ce problemy.

Wieczyste 
użytkowanie

Otóż jedna z tych osób 
dociekała sprawy wysoko-
ści naliczanych opłat z ty-
tułu wieczystego użytkowa-
nia gruntów w świetle usta-
wy z dnia 20 lipca 2018 ro-
ku o przekształceniu pra-
wa użytkowania wieczyste-
go gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe w 
prawo własności tych grun-
tów (Dz. U. z 2019 roku poz. 
916). Należy przypomnieć, 
iż ustawa ta dotyczyła tyl-
ko tych gruntów zabudo-
wanych budynkami miesz-
kalnymi, których do 31 
grudnia 2018 r. nie udało 
się Spółdzielni przekształ-
cić na własność z dwóch 
powodów.

Pierwszy, to brak zgo-
dy na owo przekształcenie 
wszystkich odrębnych wła-
ścicieli mieszkań w nieru-
chomości. Drugi, wynikał 
z przyczyn naturalnych, 
tj. zgonu właściciela lub 
współwłaściciela odrębne-
go prawa do mieszkania i 
niezakończenia postępowa-
nia spadkowego do 31 grud-
nia ubiegłego roku. Otóż, 
dyskutant domagał się od 
Spółdzielni określenia po-
łożenia na osiedlu działek 
gruntowych, które nie pod-
legały przekształceniu we 
własność Spółdzielni i o 
których pełną informację 
pisemną już otrzymał. Obej-
mowała ona wykaz tych 
działek, ich powierzchnię 
oraz aktualne ich zagospo-
darowanie. Takich działek 
na os. Bolesława Chrobre-

go jest 77 i obejmują one 
powierzchnię 164.121 m2.

Jedna z osób uczestni-
czących w spotkaniu wyja-
śniła dyskutantowi, iż in-
formacji o położeniu przed-
miotowych działek nie mu-
si się domagać od Spół-
dzielni, jest ona bowiem 
ogólnodostępna na platfor-
mie internetowej Geopo-
zu. Przy okazji wyjaśnie-
nia problemu przekształ-
ceń praw do gruntu obec-
na radna miejska obiecała 
zebranym, iż będzie czyniła 
zabiegi by Rada Miasta Po-
znania zrównała w opłacie 
przekształceniowej wszyst-
kich członków spółdzielni 
mieszkaniowych z osobami, 
które na mocy ww. ustawy 
uzyskały prawo do 99% bo-
nifikaty w tej opłacie. O 
tej sytuacji Spółdzielnia po-
informowała zainteresowa-
nych stosownymi komuni-
katami umieszczanymi na 
tablicach ogłoszeń na klat-
kach schodowych tych bu-
dynków mieszkalnych, któ-
re objęte zostały noweliza-
cją ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r.

Przy okazji dyskusji 
nad problemem funkcjono-
wania w polskiej rzeczywi-
stości instytucji prawa wie-
czystego użytkowania grun-
tów poruszono sprawy nie-
sprawiedliwego obciążania 
za te grunty, które służą 
podatnikom bez jakichkol-
wiek ograniczeń, zaspoka-
jając ich potrzeby związa-
ne z miejscem zamieszki-
wania. Dotyczy to działek 
gruntowych, które zago-
spodarowano pod ciągi ko-
munikacyjne, miejsca po-
stojowe, tereny placów za-
baw, boisk czy też potrzeb-
nej nam wszystkim zieleni. 
Otóż, radna miejska uczest-
nicząca w spotkaniu poin-
formowała nas wszystkich, 
iż miasto Poznań zaniecha-
ło prac nad systemem ulg 
w opłatach dla tych wieczy-
stych użytkowników, którzy 
przedmiotowe działki zago-
spodarowali w ww. sposób. 
To bardzo niedobra infor-
macja dla nas wszystkich, 
opłaty z tym związane do-
tyczą bowiem wszystkich 
mieszkańców osiedla. Dla-
tego należy zrobić wszyst-
ko by radni miejscy z Piąt-

kowa jak najszybciej wrócili 
do rozważań nad rozwiąza-
niem tego problemu.

Druga z osób często 
zabierająca na spotkaniu 
głos nawiązała do dysku-
sji dotyczącej przekształceń 
gruntowych, stwierdzając 
iż bezprawnie przyłączone 
do mieszkań części koryta-
rzy w budynku niemające 
odzwierciedlenia w udzia-
le tych mieszkań w dział-
kach gruntowych rzutują 
na zwiększone udziały po-
zostałych, a tym samym na 
ich opłaty przekształcenio-
we. To prawda, ale dotyczy 
to tych, którzy te przyłącze-
nia dokonali do 30 sierpnia 
2007 roku. Przed tą datą 
był jeszcze czas by w spo-
sób prawny dołączyć przed-
miotową powierzchnię do 
mieszkań i tym samym o tę 
część przyłączoną zmniej-
szyć powierzchnię wspólną 
w budynkach. Po tej da-
cie, po której ustawa da-
ła prawo tworzenia odręb-
nej własności lokali było to 
już prawie niemożliwe. Dla-
tego należy jak najszybciej  
zinwentaryzować na osie-
dlach wszystkie powierzch-
nie dodatkowe przyłączone 
do mieszkań i objąć je opła-
tami z tytułu eksploata-
cji i utrzymania nierucho-
mości. Opłaty te powięk-
szą tym samym przychody 
nieruchomości, w której 
te przyłączenia nastąpiły i 
mogą mieć wpływ na końco-
wą stawkę z tytułu eksplo-
atacji lokali wnoszoną za 
każdy metr kwadratowy po-
wierzchni użytkowej miesz-
kania miesięcznie.

Termomodernizacja
Kolejną zasygnalizowa-

ną przez tę osobę sprawą, 
którą o wyjaśnienie prosił 
jeszcze inny uczestnik spo-
tkania, są świadczenia na 
tzw. fundusz termomoder-
nizacji. Głosy w tej spra-
wie były pewnym zasko-
czeniem, bowiem fundusz 
ten Spółdzielnia urucho-
miła w osiedlu w 2000 ro-
ku za zgodą członków wy-
rażoną na Zebraniu Grupy 
Członków na osiedlu Bole-
sława Chrobrego w 1999 ro-
ku. Pomimo tylu lat funk-
cjonowania tego funduszu 
głosy z sali ukazały nie-

znajomość przyjętych wów-
czas zasad, co może budzić 
niepokój władz Spółdzielni 
oraz wymuszać na niej ko-
nieczność ich wyjaśnienia. 
W tym przypadku chodzi 
o to, iż od 2000 roku roz-
poczęto odpisami w wyso-
kości 0,20 zł od 1 m2 po-
wierzchni lokalu miesięcz-
nie gromadzenie środków 
na sfinansowanie procesu 
termomodernizacji budyn-
ku. Po przeprowadzeniu te-
go procesu na konkretnym 
budynku odpis ten rósł do 
0,50 zł od 1 m2 powierzch-
ni lokalu. Ponieważ na sku-
tek wzrostu cen materiałów 
i usług koszt docieplenia 
ścian wzrastał i prowadził 
do wydłużenia się w czasie 
okresu spłaty tego kosztu. 
Dlatego też Spółdzielnia 
zdecydowała się w styczniu 
2014 roku zwiększyć przed-
miotowy odpis do 0,60 zł za 
1 m2 miesięcznie. Do dzi-
siaj ta wysokość obowiązu-
je, zaś opłata z przedmio-
towego tytułu uiszczania 
będzie do momentu spłaty 
całego kosztu przeprowa-
dzonej termomodernizacji 
budynku.

W tym miejscu należy 
zauważyć, iż żadna nieru-
chomość poprzez odpis na 
fundusz termomoderniza-
cji wprowadzony na osie-
dlu od 2000 roku nie zgro-
madziła tylu środków, by 
w całości uiścić można by-
ło rachunki za docieplenie 
budynku. W tym przypad-
ku Spółdzielnia zawsze po-
siłkowała się kredytem ban-
kowym oraz środkami wła-
snymi w ramach tzw. po-
życzki wewnętrznej.

Dyskusja nad wspo-
mnianymi tematami, jak i 
innymi, trwała 2,5 godziny 
i sądzić należy, iż nikogo 
nie znudziła. Zatem, spo-
tkanie uznać należy za cie-
kawe i podziękować trzeba 
wszystkim jego uczestni-
kom, zwłaszcza osobom za-
bierającym głos w dyskusji 
czy też zgłaszającym swo-
je wnioski dotyczące m.in. 
fotowoltaiki czy też pomp 
ciepła, które to przedsię-
wzięcia zmniejszyłyby w 
przyszłości koszty eksplo-
atacji i utrzymania nieru-
chomości. 

M.T.
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KALENDARIUM PSM 
 2 grudnia - dyżur członków Rady Nadzorczej PSM

 3 grudnia - Komisja Rewizyjna RN

 5 grudnia - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

10 grudnia - Komisja ds. aktów prawnych RN

19 grudnia - zebranie RN

 Z prac Rady Nadzorczej PSM

PSM zadaszy korty?

Od omówienia wy-
ników ekonomicznych 
Spółdzielni za osiem mie-
sięcy roku rozpoczęło 
się październikowe po-
siedzenie Rady Nadzor-
czej Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. 
Na eksploatacji podsta-
wowej w gospodarce za-
sobami mieszkaniowymi 
za wyjątkiem osiedli Wła-
dysława Łokietka i Stefa-
na Batorego na pozosta-
łych wyniki były dodat-
nie. Na Łokietka zaksię-
gowano w lipcu koszty 
odczytów ciepła i wody, 
ale nie było jeszcze za-
księgowanych wpływów 
z tego tytułu. Na kontach 
funduszu remontowego 
na wszystkich osiedlach 
znajdowały się środki 
do wykorzystania. Rada 
przyjęła te wyniki, wcze-
śniej jednak dyskutowa-
no nad zakresem i czę-
stotliwością przekazywa-
nia przez Zarząd jeszcze 
innych danych.

Przez dwa lata trwa-
ły dyskusje wewnątrzspół-
dzielcze na temat zada-
szenia kortów znajdujących 
się na osiedlu Jana III So-
bieskiego. Spółka Tenistal 
chciała wydzierżawić część 

działki. Określone zosta-
ły warunki i w marcu tego 
roku Rada Nadzorcza zde-
cydowała o dzierżawie. Ne-
gocjacje z gospodarzem te-
renu – Radą Osiedla Jana 
III Sobieskiego – warun-
ków współpracy wydłuży-
ły się w czasie i Tenistal 
zmienił swoją ofertę: zapro-
ponował wydłużenie okresu 
dzierżawy i wycofał gwaran-
cję zwrotu w należytym sta-
nie technicznym obiektu po 
upływie okresu dzierżawy 
za symboliczną złotówkę. 

Na takie warunki PSM nie 
może się zgodzić, dlatego 
zaproponowano uchylenie 
uchwały z marca. Być może 
Spółdzielnia sama podejmie 
się tej inwestycji.

Następnie członkowie 
Rady zatwierdzili korekty 
w planie remontowym osie-
dli Władysława Jagiełły i 
Zygmunta Starego na 2019 
rok. Zwiększone zostaną o 
177 549,96 zł nakłady na ro-
boty ogólnobudowlane, ma-
larskie i instalacyjne, rekul-
tywację zieleni oraz usuwa-
nie skutków zimy, awarie i 
prace niezaplanowane. Źró-
dłem finansowania tych ko-
rekt będzie saldo funduszu 
remontowego z końca ubie-
głego roku oraz kwota zy-
sku bilansowego za 2018 rok 
przypadająca na te osiedla.

Rada omówiła też kil-
ka pism od członków Spół-
dzielni z osiedli Stefana Ba-
torego i Bolesława Śmiałe-
go i uzgodniła odpowiedzi 
na nie.

Na koniec prezes Krzysz-
tof Winiarz przypomniał hi-
storię rozmów na temat re-

montu Dąbrówki. Jej stan 
techniczny może spowodo-
wać za 2-4 lata, że trzeba ją 
będzie zamknąć. Pierwotny 
kosztorys na 5,6 mln zł jest 
nieaktualny, obecnie sza-
cuje się, że te same prace 
kosztowałyby ok. 9,26 mln 
zł. Część środków można by 
wziąć z funduszu zasobowe-
go. Prezes Winiarz przed-
stawił też rozstrzygnięcie 
sporu sądowego PSM z fir-
mą Jakś Bud, która odcię-
ła od drogi publicznej par-
king przy budowie budynku 
w pobliżu bloku 10 na Ba-
torego. NSA w wyroku pod-
trzymał tylko dwa na dzie-
więć zarzutów. W praktyce 
– zyskaliśmy niewiele. (big)
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Os. Stefana Batorego

Lepiej mniej, ale lepszych placów zabaw

Kolorową wizytów-
ką piątkowskich osiedli 
mieszkaniowych stają się 
place zabaw. Nawet jed-
nak spośród nich wyróż-
nia się powstały niedaw-
no plac zabaw na osiedlu 
Stefana Batorego, w  po-
bliżu budynku nr 7. Za-
instalowano na nim wie-
le ciekawych urządzeń 
zachęcających najmłod-
szych do zabaw i rozwija-
nia sprawności fizycznej, 
a ogrodzenie i gumowe 
podłoże zapewniają bez-
pieczeństwo.

- Zdecydowaliśmy urzą-
dzić nowoczesny obiekt, bo 
oczekiwania dzieci i rodzi-
ców rosną. Jednocześnie, 
zgodnie z wolą mieszkań-
ców, zlikwidowaliśmy do-
tychczasowe place zabaw 
pomiędzy budynkami 12 i 
13 oraz 3 i 4. Utrzymywa-

nie takich obiektów, doko-
nywanie przeglądów urzą-
dzeń oraz ich napraw jest 
kosztowne. Dlatego lepiej 
mniej, ale lepszych, atrak-

cyjniejszych placów zabaw. 
Natomiast w miejscu likwi-
dowanych powstają zieleń-
ce. Zresztą takich zakąt-
ków z drzewami, krzewa-
mi i zadbanymi rabatami 
stale przybywa – mówi Ja-
nusz Piskor, kierownik Ad-
ministracji Osiedla Stefana 
Batorego.

Po zakończeniu remontu 
74 balkonów w budynku nr 
4, w ramach którego ułożo-
no nowe posadzki, ocieplo-
no ściany okienne i wymie-
niono balustrady, podjęto 
przygotowania do kolejnego 
zadania – termomoderniza-
cji sąsiedniego budynku nr 
3. Dyskusji a także emocji 

wokół zakresu i form finan-
sowania tego przedsięwzię-
cia jest sporo. Sprawa zmie-
rza jednak do pomyślnego 
finału. Po wielu staraniach 

i negocjacjach z bankiem 
Spółdzielnia uzyskała na 
wykonanie tych prac z pro-
gramu Jessica2 pożyczkę, 
która stanowi 70 proc. kosz-
tów. Pozostałą część muszą 
pokryć przed rozpoczęciem 
remontu mieszkańcy bu-
dynku nr 3. Na nich ciąży 
również obowiązek spłaty 
zaciągniętej pożyczki.

Po rozstrzygnięciu prze-
targu na wykonawcę, w któ-
rym wybrano firmę Jack-
-Bud oraz uzyskaniu akcep-
tacji lokatorów dla przed-
stawionych zasad finanso-
wania będą się więc mogły 
rozpocząć prace moderniza-
cyjne. W przyszłorocznych 
planach są już remonty bal-
konów i elewacji na jednost-
kach F i G, które także pla-
nuje się dofinansować ze 
środków Jessica2.

Tymczasem kontynu-
owane są kompleksowe re-
monty klatek schodowych. 
W tym roku zostały one 
odnowione w budynkach 
nr 8 i 9 A, B, C. W przy-
szłym roku zmodernizowa-
ne zostaną klatki schodowe 
D, E, F i G w bloku 9 oraz 
10 A. Zakres robót jest sze-
roki i obejmuje zeskroba-
nie starych tynków, szpa-
chlowanie i malowanie oraz 
wymianę grzejników, oświe-
tlenia, balustrad i drzwi do 
piwnic. Po takiej „kuracji” 
klatki schodowe prezentują 
się bardzo nowocześnie i aż 
miło nimi chodzić.

Natomiast wielkim utra-

Dokończenie na stronie 11

Odnowione elewacje i balkony 

Kolorowy i bezpieczny plac zabaw

Wjazd na parking przez… przejście dla pieszych Parking przy ul. Umultowskiej ułatwia życie zmotoryzowanym
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 Mechanizm podzielonej płatności 
od listopada na nowych zasadach

 Od 1 listopada 2019 
r. wchodzą w życie 
zmiany w stosowaniu 
mechanizmu podzie-
lonej płatności (MPP, 
split payment).

 Od tej pory będzie 
on obowiązkowy dla 
niektórych branż w 
przypadku transak-
cji na kwoty przekra-
czające 15 tys. zł.

Obowiązkowy MPP bę-
dzie dotyczyć transakcji po-
między przedsiębiorcami w 
zakresie towarów i usług 
określonych w ustawie*, po-

twierdzonych fakturą o łącz-
nej kwocie należności rów-
nej lub przekraczającej 15 
tys. zł. W ramach mecha-
nizmu podzielonej płatno-
ści będzie możliwość doko-
nywania przelewów zbior-
czych oraz regulowania za-
liczek dla kontrahentów 
przed otrzymaniem faktury.

Nowe przepisy wpro-
wadzą również zmiany w 
możliwości wykorzystania 
środków zgromadzonych 
na koncie VAT. Od 1 listo-
pada będzie można opła-
cać z tego rachunku rów-
nież inne należności, ta-
kie jak m.in.: zobowiązania 
w podatkach dochodowych, 
należności celne, podatek 
akcyzowy.

Zmiany dotyczyć będą 
również zastąpienia odwrot-
nego obciążenia VAT obo-
wiązkowym MPP, a także 
wprowadzenia sankcji za 
niewłaściwe dokumentowa-
nie transakcji lub omija-
nie systemu MPP przez po-

datników objętych obowiąz-
kiem stosowania podzielo-
nej płatności.

Czym jest MPP? 
Przypomnijmy, że me-

chanizm podzielonej płat-
ności to rozwiązanie wpro-
wadzone w lipcu 2018 r. Na 
początku jego stosowanie 
było dobrowolne, a każdy 
przedsiębiorca sam decydo-
wał, którą fakturę zapłaci z 
zastosowaniem MPP.

W ramach mechanizmu 
płatność za nabyty towar 
lub usługę nie trafia w ca-
łości na jedno konto od-
biorcy, ale zostaje rozdzie-
lona na kwotę netto i VAT. 
Pieniądze trafiają na dwa 
różne rachunki bankowe 
dostawcy.

Takie rozwiązanie ma 
chronić przedsiębiorcę 
przed ewentualnymi kon-
sekwencjami nieświadome-
go prowadzenia transakcji 
z nieuczciwym kontrahen-
tem. Stosowanie MPP zwal-

nia z odpowiedzialności soli-
darnej w przypadku nabycia 
tzw. towarów wrażliwych i 
jest dla fiskusa ważnym do-
wodem na dochowanie nale-
żytej staranności w kontak-
tach biznesowych. 

* Załącznik nr 15 do 
ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (tj. Dz. U. z 2018 
r. poz. 2174 ze zm.)

Chodzi m.in. o: dosta-
wę płyt, arkuszy, folii i pa-
sów z tworzyw sztucznych, 
wszelkiego rodzaju wyrobów 
ze stali, srebra, złota, alu-
minium, miedzi, elektronicz-
nych układów scalonych, 
komputerów, dysków twar-
dych, telefonów, telewizorów, 
aparatów fotograficznych i 
kamer cyfrowych, części do 
silników spalinowych, róż-
nego rodzaju odpadów i su-
rowców wtórnych, paliw, a 
także o usługi budowlane i 
sprzedaż detaliczną części sa-
mochodowych.

Wrastanie w Piątkowo
Jako że nieuchronnie 

zbliża się koniec roku, 
a więc czas sprzyjający 
różnym wspomnieniom 
i podsumowaniom, po-
zwolę sobie wspomnieć i 
przytoczyć pewien piąt-
kowski incydent, ilu-
strujący przeobraże-
nia społeczne ostatnich 
dwóch dziesiątków lat 
poprzedniego stulecia, 
zamykającego także – 
jak to poważnie brzmi – 
drugie tysiąclecie nowej 
ery. Obecnie już prawie 
historyczny dla wielu, 
przełom lat osiemdzie-
siątych i dziewięćdzie-
siątych był wprost prze-
pełniony bardzo ważny-
mi wydarzeniami. Były 
to prawdziwie przeło-
mowe lata, zmieniają-
ce sposób patrzenia na 
świat bardzo wielu Po-
laków. Zaś dla mnie był 
to czas, całkowicie od-
cinający od przeszłości, 
w której całe moje do-
rosłe życie toczyło się 
w cieniu zadań, wynika-

jących z noszenia lotni-
czego munduru wojsko-
wego.

Ówczesna transforma-
cja społeczna nabierała 
rozpędu i zmieniała życie 
Polaków w tempie i wymia-
rze przedtem wprost nie-
wyobrażalnym. Zapamię-
tałem wiele niesamowitych 
wydarzeń, jednak przynaj-
mniej jedno, jako tylko ra-
czej śmieszne, zasługuje 
na utrwalenie w pamięci. 
Tamten epizod jest prawie 
nie do wymyślenia, a zda-
rzył się naprawdę.

Na piątkowskich osie-
dlach stoją bloki miesz-
kalne, w owym czasie w 
całości zamieszkałe przez 
ludzi służących w resor-
cie spraw wewnętrznych, 
czyli w milicji oraz w 
„bezpiece”. Jak wszędzie, 
przed każdym blokiem 
stały prywatne samocho-
dy mieszkańców. Pewne-
go razu byłem świadkiem 
głośnej awantury o sa-
mochód. Młody człowiek 
zaczął majstrować przy 

drzwiach jednego z samo-
chodów, próbując chyba je 
otworzyć. Włączył się sy-
gnał alarmowy i prawie na-
tychmiast pojawił się wła-
ściciel tego auta. Młodzie-
niec próbował uciec, ale 
został energicznie zatrzy-
many przez właściciela sa-
mochodu. Prawie zaraz 
zrobiło się małe zbiegowi-
sko i nagle do akcji włączył 
się dość rozpoznawalny 
na osiedlu tak zwany „so-
lidarnościowy opozycjoni-
sta”, stając w obronie te-
go młodego człowieka. Za-
czął krzyczeć do właścicie-
la samochodu, żeby puścił 
chłopaka, bo przecież każ-
dy ma prawo do tego, aby 
przejechać się samocho-
dem. Po prostu krzyczał: 
„Niech pan puści tego 
chłopaka! No co! To on 
już nie ma prawa przeje-
chać się samochodem?” 
i powtarzał ten tekst wie-
lokrotnie, bez żadnej reak-
cji właściciela samochodu. 
Na mnie najsilniejsze wra-
żenie zrobiło zupełne osłu-

pienie tego człowieka, jak-
by nie było funkcjonariu-
sza w resorcie spraw we-
wnętrznych, któremu cał-
kowicie odjęło mowę i 
wolę działania. Wypuścił 
niedoszłego złodzieja, któ-
ry zwyczajnie uciekł, przy 
całkowitej bierności pozo-
stałych uczestników zda-
rzenia.

Niemożliwe? A jednak 
prawda. Paradoks? Może 
tak, ale w tamtym cza-
sie dziwne rzeczy zdarza-
ły się wcale nierzadko, to 
był czas prawdziwie niesa-
mowitych zdarzeń, nie dar-
mo powiada się, że był to 
czas przełomu, tak w pań-
stwowej polityce, jak i w ży-
ciu zwykłych ludzi. Sprawa 
nie miała żadnego dalsze-
go ciągu, po prostu: „Po-
lacy, nic się nie stało!”. I 
dodam jeszcze, że do nie-
dawna zdarzało mi się wi-
dywać na osiedlu wszyst-
kich trzech „bohaterów” 
tego wydarzenia.

Hubert Owczarek
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Seniorzy w tańcu brzucha 

„Biuro matrymonialne”  w kolejnych klubach

Teatr „Hop z kanapy” z 
klubu „Korona” na osiedlu 
Bolesława Śmiałego 14 li-
stopada wystąpił w klubie 
„Orbita” na osiedlu Kosmo-

nautów w Poznaniu ze sztu-
ką „Biuro matrymonialne”. 
21 listopada pokazał to sa-
mo przedstawienie w klubie 
„Na Skarpie” na Ratajach.

Zespół był bardzo sym-
patycznie przyjęty, były 
gorące oklaski i podzięko-
wania, i zaproszenie na 
następny rok z nową sztu-
ką.

Koniec miesiąca to trady-
cyjne Andrzejki. 30 listopada 
wieczorem zabawa andrzejko-
wa dla dorosłych, a tydzień 
wcześniej, rano, dla dzieci. (mm)
  Fot. – Miła Mądra

Jak co roku klub Korona uczestniczył w targach 
Viva Seniorzy! Stoisko na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich cieszyło się ogromnym zainte-
resowaniem, był to jedyny klub z Piątkowa, który 
się zaprezentował.

Wystawiane były obrazy kółka plastycznego, pokaza-

ło się również kółko Koralik oraz hafciarskie. Na scenie 
głównej zajęcia poprowadziła instruktorka klubu, Justyna 
Kucner. Jednego dnia zaprosiła na gimnastykę z elemen-
tami tańca brzucha, a następnego porwała tłum odwie-
dzających, prowadząc zajęcia fitness latino – Latino solo.

Ludmiła Kłos

pieniem mieszkańców i osie-
dlowej administracji pozo-
staje kwestia wjazdu na par-
king w pobliżu budynku nr 
10. Przed kilku laty, po od-
zyskaniu działki przez pry-
watnego właściciela i rozpo-
częcia na niej budowy bloku, 
zlikwidowany został dotych-
czasowy dojazd do parkin-
gu. Urządzono tymczasowy 
wjazd z ul. Opieńskiego, pro-
wadzący jednak przez przej-
ście dla pieszych i obok  al-
tanki śmieciowej. Mimo ape-

li i pism władz Spółdzielni 
oraz administracji osiedla 
do Zarządu Dróg Miejskich 
i innych urzędów, prowi-
zorka trwa. A sytuacja jest 
niebezpieczna. Rada Osie-
dla Piątkowo, która również 
zaangażowała się w sprawę, 
zwraca uwagę, że obok trud-
ności z dojazdem służb ra-
tunkowych do budynku nr 
10 i ryzyka wypadków przy 
wyjeździe na ul. Opieńskie-
go pod chodnikiem stano-
wiącym wjazd tymczasowy 
przebiega rurociąg gazowy. 

Poruszanie się nad nim cięż-
kich pojazdów, m.in. śmie-
ciarek, grozi jego rozszczel-
nieniem. Czy takie argu-
menty przekonają miejskich 
decydentów do rozwiązania 
tego problemu?

Trudno być optymistą, 
tym bardziej że równie opie-
szale odnoszą się oni do sta-
rań Spółdzielni o zagospo-
darowanie należącego do 
miasta terenu za kościo-
łem. Mógłby tam powstać 
parking, który z pewnością 
ułatwiłby życie mieszkań-

com. Podobnie jak powsta-
ły przed rokiem parking 
przy ul. Umultowskiej. Dzię-
ki niemu rozwiązany został 
problem parkowania na jed-
nostce G I i G II. Cieszy się 
on wielkim powodzeniem, o 
czym najlepiej świadczy to, 
że uprawnieni lokatorzy po-
brali 285 pilotów umożliwia-
jących korzystanie z niego. 
Utworzenie kolejnego par-
kingu zależy tylko od decy-
zji władz miasta. Czy spół-
dzielcy się jej wreszcie do-
czekają? (i)

Dokończenie ze strony 9

Lepiej mniej, ale lepszych placów zabaw
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Prosto z miasta 

Klejnoty w górę
Różni ludzie różnie o Po-

znaniu mówią. Ale takiej 
laurki, jaką wystawiła nasze-
mu miastu organizacja blo-
gerów-podróżników, nikt się 
chyba nie spodziewał. Zjecha-
li oni nad Wartę i się zachwy-
cili naszym miastem. Dzię-
ki nim wreszcie dowiedzieli-
śmy się, że jest ono najpraw-
dziwszym klejnotem. Jeszcze 
wprawdzie ukrytym, ale dzię-
ki ich opisom w internecie Po-
znań wkrótce zostanie zapew-
ne odkryty przez turystów z 
całego świata i pobije popu-
larnością Paryż, Rzym, nie 
mówiąc już o Krakowie czy 
Warszawie. Goście ze świa-
ta z masowym najazdem na 
Poznań nie powinni jednak 
przesadzać, gdyż zakorkowa-
ne ulice oraz kiepskie dwor-
ce i lotnisko mogą nie wy-
trzymać wzmożonego ruchu. 
Wystarczy, że przyjechali bla-
gierzy, to znaczy blogerzy, i 
ujrzeli poznańskie klejnoty w 
pełnej krasie.

H H H
Już one błyszczą, a bę-

dą błyszczeć jeszcze mocniej. 
Miastu przybędzie bowiem 

niebawem kolejny wieżowiec 
i to nie byle jaki. Gmach 
Andersia Silver, którego bu-
dowa ma się wkrótce rozpo-
cząć, będzie najwyższym bu-
dynkiem w Poznaniu. Pobije 
wysokością i, miejmy nadzie-
ję, urodą, choć akurat to nie 
będzie trudne, nawet budynek 
Akademii Ekonomicznej. W 
ogóle chęci do budowania w 
górę w mieście oraz okolicy 
jest całkiem sporo. Szczegól-
ną uwagę zwraca niedawny 
pomysł zabudowania likwido-
wanego podpoznańskiego lot-
niska w Kobylnicy kilkudzie-
sięcioma wieżowcami. Śmia-
ła idea wzniesienia w sercu 
wielkopolskiej równiny wyspy 
drapaczy chmur ma chyba na 
szczęście niewielkie szanse po-
wodzenia.

H H H
Z budowaniem w górę i 

rzucaniem pomysłów na ko-
lejne wieżowce architektom i 
władzom miasta idzie znacz-
nie lepiej niż z budowaniem 
i modernizacją poziomych cią-
gów komunikacyjnych, czy-
li ulic i skrzyżowań. Główne 
trasy komunikacyjne regular-

nie się korkują, a nowych nie 
przybywa. Podstawowym roz-
wiązaniem mającym uspraw-
nić ruch w mieście, realizo-
wanym zresztą z żelazną kon-
sekwencją, jest zniechęcanie 
zmotoryzowanych do korzy-
stania z własnych pojazdów. 
Zdaje się to przynosić efekty. 
W ścisłym śródmieściu po 
kolejnych reorganizacjach ru-
chu, korków prawie już nie 
ma, bo nie ma jak tam wje-
chać samochodem. Pozostaje 
jedynie czekać na rozszerzenie 
tego rozwiązania na kolejne 
śródmiejskie obszary.

H H H

Tymczasem spodziewać 
się należy poszerzenia stre-
fy płatnego parkowania, któ-
ra też skutecznie zniechęca 
do korzystania z aut, oraz 
podwyższenia stawek opłat 
za nią. I nie będą to jedyne 
opłaty, które od nowego ro-
ku pójdą w mieście w górę. 
Lista spodziewanych podwy-
żek wydaje się długa. No, ale 
przecież prawdziwy klejnot, a 
w takim mamy przyjemność 
mieszkać, musi być drogi. Tyl-

ko dlaczego zawsze płacą za 
to mieszkańcy?

H H H
Najlepszym potwierdze-

niem, że stajemy się gospo-
darczym, a przede wszystkim 
turystycznym tygrysem Europy 
jest przyjęcie przez poznańskie 
Zoo tygrysów, które podróż 
przez pół kontynentu omal nie 
przypłaciły życiem. Zwierzaki 
przewożone z Włoch zatrzy-
mano na wschodniej grani-
cy Polski i nie było chętnych 
do zajęcia się nimi. Jedynie 
poznańskie Zoo zdecydowało 
się je przyjąć i otoczyć opie-
ką. Zapał dyrektorki i wielu 
innych osób do ratowania ty-
grysów nagrodzono… kontro-
lami weterynaryjnymi oraz pa-
roma innymi mało przyjemny-
mi wypowiedziami. Najważ-
niejsze, że prawie wszystkie 
tygrysy zostały uratowane. Po 
kilku dniach ich opiekunowie 
odkryli i podzielili się wiado-
mością z mediami, że tygrysy, 
które ledwo uszły z życiem z 
tej eskapady przez pół Europy, 
nienawidzą ludzi. Czy można 
się im dziwić?

WIST

  

Wokół Piątkowa
Madziarzy – Węgrzy – Słowianie

Ulica Madziarska stano-
wi przedłużenie ulicy Stani-
sława Wachowiaka, jest rów-
noległa do Sarmackiej. Sami 
zaś Węgrzy, jako lud ugrofiń-
ski, są przybyszami do śro-
dowiska ściśle słowiańskie-
go. Szczególnie widać to w 
odrębności języka.

Ciekawe, że nazwa Wę-
grów, Magyar, pochodzi z ze 
źródeł muzułmańskich, z IX 
i X wieku, według niektórych 
językoznawców oznacza „lud 
mówiący”. Lud ten przy-
był do Europy Środkowej 
z Zachodniej Syberii. Mię-
dzy V i IX wiekiem naszej 
ery pra-Węgrzy wyruszyli 
na wędrówkę w kierunku 
południowo-zachodnim. Naj-
pierw dotarli do północnych 
wybrzeży Morza Czarnego, 
a począwszy od 862 roku 
zaglądali nawet do zachod-
niej Europy, jako sprzymie-
rzeńcy Franków, Państwa 

Wielkomorawskiego i Bizan-
cjum. Tymczasem nacisk in-
nego plemienia, Pieczyngów, 
zmusił ich ok. 895 roku do 
osiedlenia się w Kotlinie Pa-
nońskiej – dzisiejszej Niziny 
Węgierskiej. Rok 896 jest 
ogromnie ważny w tradycji 
Węgrów, odtąd weszli w krąg 
kultury europejskiej.

W pierwszej połowie X 
wieku Węgrzy stali się po-
strachem centralnej Euro-
py, od Hiszpanii po Włochy, 
Niemcy i Bizancjum; słynę-
li też z wielkiego okrucień-
stwa. Ich pochód został za-
trzymany dopiero przez ce-
sarza Ottona I w bitwie nad 
rzeką Lech (w Bawarii) w 
955 roku. Na zachowanym 
terenie, na Nizinie Węgier-
skiej, utrzymali jednak peł-
nię władzy, umocnili się i 
podporządkowali sobie oko-
liczne mniejszości narodo-
we. Za rządów dynastii Ar-

padów, w 1001 roku nastąpi-
ła koronacja pierwszego kró-
la Węgier, Stefana I. Wcze-
śniej, w 974 roku nastąpiła 
chrystianizacja Węgier. Za 
rządów Stefana I Królestwo 
Węgier osiągnęło w przybli-
żeniu swe późniejsze grani-
ce. Potem państwo oparło 
się kolejnym najazdom ko-
czowniczych Pieczyngów w 
XI wieku i przetrwało pu-
stoszący najazd mongolski w 
1241 roku. Z czasem Węgry 
stały się silnym państwem, a 
poprzez odpowiednie maria-
że (za czasów rządów Wła-
dysława Łokietka i Ludwika 
Andewageńskiego) odgrywa-
ły znaczną rolę dynastyczną.

W latach 1529-1699 Wę-
gry były okupowane przez 
Turcję, a później znalazły 
się w granicach monarchii 
Habsburgów; podczas Wio-
sny Ludów 1848 roku wal-
czyły o wolność, m.in. pod 

dowództwem Polaka, gene-
rała Józefa Bema. Od 1867 
roku stały się częścią duali-
stycznej monarchii austro-
-węgierskiej. W 1922 roku, 
w wyniku zawartego po I 
wojnie światowej traktatu 
w Trianon, Węgry zostały 
bardzo okrojone, a trauma 
z tamtych czasów przetrwała 
w Budapeszcie do dziś. Po-
tem był okres II wojny świa-
towej i walka u boku Hitlera 
– i wreszcie czasy powojen-
ne. Heroiczny rok 1956 i po-
wstanie węgierskie utrwaliły 
chwałę tego dzielnego na-
rodu. Dziś powszechna jest 
opinia o trwałej i niezłomnej 
przyjaźni polsko-węgierskiej. 
Rzeczywiście, dzieje obydwu 
narodów, polskiego i węgier-
skiego, bardzo często się ze 
sobą splatały, a wzajemna 
sympatia okazała się bar-
dzo trwała.

Marek Rezler
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KLUB LITERACKI

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

 3 XII 2019 o godz. 18 (wtorek) Wieczór autorski Jerzego Ł. 
Kaczmarka – „Niewidzialny stygmat”. Recenzja – prof. 
Jacek Juszczyk. Warsztaty Klubu Literackiego – pro-
simy o nowe wiersze i fragmenty prozy w kopiach ksero.

17 XII 2019 o godz. 18 (wtorek) Spotkanie wigilijne Klubu 
Literackiego. Małgorzata Szczęsna, Przemysław Ma-
zurek – gitara, voc. Prosimy o wiersze i opowieści wigi-
lijne, także o Boże Dary na wigilijny stół. 

Zapraszamy do publikacji w „Protokole Kulturalnym”. 
Spotkania w „Dąbrówce” prowadzi Jerzy Grupiński. 

Święta z tradycją w bibliotece

Życia sens

Znów nowa twarz, no-
we pióro w Klubie Li-
terackim „Dąbrówka”. 
To Krystyna Mikołajew-
ska, pełna temperamen-
tu, chętnie włączająca 
się do rozmów, dysku-
sji. Jeszcze przed de-
biutem książkowym, bo 
jak dotąd, wydała jedy-
nie skromną, bardzo pry-
watną publikację z wier-
szami, ozdobionymi foto-
grafiami z dzieciństwa, z 
młodości i skierowaną do 
kręgu osób najbliższych.

Na spotkania w „Dą-
brówce” poetka dociera z 
Bogucina. Jest namiętną 
kolekcjonerką porcelany i 
artystycznych przedmiotów 
użytkowych. Czas wolny wy-
pełnia lekturą romantyków 
i rowerową turystyką. Żywo 

interesuje ją teatr. Uczestni-
czy w Salonach Poezji Anny 
Dymnej. Karierę zawodową 
zakończyła w poznańskich 
Zakładach Naprawczych Ta-
boru Kolejowego. Tu też 
związała się z ruchem opo-
zycyjnym, była rzecznikiem 
prasowym NSZZ „Solidar-
ność”. Posiada status oso-
by represjonowanej.

To pierwsza, więc, po-
etycka publikacja poetki, 
wejście szersze, wypłynię-
cie na szerokie, medialne 
wody. Jak zostaną przyjęte 
te wiersze bardzo osobiste, 
czułe, jak szeroko otwar-
te serca?

***
zabiorę moje serce
pójdę dalej
miłości prawdziwej
poszukać jeszcze
może czeka przy drodze
wyboi pełnej
przycupnęła w złotych
zbóż łanach
z bukietem chabrów
w dłoniach
nie musi przecież mknąć
po autostradzie
w luksusowym aucie

Ciekawą, ambiwalentną 
sytuację, stworzyła Krysty-
na Mikołajewska w tekście 
pt. „Pozamykam”. Symbo-
liczna scena oddaje chwiej-
ność naszych myśli, decyzji.

Pozamykam
Pozamykam drzwi domu
w głowie…
gdzie wśród ścian
bielonych
mieszkały myśli
złowrogie
zajrzę co kryje się za rogiem

Pozamykam drzwi domu
w głowie
co klatką był
w klatce
umysłu lewitującego
bezwolnie
w beznadziei dnia szarego

Pozamykam drzwi domu
w głowie
okna na oścież
otworzę
zachłysnę się powiewem

Wiersze Krystyny Mi-
kołajewskiej są pełne na-
dziei, oczekiwania. Po no-
cy następuje dzień i być 

może… spotkanie z brat-
nią duszą. Magiczny pro-
mień Syriusza w ciemno-
ści, zapowiada nowe chwi-
le, chociaż zwodzi… Bo jak 
pisze autorka:

Gdzieś we mgle
kryć się może
życia sens
aby go znaleźć 
trzeba się nie bać
do jej środka wejść

Życzymy naszej debiu-
tantce radości spotkania ze 
słowem żywym, nośnym – 
jak z nowym dniem, który 
puentuje poniższy wiersz:

***
Na styku nocy z
dniem
szarość
jawa rozrachunek 
czyni
ze snem
Syriusz senną ułudą
zwodzi
Jutrzenka radością 
kusi
z nowego dnia 
spotkania

Jerzy Grupiński
opiekun Klubu Literackiego 

„Dąbrówka”

Grudzień zwyczajowo 
jest czasem, kiedy na-
sze myśli kierujemy ku 
zbliżającym się świętom. 
Z jednej strony, okres 
przedświąteczny wydłu-
ża się coraz bardziej za 
sprawą reklamowych czy 
marketingowych działań 
handlowych, z drugiej 
natomiast przyspieszają-
ca rzeczywistość i za-
bieganie utrudniają nam 
odpowiednio wczesne 
wkroczenie w duchowo-
-intelektualną istotę Bo-
żego Narodzenia.

Dla naszych czytelników 
odpowiednią chwilą przed-
świątecznego skupienia mo-
że okazać się organizowane 
w naszej bibliotece spotka-
nie poświęcone tradycjom 
bożonarodzeniowym.

Same święta, jak i okre-
ślające je zwyczaje, każde-
mu z nas kojarzą się z czymś 
innym. Związane z rodzi-
mymi obyczajami zapachy, 
smaki czy kolory zostają 

w naszej pamięci na długo. 
Mnogość polskich tradycji 
może być także ciekawym 
źródłem wiedzy o kulturze. 
Zróżnicowany rodowód wie-
lu z nich wskazuje bowiem 
na rozciągniętą w czasie hi-
storię polskiego obrządku 
bożonarodzeniowego.

Zagłębiając się w ludo-
we korzenie znanych nam 
dzisiaj zwyczajów, dowiemy 
się, jakie znaczenie w cało-
rocznym cyklu ma obcho-
dzenie świąt wraz z koń-
cem roku. Opowiemy o wie-
rzeniach związanych z Wi-
gilią, zwrócimy uwagę na 
wartość staropolskiego, acz-
kolwiek całkowicie ekolo-
gicznego, przystroju świą-
tecznego ze wskazaniem na 
różnego rodzaju rękodziel-
nicze ozdoby. Bliżej przyj-
rzymy się również genezie 
i przemianom najpopular-
niejszych współcześnie tra-
dycji – stąd też pytanie, czy 
strojenie choinki ma coś 
wspólnego z podłaźniczką?

Nie zabraknie oczywi-

ście wątku kulinarnego, wy-
jaśniającego obecność na 
wigilijnym stole dwunastu 
potraw, a w nawiązaniu do 
noworocznego obyczaju ob-
chodów kolędowych wspo-
mnimy także o obrzędach 
celebrujących przechodze-
nie z jednego roku w ko-
lejny.

Wszystkich zaintere-
sowanych tajemnicami 
świątecznych zwyczajów 

serdecznie zapraszamy 
12 grudnia na godzinę 
17. Ponadto, w tym przed-
świątecznym czasie zachę-
camy do lektury, nie tyl-
ko obyczajowych, powieści 
z wątkiem świątecznym w 
tle, które znajdą Państwo 
na regałach naszej biblio-
teki.

Michał Charubin
Filia 14 Biblioteki Raczyńskich 
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Krzyżówka
z Echem nr 10

BARAN (21.03 - 20.04). Gwiazdor abo jacy jego kumple przyniosą ci propozy-
cje fest interesów. Bez mądrowania i stalowania się korzystaj z okazji, bo sukces 
murowany i pełno bejmów w kabzie.
BYK (21.04 - 21.05). Bez te chlabrę i błocko ino byś nygusował wew chałupie 
i glapił się w telenowele. Zamiast tyle barłożyć, lepiej zabierz się do porzundków 
w szafonierkach i wszelkich kwitach.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Rajza ze starą eką będzie fest i przyniesie nowe 
znajomości oraz trochę fi fnych pomysłów. Ale zaś uwożej byś na tych dylaniach 
za wiela zdrowia i bejmów nie przenorał.
RAK (22.06 - 22.07). Bez te święta wew robocie przyjdzie ci chapać za dwóch 
abo i trzech, ale zaś potem zez wuchtą bejmów będziesz se mógł lofrować po 
cołkiem świecie.
LEW (23.07 - 22.08). Nie zawracaj se już zbytnio głowy porzundkami wew 
chałupie, jakoś święta przecież przepynkosz. Lepiej wybierz się z cołką famułą 
na słodkie abo lajsnij szczunom nowe ancugi.
PANNA (23.08 - 22.09). Wspólne okołoświąteczne lofrowanie i blubranie zez 
famułą i starą wiarą będzie ci bardzo plożyć. Ale zaś nie daj się nikomu przeka-
bacić i bejmów na byle co nie wydawaj.

WAGA (23.09 - 22.10). Przestań się borchać i brynczeć na znajomą wiarę. 
Wspólna rajza na narty będzie cołkiem fest. Ino uważajcie by se nie narobić 
jakiej poruty i zdrowia nie przenorać.
SKORPION (23.10 - 22.11). Zez famułą, nawet jeśli ci zjedzie na święta, warto 
dobrze żyć. Nie borchaj się, zwłaszcza że wspólne balowanie i blubranie będzie 
wszystkim plożyć, zwłaszcza gzubom.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Od nowego roku znów zmiany i stare chachulenie. 
Ale zaś miej na to rułę. Daj se luz i zamiast cięgiem szporać, lajsnij se nowy 
dyrdon abo pojedź bachać się w ciepłych morzach.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Daj se lepiej luz zez blubraniem i politykowa-
niem, bo z tych nerwów jeszcze w jakie choróbsko wpadniesz. Wreszcie całkiem 
spokojnie ponygusuj se wew święta.
WODNIK (21.01 - 20.02). Szykują ci się długie dni laby, słodkiego przesiady-
wania za stołem i opychania się nie tylko pyrkami i chabasem. Ale zaś uwożej na 
różne berbeluchy i zbytnio się nie staluj.
RYBY (21.02 - 20.03). Jakoś ten świąteczny czas trzeba będzie przepynkać. 
A jak się ze szwungiem weźmiesz do roboty i trochę pochapiesz przy porzund-
kach, to będzie całkiem fest.

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. 

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 117, pokój 73, www.echopiatkowa.pl,
e-mail: echopiatkowa@o2.pl. Dyżur red. poniedziałki 16.30 - 17.00. Druk: ZSTWN Tomasz Zastawny. 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. 

Gwiazdy mówią... po naszymu  
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HUMORKI
- Witam sąsiada, w nocy 

to poszaleliście z żoną. Mało 
mi żyrandol nie zleciał.

- Panie sąsiedzie, tak się 
właśnie rodzą plotki. Mnie 
w nocy to nawet w domu 
nie było!

H H H
- Jakie jest najśmieszniej-

sze zwierzę – pyta pani Jasia.
- Kura – ten odpowiada.
- Dlaczego?
- Bo ciągle sobie robi jaja.

H H H
- Jak brzmi najmilszy 

zwrot w języku polskm?
- Zwrot podatku.

Wygrała z Echem
Za prawidłowe rozwiąza-

nie krzyżówki Zofia Nowak 
z osiedla Władysława Łokiet-
ka otrzyma pocztą album pt. 
„Skarby wielkopolskiej przyro-
dy. Ziemia Woda Powietrze”. 
Taki sam album będzie rozlo-
sowany wśród osób, które na-
deślą prawidłowe hasło krzy-
żówki z tego numeru Echa.

Rozwiązanie krzyżówki z 
listopada brzmiało: Senior-
ki rządzą.
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Radość węglem rysowana 
Przedstawiamy laure-

atów Ogólnopolskiego Kon-
kursu Rysunku Węglem 
,,Radość’’. Są to: Aleksan-
dra Górka, Maria Furgal, 
Mikołaj Żmuda – Trzebia-
towski oraz Zuzanna Ma-
mica (nieobecna na zdjęciu 
z powodu choroby).

Konkurs został zorgani-
zowany przez Stowarzysze-
nie Twórców Kultury i Sztuki 
,,PLAMA’’. Jury złożone z ar-
tystów uczestniczących w Mię-
dzynarodowym Plenerze Łęcz-
na 2019 dokonało wyboru naj-
lepszych spośród kilkuset prac 

nadesłanych na konkurs. Oceniano zgodność z tematem 
oraz zmagania z trudną techniką, jaką jest rysunek wę-
glem. Wbrew pozorom, wymagającą uwagi, dokładności, 
precyzji i przemyślanej kompozycji obrazu.

Członkowie jury podkreślali, iż szczególną uwagę zwra-
cali na pomysłowość i kreatywność, jaką wykazali się 
uczestnicy konkursu, ilustrując temat ,,Radość’’. Przy 
użyciu tak prostego materiału, jakim jest węgiel rysun-
kowy, z pewnością trudno było oddać to co ulotne, zna-
leźć skojarzenia towarzyszące temu uczuciu i przedstawić 
je na kartce papieru określonego formatu. Tym bardziej 
doceniam starania moich podopiecznych i serdecznie gra-
tuluję laureatom, którzy pilnie tworzą na warsztatach pla-
stycznych w Piątkowskim Centrum Kultury ,,Dąbrówka".

Anna Szyszka
mgr sztuki, artysta plastyk, instruktor
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Catering wigilijny, 
sylwestrowy

Zamówienia wigilijne, 
sylwestrowe 

Kompleksowa 

WWW.RESTAURACJAMETEOR.PL
          Tel 508 133 882 
       RESTAURACJAMETEOR

Wiedzą jak żyć 

Dla seniorów Hetma-
na na osiedlu Jana III So-
bieskiego był to rok bo-
gaty w wrażenia i wypo-
czynek. Rozwija się też 
współpraca z przedszko-
lem „Królewna Śnieżka”. 
Ostatnio Urszula Ormań-
ska czytała przedszkola-
kom bajki, a teraz dzieci 

zapraszają na przedsta-
wienie „Królewna Śnież-
ka”.

Jest co wspominać po 
wycieczkach i wczasach, na 
które seniorzy wybrali się 
razem, choć oczywiście każ-
dy płacił sam za siebie. W 
kwietniu byli w Słowenii, 
gdzie zwiedzili jaskinię kra-
sową Podstojna, objechali 
Włochy, byli m.in. w We-
necji, Padwie, Asyżu, Flo-
rencji, San Marino, Fiuggi, 
San Giovanni Rotondo oraz 

w Rzymie i Watykanie. Na 
przełomie maja i czerwca 
klubowicze odpoczywali w 
Niechorzu, a we wrześniu 
w Rewalu. We wrześniu z 
grzybobrania koło Miałów 
przywieźli kosze grzybów. 
Seniorzy byli też na wy-
cieczkach w Częstochowie, 
na Kaszubach, w Licheniu 

i Kłodawie, gdzie zwiedzili 
kopalnię soli.

W czasie wyjazdów klub 
był czynny dla pozostałych 
seniorów, którzy spotykali 
się na zajęciach kółek deco-
upage, florystycznym, gier 
planszowych i brydżowym, 
odbywały się próby klubo-
wego teatru, czynna była 
kawiarenka. Latem, przez 
dwa miesiące w klubie go-
ściły dzieci na półkoloniach.

Raz w miesiącu począw-
szy od września do czerw-
ca odbywają się koncerty 
„Śladami muzyki” z prele-
gentem z Filharmonii Po-
znańskiej. Tytuł pierwsze-
go to „Od Iranu do Azer-
bejdżanu”, kolejnych „Mo-
niuszko na urodziny”, „Ad-
wentowo-kolędowo”, „W ryt-
mie salsy”, „Na ludową nu-
tę”, „Muzyka naszych sąsia-
dów” i „Wyprawa w Andy”. 
Koncertów też nie brakuje, 
wystąpili m.in. Danuta Mi-
zgalska, Brygida i Robert 
Łukowski, Duo Fenix – Dwa 

Fyniki a Marcin Lewandow-
ski grał na trąbce i fletni 
pana. Seniorów rozbawił na-
wet iluzjonista. A już wkrót-
ce zabawy andrzejkowa i syl-
westrowa, a wcześniej spo-
tkanie gwiazdkowe. (big)


