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ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY 

oferta obowiązuje w lokalu, w dowozie i na wynos 
Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,

tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28

Ratuj Maluchy 
i starsze dzieci też!

To tytuł referendum, jakie chce przeprowadzić 
Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców. 
8 stycznia 2013 roku rozpoczęły zbiórkę podpisów pod 
wnioskiem o ogólnopolskie referendum edukacyjne.

Jednym z głównych celów inicjatywy jest ostateczne od-
wołanie przez rząd reformy obniżenia wieku szkolnego. Ce-
lem zbiórki podpisów jest również umożliwienie obywatelom 
podjęcia decyzji w innych ważnych tematach edukacyjnych.

Organizatorzy zadają pytania: Czy jesteś za zniesieniem 
obowiązku szkolnego sześciolatków? Czy jesteś za zniesieniem 
obowiązku przedszkolnego pięciolatków? Czy jesteś za przy-
wróceniem w liceach ogólnokształcących pełnego kursu histo-
rii oraz innych przedmiotów? Czy jesteś za stopniowym po-
wrotem do systemu: 8 lat szkoły podstawowej + 4 lata szkoły 
średniej? Czy jesteś za ustawowym powstrzymaniem procesu 
likwidacji publicznych szkół i przedszkoli? 

Odpowiedzi na nie można będzie udzielić dopiero w trak-
cie referendum. Aby do niego doszło, trzeba zebrać odpowied-
nią liczbę podpisów. W tym celu należy wydrukować formu-
larz i ulotkę informacyjną ze strony www.ratujmaluchy.pl lub 
www.rzecznikrodzicow.pl , podpisać się i zachęcić do podpisu 
jak najwięcej osób. Wniosek może podpisać każdy pełnoletni 
obywatel polski, który ma prawa wyborcze. Po zebraniu pod-
pisów należy wysłać formularz na podany adres lub przeka-
zać go koordynatorowi akcji w swojej okolicy. Czasu nie ma 
już zbyt wiele.(dj)

Zdrowych i radosnych
Świąt Wielkanocnych

spędzonych 
w rodzinnym gronie,

pogody wiosennego słońca

życzą

Rada Nadzorcza, Zarząd
Administracje Osiedli 

Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

i redakcja Echa Piątkowa
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OKAZJA!OKAZJA!
wyprzedaże wyprzedaże 

po cenach hurtowychpo cenach hurtowych
likwidacja sklepulikwidacja sklepu

  • firanki • kołdry • serwety • bielizna:• firanki • kołdry • serwety • bielizna:
damska, męska, dziecięcadamska, męska, dziecięca

• piżamy • podomki • koszule• piżamy • podomki • koszule

ZAPRASZAMY ZAPRASZAMY 
na os. Bolesława Chrobrego, przy bloku 13na os. Bolesława Chrobrego, przy bloku 13

Czynne pn-pt w godz. 11-18, Czynne pn-pt w godz. 11-18, 
sobota 10-14        sobota 10-14        

tel. 603-675-941tel. 603-675-941

Akademia Piotra Reissa trenuje na Piątkowie

Klub Sportowy Aka-
demia Reissa ogłasza 
wiosenny nabór uzupeł-
niający do szkółki piłkar-
skiej dla dziewczynek i 
chłopców w wieku od 4 
lat. O tym, dlaczego war-
to dołączyć do Akademii 
opowiada  napastnik Le-
cha Poznań, Piotr Reiss:

- Postawiliśmy na nowocze-
sny styl szkolenia dzieci. Dla 
nas nie jest najważniejszy wy-
nik sportowy, a głównie dobra 
zabawa z piłką i zdrowa rywa-
lizacja zarówno na boisku, jak 

i poza nim. Wiele klubów już 
na starcie prowadzi selekcje 
i odrzuca dzieci, które być 
może nie mają dziś umiejęt-
ności czy sylwetki, a my wie-
my, że z nimi warto praco-
wać, bo niewykluczone, że to 
właśnie one za 2-3 lata zro-
bią największe postępy. Za-
jęcia w Akademii prowadzą 
wykwalifikowani trenerzy – 
pedagodzy. Zawodnikom za-
pewniamy wiele atrakcji. Po-
za treningami, mali adepci 
piłki nożnej mają możliwość 
uczestniczenia w sparingach, turniejach, Lidze Akademii, 

obozach oraz w organizo-
wanych przez nas wyjściach 
na mecze Lecha i imprezach 
sportowych z udziałem pił-
karskich gwiazd.

Zachęcenie jak najwięk-
szej liczby dzieci do aktyw-
ności fizycznej jest głównym 
celem Akademii. Po podpi-
saniu w lipcu 2012 r. umo-
wy partnerskiej, realizują 
go wspólnie z KKS Lech 
Poznań. Oba kluby współ-
pracują w wymianie wiedzy 
między trenerami, przecho-
dzeniu zawodników i rywa-

lizacji zespołów we wspól-
nych ligach. Akademia Re-
issa jest na stałe wpisana 
w strukturę szkolenia Le-
cha - po ukończeniu szko-
lenia w Akademii, zawodni-
cy mogą trafić do zespołów 
Kolejorza.

- Dzięki ścisłej współpracy 
mojej szkółki z Lechem każ-
dy zawodnik może regular-
nie dopingować Lecha. Ja 
też tak zaczynałem, chodząc 
na mecze Kolejorza wspól-
nie z tatą i chcę wychować 
moich następców nie tylko 
na piłkarzy, ale również ki-
biców mojego ukochanego 
klubu – opowiada założyciel 
Akademii.

- Serdecznie zapraszam 
na treningi na Piątkowie. 
Trenuje u nas już ponad 
140 dzieci. Zajęcia prowa-
dzone są w trzech grupach 
wiekowych, tak by dostoso-
wać ćwiczenia odpowiednio 
do wieku naszych podopiecz-
nych – zachęca trener, Do-
minik Czapczyk.

Więcej informacji na 
stronie internetowej: www.
akademiareissa.pl (na)
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PRZEPROWADZKI – TRANSPORT 
 

PANDERA  -  FIRMA USŁUGOWO- TRANSPORTOWA      
 

*pełna usługa załadunku i wyładunku 
*zabezpieczenie ładunku na samochodzie 
*możliwość dostarczenia kartonów 
*zamówienia wyceniane bezpłatnie u klienta (Poznań  i okolice) 
*przewóz mebli antycznych oraz pianin 
*transport samochodami dostawczymi z windą załadowczą 
*likwidacje przedmiotów gabarytowych z mieszkań 
 

PROMOCJE W POZNANIU I OKOLICACH -zadzwoń i sprawdź osobiście!  
 

500-310-977 lub 511-801-827, e- mail : pandera_transport@interia.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 

Poznań, os. Przyjaźni 21N/144
obok kliniki weterynaryjnej 

i „Netto”
codziennie od godz. 8.00

Rejestracja: tel. 601 81 99 26
tel. 61 823 01 63

LECZENIE: trądziku, łuszczycy, 
grzybicy, alergii, chorób skóry, 
włosów i paznokci, chorób prze-
noszonych drogą płciową

USUWANIE: kurzajek, brodawek, 
kłykcin, włókniaków, naczynia-
ków, mięczaków zakaźnych itp.

KWIACIARNIA
kompozycje, upominki 

wielkanocne,  
kwiaty rabatkowe,

Zdrowych, Pogodnych Świąt 
Wielkanocnych,

przepełnionych wiarą, 
nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań 

w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół

oraz wesołego „Alleluja”.

ADRES
os. J III Sobieskiego Pawilon 18

(przy alejce spacerowej 
w pobliżu sklepu Biedronka)

www.MagdalenaW.pl
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

Sprzątanie 

klatek 

schodowych
tel. 504 033 053

516 033 822

  

  

NZOZ MED-FAMILIA
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO

OS. B. CHROBREGO 118, I piętro

Przyjmują lekarze z wieloletnią praktyką

Nasi pacjenci chwalą sobie:
-  możliwość leczenia całej rodziny 

u jednego lekarza
- możliwość rejestracji na określoną godzinę.

Nadal przyjmujemy deklaracje.
Rejestracja pacjentów telefoniczna lub osobista.

tel. 61 828 30 40
tel. 603 575 834

www.medfamilia.pl

M//SERWIS Marcin Szklarz
•  czyszczenie dywanów, wykładzin, 

tapicerki meblowej i samochodowej,
•  wykańczanie wnętrz – malowanie, 

tapetowanie, płytki, panele, itp.,
•  odnawianie marmuru i granitu

ul. Jasne Błonie 4, 61-602 Poznań
tel. 881 590 094, e-mail:mserwis1980@o2.pl

Solidnie, fachowo, tanio
„złota rączka”
667-329-982
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10 lutego w klubie senio-
ra „Korona” odbyło się ze-
branie sprawozdawczo-wy-
borcze Koła Wędkarskiego 
168 „Chrobry”. Koło liczy 
198 członków, w zebraniu 
udział wzięło 42 członków.

Zebranie otworzył pre-
zes koła, Piotr Wągrowski, 
witając obecnych członków 
koła oraz przedstawiciela 
ZO PZW w Poznaniu, Kazi-
mierza Mikołajczaka. Po wy-
słuchaniu wszystkich spra-
wozdań z działalności za-
rządu koła i poszczególnych 
komisji Walne Zgromadze-
nie Członków Koła udzieliło 
absolutorium ustępującemu 
zarządowi.

Na funkcję prezesa za-
proponowano dwie osoby: 
Piotra Wągrowskiego, dłu-
goletniego prezesa i zara-
zem założyciela koła, oraz 
jego zastępcę Bogdana 
Gmerka. Ku zaskoczeniu 

W Poznaniu i 9 są-
siednich gminach tworzą-
cych Związek Międzyg-
minny „Gospodarka Od-
padami Aglomeracji Po-
znańskiej” opłata za go-
spodarowanie odpadami 
komunalnymi zbieranymi 
w sposób selektywny wy-
niesie 12 zł miesięcznie 
od mieszkańca i uwzględ-
nieniu zastosowania me-
tody degresywnej, a za 
odpady zbierane niese-
lektywnie 20 zł bez możli-
wości degresji – zdecydo-
wało Zgromadzenie ZM 
GOAP podczas posiedze-
nia 12 marca.

Zróżnicowanie wysoko-
ści stawki opłaty w opar-
ciu o metodę degresywno-
ści oznacza, że w gospo-
darstwach domowych liczą-
cych do trzech członków 
każda osoba płaci 100 pro-
cent stawki podstawowej, 
w gospodarstwie 4-osobo-
wym stawka dla każdego 
członka wyniesie 95 proc., 
w 5-osobowym – 90 proc., 
w 6-osobowym – 85 proc., 
7-osobowym – 80 proc. itd. 
W gospodarstwach 13-oso-
bowych i liczniejszych staw-

ka dla każdej osoby wynie-
sie 50 proc.

Dyskusje i wypracowy-
wanie tej decyzji trwało kil-
ku miesięcy. Wpłynęła na 
to również styczniowa no-
welizacja ustawy o czysto-
ści i utrzymaniu porząd-
ku w gminach, która umoż-
liwiła uelastycznienie sta-
wek opłat. Pierwotna wersja 
ustawy i proponowane na jej 
podstawie stawki opłat spo-
tkały się bowiem z kryty-
ką wielu środowisk. Szcze-
gólnie głośno protestowa-
li członkowie spółdzielni 
mieszkaniowych. Dla nich 
nowe rozwiązania oznacza-
ły bowiem znaczne podwyż-
ki opłat. Na wielu osiedlach 
Piątkowa, Rataj i Winograd 
zbierano podpisy pod prote-
stami i petycjami o kolejne 
zmiany w ustawie. Przed-
stawiciele spółdzielni licz-
nie stawili się także na ob-
radach Zgromadzenia. Naci-
ski przyniosły pewien suk-
ces. Obniżona została staw-
ka opłat za odbiór odpadów 
segregowanych, a obszary 
największych spółdzielni 
mieszkaniowych stały się 
odrębnymi sektorami.

Ogółem na terenie Związ-
ku utworzone zostaną 23 
sektory, w tym 12 w gmi-
nach (po dwa sektory – w 
tym po jednym spółdziel-
czym – powstaną w Czer-
wonaku, Murowanej Gośli-
nie i Swarzędzu). Poznań po-
dzielono na 11 sektorów w 
oparciu o granice jednostek 
pomocniczych miasta. W 
tym 4 sektory obejmują te-
reny największych spółdziel-
ni mieszkaniowych: Grun-
waldu, Piątkowa, Rataj oraz 
Winograd. Taki podział ob-
szaru Związku pozwoli na za-
pewnienie konkurencyjności 
na rynku usług i umożliwi 
szerszy udział firm zajmu-
jących się odbieraniem od-
padów komunalnych a tak-
że zoptymalizuje ceny za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz zapewni 
sprawne i skuteczne funkcjo-
nowanie systemu.

Zgromadzenie przyjęło 
regulamin utrzymania czy-
stości i porządku w gminach 
w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi na 
obszarze gmin wchodzących 
w skład ZM GOAP. Obejmu-
je on wszystkich mieszkań-

ców oraz określa szczegóło-
we zasady gospodarowania 
odpadami, w tym ich segre-
gowania i odbioru. Właści-
ciele obowiązani są złożyć 
do 3 czerwca 2013 r. dekla-
racje o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Zgromadze-
nie zatwierdziło wzór dekla-
racji i będą one dostępne w 
urzędach gmin oraz na stro-
nie internetowej Związku. 
W spółdzielniach i wspólno-
tach deklaracje składać bę-
dą zarządcy budynków. Jed-
nak protestują oni przeciw 
takiemu rozwiązaniu. Mi-
mo ustalenia stawek, obaw 
i wątpliwości związanych z 
nową ustawą śmieciową jest 
wciąż jeszcze sporo.

Na terenie ZM GOAP 
mieszka ponad 740 tysięcy 
osób, które rocznie wytwa-
rzają około 290 tysięcy ton 
odpadów. Nowy system go-
spodarowania odpadami za-
pewni redukcję masy biode-
gradowalnych odpadów tra-
fiających na składowiska 
oraz uzyskanie określonych 
w ustawie poziomów re-
cyklingu i odzysku odpa-
dów. (i)

USŁUGI REM-BUD
♦  kompleksowe remonty 
łazienek, mieszkań

♦  malowanie-tapetowanie

♦  układanie płytek-paneli

Waldemar 
Wojciechowski 

608-815-836

Spółdzielcze sektory

Od 1 lipca nowe porządki z odpadami

Prezes nie chciał kandydować

zebranych dotychczasowy 
prezes nie wyraził zgody 
na kandydowanie. Mimo 
usilnej namowy ze strony 
kolegów, decyzji swej nie 
zmienił. Ostatecznie pre-
zesem został Bogdan Gme-
rek. W dalszej części wy-

brano członków nowego za-
rządu, który ukształtuje się 
na pierwszym posiedzeniu.

Delegatem na Okręgowy 
Zjazd Delegatów PZW wy-
brano Piotra Wągrowskie-
go. Na zakończenie zebra-
nia wręczono odznaki Zasłu-

żony dla Wędkarstwa Wiel-
kopolskiego członkom ko-
ła: Danucie Maik, Łukaszo-
wi Karolczakowi, Maciejowi 
Urbaniakowi oraz puchary 
„Wędkarza Roku” Łukaszo-
wi Karolczakowi, Mirosła-
wowi Kajtkowi, Andrzejowi 
Lenarczykowi. Były już pre-
zes podziękował wszystkim 
za dotychczasową 10-letnią 
współpracę, życząc nowemu 
zarządowi sukcesów w no-
wej kadencji. (na)
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Mam pięćdziesiąt lat, a moja córka dwadzieścia pięć, ale 
jak patrzę na nią, to mam wrażenie, że obie mamy taką samą 
cerę: suchą, szarą i zwiotczałą. Córka często korzysta z sola-
rium, czy to może mieć wpływ na jej skórę? – pyta pani Halina.

O wielkiej szkodliwości promieniowania UV (słonecznego jak 
i tego wyemitowanego przez lampy w solarium) pisze i mówi się 
ostatnio coraz więcej. Skóra pod wpływem działania promieni ul-
trafioletowych osłabia swoją zdolność do regeneracji. Dochodzi do 
powstawania rumienia, łuszczycy, oparzeń słonecznych, starzenia 
się skóry, zmarszczek oraz procesów nowotworowych.

Jak szybko powstaną zmarszczki i kiedy skóra straci jędrność, 
zależy w dużej mierze od genów. Niezależnie od metrykalnego wie-
ku kobiety chcą jednak jak najdłużej wyglądać młodo. Aby spełnić 
te pragnienia, niezbędny jest zdrowy styl życia, unikanie ekspozy-
cji na słońce i aktywna pielęgnacja, stosowna do wymagań skóry.

Wraz z wiekiem zwalnia się metabolizm oraz transport pro-
duktów przemiany materii. Czynniki te powodują, że skórze zo-
staje dostarczona mniejsza ilość składników odżywczych. Stan 
ten przyczynia się do spowolnienia procesów samoregeneracji 

skóry. Poza tym wygląd cery zmienia się, skóra jest bledsza, go-
rzej nawilżona oraz mniej elastyczna. Ponadto komórki szybciej 
obumierają i złuszczają się.

Cerę dojrzałą należy pielęgnować preparatami zgodnymi z 
typem karnacji. Dodatkowo warto odmładzać skórę, wybierając 
zabiegi w gabinetach kosmetycznych. Należą do nich zabiegi re-
generujące, odżywiające, rozjaśniające i liftingujące. Dzięki nim 
można skutecznie opóźnić procesy starzenia się skóry.

Krem do cery dojrzałej stosowany w domu powinien inten-
sywnie nawilżać i działać przeciwzmarszczkowo. Może on zawie-
rać n.p.:

*witaminę C – wspomaga odnawianie włókien kolagenowych, 
poprawia koloryt skóry i wzmacnia naczynia krwionośne; jest 
silnym antyoksydantem, a to znaczy, że chroni skórę przed ata-
kami wolnych rodników, które m.in. przyśpieszają starzenie się,

*kwasy owocowe AHA – sprawdzają się w kremach na noc, 
powodują one rozklejanie się komórek warstwy rogowej, a dzięki 
temu inne składniki pielęgnacyjne wchłaniają się znacznie lepiej,

*fitoestrogeny (hormony roślinne) – często pozyskuje się je 
z soi, producenci zapewniają, że działają podobnie jak ludzkie es-
trogeny, przyśpieszają regenerację naskórka i stymulują produk-
cję włókien kolagenowych a także zapewniają odpowiednie na-
wilżenie skóry,

*roślinny odpowiednik DHEA – prekursora hormonów płcio-
wych produkowanego u człowieka przez nadnercza; najwięcej 
DHEA mamy między 20 a 30 rokiem życia, potem jego poziom 
zaczyna spadać, tymczasem, jak przekonują producenci kosmety-
ków, substancja ta nałożona na skórę spowalnia procesy starze-
nia, poprawia jej sprężystość, spłyca zmarszczki i chroni przed 
przebarwieniami.

Switłana Werk
Autorka tekstu jest kosmetyczką, właścicielką Specjalistycznego 

Gabinetu Kosmetycznego SWITŁANA na Os. Bolesława Chrobrego 
paw 110. tel. 794 798 895

Przedszkole Maluchy 
na Os. Wł. Łokietka 3D/4H zaprasza Rodziców 
dzieci w wieku 2,5 – 6 lat do zapisów. Jesteśmy 
kameralnym przedszkolem, któremu towarzyszy 

domowa atmosfera. Nasze przedszkole otwarte 
jest przez cały rok. Małe grupy pozwalają na 
pracę indywidualną z dzieckiem, uwzględniając 

ich indywidualne potrzeby oraz wyko-
rzystując potencjał naszych wychowan-
ków. Zapewniamy całodniową opiekę, 
prowadzimy różnorodne zajęcia w tym 
plastyczne oraz muzyczne, które w peł-
ni rozwijają talenty u naszych dzieci. 
Wiedząc jak ważnym wydarzeniem są 
urodziny dla każdego dziecka, dlatego 
w naszym przedszkolu świętujemy uro-
dziny aby podkreślić wagę tego święta. 
Nasza kadra pedagogiczna składa się z 
młodych kreatywnych i wykształconych 
nauczycielek, które w przygotowywa-
nych programach zajęć  inspirują dzie-
ci do działania.

Opłata miesięczna wynosi 390 PLN, 
stawka żywieniowa 8,5 PLN/dzień. 
W kwocie czesnego wliczone są zajęcia z ję-
zyka angielskiego oraz z logopedą.

Informacje na temat naszego przed-
szkola uzyskacie Państwo pod adresem 
www.oswiatapolska.eu oraz pod nume-
rem telefonu - 515 660 787.

Serdecznie zapraszamy do odwiedze-
nia naszego przedszkola wraz ze swo-
imi pociechami.
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Na Piątkowie wystartuje
III Poznański Bieg im. o. Józefa Jońca SP

12 kwietnia odbę-
dzie się kolejna, trzecia 
już, edycja Poznańskiego 
Biegu im. o. Józefa Joń-
ca SP. Pomysł zorganizo-
wania biegu zrodził się 
w Zespole Szkół Zakonu 
Pijarów mieszczącej się 
na Osiedlu Jana III So-
bieskiego na początku 
wakacji 2010 roku, trzy 
miesiące po katastrofie 
samolotu prezydenckie-
go pod Smoleńskiem.

- W katastrofie tej – mó-
wi Grażyna Gulczyńska, po-
mysłodawca i koordynator 
biegu – zginął patron bie-
gu, ojciec Józef Joniec, pi-
jar, który przez całe swo-
je zakonne życie pracował 
z dziećmi i młodzieżą. Naj-
większym osiągnięciem jego 
życia był udział w tworzeniu 
i propagowaniu od 1988 r. 
ruchu parafiadowego, któ-
rego głównym przesłaniem 
jest wychowanie młodego 
pokolenia poprzez wiarę, 
kulturę i sport. O. Joniec 
założył i był wieloletnim pre-
zesem Stowarzyszenia Pa-
rafiada. Dzięki niemu ten 
ruch stał się ważnym ogni-
wem procesu wychowania 
młodzieży w naszym kra-
ju, ale także rozwinął się w 
wielu krajach europejskich, 
szczególnie na wschodzie. 
O. Józef był twórcą i or-
ganizatorem Międzynarodo-
wych Parafiad Dzieci i Mło-
dzieży, w których od 25 lat 
corocznie bierze udział po-
nad 3 tysiące dzieci i mło-
dzieży, nauczycieli, wycho-
wawców, duszpasterzy, ro-
dziców i wolontariuszy. O. 
Joniec dał się poznać tak-
że jako twórca i koordy-
nator licznych projektów 
i programów, jak: „Wybie-
ram zdrowie”, „Młodzież w 
działaniu”, „Edukacja po-
przez sport”, „Sport uczy 

i łączy wszystkich”, „Ruch 
rzeźbi umysł, serce i cia-
ło”, „Moja Mała Ojczyzna”, 
czy wreszcie „Katyń… oca-
lić od zapomnienia”, mający 
na celu upamiętnienie pol-
skich oficerów zamordowa-
nych w Katyniu. Na terenie 
naszej szkoły i w wielu miej-
scach w Wielkopolsce oraz 
całej Polsce i poza jej grani-
cami posadzone zostały dę-
by katyńskie. Ojciec Joniec 
był również członkiem Ko-
misji Polonijnej i Komisji 
Fair Play przy Polskim Ko-
mitecie Olimpijskim, człon-
kiem Federacji Sportu Dla 
Wszystkich. Za swoją dzia-
łalność otrzymywał odzna-
czenia państwowe, m. in. 
w 2008 r. Krzyż Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Pol-
ski za szczególne zasługi 
dla rozwoju kultury fizycz-
nej i sportu.

- Szkoła pijarska – konty-
nuuje G.Gulczyńska – w Po-
znaniu postanowiła uczcić 
ojca Józefa Jońca organi-

zując bieg jego imienia, 
uznając że jest to najlepszy 
sposób kontynuowania jego 
dzieła i upamiętnienia oso-
by ogromnie zasłużonej i 
zaangażowanej w promowa-
nie sportu oraz wychowania 
poprzez sport dzieci i mło-

dzieży. Podstawowym ce-
lem imprezy jest promocja 
biegania jako najprostszej i 
najbardziej dostępnej formy 
sportu dla każdego. Poznań-
ski Bieg im. o. Józefa Jońca 
SP to zawody adresowane 
przede wszystkim do dzieci 
i młodzieży ze szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych. Także w 
kategorii open co roku star-
tuje coraz więcej dorosłych: 
nauczycieli różnych przed-
miotów, rodziców uczniów, 
absolwentów i studentów, 
mieszkańców osiedla i wie-
le innych osób lubiących bie-
gać. Impreza odbywa się cy-
klicznie od 2011 r., zawsze 
w kolejną rocznicę katastro-
fy smoleńskiej. Dotychczas 
w zawodach wystartowało 
prawie 1000 biegaczy w róż-
nym wieku.

Zawody odbędą się w 
formie biegów, ze wspólne-
go startu na różnych dy-
stansach dla poszczegól-
nych kategorii wiekowych: 
od najmłodszych siedmio-
latków (na 400 m) poprzez 
uczniów szkoły podstawo-
wej (na 400 lub 800 m), 
gimnazjalistów (na 1000 
lub 2000 m) do młodzie-
ży ponadgimnazjalnej (na 
2000 lub 3000 m). Dorośli 
zmierzą się z dystansem 
3000 m. Dzięki życzliwo-
ści i świetnej współpracy z 
kierownikiem administra-

O. Józef Joniec SP

Grażyna Gulczyńska – inicjatorka i koordynatorka biegu

Dokończenie na stronie 7
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Speedbadminton Chrobry Cup

cji osiedla, Eugeniuszem 
Jędrzejczakiem, trasa za-
wodów przebiega na Osie-
dlu Jana III Sobieskiego ze 
startem i metą na boisku 
szkolnym organizatora.

Organizatorzy spodzie-
wają się, że tak, jak w 
dwóch pierwszych edycjach, 
do udziału zgłosi się wiele 
grup dzieci i młodzieży z 
różnych szkół poznańskich 
i wielkopolskich, a może i 
z innych województw, przed 
rokiem uczestniczyły nawet 
biegaczki z Łowicza. Decy-
zja o uczestnictwie uczniów 
należy do dyrektorów szkół 
i nauczycieli wychowania 
fizycznego. Można się zgła-
szać także indywidualnie, 
jeśli szkoła nie wystawia 

reprezentacji. Zgłoszenia 
przyjmuje sekretariat szko-
ły do 5 kwietnia. Dorośli 
do kategorii open mogą się 
zgłaszać do dnia biegu, 12 
kwietnia, o ile wcześniej 
nie zostanie wyczerpany li-
mit uczestników. Wynosi on 
1000 osób, dlatego lepiej nie 
zwlekać ze zgłoszeniem.

- Każdy uczestnik, który 
wystartuje i dobiegnie do 
mety – zapewnia Grażyna 
Gulczyńska – otrzyma wy-
jątkowy, odlewany medal, 
specjalnie przygotowany na 
ten bieg. Organizatorzy są 
przekonani, że każdy, kto 
wystartuje, podejmie wysi-
łek, zmierzy się ze swoimi 
ograniczeniami i dobiegnie 
do mety, zasługuje na me-
dal, bo każdy jest zwycięz-

cą. Dla najlepszych biega-
czy, którzy zajmą czołowe 
miejsca w swoich katego-
riach, przygotowano pucha-
ry i upominki. Podczas za-
wodów biegacze i opiekuno-
wie otrzymają ciepły posiłek 
i napoje. Młodsi uczestnicy 
będą mogli skorzystać z do-
datkowych atrakcji w posta-
ci zabaw i gier podwórko-
wych prowadzonych przez 
wolontariuszy z AWF.

Patronat honorowy nad 
III Poznańskim Biegiem im. 
o. Józefa Jońca SP objęli: 
arcybiskup Stanisław Gą-
decki, metropolita poznań-
ski, marszałek wojewódz-
twa wielkopolskiego – Ma-
rek Woźniak, prezydent Po-
znania – Ryszard Grobelny, 
wicewojewoda wielkopolski 

– Przemysław Pacia i pro-
wincjał Polskiej Prowincji 
Zakonu Pijarów – o. Józef 
Matras SP. Opiekę medial-
ną zapewniają: Radio Mer-
kury, Telewizja WTK, Por-
tal epoznan, Radio Emaus 
i Przewodnik Katolicki.

Realizacja przedsięwzię-
cia nie byłaby możliwa bez 
sponsorów, wśród których 
są Rada Osiedla Jana III So-
bieskiego oraz Poznańska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
których wsparcie umożliwi-
ło sfinansowanie medali dla 
wszystkich biegaczy, a także 
PKO Bank Polski.

Szczegółowe i aktualne 
informacje na temat biegu 
wraz z regulaminem i mapą 
trasy znajdują się na stronie 
www.poznan.pijarzy.pl

Na Piątkowie wystartuje
III Poznański Bieg im. o. Józefa Jońca SP

W sobotę, 23 lutego, rozegrany został turniej „Spe-
edbadminton Chrobry Cup” w dwóch kategoriach: 
dzieci i dorośli.

Speedbadminton to gra, która jest połączeniem squ-
asha, tenisa i badmintona. Nie ma siatki, a celem gracza 
jest posłanie superszybkiej lotki w kwadrat przeciwnika 
o boku 5,5 metra. W kategorii dziecięcej A zwyciężył Fra-
nek Filipiak, natomiast w grupie B nie miał sobie równych 
Szymon Stawarz. Wśród kobiet najlepsza okazała się Iza-
bela Polichnowska. W męskiej kategorii Open zwyciężył 
tata Szymona – Marek.

Wkrótce odbędą się kolejne turnieje w tej niezwykle 
atrakcyjnej dyscyplinie sportu. (HG)

Zawodnicy kategorii Open

Franek Filipiak

Izabela Polichnowska

Dokończenie ze strony 6
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KALENDARIUM PSM 
31 marca - zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM
 2 kwietnia -  Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa RN 

PSM
 3 kwietnia -  Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN 

PSM
 8 kwietnia - dyżur członków Rady Nadzorczej PSM
16 kwietnia - Komisja Rewizyjna RN PSM
23 kwietnia - Komisja Statutowa RN PSM
25 kwietnia - zebranie plenarne RN PSM

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Społeczno-kulturalne rozbieżności

Wyniki ekonomiczne 
Poznańskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej za 12 
miesięcy ubiegłego ro-
ku są bardzo zadowala-
jące – ocenił wiceprezes 
Michał Tokłowicz, refe-
rując członkom Rady 
Nadzorczej PSM temat. 
Spółdzielnia gospodaro-
wała się tak, że pienię-

dzy z czynszów starcza-
ło akurat na opłacenie 
wszystkich rachunków 
i wykonanie zaplanowa-
nych robót.

Długa dyskusja rozpę-
tała się po odczytaniu 
wniosku Rady Osiedli Wła-
dysława Jagiełły i Zygmun-
ta Starego o 8 tysięcy zło-
tych z centralnego fundu-

szu społeczno-kulturalne-
go na festyn z okazji Dnia 
Dziecka. Dla tych osiedli 
zaplanowano wcześniej 3 
tysiące złotych. Działacze 
myśleli, że w miejscu, gdzie 
co roku odbywał się festyn, 
w tym roku już go nie bę-
dzie, bo miały rozpocząć 
się prace przy budowie no-
wego bloku. Nie rozpoczną 
się tak prędko, więc impre-
za dla dzieci mogłaby się 
odbyć. Jednak 3 tys. zł to 
za mało na zorganizowa-
nie wszystkich atrakcji. W 

trakcie dyskusji członków 
Rady padały różne pro-
pozycje: przesunąć 5 ty-
sięcy z Dni Piątkowa, za-
oszczędzić na działalno-
ści eksploatacyjnej osiedli. 
Działacze z Jagiełły pod-
kreślali, że Dzień Dziec-
ka jest ogólnodostępnym 
festynem, uczestniczą w 
nim dzieci z całego Piątko-
wa. Protestowali niektórzy 
członkowie Rady, dowo-
dząc że przesunięcia środ-

ków z innych imprez spół-
dzielczych zburzy budowa-
ny od wielu miesięcy i za-
akceptowany przez wszyst-
kich plan działalności spo-
łeczno-kulturalnej PSM na 
rok 2013. Ostatecznie sta-
nęło na tym, by osiedle 
samo poszukało środków 
na dofinansowanie impre-
zy. Następnie przy 13 gło-
sach za i 4 wstrzymujących 
uchwalono plan działalno-
ści społeczno-kulturalnej 
Spółdzielni na ten rok.

Rada Nadzorcza PSM 

uchwaliła regulaminy dzia-
łania swoich komisji: Rewi-
zyjnej, Inwestycyjno-Eks-
ploatacyjnej, Członkowsko-
-Samorządowej a także po-
woływanej doraźnie Komi-
sji Statutowej.

Rozpatrzono też pismo 
złożone przez lokatora za-
mieszkałego na Osiedlu 
Bolesława Chrobrego 39 
oraz uzgodniono treść od-
powiedzi na nie. (big)
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KOMUNIKAT
Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że zgodnie z § 106 Statutu Spółdzielni 

i uchwałą nr 18 Rady Nadzorczej PSM z dnia 27. 3. 2008 r. 
Walne Zgromadzenie jest podzielone na części.

Poszczególne części Walnego Zgromadzenia odbędą się z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
 Otwarcie obrad części Walnego Zgromadzenia członków:

- wybór prezydium części Walnego Zgromadzenia,
- wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej,
- wybór komisji wnioskowej.

 2. Przyjęcie porządku obrad części Walnego Zgromadzenia członków.
 3. Procedura wyborcza do Rady Nadzorczej:

a) przedstawienie i prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej,
b) wydanie kart do głosowania uprawnionym członkom Spółdzielni.

4.  Rozpatrzenie odwołań członków Spółdzielni od uchwał Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w sprawie pozbawienia członkostwa: 

uchwały RN nr25 z dnia 23. 2. 2012 roku,
uchwały RN nr22 z dnia 23. 2. 2012 roku,
uchwały RN nr18 z dnia 23. 2. 2012 roku,
uchwały RN nr42 z dnia 26. 4. 2012 roku,
uchwały RN nr66 z dnia 28. 6. 2012 roku,
uchwały RN nr51 z dnia 31. 5. 2012 roku,
uchwały RN nr67 z dnia 28. 6. 2012 roku,
uchwały RN nr76 z dnia 26. 7. 2012 roku,
uchwały RN nr73 z dnia 26. 7. 2012 roku,

 5. Składanie kart do głosowania do urny wyborczej.
 6.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2012 rok oraz informacja Kierownika Administracji 

z działalności w 2012 roku w zakresie dotyczącym danej części Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za 2012 rok.
 8. Informacja z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012 rok.
 9. Informacja o przeprowadzonej lustracji z działalności Spółdzielni w okresie od 1. 1. 2009 roku do 31. 12. 2011 roku 

i podjęcie stosownej uchwały.
10. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad w pkt. 6-9.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:

 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012r.,
 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2012r.,
 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2012r.,
 udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką  Spółdzielnia może zaciągnąć 
w okresie od 1. 7. 2013 r. do 30. 6. 2014 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni   za 2012 rok.
14.  Wybór dwóch przedstawicieli Spółdzielni na VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych 

RP.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia udziałów p. Aleksandrze Guzikowskiej-Gołdyś w prawie wieczystego 

użytkowania części działki nr 258/23, mapa nr N1W1 – 18b, obręb Piątkowo, arkusz 14 zapisanej w Sądzie 
Rejonowym w Poznaniu KW  P01/00162439/3 na Osiedlu Bolesława Chrobrego.

16. Informacja Komisji Wnioskowej.
17. Zakończenie części Walnego Zgromadzenia członków.

Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad. 
Materiały wyłożone będą w siedzibie Spółdzielni w Poznaniu, Os. B. Chrobrego 117 i w administracji osiedla od dnia 
15 marca 2013 r.
Na Zebranie prosimy zabrać legitymację członkowską lub kartę identyfikacyjną Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej i dowód tożsamości.

Poniżej podajemy terminy zebrań Walnego Zgromadzenia dla poszczególnych osiedli:

 dla członków mieszkających na Os. Bolesława Śmiałego,
2. 4. 2013 r. godz. 1700, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 34 na Osiedlu Bolesława Śmiałego,

 dla członków mieszkających na Os. Władysława Łokietka,
5. 4. 2013 r.  godz. 1700, miejsce: Zespół  Szkolno-Przedszkolny nr 1 na Osiedlu Władysława Łokietka,

 dla członków mieszkających na Os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego oraz członków oczekujących,
8. 4. 2013 r. godz. 1700, miejsce: Piątkowskie Centrum Kultury „Dąbrówka” na Osiedlu Bolesława Chrobrego 117,

 dla członków mieszkających na Os. Bolesława Chrobrego i ul. Grobla 11-13,
10. 4. 2013 r. godz. 1700, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 17 na Osiedlu Bolesława Chrobrego,

 dla członków mieszkających na Os. Stefana Batorego,
12. 4. 2013 r. godz. 1700, miejsce: Gimnazjum nr 12 na Osiedlu  Stefana Batorego 101,

 dla członków mieszkających na Os. Jana III Sobieskiego, Marysieńki i Baranowo
15. 4. 2013 r. godz. 1700, miejsce: Klub Sportowy „Sobieski” na Osiedlu Jana III Sobieskiego 22.

uchwały RN nr 108 z dnia 25. 10. 2012 roku,
uchwały RN nr 109 z dnia 25. 10. 2012 roku,
uchwały RN nr84 z dnia 27. 9. 2012 roku,
uchwały RN nr 121 z dnia 29. 11. 2012 roku,
uchwały RN nr 101 z dnia 29. 11. 2012 roku,
uchwały RN nr80 z dnia 29. 11. 2012 roku,
uchwały RN nr 118 z dnia 29. 11. 2012 roku,
uchwały RN nr 166 z dnia 20. 12. 2012 roku.
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Karolina Służewska-Woźnicka,
adwokat

Barbara Klimczyk,
prawnik

Dla kogo pensja pracownika

Czy pracodawca może 
wypłacić należne pracow-
nikowi wynagrodzenie in-
nej osobie? Co do zasa-
dy nie, ale istnieją pewne 
wyjątki.

Zgodnie z dyspozycją art. 
86 Kodeksu pracy (kp) pra-
codawca jest obowiązany wy-
płacać pracownikowi wyna-
grodzenie w miejscu, termi-
nie i czasie określonych w 
regulaminie pracy lub w in-
nych przepisach prawa pra-
cy. Zasadą jest, że wypłata 
wynagrodzenia następuje w 
formie pieniężnej, jednakże 
wyjątkowo, jeżeli przewidują 
to ustawowe przepisy prawa 
pracy lub ewentualnie układ 
zbiorowy pracy, możliwe jest 
częściowe spełnienie wyna-
grodzenia w innej formie 
niż pieniężna, to jest tzw. 
deputatów.

Wynagrodzenie należy 
wypłacić bezpośrednio do 
rąk pracownika, odstępstwo 
od tej reguły jest jednak do-
puszczalne, jeżeli wcześniej 
pracownik wyrazi na to zgo-
dę na piśmie. Takie uregulo-
wanie jest bardzo wygodne 
w dzisiejszych czasach, po-
nieważ większość z nas pre-
feruje otrzymywanie wyna-
grodzenia na rachunek ban-
kowy. Podkreślić należy, iż 
w ocenie Sądu Najwyższego 
wymaganie przez pracodaw-
cę pisemnej zgody pracowni-
ka na bezgotówkową formę 
zapłaty wynagrodzenia ma 
bezwzględnie obowiązujący 

charakter, a zatem wszelkie 
postanowienia regulaminu 
pracy dopuszczające ustną 
zgodę pracownika na takie 
rozwiązanie uznać należy za 
nieważne.

Istotne jest, iż pracow-
nik nie może zrzec się na-
leżnego mu wynagrodzenia 
za pracę. Zakaz ten ma cha-
rakter bezwzględny i obej-
muje zrzeczenie się prawa 
do wynagrodzenia za pracę 
w drodze wszelkich oświad-
czeń woli pracownika, w tym 
również w drodze ugody są-
dowej. Od zakazu zrzecze-
nia się wynagrodzenia na-
leży jednak wyraźnie odróż-
nić upoważnienie do odbio-
ru należnego wynagrodzenia 
udzielone przez pracownika 
osobie trzeciej, np. swojemu 
dziecku.

Ważnym z punktu widze-
nia pracownika jest również 
fakt, że na podstawie prze-
pisów Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego (kro) współ-
małżonek może pobierać wy-
nagrodzenie w jego imieniu 
bez pisemnego pełnomoc-
nictwa. Zgodnie bowiem z 
art. 29 kro w razie przemi-
jającej przeszkody, która do-

tyczy jednego z małżonków 
pozostających we wspólnym 
pożyciu, drugi może za nie-
go działać w sprawach zwy-
kłego zarządu, a w szczegól-
ności może bez pełnomoc-
nictwa pobierać przypada-
jące należności, chyba że 
sprzeciwia się temu małżo-
nek, którego przeszkoda do-
tyczy. Powyższe oznacza za-
tem, że aby współmałżonek 
mógł skutecznie pobrać po-
bory pracownika, muszą zo-
stać spełnione łącznie nastę-
pujące warunki:
1. małżonkowie pozostają 

we wspólnym pożyciu,
2. pracownik nie sprzeciwił 

się wypłacie wynagrodze-
nia współmałżonkowi,

3. istnieje przemijająca prze-
szkoda, w wyniku której 
pracownik nie może oso-
biście odebrać należnego 
wynagrodzenia, np. na-
gła hospitalizacja czy też 
wypadek.
Należy jednak pamiętać, 

że jest to wyjątek od zasady 
osobistego poboru wynagro-
dzenia, a zatem jeżeli praco-
dawca wie, że jego pracow-
nik nie prowadzi wspólnego 
gospodarstwa ze współmał-

żonkiem czy też nie miesz-
ka razem z nim, wówczas nie 
powinien wypłacić wynagro-
dzenia małżonkowi pracow-
nika, gdy ten zjawi się w 
tym celu w zakładzie pracy.

Co zrobić jednak, gdy 
małżonek pracownik uchyla 
się od obowiązku zaspokaja-
nia potrzeb rodziny związa-
nych z wychowaniem dzieci, 
zaspokajaniem potrzeb ma-
terialnych wspólnych i in-
dywidualnych lub nie wy-
wiązuje się z ciążącego na 
nim obowiązku alimentacyj-
nego? Wówczas stosownie 
do art. 28 Kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego sąd na 
wniosek strony może naka-
zać, aby wynagrodzenie za 
pracę lub inne należności 
przypadające pracownikowi 
małżonkowi w całości lub w 
części wpłacać do rąk współ-
małżonka. Należy jednak pa-
miętać, że faktyczna separa-
cja małżonków wyklucza wy-
danie wspomnianego naka-
zu. Zatem w przypadku ja-
kichkolwiek wątpliwości, co 
do możliwości pobierania do 
rąk własnych pensji drugie-
go małżonka lub też złożenia 
do sądu ewentualnego wnio-
sku o nakazanie wypłaty ca-
łości lub części wynagrodze-
nia współmałżonka, warto 
wcześniej skonsultować się 
ze swoim adwokatem.

Karolina Służewska-Woźnicka
adwokat

Barbara Klimczyk
aplikant adwokacki

Autorki pracują w Kancelarii 
Celichowski Spółka Partnerska

w Poznaniu, ul. Szkolna 5/15
www.kancelaria-csp.pl

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

KLUB LITERACKI 

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

2 IV 2013 o godz. 18 (wtorek) Prezentacja poznańskiego 
numeru „Metafory”. Wieczór autorski Zbigniewa Ikony 
Kresowatego – poezja, esej, twórczość plastyczna.

16 IV 2013 o godz. 18 (wtorek) Wiersze Edyty Kulczak 
i Tadeusza Stirmera. Omówienie dr Sławomir Krzyśka.

Spotkania odbywają się w sali nr 40 Zarządu PSM lub 
w „Bistro”, Os. Bolesława Chrobrego 117. Prowadzi 
Jerzy Grupiński

www.psm.poznan.pl
www.echopiatkowa.pl
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Była u nas zima

Dni Kultur Bliskiego 
Wschodu to tytuł pro-
jektu edukacyjnego, jaki 
realizowano 4 i 5 mar-
ca w XV Liceum Ogól-
nokształcącym im. prof. 
Wiktora Degi w Pozna-
niu. Jego autorem jest 
uczący w szkole germa-
nista, Krzysztof Skiba.

Najważniejszym elemen-
tem programu były wykła-
dy i warsztaty dla uczniów 
prowadzone przez specjali-
stów. Podczas przerw pre-
zentowano tradycyjną mu-
zykę arabską, w szkolnych 
gablotach zawisły plakaty 
i informacje dotyczące kul-
tur Bliskiego Wschodu, czę-
stowano specjałem kuchni 
arabskiej, a w holu szkoły 
można było obejrzeć zdjęcia 
z podróży po Turcji, Jorda-
nii czy Izraelu. W związku z 
mozaiką kultur występującą 
na terenie Bliskiego Wscho-
du, w programie imprezy 
przewidziano zarówno ele-
menty kultury arabskiej, jak 
i żydowskiej, które przepla-
tały się wzajemnie każdego 
dnia projektu.

Pierwszego dnia zaję-
cia dla zainteresowanych 
uczniów przeprowadziły Ad-
rianna Maśko oraz Zeina 
az-Zaim z Zakładu Arabi-
styki UAM. Podczas spo-
tkań uczniowie poznali alfa-
bet języka arabskiego oraz 
uczyli się poprawnie pisać 
w tym języku. Zeina az-Za-
im przybliżyła w drugiej 
części warsztatów kulturę 
arabską oraz zaprezento-
wała slajdy z podróży po 
Bliskim Wschodzie. Tuż po 
zakończeniu zajęć ucznio-
wie wszystkich klas liceum 
udali się do szkolnej auli na 
spotkanie z przewodniczącą 
poznańskiej Gminy Żydow-
skiej, Alicją Kobus. Zgroma-
dzonych w auli gości przy-
witała piosenką „Austeria” 
jedna z uczennic klas pierw-
szych. Prowadzące spotka-
nie zaprezentowały następ-
nie wyniki ankiety przepro-
wadzonej wśród uczniów, 
dotyczącej postrzegania Ży-
dów w społeczeństwie i spo-
łeczności szkolnej. Wyniki 
okazały się optymistyczne i 
świadczyć mogą o tym, że 

uczniowie Piętnastki są to-
lerancyjnymi i otwartymi 
na świat obywatelami. Na-
stępnie głos zabrała Alicja 
Kobus, która przybliżyła 
działalność Gminy Żydow-
skiej w Poznaniu, zachę-
cała do bliższego poznania 
kultury, którą reprezentuje, 
a także wyraziła ogromne 
uznanie dla szkoły za zre-
alizowanie projektu.

Kolejnym punktem spo-
tkania było wręczenie na-
gród zwycięzcom szkolne-
go konkursu wiedzy o Bli-
skim Wschodzie. W kon-
kursie sprawdzano wiedzę 
geograficzną i historyczną z 
elementami kultury krajów 
Bliskiego Wschodu. Kulmi-
nacyjnym momentem spo-
tkania była część artystycz-
na, tzw. „Zaduszki Żydow-
skie”. Uczniowie w kilkuna-
stominutowym spektaklu, 
przenieśli widzów w czasy 
drugiej wojny światowej, by 
ukazać tragedię, jaka wów-
czas dotknęła naród żydow-
ski. Zwykłymi słowami tego 
opisać nie sposób, dlatego 
sięgnięto po język literatu-

ry i muzyki. Przedstawiona 
historia nikogo nie pozosta-
wiła obojętnym wobec naj-
większego dramatu minio-
nego wieku.

Drugiego dnia projektu 
na uczniów czekał oryginal-
ny poczęstunek. Podczas 
długiej przerwy, przy do-
biegającej z głośników mu-
zyce arabskiej, każdy mógł 
spróbować syryjskiej sałat-
ki Tabbouleh przygotowa-
nej przez utalentowane ku-
linarnie uczennice XV LO. 
Kolejka chętnych do de-
gustacji nie miała końca. 
Natomiast podczas lekcji 
uczennice odwiedzały ko-
lejne sale, prezentując cie-
kawostki ze świata arab-
skiego.

Jeszcze tego samego 
dnia do szkoły przyjecha-
li kolejni goście. Youssef 
Chadid, imam poznańskie-
go Meczetu i dyrektor Mu-
zułmańskiego Centrum Kul-
turalno-Oświatowego wystą-
pił z wykładem „Ogólny za-
rys religii islamskiej”. Y. 
Chadid w przystępny i cie-

Wszystkie dzieci kochają zimę za śnieg, bałwan-
ki i sanki. Ta zimowa magiczna aura sprawiła iż II 
Przegląd Piosenki Dziecięcej związany był właśnie 
z tą porą roku.

Organizatorką spotkania była Hanna Grabowska. 26
i 27 lutego w przedszkolu nr 182 „Król Elfów” powitali-
śmy zimowych gości z innych przedszkoli z rejonu Piątko-
wa. Małe bałwanki, zimowe śnieżynki i wróżki zaprezen-
towały program artystyczny związany z zimą.

II Przegląd Piosenki był wielkim sukcesem. Dzieci wy-
kazywały się odwagą i nie bały się Królowej Śniegu oraz 
jej pomocników. I chociaż odeszła już zima, czekamy na 
nią za rok.

Małgorzata Tomkowiak

Poznawali kultury Wchodu

Dokończenie na stronie 15
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Prosto z miasta 
Okrągłe lanie wody

Poprawia się nam i po-
prawia. Tak się już popra-
wiło, że nawet zima nie za-
skakuje drogowców. Po pro-
stu oni już zimę całkowicie 
wykreślili ze swoich planów 
i jej tegorocznych, całkiem 
ostrych, ataków nie przyj-
mowali do wiadomości. Zi-
ma, a jeszcze bardziej posta-
wa miejskich służb komunal-
nych, zaskakiwała więc je-
dynie bogu ducha winnych 
mieszkańców, którzy musie-
li brnąć przez nieodśnieżane 
jezdnie i chodniki. Bywało 
więc w środku miasta bia-
ło, pięknie i przede wszyst-
kim oszczędnie dla miej-
skiej kasy.


Zmagania z wiosenno-

-zimowymi kaprysami aury 
ubarwiane są kolejnymi po-
mysłami na usprawnienie 
miejskiej komunikacji. W 

niej też się ciągle coś po-
prawia, ale akurat tyle, że 
wszystko zostaje po staremu. 
Włodarze miasta przyjęli za-
łożenie, że od ciągłego mie-
szania w Zarządzie Trans-
portu Miejskiego autobusy 
i tramwaje będą jeździć szyb-
ciej i punktualniej. Przyję-
tej wersji konsekwentnie się 
trzymają. Jednak, pomimo 
już kilkuletniego mieszania, 
pozytywnych zmian jakoś nie 
widać. A jeśli już coś się 
zmienia, to tylko na gorsze. 
Jednak władze ze swej meto-
dy rezygnować nie zamierza-
ją i znów zamieszali w kie-
rownictwie ZTM. Specjalistę 
od żeglugi, który nie poradził 
sobie z torami i jezdniami, 
zastąpili specjalistą od tele-
komunikacji oraz transpor-
tu gminnego. Byłoby nawet 
ciekawie obserwować, jak ta-
kiej klasy fachowiec poradzi 

sobie z komunikacją w po-
nad półmilionowej metropo-
lii, gdyby nie świadomość, 
że skutków tego kolejnego 
eksperymentu będziemy do-
świadczać na własnej skórze.


Nie oszczędzono nam też 

eksperymentów w gospoda-
rowaniu odpadami komu-
nalnymi. Pod tym ładnym 
określeniem kryją się śmieci, 
których wokół nas jest coraz 
więcej. Właściwie walkę z ni-
mi powinno się zacząć u źró-
dła, czyli zakazać, a w każ-
dym razie ograniczyć opako-
wania. Tymczasem opako-
wań jest coraz więcej i są 
coraz ładniejsze. Jednak w 
końcu przecież i tak trafia-
ją na śmietnik. Po co więc 
ich tyle produkować, a potem 
jeszcze zmuszać mieszkań-
ców do ich segregowania, 
unieszkodliwiania, odzyski-

wania i ponoszenia kosz-
tów tych skomplikowanych 
procesów?


Czepianie się komunika-

cji miejskiej czy niedoskona-
łości w zagospodarowywaniu 
odpadów staje się już trochę 
nudne. Tym bardziej że w 
tych dziedzinach od pisania, 
podobnie jak od mieszania, 
niewiele się zmieni. A tu wio-
sna idzie, święta przed nami 
i trzeba spojrzeć optymistycz-
nie. Jest wszak w Pozna-
niu i okolicy monopolistycz-
na komunalna spółka, któ-
ra po cichu i spokojnie robi 
swoje. Przy okazji świątecz-
nego dyngusa doceńmy więc 
specjalistów od uzdatniania 
i lania wody. Może warto się 
od nich uczyć, jak na okrą-
gło lać coraz droższą wodę 
i dobrze na tym wychodzić.

WIST

  

Piątkowskie opowieści

Piątkowskie świątynie (2)
W marcowym numerze 

„Echa Piątkowa” pisaliśmy 
o Archidiecezjalnym Sank-
tuarium Miłosierdzia Boże-
go na Osiedlu Jana III So-
bieskiego. Czas przyjrzeć 
się kościołom innych pa-
rafii piątkowskich, w opar-
ciu o treść stron: interne-
towych poszczególnych pa-
rafii i niezwykle przydat-
nego kompendium Jerzego 
Sobczaka: Kościoły Pozna-
nia (Poznań 2006).

Kościół pod wezwa-
niem Najświętszej Ma-
ryi Panny Matki Odkupi-
ciela znajduje się na Osie-
dlu Władysława Jagiełły. 
W 1986 roku wyodrębnio-
no nową parafię z parafii 
pw. Opatrzności Bożej. W 
sierpniu następnego roku 
rozpoczęto budowę kapli-
cy, którą już 11 listopada 
poświęcił arcybiskup Jerzy 
Stroba. Dopiero w 1992 
roku sfinalizowano sprawę 
zgody na budowę i lokali-
zację kościoła oraz prace 
nad projektem architekto-
nicznym i technicznym w 

pracowni Jana Kopydłow-
skiego.

W dniu 3 czerwca 1997 
roku papież Jan Paweł II 
poświęcił kamień węgielny, 
a 15 czerwca biskup Ma-
rek Jędraszewski poświęcił 
i wmurował ów kamień wę-
gielny pod nowo budowany 
kościół. W trzy lata później 
w nowej świątyni odpra-
wiono pierwszą pasterkę, 
a 2006 roku w nawie głów-
nej ustawiono figurę Mat-
ki Bożej. Kościół zbudowa-
ny jest na planie krzyża 
greckiego, w ramię boczne 
wkomponowano wieżę.

Na Osiedlu Stefana Ba-
torego działa parafia i ko-
ściół pw. Narodzenia 
Pańskiego. Przewidując 
powstanie nowej parafii 
i budowę świątyni, 17 wrze-
śnia odprawiono tu pierw-
szą mszę świętą, jeszcze 
polową. W październiku 
rozpoczęto budowę prowi-
zorycznego baraku-kaplicy, 
który potocznie nazywano 
„Betlejemką”, a już 10 grud-
nia biskup Zdzisław Fortu-

niak poświęcił miejsce pod 
nowy kościół. W lipcu na-
stępnego roku przystąpio-
no do budowy domu kate-
chetycznego. Przewidywa-
no, że będzie to siedzi-
ba tymczasowej kaplicy, 
zaplecze biura parafialne-
go, mieszkanie dla księży, 
a także salka katechetycz-
na. W rezultacie już od 
sierpnia 1989 roku można 
było sprawować liturgię co-
dziennie.

W dniu 1 listopada 
1990 roku arcybiskup Je-
rzy Stroba erygował para-
fię pw. Narodzenia Pańskie-
go na Osiedlu Stefana Ba-
torego; tymczasowa kapli-
ca pełniła funkcję kościo-
ła parafialnego. Pierwsza 
msza św. w kaplicy domu 
parafialnego została odpra-
wiona 25 grudnia 1991 ro-
ku, jednak cały dom został 
ukończony dopiero dwa la-
ta później.

Budowę głównego ko-
ścioła parafialnego rozpo-
częto w sierpniu 1995 ro-
ku, według projektu Jerze-

go Liśniewicza i Jerzego 
Sosnowskiego. W listopa-
dzie następnego roku mu-
ry świątyni już osiągnę-
ły znaczną wysokość, a w 
grudniu 1998 roku arcybi-
skup Juliusz Paetz poświę-
cił i wmurował kamień 
węgielny kościoła, wyjęty 
z Bazyliki Narodzenia Pań-
skiego w Betlejem. W listo-
padzie 2000 roku świąty-
nia była gotowa w stanie 
surowym, a prace insta-
lacyjne i wykończeniowe 
prowadzono jeszcze przez 
kilka lat kolejnych. Wyraź-
nym akcentem architekto-
nicznym są wielkie płasko-
rzeźby o tematyce biblij-
nej Eugeniusza Olechow-
skiego oraz witraże projek-
tu Danuty Piątkowiak. In-
teresujący kształt, plastrów 
miodu, ma strop świątyni. 
Z boku stoi charaktery-
styczna dzwonnica, stylem 
dopasowana do architektu-
ry kościoła.

Marek Rezler
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„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 

Tel. 61 822 78 57,  601 56 87 32 

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

W umieszczonej w roku ubiegłym na pawilonie na Osie-
dlu Władysława Łokietka 102 budce zamieszkały wróble. 
Nieufne, obserwowały przez rok przyszłe mieszkanie, a te-
raz szykują gniazdo – powiedział Aleksander Meyza, kie-

Sześć przykazań wielkanocnego stołu
Święta to czas szcze-

gólny. Zadumy, ale i po-
czątku życia, którego 
symbolem od wieków 
jest jajko. Na święta 
wyjeżdżamy do rodziny, 
bądź rodzina przyjeż-
dża do nas. W okresie 
świątecznym w jednych 
domach panuje radość, 
w innych napięcie.

Święta obnażają nasze 
zaniedbane relacje mię-
dzyludzkie. Rodzina siada 
przy wspólnym stole i nie 
potrafi ze sobą rozmawiać. 
Częstokroć czujemy się sa-
motni już nie tylko w tłu-
mie, ale też z najbliższymi. 
Co robić, by w domu za-
gościł spokój i radość pod-
czas świąt?

Pierwsze. Siedząc 
przy świątecznym stole 
dobrze jest zapomnieć o 
dawnych sporach, a warto 
skupić się na pozytywach. 
Rozmowa idąca w stronę 
tego, co dobre, rozluźni at-

mosferę, sprawi że biesiad-
nicy będą się czuć dobrze.

Drugie. W czasie spo-
tkania patrzmy rozmów-
cy w oczy i słuchajmy te-
go, co mówi. Każdy lubi 
mówić o sobie, a prośba 
o więcej detali będzie dla 
rozmówcy wyrazem zain-
teresowania.

Trzecie. Jeśli masz te-
mat, którego nie chcesz po-
ruszać, lub kiedy po raz set-
ny słyszysz to samo pytanie, 
spokojnie odpowiedz, że nie 
chcesz na ten temat rozma-
wiać. Wypowiedz to zdanie 
łagodnym tonem. Niewy-
godne pytania o wyjście za 
mąż lub dziecko będą padać 
ciągle, jeśli wyraźnie nie za-
znaczysz, że ich sobie nie 
życzysz. Rodzina często są-
dzi, że pytanie się jest wy-
razem ich zainteresowania. 
Nie każdy jest świadomy 
tego, że pytając rani Two-
je uczucia.

Czwarte. Gdy przy ro-
dzinnym stole zasiadają 

krewni, których nie wi-
dzisz na co dzień, rozpocz-
nij rozmowę. Aby sobie to 
ułatwić, wybierz jeden z te-
matów: ostatnie wydarze-
nia, hobby, kultura. Pod-
stawowy błąd to wpusz-
czanie do domu polityki. 
Siedzimy przy stole, oglą-
damy telewizję i rozpoczy-
na się licytacja: a ten to 
jest taki i taki, a tamten 
jeszcze gorszy. Emocjo-
nujemy się, narzekamy i 
niepotrzebnie wprowadza-
my nerwowość. Tymcza-
sem biesiada powinna być 
przyjemnością. To prze-
cież łączy ludzi, a nie pu-
ste dysputy polityczne.

Piąte. W relacjach z 
najbliższymi czasem po-
zwalamy sobie na więk-
szą swobodę niż przy spo-
tkaniach osób nam mniej 
znanych. Pamiętajmy, by w 
stosunku do najbliższych 
również używać magicz-
nych słów: proszę, dzięku-
ję, przepraszam.

Szóste. Po wielkanoc-
nym obiedzie warto spę-
dzić wspólnie czas bez te-
lewizji. Dobrym pomysłem 
jest wyjście na spacer w 
poszukiwaniu wiosny. Spę-
dzanie z bliskimi wolnego 
czasu zacieśnia kontakty.

Wszystkim Czytelni-
kom Echa życzę, aby te 
święta upłynęły w rado-
snej atmosferze.

Małgorzata Remlein
Autorka tekstu jest 

psychologiem. Prowadzi 
psychoterapię indywidualną oraz 

terapię par. Pracuje z osobami 
nad poprawą ich samopoczucia 

psychicznego i fizycznego, 
zbudowaniem poczucia własnej 
wartości, głębszym poznaniem 

siebie i uporządkowaniem 
relacji z innymi. Specjalizuje 
się w psychoterapii zaburzeń 
nerwicowych związanych ze 

stresem oraz zaburzeń lękowych. 
Gabinet Psychologiczny 

660-140-488 lub 
www.malgorzataremlein.pl

rownik administracji osiedla. Ciekawie będzie obserwować, 
jak ptaki będą wychowywały młode.

A tymczasem pawilon, na którym powieszono budki, 
którejś nocy wymalowali wandale. Te bazgroły ani ładne, 
ani sensu żadnego nie mają. Trzeba będzie je zamalować, 
co będzie kosztować. Kogo? Zapewne mieszkańców osie-
dla. (maj)

Wróble się wprowadziły
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Krzyżówka
z Echem

Hasło krzyżówki z po-
przedniego numeru brzmia-
ło: Wesołego Alleluja.

BARAN (21.03 - 20.04). Wew święta przyjdzie ci chapać za 
dwóch abo i trzech kolegów, ale zaś potem z kabzą pełną bejmów 
i wuchtą pomysłów będziesz se mógł lofrować po cołkim świecie.

BYK (21.04 - 21.05). Bez tyn mróz i chlabrę wew łbie masz 
ino wuchtę głupich pomysłów. Ale zaś wew robocie przed melami 
za wiela się nie staluj i frechownie se nie poczynaj, bo ino poru-
ty narobisz.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Koło świąt wielkanocnych skap-
ną ci propozycje ciekawej i całkiem intratnej roboty. Ale lepiej zaś 
uważaj na szczegóły wew umowach i uważaj na różne kwity.

RAK (22.06 - 22.07). Szykuje się fest wygib w góry abo na 
jakie insze szkolenie. Będziecie dylać i nygusować na słonyszku. 
Ino zaś na tych balangach przyjdzie przepynkać trochę bejmów.

LEW (23.07 - 22.08). Zez ciągłego borchania i brynczenia na 
szefów nic dobrego nie wyniknie. Nie ma się więc co stalować, ino 
trza się akuratnie wziąć do robory i trochę pochapać.

PANNA (23.08 - 22.09). Zamiast wystawiania kalafy na sło-
nyszko abo glapienia się wew telewizor, lepiej weź się za wiosenne 
porzundki. Warto tyż polofrować trochę z famułą po marketach.

WAGA (23.09 - 22.10). Tej wiosny bez nerwów i stalowania, 
ale zaś z większym szwungiem bierz się do roboty, a bejmy sa-
me skapną. Jak trochę pochapiesz, to uzorgujesz ich całą wuchtę.

SKORPION (23.10 - 22.11). Świąteczne dni z famułą bę-
dą calkiem fest. Ino nie borchaj się na gzubów czy kejtra. Oni 
trochę poszuszwolić muszą, ale zaś potem można z nimi miło 
się pobawić.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Wiosenne słonyszko przygrzewa 
i przypomina, że czas na porzundki wew chałupie. Klunkry i kla-
moty trza wyćpnąć na gemyle i lajsnać se jakie nowe szafonierki.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Na wakacyjną labę i słodkie 
nygusowanie nad wodą przyjdzie jeszcze trochę poczekać. Ale zaś 
pomyśl o jakim weekendowym wygibie ze starą eką.

WODNIK (21.01 - 20.02). Post się skończył i nastał dla cie-
bie czas dylania. Na miganie spotkasz partnera, może nawet na 
całe życie.

RYBY (21.02 - 20.03). Trza kończyć z  nygusowaniem i wiecz-
nym rozmemłaniem. Zez wiarą po próżnicy też nie ma co blubrać. 
Jesteś szportowny szczun i masz wuchtę fifnych pomysłów.

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 81, 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. 

Gwiazdy mówią... po naszymu  

Krzyżówka nr 4

HUMORKI
- Jak mogłeś zostawić żo-

nę samą – przemawia ksiądz 
do sumienia spowiadające-
go się.

- Jak to samą? Zostawi-
łem ją z dziećmi…


- Panie premierze, jest 

problem. Według sondażu 
Polakom żyje się dobrze i są 
zadowoleni…

- …To świetnie. A gdzie 
problem?

- Sondaż przeprowadzono 
w Wielkiej Brytanii.


Rozmawiają grabarze:
- Pogoda ładna, nie za go-

rąco ani za zimno, ciśnienie 
stabilne. Nie ma co liczyć 
na sercowców, ciśnieniowców 
ani cukrzyków.

- Taaa… - mówi drugi. – 
Martwy sezon…

1 2 3 4 5 6 7

98 10 11 12 13 14
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kawy sposób omówił naj-
ważniejsze reguły obowią-
zujące w islamie, zapre-
zentował Koran oraz od-
powiedział na liczne pyta-
nia zgromadzonej młodzie-
ży. Spotkanie spotkało się 
z dużym zainteresowaniem 
uczniów, w związku z czym 
koordynator projektu, K. 
Skiba, zapowiedział konty-
nuację dialogu podczas pla-
nowanej wizyty w poznań-
skim Meczecie.

Również tego dnia poja-
wiły się akcenty żydowskie. 
Z wykładem „Historia sto-
sunków polsko-żydowskich” 
w szkolnej auli wystąpił 
współpracujący z Instytu-
tem Pamięci Narodowej Ro-
bert Śniegocki. Na zakoń-

czenie projektu wyświetlo-
no polski film fabularny 
„Cud purymowy”, w któ-
rym w zabawny sposób uka-
zano tematykę żydowską 
i wyzbycie się antysemic-
kich poglądów.

Przebieg całego projektu, 
a także wzrastające z każ-
dą godziną zainteresowanie 
młodzieży, dowiodły że ini-
cjatywy tego typu są w szko-
łach bardzo potrzebne. Decy-
dują o tym nie tylko atrak-
cyjność i nietypowość zajęć, 
ale przede wszystkim posta-
wa uczniów pragnących do-
wiedzieć się jak najwięcej, 
gdyż – jak powszechnie wia-
domo –  zwykle uprzedzenia 
biorą się po prostu z naszej 
niewiedzy… (ks)

Fot. – Krzysztof Skiba

Poznawali kultury Wchodu
Dokończenie ze strony 11



16  ECHO 4/213 (XVI)

Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A, 
tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28

ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY 
oferta obowiązuje w lokalu, w dowozie 

i na wynos 

  

  

XV Turniej o Puchar Kierownika Administracji
Osiedla Bolesława Chrobrego

Już po raz piętnasty 
odbył się Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Kierow-
nika Administracji Osie-
dla Bolesława Chrobre-
go. Co roku grają w nim 
te same drużyny: Policja, 
Straż Miejska, Straż Po-
żarna oraz reprezenta-
cja Gospodarzy Domów 
PSM.

Także i tym razem dru-
żyny stawiły się w komple-
cie. Turniej rozegrany zo-

stał systemem „każdy z 
każdym”, w sześciu me-
czach zdobytych zostało 36 
bramek, co daje znakomi-
tą średnią – sześciu bra-
mek na mecz. Jedyną dru-
żyną bez zdobytego choć-
by punktu była Policja, a 
tuż przed ostatnim meczem 
stało się jasne, że ubiegło-
rocznego tytułu nie obroni 
Straż Pożarna. W decydu-
jącym meczu Gospodarze 
Domów PSM nie pozosta-

wili złudzeń ekipie Straży 
Miejskiej, zwyciężając aż 6:2 
i tym samym zapewnili so-
bie zwycięstwo w turnieju.

Przed dekoracją drużyn 
upamiętniono pamięć zmar-
łego niedawno Edwarda Ju-
skowiaka, który był inicjato-
rem wielu wydarzeń sporto-
wych w Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

W klasyfikacji końcowej 
pierwsze miejsce zajęli Go-
spodarze Domów PSM, dru-

gie Straż Pożarna, trzecie 
Straż Miejska, a czwarte Po-
licja. Najlepszym zawodni-
kiem został Piotr Będziew-
ski (Straż Miejska), królem 
strzelców Robert Styperek 
(Gospodarze Domów PSM), 
najlepszym bramkarzem Ma-
riusz Batura (Gospodarze Do-
mów PSM). Najpiękniejszą 
bramkę zdobył Paweł Sty-
perek (Gospodarze Domów 
PSM), on również zdobył naj-
szybszą bramkę. HG


