ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY

szczegóły na
www.ahmed.pl

Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom

oferta obowiązuje w lokalu, w dowozie i na wynos

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

maj 2013
ISSN 1505-4497
Nr 5/214 rok XVI
Bezpłatna
www.psm.poznan.pl

Ponad 1000 zawodników
III Poznańskiego Biegu im. o. Józefa Jońca SP
W piątek 12 kwietnia
na Osiedlu Jana III Sobieskiego odbył się III
Poznański Bieg im. o. Józefa Jońca SP zorganizowany przez Zespół Szkół
Zakonu Pijarów. Pomimo deszczowej pogody

bieg zgromadził rekordową liczbę ponad 1000
uczestników.
W zawodach wystartowali uczniowie z 32 placówek oświatowych z Poznania i z Wielkopolski, a także z Łowicza (woj. łódzkie).

PRZEDSZKOLE MALUCHY
Na Osiedlu Wł. Łokietka 3D i 4H
ZAPRASZA DO ZAPISÓW
NA ROK SZK. 2013/2014.
zapisy w bloku 3 D

(Wysokość czesnego 390 PLN/m-c, stawka żywieniowa 8,50 PLN/dzień.

Opłata wpisowa 200 PLN, z której m. innymi
ufundujemy dla naszych wszystkich Przedszkolaków wyprawki).

www.przedszkol.eu
tel. 515-660-787

W kategorii open na dystansie 3000 metrów pobiegli
nauczyciele, rodzice, absolwenci, studenci, mieszkańcy miasta, w tym liczne grono mieszkańców Piątkowa,
a najstarszy zawodnik miał
67 lat. Dzieci i młodzież ry-

walizowali na różnych dystansach w sześciu kategoriach wiekowych od sześciolatków (na 400 m) poprzez
uczniów szkoły podstawowej (400 lub 800 m), gimnazjalistów (1000-2000 m)
Dokończenie na stronie 2
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Ponad 1000 zawodników
III Poznańskiego Biegu im. o. Józefa Jońca SP
Dokończenie na stronie 2

do młodzieży ponadgimnazjalnej (2000-3000 m).
Tradycją biegu jest medal uczestnictwa – specjalnie zaprojektowany, wyjątkowy odlewany medal, który na mecie otrzymał każdy
uczestnik z rąk gości honorowych. W tym biegu każdy jest zwycięzcą, bo każdy
dobiegając do mety, pokonuje swoje słabości i ograniczenia. Rozdano ponad
1000 medali. Na ceremonię otwarcia imprezy przybyli i głos zabrali: wicewojewoda wielkopolski, Przemysław Pacia, prezydent Poznania, Ryszard Grobelny,
oraz prezes Stowarzyszenia
Parafiada, o. Marek Kudach. Obecny był także delegat księdza arcybiskupa
– ks. Szymon Nowicki, diecezjalny duszpasterz sportowców. Wśród głównych

sponsorów wydarzenia byli: Poznańska Spółdzielnia
Mieszkaniowa, Rada Osiedla Jana III Sobieskiego
i Marysieńki, PKO Bank
Polski, Fundacja Sportowa Szansa oraz Fundacja
BZ WBK. Dzięki wsparciu

sponsorów, dla większości
uczestników organizatorzy
przygotowali pamiątkowe
koszulki z logo biegu. Wszyscy biegacze i opiekunowie
otrzymali gorący posiłek
ufundowany przez radę rodziców szkoły.

Organizatorów cieszą
opinie uczestników zawodów, którzy podkreślali bardzo dobrą i zgodną z harmonogramem organizację
imprezy, dobre przygotowanie trasy, startu i mety,
wspaniały doping kibiców
tak ważny dla biegnących
zawodników oraz przede
wszystkim znakomitą niepowtarzalną atmosferę. Coroczny bieg na osiedlu Sobieskiego na stałe wpisał
się już w kalendarz poznańskich wydarzeń sportowych. Upamiętnia on o.
Józefa Jońca, pijara, który
zginął w katastrofie smoleńskiej. Kolejny czwarty
już bieg, odbędzie się za
rok, w kwietniu 2014 r. Całe
Piątkowo już dziś serdecznie zaprasza Zespół Szkół
Zakonu Pijarów, organizator zawodów.
Grażyna Gulczyńska

Misterium paschalne na
Śmiałego

Łamanie stereotypów
W Niedzielę Palmową w Galerii Tesco przy
ul. Opieńskiego nabyłam na święta pierniczki
ręcznie malowane, śliczne, pachnące i bardzo
apetycznie wyglądające. Nie były tanie, ale cóż
hand made, więc trzeba płacić.
Jakież było moje zdziwienie, kiedy wieczorem przeczytałam u dołu etykiety małymi literkami napis „wyrób dekoracyjny nie do spożycia”. Do czego więc one
są? Żeby leżały, pachniały i kusiły?... Podano też namiar na stronę internetową producenta www.slodkidom.pl i tam przeczytałam m.in.:
„Tradycyjnym sezonem na pierniki jest okres Świąt
Bożego Narodzenia. My chcemy złamać ten stereotyp, jak również ich wykorzystanie. Nasze pierniki,
choć dekoracyjne, zrobione są według staropolskiego przepisu, na bazie naturalnego miodu i karmelu, z dodatkiem cynamonu, imbiru, kardamonu oraz
wielu innych korzennych przypraw, dodatek których
daje nam wyjątkowy aromat i gwarantuje trwałość.
Proponujemy Państwu pierniki na przeróżne okazje.”
No i ani słowa, że nie są do jedzenia… (emzetka)

W Wielką Środę, jak co
roku, w Szkole Podstawowej nr 34 na Osiedlu Bolesława Śmiałego wystawione
zostało, pod kierownictwem
Pauliny Celki, misterium
paschalne pt. „Mój Chrystus Połamany”. Aktorami,
jak zwykle, byli uczniowie,
nauczyciele i rodzice.
Scenariusz spektaklu został opracowany na podstawie
książki hiszpańskiego duchownego, ojca Ramona Cue Romano. Głównym przesłaniem
przedstawienia było zwrócenie
uwagi na rolę, jaką w naszym
życiu pełni krzyż. Ukazuje ono
Chrystusa, który swoją miło-

ścią przemieniał zatwardziałe serca różnych ludzi pysznych, bogatych i zdemoralizowanych.
Po gorących oklaskach, jakie otrzymali aktorzy od zebranej w auli szkoły publiczności, można wnioskować, iż
przedstawienie naprawdę się
podobało. Z pewnością każdy ma indywidualne wrażenia i opinię o treściach przedstawionych w spektaklu. Nie
ulega jednak wątpliwości, że
misterium wprowadziło w nastrój zadumy i nadziei oraz
wybrzmiało przesłanie świąt
Wielkiej Nocy.
Maria Zielińska
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KWIACIARNIA
- bukiety
- wiązanki
- kompozycje
- dostarczamy kwiaty

RADCA

PRAWNY

- rozwód, podziaá majątku, alimenty
- wáadza rodzicielska, kontakty z dzieckiem
- spadki - nabycie, zachowek, testamenty
- ZUS - odwoáania w spr. emerytur i rent

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

PRZEPROWADZKI – TRANSPORT
PANDERA - FIRMA US ŁUGOWO- TRANSPORTOWA

PASMANTERIA
DEWOCJONALIA
ADRES
os. J III Sobieskiego Pawilon 18
(przy alejce spacerowej
w pobliżu sklepu Biedronka)
www.MagdalenaW.pl

Czytaj Echo na
www.echopiatkowa.pl
www.psm.poznan.pl

*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

 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

POGOTOWIE
KOMPUTEROWE

Poznań, os. Przyjaźni 21N/144
obok kliniki weterynaryjnej
i „Netto”

codziennie od godz. 8.00

NZOZ MED-FAMILIA
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
OS. B. CHROBREGO 118, I piętro

tel.

Przyjmują lekarze z wieloletnią praktyką

693 313 315

Nasi pacjenci chwalą sobie:

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

LECZENIE: trądziku, łuszczycy,
grzybicy, alergii, chorób skóry,
włosów i paznokci, chorób przenoszonych drogą płciową
USUWANIE: kurzajek, brodawek,
kłykcin, włókniaków, naczyniaków, mięczaków zakaźnych itp.

M//SERWIS Marcin Szklarz

- możliwość leczenia całej rodziny
u jednego lekarza
- możliwość rejestracji na określoną godzinę.

• czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki meblowej i samochodowej,

Nadal przyjmujemy deklaracje.
Rejestracja pacjentów telefoniczna lub osobista.

• wykańczanie wnętrz – malowanie,
tapetowanie, płytki, panele, itp.,

tel. 61 828 30 40
tel. 603 575 834
www.medfamilia.pl

• odnawianie marmuru i granitu
ul. Jasne Błonie 4, 61-602 Poznań
tel. 881 590 094, e-mail:mserwis1980@o2.pl
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Os. Bolesława Chrobrego

Oszczędzanie przez remonty i docieplanie
Do spraw przekształceń własnościowych oraz
przedsięwzięć modernizacyjnych nawiązywali kandydaci ubiegający się o
mandaty w Radzie Nadzorczej oraz uczestnicy
części Walnego Zgromadzenia na Osiedlu Bolesława Chrobrego. Z zainteresowaniem przyjęto informacje o możliwości uzyskania blisko 80-procentowej bonifikaty od miasta na wykup gruntów
pod spółdzielczymi budynkami.
Przedwyborcze
zapowiedzi niektórych kandydatów spotykały się z polemiką uczestników zebrania i
przedstawicieli spółdzielczych
władz. Zapewniali oni, że
wbrew twierdzeniom niektórych kandydatów, nie ma
planów „zagęszczania” osiedli. Natomiast postulowana
przez innych modernizacja infrastruktury technicznej jest
systematycznie realizowana,

musi ona jednak uwzględniać
realia ekonomiczne.
– Na remonty w minionym roku spółdzielnia przeznaczyła ponad 26 milionów
złotych. W tym ponad 4 mln zł
wydano na docieplenia budynków, a około 3,7 mln zł na odnawianie klatek schodowych.
Przebudowa osiedlowych alejek i chodników pochłonęła
ponad 2 mln zł, a blisko pół
miliona skierowano na opiekę
nad terenami zielonymi. Znaczącą pozycję stanowią także
wydatki na usuwanie awarii i
uszkodzeń, których z każdym
rokiem przybywa. W ubiegłym roku wydaliśmy na nie
ponad 2 mln zł – mówił w
sprawozdaniu Krzysztof Winiarz, prezes Zarządu PSM.
Podkreślił, że obecna sytuacja ekonomiczna spółdzielni
jest dobra, co potwierdzają wyniki audytu i lustracji oraz powierzanie jej administrowania
budynkami przez prywatnego
dewelopera. Zwrócił jednak
uwagę na problem, jakim są

zaległości czynszowe sięgające
około 4 mln zł. Dotychczas niwelowano je wpływami z wynajmu lokali użytkowych, ale
pogarszająca się sytuacja gospodarcza sprawia, że ulegają
one zmniejszeniu. Zaległości
mogą więc niebawem obciążyć wszystkich spółdzielców.
Na osiedlu Chrobrego zaległości wprawdzie nieco się
zmniejszyły, ale wynoszą one
1,1 mln zł. Zmniejsza się także liczba mieszkańców, w minionym roku ubyło 300 osób.
Przybywa natomiast mieszkań wynajmowanych, głównie przez studentów, co rodzi
niekiedy różne emocje i napięcia. Problemem są zwłaszcza
dewastacje budynków i urządzeń, m.in. uszkodzono dwie
windy. A ich naprawa jest niezwykle kosztownym przedsięwzięciem.
- Na remonty wydaliśmy
w minionym roku ponad 10
mln złotych, głównie na docieplenia budynków. Termomodernizacje prowadzone są

na blokach 47 i 37, w kolejce
są budynki nr 38, 27 i 41. W
tym roku kontynuowane będą przedsięwzięcia usprawniające infrastrukturę techniczną i przynoszące wymierne
oszczędności. Prowadzić będziemy wymiany wodomierzy i podzielników ciepła oraz
oświetlenia na ledowe. Zastosowanie nowoczesnych lamp
i czasowych wyłączników w
kilku budynkach zmniejszyło zużycie energii o blisko 50
procent – mówił w sprawozdaniu Jerzy Czapczyk, kierownik Administracji Osiedla Bolesława Chrobrego.
Sprawozdane z trzyletniej
działalności Rady Nadzorczej
złożył jej przewodniczący Rafał Kupś. W minionym roku Rada przyjęła 331 uchwał
dotyczących najważniejszych
spraw spółdzielni.
W głosowaniach uczestnicy prawie jednogłośnie przyjęli sprawozdania finansowe
i udzielili absolutorium członkom Zarządu PSM. (i)

Os. Władysława Łokietka

Między blokami ładniej i wygodniej
Przychody osiedla z
różnych form działalności
gospodarczej wyniosły ponad pół miliona złotych, A
po zakończeniu dociepleń
wszystkich budynków i
wymianie domofonów rozpocznie się kompleksowa
modernizacja klatek schodowych – mówił Aleksander Meyza, kierownik Administracji Osiedla Władysława Łokietka podczas
części Walnego Zgromadzenia członków zamieszkałych i posiadających tytuł prawny do lokalu na
tym osiedlu.
Zebranie rozpoczęła prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej. Trzyletnia kadencja obecnej Rady dobiegła końca i do 18-osobowej
Rady wybranych zostanie po
trzech przedstawicieli z każdego osiedla.
Następnie uczestnicy zebrania rozpatrywali odwołania członków spółdzielni. Zostali oni pozbawieni członkostwa z powodu zaległości w
opłatach czynszowych. Kilku
długi uregulowało, kilku nie
zareagowało w ogóle na decyzje Rady Nadzorczej, a dwoje

z pozbawionych członkostwa
stawiło się na zebraniu i przekonywało jej uczestników, by
dali im szansę i uwzględnili odwołania. Przedstawione przez
nich argumenty o trudnej sytuacji materialnej, kłopotach
zdrowotnych i woli wywiązywania się ze spółdzielczych
powinności trafiały do głosujących. Opowiedzieli się oni natomiast za skreśleniem z listy
kolejnych członków oczekujących. Chociaż ubywa ich z każdym rokiem, to nadal jest ich
jeszcze ponad 600. Spółdzielnia nie buduje nowych bloków,
zmieniły się przepisy i szanse
na uzyskanie mieszkania są
minimalne. Wykreślenie z listy członków spółdzielni nie
pozbawia jednak ich praw do
bankowej premii gwarancyjnej
z tytułu wkładu.
Prezes PSM, Krzysztof
Winiarz, w sprawozdaniu podkreślił że spółdzielnia zarządza ponad milionem metrów
kwadratowych powierzchni i
osiąga dobre wyniki ekonomiczne. Potwierdzają to wyniki audytu i lustracji przedstawione na zebraniu oraz powierzenie jej zarządu nad budynkami wzniesionymi przez

dewelopera. Prezes zwrócił
także uwagę na malejącą liczbę wniosków o wykup mieszkań. Jeszcze niedawno takich
wniosków były tysiące, w minionym roku wpłynęło ich po
kilka lub kilkanaście na poszczególnych osiedlach. Znakomite wyniki ekonomiczne
to wynik rozsądnego i rzetelnego gospodarowania. Spółdzielnia wykorzystuje 140,3
etatu, a więc mniej niż wynika z zatwierdzonej przez
Radę Nadzorczą struktury.
Poprzez należyte przygotowanie przetargów i sprawną
organizację pracy udaje się
ograniczać wydatki. Największą ich część stanowią opłaty
za ogrzewanie i ciepłą wodę.
Wzrost kosztów za nie jest
minimalizowany poprzez docieplenia budynków, wymianę instalacji oraz wprowadzanie elektronicznych systemów
sterowania ogrzewaniem. To
sprawia, że choć ceny za ciepło podrożały średnio o ponad
8 procent, to dla spółdzielców
koszty wzrosły o niecałe 4%.
Dobre wyniki osiąga także
administracja osiedla, składająca się z trzech pracowników
umysłowych i dwóch konser-

watorów. Pod ich pieczą jest
ponad tysiąc mieszkań i 73
lokale użytkowe. Przychody z
ich wynajmu, a także z innych
źródeł wyniosły ponad pół miliona złotych. Dobra współpraca z firmą Netto sprawiła,
że firma zdecydowała się na
gruntowną modernizację pawilonu handlowego. Przebudowane zostało też sąsiednie
wejście do pawilonu, co zwiększyło powierzchnię użytkową.
Mieszkańców cieszą przede
wszystkim nowe domofony i
zmodernizowane podejścia do
budynków. W tym roku planowana jest gruntowna modernizacja klatek schodowych
oraz przebudowa ulicy wzdłuż
bloków nr 1 i 6. Dzięki jej poszerzeniu oraz przesadzeniu
drzew powstanie tam aż 88
nowych miejsc postojowych.
Dla zmotoryzowanych będzie
to duża ulga.
Walne zebranie zakończyły glosowania nad najważniejszymi sprawami spółdzielni.
Jednogłośnie udzielono absolutorium członkom zarządu Krzysztofowi Winiarzowi i
Michałowi Tokłowiczowi oraz
przyjęto sprawozdania spółdzielczych organów. (i)
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O bonifikatach za grunty z radną Ewą Jemielity

Pod koniec marca w
auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 na
Osiedlu Bolesława Chrobrego w Poznaniu odbyło się spotkanie z radną
miejską, Ewą Jemielity.
Wzięło w nim udział wielu mieszkańców osiedla.
Mówiono o problematyce
użytkowania wieczystego
oraz związanych z tym
wzrastających opłatach.
Radna przedstawiła prezentację multimedialną, na
której wyłuszczyła sposoby
przekształcania prawa użytkowania wieczystego w pełną własność. Wytłumaczyła,
dlaczego posiadanie pełnej
własności jest korzystniejsze
dla mieszkańców. Wyjaśniła także, że procedura przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w pełną wła-

sność, choć skomplikowana,
nie musi być aż tak kosztowna, jak by mogło się wydawać
mieszkańcom, a plusem jej
jest pozbycie się bajońskich
opłat za wieczystą dzierżawę.
Z dyskusji, jaka się wywiązała, można było wywnioskować, iż w przypadku kwalifikacji gruntów, na których stoją budynki mieszkalne, istnieje chaos i prawie każdy budynek ma inną kwalifikację do
przysługującej bonifikaty w
przypadku przekształcenia.
Wątpliwości mieszkańców
wzbudził fakt, że w przypadku niektórych gruntów okres
użytkowania został skrócony,
co na dziś skutkuje mniejszą
bonifikatą przy przekształceniu. Problem dotyczy roku
1997, kiedy to część gruntów pod budynkami została
skomunalizowana przez Mia-

Działo się w klubie KORONA
W klubie seniora Korona na Osiedlu Bolesława Śmiałego działo się w kwietniu. 3 odbyło się spotkanie nestorów
z Bankiem Pocztowym SA, którego przedstawiciele przedstawili ofertę dla emerytów i rencistów. 9 kwietnia panie:
Miła i Barbara zaprosiły do kawiarenki na „Wspomnienie
o Edith Piaf”. 16. odbyła się prezentacja sanktuariów o
niezwykłej sile: Lourdes i Fatimy, a 18. można było posłuchać ciekawostek o naszych zachodnich sąsiadach pt. Podróże po Niemczech. (lklo)

RENOWACJA MEBLI
STYLOWYCH

ORAZ USŁUGI STOLARSKIE

Michał Maczkowski
Os. B. Chrobrego 2c
60-688 Poznań

Tel. 722 136 307

sto Poznań. Radna Ewa Jemielity obiecała zająć się problemem i zobowiązała się do
wystosowania interpelacji do
urzędników miejskich w celu
określenia, jaki jest faktyczny stan prawny gruntów, a
także do wyjaśnienia wątpliwości mieszkańców, którym
obecnie przysługuje zaniżona bonifikata.
Właśnie z inicjatywy radnej Jemielity Rada Miasta
Poznania przyjęła w listopadzie ubiegłego roku uchwałę
umożliwiającą Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej
uzyskanie bonifikat w takiej
wysokości, jaką mają odrębni właściciele lokali mieszkalnych (od 20% do 80%).
Jest to pierwszy etap przywracania możliwości pozyskania gruntów od Miasta
z bonifikatą. Ewa Jemieli-

ty pracuje już też nad kolejną uchwałą, która ponownie pozwalałaby na pozyskanie gruntów przez spółdzielnie mieszkaniowe w Poznaniu z najwyższą możliwą,
95-procentową bonifikatą.
Radna zobowiązała się także przyjść na Walne Zgromadzenie Spółdzielni, które w częściach odbyło się w
pierwszej połowie kwietnia.
Stwierdziła że jest to jej podwójny obowiązek – jako
członkini Spółdzielni i radnej miejskiej.
Ponad dwugodzinne spotkanie przebiegło w miłej,
choć gorącej atmosferze, ale
nie przeszkodziło to radnej
wyjaśnić na spokojnie wielu problemów dotyczących
mieszkańców Piątkowa rozgoryczonych ciągle rosnącymi opłatami. Słowa podziękowania należą się dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących, mgr Grażynie Lach,
za udostępnienie nowo wyremontowanej auli.
10 kwietnia, na Walnym
Zgromadzeniu Spółdzielni
radna poinformowała mieszkańców o swoich dotychczasowych staraniach w sprawie zwiększenia bonifikaty
przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w pełną własność oraz
zaprosiła mieszkańców na
kolejne spotkania informacyjne dotyczące tego problemu. Szczegółowe informacje
można znaleźć na stronie:
www.ewajemielity.pl

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY
7 V 2013 o godz. 18 (wtorek) Spotkanie autorskie
Andrzeja Grabowskiego – poety, prozaika, redaktora
„Iskry”. Słowo o Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni
Literackiej. Debiut – Magdalena Nowak (XII Gimnazjum
im. Jacka Kuronia, opieka art. – Elżbieta Kokot).
21 V 2013 o godz. 18 (wtorek) Jerzy B. Zimny prezentuje
swoje książki – „Rubinosa”, „Hotel Angleterre”. Recenzja –
Karol Samsel. Autor omówi wiersze (max. 5), nadesłane
pod adres: ul. Worcela 9, 61-419 Poznań.
4 VI 2013 o godz. 18 (wtorek) Brygida Mielcarek –
„W szczelinach czasu”, Katarzyna Michalewska – „Ziemia
święta”. Omówienie – Teresa Januchta, Anna Kokot.
Program i ustalenia odnośnie wycieczki do zagrody poetyrolnika Stanisława Neumerta.
18 VI 2013 o godz. 18 (wtorek) Wieczór autorski Barbary
Kęcińskiej-Lempki – piórem poetki i dziennikarki.
Konkurs – „Klubowy mistrz ortografii”. Prosimy o zabranie
papieru i długopisu.
Wstęp wolny. Imprezy prowadzi Jerzy Grupiński
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Ligi koniec, ligi początek
W weekend na tydzień przed Wielkanocą zakończyła rozgrywki Piątkowska Liga Halowej Piłki Nożnej. W zmaganiach, które toczyły się
prawie przez 5 miesięcy
(od początku listopada
do końca marca), uczestniczyło 55 drużyn w 3
kategoriach wiekowych.
Wszystkie spotkania odbywały się w Gimnazjum
nr 12 na Osiedlu Stefana Batorego w sobotę i
niedzielę.
Ta, zakończona już, 24
edycja przyniosła wiele zaskakujących rozstrzygnięć.
Do dość dużych niespodzianek doszło w kategorii
Open, w której grały 32 zespoły. Na podium znalazły
się trzy zespoły, które na
początku nie były faworytami, lecz ich gra należała do
jednych z lepszych. Po rozegraniu 310 meczy rywalizację wygrał zespół UKS BATORY, czyli przedstawiciel
Piątkowa. Jest to drużyna,
która już od wielu lat bierze
udział w rozgrywkach piątkowskiej ligi, czy to na powietrzu, czy w sali.
Drugie miejsce zajęli zawodnicy z ekipy CZERWONE DIABŁY, czyli zespołu który wygrał edycję letnią w poprzednim sezonie.
Najwięcej emocji jednak w
ostatniej kolejce przyniosła
walka o trzecie miejsce, w
której uczestniczyły 3 zespoły: NIC TU PO NAS,
AC MATERACE i AC STUDIO. W ostatecznej rywalizacji najlepsi okazali się zawodnicy z zespołu NIC TU

Oskar Plank - najlepszy strzelec grupy B
Bartosz Dylewski - najlepszy
strzelec grupy OPEN i C

PO NAS, którzy w bezpośrednich meczach w ostatniej kolejce mieli następujące wyniki: NIC TU PO NAS
– AC STUDIO 4:4 i NIC TU
PO NAS – AC MATERACE
6:4. Najlepszym strzelcem w
tej grupie został przedstawiciel zespołu NIC TU PO
NAS – Bartosz Dylewski,
zdobywca 92 bramek.
W kategorii C (szkoły
ponadgimnazjalne) najlepszym okazał się zespół NIC
TU PO NAS FUTURE,
który wyprzedził o 3 punkty
drużynę FC NOWA WIEŚ.
Na najniższym stopniu podium znaleźli się gracze
zespołu TG SOKÓŁ POZNAŃ. Najlepszym strzelcem okazał się ponownie
Bartosz Dylewski (NIC TU
PO NAS FUTURE) zdobywca 57 bramek.
W kategorii B rywalizacja o zwycięstwo trwała

do ostatniej kolejki. Wszystkie zespoły aspirujące do podium pewnie wygrały swoje spotkania i do żadnych
niespodzianek nie doszło.
Rywalizację wygrał zespół
RO PODOLANY, który
wyprzedził tylko o 1 punkt
zespół UKS 12 BATORY
VII. Trzecią lokatę zajęła drużyna OKS OZ, która po raz pierwszy brała
udział w rozgrywkach piątkowskiej ligi. Najlepszym
strzelcem został zawodnik
zespołu MŁODZI PIĄTKOWO – Oskar Plank – zdobywca 44 bramek.
Na zakończenie ligi nastąpiły dekoracje drużyn.
Nagrody, w postaci sprzętu
sportowego oraz pucharów
i piłek, otrzymały wszystkie
zespoły z miejsc od pierwszego do trzeciego. Najlepsi
strzelcy odebrali statuetki
oraz koszulki i torby sportowe. Wszystkie nagrody
wręczali pracownicy sekcji
sportu i rekreacji Poznań-

skiej Spółdzielni Mieszkaniowej: Andrzej Słabęcki –
kierownik, oraz Robert Halaburda, a także Leszek Partyński, nauczyciel z Gimnazjum nr 12 na Osiedlu
Stefana Batorego. L. Partyński zasługuje na szczególne wyróżnienie. Ten były reprezentant Polski, zawodnik czołowych klubów,
m.in. Amiki Lecha Poznań,
jest mocno zaangażowany
w rozwój sportu na Piątkowie. Znaczna część występujących w lidze młodych
zawodników to jego wychowankowie. Na wspieranie
zespołów i kibicowanie im
poświęca swoje wolne soboty i niedziele.
Do 5 kwietnia przyjmowane były zgłoszenia udziału w Piątkowskiej Lidze Piłki Nożnej, której wszystkie
mecze rozgrywane będą na
orliku przy Szkole Podstawowej nr 17 na Osiedlu Bolesława Chrobrego. W inauguracyjnych potyczkach, 13
i 14 kwietnia, uczestniczyły
54 zespoły. Grać będą z przerwą na wakacje do jesieni,
kiedy znów ligowe rozgrywki
przeniosą się do hali sportowych. Pierwsza wiosenna kolejka zakończyła się zwycięstwami COOLIOZUM w grupie Open-1, CZERWONYCH
DIABŁÓW w grupie Open-2,
RO PODOLANY w grupie B
oraz 4 KILO WYNGLA w
grupie C. Do końca jednak
wiele się może zdarzyć…
Andrzej Słabęcki
Robert Halaburda

PS. Na stronie 15 prezentujemy najlepsze drużyny
ligi halowej.

Osiedle Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego,
członkowie oczekujący

Kwiaty dla pań
Aż 17 osób wykreślonych przez Radę Nadzorczą z rejestru członków PSM złożyło odwołania od tej decyzji. 6
osób przed Walnym Zgromadzeniem PSM spłaciło swoje długi wobec
Spółdzielni, więc Zarząd
PSM zaproponował, by
uznać ich odwołania. Kil-

ka osób, które przyszły
na zebranie wytłumaczyć
swoją sytuację, uzyskało
poparcie sali. Wyjaśnienia pozostałych odczytano, ale spółdzielcy nie
przyjęli ich odwołań.
Członkowie oczekujący
nie mają obecnie możliwości nabycia mieszkania inaczej jak za sto procent ich

wartości oszacowanej przez
biegłego. Większość z nich
nie ma wystarczających na
to środków. W przypadku
zwolnienia się lokalu, Spółdzielnia proponuje osobom
zainteresowanym danym
typem mieszkania wzięcie
udziału w przetargu. Jednak członkowie oczekujący nie kupują; kolejny prze-

targ, tym razem już otwarty, odbywa się więc po godzinie i mieszkania znajdują nowych właścicieli.
Prezes Krzysztof Winiarz powiedział, że Spółdzielnia wdrożyła pilotażowo system oszczędzania
energii adapterm. Po roku zauważono oszczędnoDokończenie na stronie 7
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Osiedle Bolesława Śmiałego

5 milionów trafi na osiedla
Zebranie rozpoczęło
się od pytań na temat
wykupu od miasta Poznania gruntów pod osiedlowymi budynkami. Miasto
podniosło bowiem stawki
za użytkowanie wieczyste
gruntów. Tymczasem jest
problem z wykupem, bo
jeśli choć jeden z mieszkańców nieruchomości
posiadający pełne prawo
własności lokalu nie wyrazi zgody na wykup gruntu,
to Spółdzielnia ma związane ręce.
Aby wykupić ziemię musiałaby zmusić do tego właściciela sądownie. Grunt mogą bowiem wykupić wspólnie
wszyscy właściciele. Takie pozwy ze względów społecznych
będą trudne. Być może zainteresowani będą informowani, ile osób w nieruchomości
nie wyraża zgody na wykup
ziemi. Takie informacje pojawią się w budynkach.
Trzyletnią kadencję w
tym roku kończy Rada Nadzorcza PSM. Chęć kandydowania do niej wyraziło 37
osób. Kandydaci na każdym
z zebrań cząstkowych Walnego Zgromadzenia PSM przekonywali zebranych, że będą

jak najlepiej dbać o sprawy
spółdzielców i osiedli. Z każdego osiedla w radzie zasiadać będą 3 osoby. Po zakończeniu wszystkich części Walnego zbierze się Kolegium
Walnego Zgromadzenia, które podliczy głosy z wszystkich
osiedli i ogłosi dopiero wyniki głosowań.
Prezes Krzysztof Winiarz
powiedział przybyłym na zebranie, że wysokość zaległości czynszowych zrównała się
z przychodami z działalności gospodarczej Spółdzielni.
Dlatego, choć na razie spółdzielcy nie muszą płacić za innych, to jednak sytuacja gospodarcza może się zmienić i
wtedy decyzje o pozostawianiu w Spółdzielni dłużników
nie będą takie proste jak dziś.
Część mieszkańców niecierpliwiła się przy odczytywaniu całego listu polustracyjnego. Ryszard Frąckowiak, członek ustępującej Rady Nadzorczej przypomniał,
że dzieje się tak, by nikt nie
zarzucał iż informacje o stanie PSM przyjmuje się bez
wysłuchania opinii sprawdzających go niezależnych biegłych.
Niemal
jednogłośnie

udzielono na osiedlu absolutorium dla członków Zarządu PSM. Głosowano także nad przeznaczeniem nadwyżki bilansowej za 2012
rok. Prawie 5 mln zł trafi na wyodrębnione fundusze remontowe poszczególnych osiedli lub ogólny fundusz remontowy, względnie
fundusz zasobowy. Dochody
wypracowane na osiedlach:
Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Bolesława Śmiałego, Marysieńki,
Stefana Batorego, ul. Grobla i ul. Rubież zwiększą
fundusze remontowe osiedli. Dochody z bazy Boranta, działalności Zarządu i
Osiedla Marysieńki trafią
na ogólny fundusz remontowy Spółdzielni. Połowa
dochodu uzyskanego przez
Osiedla Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego trafi
na fundusz zasobowy PSM
tytułem zwrotu nakładów
inwestycyjnych na budowę
nowej siedziby administracji osiedli, a druga połowa
na fundusz remontowy obu
osiedli. Również część dochodu Osiedla Władysława
Łokietka (13 tys. zł) trafi
na fundusz zasobowy tytu-

łem zwrotu nakładów za wykup gruntu, pozostała część
zwiększy fundusz remontowy osiedla.
1,2 mln zł – to najwyższa suma zobowiązań, jakie podjąć może w 2014 roku Zarząd PSM na cele termomodernizacji budynków
mieszkalnych. Zgodę na to
mieszkańcy wyrazili jednomyślnie.
Na koniec odczytano
wnioski, jakie zgłosili spółdzielcy ze Śmiałego. Pierwszy dotyczył niebudowania
boiska i zagospodarowania przeznaczonej na niego
działki na parking. Drugi
– zamontowania zewnętrznych skrzynek na ulotki i
przeprogramowania kodów
przy drzwiach, bo doręczyciele niszczą drzwi wejściowe do budynków. Kolejny
– zorganizowania rejonowej
przychodni lekarskiej – udostępnienia lokalu dla przychodni. Następny wnioskodawca postulował rozwiązanie problemów związanych
z parkowaniem, a inny zapytał, czy w związku z cyfryzacją telewizji można na
dachach budynków zainstalować anteny zbiorcze. (big)

Osiedle Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego,
członkowie oczekujący

Kwiaty dla pań
Dokończenie ze strony 6

ści 5-10 procent energii. To
obiecujące. Na pytanie o kolorystykę budynków zauważył, że o gustach się nie dyskutuje, jednym kolory się
podobają, innym nie. Zaprojektowała i wykonała je profesjonalna firma.
Renata Michałowska,
nowa kierowniczka Administracji Osiedli Władysława
Jagiełły i Zygmunta Starego, odczytała sprawozdanie
napisane przez swojego poprzednika. Osiedla zamieszkuje 3394 mieszkańców, tyle co w małym miasteczku.
Ubiegłoroczną porażką jest
niewybudowanie boiska, na
które miasto nie dołożyło obiecanych stu tysięcy
złotych za pośrednictwem

samorządu pomocniczego.
Członkowie rady osiedla
zdecydowali, że wybudowany zostanie tam parking.
W przeciwnym wypadku
trzeba by zaciągnąć kredyt
w banku, a później oprócz
spłacania kredytu i odsetek
trzeba by jeszcze wykładać
pieniądze na utrzymywanie obiektu. Oprócz jednego
protestu, większość mieszkańców zaakceptowała ten
pomysł. Po odczytaniu informacji o bogatej działalności społeczno-wychowawczej
osiedli, okazało się, że dla
pań Krystyny Kaczmarek i
Grażyny Turonek przygotowano bukiety kwiatów. Wręczył je Juliusz Kubel, przewodniczący rady osiedla.
Jeden z mieszkańców za-

proponował, by na stronach
internetowych umieszczać
projekty sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej PSM.
Postulował też ogrodzenie
osiedlowych parkingów, by
służyły tylko mieszkańcom.
Będzie to jednak trudne do
wykonania, bo przez osiedle biegnie droga miejska,
której ogrodzić nie można.
Zresztą doświadczenie pobliskiego Osiedla Jana III
Sobieskiego pokazuje, że
jest to nieskuteczne. Gdy
ogrodzono parkingi na skraju osiedla, samochody przyjezdnych zaczęły parkować
wewnątrz osiedla, zwiększając ruch na spokojnych dotychczas alejkach. Stawianie tabliczek o tym, że są
to miejsca tylko dla miesz-

kańców osiedla, tym bardziej nikogo nie zniechęci.
Na osiedlach pojawiły
się urządzenia do ćwiczeń
dla seniorów. Jednak także
młodzi mieszkańcy chcieliby poćwiczyć na świeżym
powietrzu na przyrządach
dostosowanych do swoich
możliwości. Czy Spółdzielnia mogłaby się zastanowić nad urządzeniem takiego placu?
Na koniec odczytano
wnioski zgłoszone przez
mieszkańców. Była wśród
nich propozycja ujęcia w
planie prac remontowych
zamykających dostęp do
śmietników. A także, wyrażony już wcześniej postulat
prezentowania na stronie
internetowej uchwał. (big)
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LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA:

Wł. Łokietka 9 E

 podpiwniczenie budynku mieszkalnego
 zejście z zewnątrz, 4 pomieszczenia
 nadający się na sklep lub biuro
 c.o. i zaplecze sanitarne
 w dobrym stanie
 powierzchnia 62,2 m2
 czynsz ok. 1.174 zł brutto (z ogrzewaniem)
 do wynajęcia od 1. 5. 2013 r.

Informacje w Administracji Osiedla Władysława Łokietka 102
– pawilon, tel. 61 8227 461

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Obrady ostatnie w kadencji

Od
rozpatrzenia
spraw
spółdzielczych
dłużników rozpoczęło się
ostatnie w kadencji posiedzenie Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Niezależny biegły rewident, Zbigniew Ozgowicz, przedstawił osobiście członkom Rady opinię i raport z badania
sprawozdania finansowego
PSM za rok 2012. Stwierdził m.in., że sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach
przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje
potrzebne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni, jak też
jej wyniku finansowego
za miniony rok obrotowy.
Stwierdził też, że sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest też zgodne z
przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółdzielni. Członkowie Rady przyjęli opinię i raport
biegłego.
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP
przeprowadził pełną lustrację działalności Spółdzielni

od 1 stycznia 2009 r. do 31
grudnia 2011 r. W protokole lustracji zawarto zalecenie, by organy statutowe Spółdzielni rozważyły dokonanie analizy posiadanych unormowań wewnętrznych o odległych datach uchwalenia pod kątem zgodności zawartych
w nich postanowień z aktualnym porządkiem prawnym; zaktualizowały regulamin organizacyjny Spółdzielni a także podjęły działania zwiększające skuteczność windykacji zaległości
czynszowych, w szczególności opłat za lokale użytkowe. Lustratorzy stwierdzili
też, że dobre wyniki Spółdzielni to zasługa Zarządu
i Rady Nadzorczej jako organu nadzorującego.
Następnie rozpatrywano
sprawy członków oczekujących, którzy co najmniej
dwukrotnie nie skorzystali
z możliwości wzięcia udziału w przetargu na zwalniane mieszkania. Część z tych
osób przyszła na posiedzenie i udało im się przekonać członków Rady, by ci nie
wykreślili ich – zgodnie ze

statutem PSM – z rejestru
członków oczekujących.
Rada przyjęła też wyniki ekonomiczne PSM za 12
miesięcy ubiegłego roku. Na
eksploatacji w gospodarce
zasobami mieszkaniowymi
na większości osiedli wyniki były dodatnie. W niektórych grupach kosztów nastąpiły przekroczenia wydatków, jednak w innych
były oszczędności. Wyniki
rozliczeń gazu były dodatnie. Podobnie było z rozli-

czeniami zimnej wody i funduszu remontowego. Rozliczenia wywozu odpadów komunalnych również były na
plusie za wyjątkiem dwóch
osiedli, w jednym deficyt
miał pokrycie w rozliczeniu
międzyokresowym, na Osiedlu Bolesława Śmiałego tylko częściowo. Występowała tendencja spadkowa liczby zamieszkujących osiedla,
przez rok ich liczba na Piątkowie zmalała o 747 osób.
Następnie zatwierdzono
korektę Planu eksploatacji
Osiedla Jana III Sobieskiego
na ten rok. Nie wiąże się ona
jednak ze zmianą obowiązującej stawki. Podjęto także
uchwały korygujące plany
remontowe na rok 2013 dla
osiedli: Bolesława Śmiałego
oraz Władysława Jagiełły i
Zygmunta Starego.
Następnie członkowie
Rady rozpatrzyli pisma
mieszkańców z Osiedla Bolesława Śmiałego 33, Bolesława Chrobrego 27, 38 i 39.
Uzgodnili też treści odpowiedzi do wysłania autorom
wniosków i zapytań. (maja)
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Os. Stefana Batorego

Bonifikaty za wspólne działania
Rozpatrywanie przez
uczestników części Walnego Zgromadzenia PSM
na Osiedlu Stefana Batorego odwołań osób pozbawionych członkostwa wywołało dyskusję nad możliwościami wspierania
tych spółdzielców, którzy z różnych przyczyn
znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Kilka
działających spółdzielni
socjalnych nie rozwiązuje problemu, natomiast
doświadczenia z odpracowywania przez dłużników zaległych należności nie są dobre. Znikali
wraz z przekazanymi im
farbami i sprzętem.
Z problemem zadłużenia
czynszowego, które wynosi
w Spółdzielni obecnie ponad
4 mln zł, oraz skutkami malejących wpływów z tytułu
wynajmu lokali użytkowych
zmierzą się nowi członkowie
Rady Nadzorczej. W ich wyborczych prezentacjach dominowały jednak na razie zagadnienia związane z modernizacją infrastruktury technicznej osiedli oraz kwestia-

mi wykupu gruntów od miasta. Debaty nad przekształceniami własnościowymi toczą
się od wielu lat. Spółdzielcom zaangażowanym w przejęcie mieszkań na własność
trudno zrozumieć prawne
zawiłości i domagali się jak
najszybszego uzyskania pełnej własności lokalu wraz z
gruntem.
Prezes PSM, Krzysztof
Winiarz, przypomniał procedury związane z przekształceniami, zmiany w stanowiskach rad osiedlowych oraz
miasta Poznania i apelował
o cierpliwość. Rysuje się bowiem możliwość uzyskania
znaczącej 95-procentowej bonifikaty przy wykupie gruntów od miasta. Wymaga to
jednak zgodnego współdziałania Spółdzielni i wszystkich
właścicieli mieszkań. A z tym
może jednak być różnie. Jeśli
nie uda się przekonać wszystkich właścicieli do wspólnego
działania, konieczne będzie
wstąpienie na drogę sądową,
a ona znowu wydłuży proces
przekształceń.
W dyskusji nad tymi kwestiami pojawiły się też ostrze-

żenia, że przejęcie gruntów
może wiązać się z koniecznością ponoszenia kosztów
wynikających z podatku katastralnego, o którego wprowadzeniu mówi się coraz częściej. Pojawiające się w mediach zapowiedzi kolejnych
zmian w ustawie o spółdzielczości mieszkaniowej zaniepokoiły też jednego ze spółdzielców.
- Pomysłów i projektów
jest kilka, jednak wśród rządzących nie ma jednolitego
stanowiska. Spółdzielczość
przetrwała już ponad sto lat
i przetrwa zapewne kolejne
zmiany – uspokajał K. Winiarz.
Przekonywał że dobre
wyniki finansowe PSM, potwierdzane wynikami audytu i lustracji, są najlepszym dowodem sprawności
i skuteczności spółdzielczego działania. Oprócz administrowania ponad milionem metrów własnych zasobów, PSM administruje także lokalami wspólnot mieszkaniowych oraz budynkami
dewelopera.
- Na Batorego w 68 budyn-

kach mieszka obecnie ponad
7.500 osób. Na osiedlu jest
też 113 lokali użytkowych. Na
utrzymanie i remonty wydaliśmy w minionym roku ponad
3 miliony złotych. Najważniejszym przedsięwzięciem
była budowa nowego pawilonu, w którym siedzibę będą miały administracja, klub
seniora i przychodnia – mówił Janusz Piskor, kierownik
Administracji Osiedla Stefana Batorego.
Podczas dyskusji oraz w
zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia wnioskach kilkakrotnie
domagano się uporządkowania oraz ogrodzenia śmietników. Nagminnie są bowiem
do nich podrzucane śmieci.
Zmiany w gospodarowaniu
odpadami i wprowadzenie
jednolitych opłat od osoby
powinno jednak wyeliminować ten problem. Postulowano też większą dbałość o tereny zielone.
W głosowaniach uczestnicy jednogłośnie udzielili absolutoriom prezesowi Zarządu
i jego zastępcy oraz przyjęli
sprawozdania finansowe. (i)

Osiedle Jana III Sobieskiego, Marysieńki i Baranowo

Po głosowaniu mieszkańcy głosowali nogami
Ostatnia część Walnego Zgromadzenia PSM
odbyła się na Osiedlu
Jana III Sobieskiego 14
kwietnia. Wielu przybyłych mieszkańców dotrwało zaledwie do końca prezentacji kandydatów na członków Rady
Nadzorczej PSM i głosowania na nich. Nastąpiło to po godzinie 20. Dlaczego prezentacja 35 osób
(dwoje kandydatów zrezygnowało), którym dano po
2 minuty na przedstawienie się, trwała tak długo?
Powodem była dociekliwość kilku mieszkańców osiedla, którzy kandydatom, ale
tylko tym będącym obecnie
w Radzie Nadzorczej, zadawali pytania, co zrobili dla
Spółdzielni i mieszkańców w
mijającej kadencji. Byłaby to
chwalebna ciekawość, gdyby
nie towarzyszące temu insynuacje, że nie reagowali na
„nieprawidłowości”. Zarzuty
te prokuratura umorzyła jed-

nak wiele lat temu, nie potwierdzając ich. W pewnym
momencie jeden z mieszkańców osiedla zdenerwował się
i złożył wniosek formalny, by
nie dopuszczać do powtarzania tych samych pytań, na
które organa ścigania dawno odpowiedziały, że nieprawidłowości nie było. Wezwana na pomoc radczyni prawna Spółdzielni jednak stwierdziła, że nie można głosować
ograniczania prawa zadawania pytań. Po głosowaniu na
listy kandydatów do Rady
Nadzorczej PSM większość
obecnych opuściła salę.
A tymczasem zebranie dopiero się rozpoczynało. Przed
mieszkańcami Sobieskiego,
Marysieńki i Baranowa były odwołania spółdzielców od
decyzji Rady Nadzorczej o
wykreśleniu z rejestru członków Spółdzielni, sprawozdania Zarządu, przewodniczącego Rady Nadzorczej mijającej
kadencji, kierownika administracji osiedla.

Najpierw rozpatrywano
odwołania członków mieszkających i oczekujących. Osoby, które wykreślono z rejestrów z powodu dwukrotnego nieskorzystania z wzięcia udziału w przetargu na
mieszkania, i które stanęły
przed spółdzielcami, prosząc
o uwzględnienie swoich odwołań, zyskały poparcie obecnych na sali. Oczywiście, wynik głosowania zostanie ustalony po obliczeniu głosów ze
wszystkich części Walnego.
Krzysztof Winiarz, prezes PSM, opowiedział o historii wykupu gruntów na piątkowskich osiedlach. Stwierdził też, że najwięcej przekształceń prawa do lokalu
wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
było w latach 2007-2010; w
minionych dwóch latach na
każdym z osiedli było już tylko po kilkanaście wykupów
mieszkań.
Eugeniusz Jędrzejczak,
kierownik administracji osie-

dla, w swoim sprawozdaniu
zauważył, ze obecnie głównymi robotami są modernizacje klatek schodowych, które
zakończone zostaną w przyszłym roku. Fundusz remontowy osiedla zasilany jest z
zysku gospodarczego osiedla.
Wymieniane są także poziomy kanalizacji. W tym roku
rozpoczną się remonty kapitalne loggi. Koszty eksploatacji na osiedlu w ostatnich pięciu latach wzrosły o 2,5 procent, a w wysokich budynkach o 6,5 proc.
Na koniec zebrania, które zakończyło się około godz.
23, odczytano wnioski mieszkańców. Jeden z nich postulował m.in. powołać komisję do spraw oszczędności,
zwłaszcza energii cieplnej, a
kopię odpowiedzi na wniosek
przesłać do kancelarii premiera. Wniosek drugiego mieszkańca dotyczył nieurządzania
przed blokiem 21 pokazów
sztucznych ogni podczas Dni
Piątkowa. (maja)
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Dokument o zatrudnieniu nie za każdą cenę
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, dokumentację płacową i osobową pracowników pracodawca obowiązany jest przechowywać przez 50 lat.
Istnieje jednak możliwość powierzenia tego obowiązku wyspecjalizowanym
przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników. W przypadku likwidacji przedsiębiorstwa (zakładu pracy) na zasadach
określonych w wymienionej
ustawie, dokumentacja pracownicza zostaje przekazana konkretnemu przechowawcy. Wykonywanie działalności przechowywania dokumentacji stanowi działalność gospodarczą regulowaną, tzn. oprócz spełnienia szczególnych warunków
określonych w ustawie, wymaga też uzyskania wpisu
do rejestru przechowawców
akt osobowych i płacowych
prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce
wykonywania działalności.
Marszałek województwa jest
również organem kontrolnym takiego przedsiębiorcy.
W przypadku, gdy zwracamy się do przedsiębiorstwa przechowującego dane

Elżbieta Celichowska – radca
prawny

Barbara Klimczyk,
prawnik

osobowe i płacowe o sporządzenie odpisu lub kopii
przechowywanej dokumentacji, gdyż pracodawca już
nie istnieje lub też powierzył wyspecjalizowanemu
podmiotowi przechowanie
wspomnianych dokumentów, wówczas powinniśmy
liczyć się z pewnymi kosztami. Koszty te nie są jednak
dowolne, ale również regulowane, gdyż maksymalne
stawki za te czynności zostały jednoznacznie ograniczone w Rozporządzeniu
Ministra Kultury w sprawie
określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania. I tak,
jeżeli mówimy o zaświadczeniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, w zależności od
tego, czy dany dokument
stanowi odpis, czy też tylko kopię, opłaty kształtują
się w następujący sposób:
• za sporządzenie kopii, innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu
stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzające-

go wysokość wynagrodzenia - 4 zł;
• za sporządzenie odpisu,
innego niż świadectwo
pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w
tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, za każdą rozpoczętą stronę – 8 zł;
Przedsiębiorca może w
regulaminie świadczenia
usług określić inne stawki
za wydanie dokumentów,
jednakże musi pamiętać, że
przywołane rozporządzenie
wskazuje stawki maksymalne, a zatem nie można żądać wyższej opłaty ponad
tą, jaką wskazuje rozporządzenie.

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

Co zrobić jednak, jeśli
otrzymaliśmy pismo wzywające do zapłaty niezasadnie wysokiej opłaty za wydanie dokumentów osobowo-płacowych? Wówczas, w
pierwszej kolejności należy
zwrócić się do przedsiębiorstwa, które żąda przedmiotowej opłaty o podanie zasady ustalenia takiej opłaty.
Wskazane jest także powołanie się na przepis w sprawie obowiązujących przepisów i stawek.
Jednocześnie możliwe
jest złożenie do marszałka województwa, jako organu nadzorującego tę działalność, wniosku o przeprowadzenie kontroli w danym
przedsiębiorstwie z uwagi
na stosowanie niezgodnych
z prawem stawek opłat za
wydanie dokumentów.
Elżbieta Celichowska
radca prawny
Barbara Klimczyk
prawnik
Autorki pracują w Kancelarii
Celichowski Spółka Partnerska
w Poznaniu, ul. Szkolna 5/15
www.kancelaria-csp.pl

FERIE - LATO 2013r.
Piątkowskie Centrum Kultury
zaprasza dzieci do udziału w letnich półkoloniach.
Zajęcia odbędą się w terminach:
I turnus – 1. 7 – 5. 7
II turnus – 8. 7 – 12. 7
III turnus – 15. 7 – 19. 7 IV turnus – 22. 7 – 26. 7
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
Obiad ok. godz. 14:30
W programie:
 Spotkania w P.C.K. Dąbrówka
- zajęcia plastyczne
- gry i zabawy
- spotkania integracyjne i poznawcze
 Centrum Sztuki Dziecka – Letnie Pogotowie Sztuki
 Seanse filmowe
 Zajęcia sportowe - wyjście na basen, boisko
sportowe
 NIKU – bowling
 LOK. – zajęcia na strzelnicy sportowej
 Wyjazd do ZOO
 Spotkanie z Historią i z Astronomią
Zapewniamy fachową opiekę pedagogiczną, obiad i dobrą zabawę
Zapisy od 13 maja
Informacje: Piątkowskie Centrum Kultury „Dąbrówka”,
Os. B. Chrobrego 120, Tel. 61 822 38 33
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Najlepiej zbliża wspólna praca i zabawa…

22 marca w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
nr 1 na Osiedlu Władysława Łokietka odbył się
„Dzień Węgierski”. Projekt był objęty patronatem
Honorowego Konsula Węgier oraz Wydziału Ugrofinistyki UAM i stał się wielkim, wspaniałym festynem
przyjaźni polsko-węgierskiej.
Podczas realizacji projektu wszyscy wychowankowie nasycili się kulturą,

tańcem i posiłkiem węgierskim. Poznali niektóre tajniki języka, znanych wynalazców, literatów i wiele ciekawostek dotyczących węgierskich przyjaciół. Odbyły
się przedstawienia, koncert
pieśni węgierskich, a także występy taneczne młodzieży ze szkoły baletowej
i zespołu tańca „Piroska”.
Przez cały dzień uczniom
towarzyszyli również studenci Wydziału Ugrofini-

styki UAM, którzy prowadzili lekcje i wykłady na temat Węgier.
Od tego dnia przedszkolaki, uczniowie młodsi i
starsi Zespołu na Łokietka
znają podstawowe słowa, zabawy oraz filmy dla dzieci
charakterystyczne dla kultury węgierskiej. Udowodnili to, biorąc udział w różnorodnych konkursach i prezentacjach.
Projekt „Dzień Węgier-

Pokazali swoje dzieła
W Klubie Seniora Hetman na Osiedlu Jana III Sobieskiego prężnie działa sekcja plastyczna. Pod okiem
fachowców seniorzy uczą
się mało znanych technik
zdobienia przedmiotów –
decoupage’u. 18 i 19 kwietnia otwarta była wystawa
prac florystycznych i decoupage wykonanych przez
klubowiczów. Większość
zachwycała pomysłowością
i precyzją wykonania. (big))

ski” zjednoczył rodziców,
dzieci, nauczycieli, studentów i wielu przyjaciół Zespołu we wspólnej pracy i
zabawie. Za pomoc organizatorzy szczególnie dziękują licznym sponsorom indywidualnym, Radzie Osiedla
Naramowice, Piekarni Maciejewscy i wszystkim, którzy z ogromnym zaangażowaniem przyczynili się do
uświetnienia tego dnia.
Katarzyna Buziak
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Prosto z miasta

Nasze poznańskie rekordy
Jest pięknie, wiosna
wreszcie zawitała i zewsząd
atakują nas informacje o rekordowych osiągnięciach Poznania i jego mieszkańców.
Niby kryzys i w ogóle ciężko,
a na Motor Show ludzie walili jak za najlepszych targowych czasów. Takiej frekwencji na MTP dawno nie widziano. Tysiące miłośników
motoryzacji przyglądało się
czterem kółkom w najróżniejszej postaci i marzyło, że może kiedyś będą nie tylko patrzeć na niezwykłe wehikuły,
ale także nimi jeździć.

Zanim jednak to nastąpi
(jeśli w ogóle nastąpi), mogą
sobie do woli pobiegać w wiosennym półmaratonie. W tym
roku wzięła w nim udział rekordowa liczba uczestników.
Pęd do biegania po Poznaniu
jest coraz większy, nawet prezydent miasta ochoczo staje

w szranki. Oczywiście, przebiec się w doborowym towarzystwie mają prawo wszyscy, ale zwyciężyć mogą tylko zawodnicy z Afryki. Tak
dzieje się jednak we wszystkich słynnych maratonach,
a to oznacza, że nad Wartą
też zrobiło się bardzo światowo. Ciesząc się z rekordowych osiągnięć naszego miasta na niwie motoryzacyjnej
i sportowej, wypada zauważyć, że koegzystencja kierowców i biegaczy na ulicach powoduje także rekordowe komplikacje komunikacyjne. Ale
one w Poznaniu są już tak
długotrwałe i powszechne,
że mało kogo z prawdziwych
poznaniaków jeszcze dziwią.

Kolejny sukces odnotowujemy też w poznańskim ZOO,
które niegdyś rozsławił na cały świat młody słoń podejrzewany o seksualne skłonno-

ści ku pobratymcom tej samej płci. Rozgłos podtrzymała
nowoczesna słoniarnia zbudowana z pomocą unijnych funduszy. Słonie w Poznaniu mają się więc lepiej niż na sawannie, a kierownictwo ZOO postanowiło umilić życie niedźwiedziom. Dla sympatycznych
misiów budowana jest także nowoczesna i ekskluzywna garsoniera z wygodami.
Luksusowa niedźwiedziarnia
z pewnością przyciągnie rekordowe tłumy zwiedzających.

Potwierdzeniem poznańskich rekordów jest uhonorowanie miasta po raz trzeci z
rzędu nagrodą Superbrands
przyznawaną przez światową organizację, która rozdaje
takie brandy bodaj aż w 85
krajach. Członkowie tej organizacji cieszą się z przyznania nagród, a jeszcze bardziej
uhonorowani nimi włodarze

miasta, tylko poznaniacy mogą się trochę dziwić. Tyle zacnych i gospodarnych miast
nie zasłużyło na takie honory. A tu Poznań, miasto z
kiepską infrastrukturą techniczną, niepotrafiące ukończyć wielu inwestycji rozpoczętych jeszcze na Euro, mające ciągle problemy z komunikacją, kanalizacją i pauperyzacją, otrzymuje po raz kolejny wielce zaszczytne wyróżnienie. Po prostu świat jest
już tak dziwnie urządzony, że
jedne miasta mają sprawnie
kursujące autobusy, tramwaje a nawet metro oraz uporządkowane kwestie komunalne, a inne mają tylko zaszczytne tytuły i nagrody. A
tych Poznań zbiera ostatnio
rekordowo dużo. Co jednak
z tych poznańskich rekordów
i sukcesów wynika dla mieszkańców?
WIST

Piątkowskie opowieści

Piątkowskie świątynie
Na Osiedlu Bolesława
Śmiałego od niedawna mamy
kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Pierwsza, tymczasowa kaplica została poświęcona 23 grudnia
1990 roku przez arcybiskupa
Jerzego Strobę, ale oficjalna erekcja parafii nastąpiła
1 stycznia 1992 roku – czyli
w ubiegłym roku przypadło
dwudziestolecie istnienia tej
wspólnoty religijnej.
W październiku 1995 roku rozpoczęto prace budowlane związane z postawieniem nowego kościoła, według projektu Eugeniusza
Skrzypczaka, a w cztery lata
później, 21 marca 1999 roku arcybiskup Juliusz Paetz
dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod świątynię. Pierwszą
pasterkę odprawiono w niej
25 grudnia 2001 r. W niecały rok później przystąpiono do budowy wieży, ukończonej w październiku 2004
roku; wkrótce poświęcono
i uruchomiono na niej no-

wy, półtonowy dzwon. Ważnym akcentem kultowym było wprowadzenie do kościoła relikwii św. Stanisława,
5 października 2005 r. Prace budowlane przy kościele
trwały jeszcze przez cztery
kolejne lata, oficjalna uroczystość poświęcenia świątyni przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, odbyła
się 8 maja 2012 roku. Można więc powiedzieć, że jest
to „najmłodszy” stażem kościół na osiedlach piątkowskich. Równolegle, w latach
2010-2011 budowano dom
parafialny.
Kto zdąża na cmentarz
przy ulicy Wojciechowskiego czy przechodzi koło Piątkowskiego Centrum Kultury
„Dąbrówka”, nie może nie
zauważyć skromnego wyglądem kościoła pw. Opatrzności Bożej przy ul. Wacława
Gieburowskiego, na Osiedlu
Bolesława Chrobrego. Tradycja parafii jest dość długa, bo już w okresie międzywojennym, w 1935 roku,

mieszkańcy Piątkowa starali
się o powołanie nowej parafii
i budowę kościoła. Ostatecznie jednak dopiero w 1959
roku podjęto (bezskuteczną)
próbę u władz państwowych
o wyrażenie zgody na powołanie parafii i budowę nowego kościoła. Zatem władze
duchowne zezwoliły na odprawianie mszy dla okolicznych mieszkańców w kaplicy przedpogrzebowej pobliskiego cmentarza parafii św.
Stanisława Kostki. Wreszcie
udało się zdobyć pozwolenie
na budowę „wiaty katechetycznej”, którą zaczęto budować 21 lipca 1980 roku,
już w zmieniającej się sytuacji politycznej w kraju. 1 lipca następnego roku arcybiskup Jerzy Stroba otworzył
Ośrodek Duszpasterski pw.
Opatrzności Bożej, a 1 lutego 1983 roku oficjalnie erygowano parafię pod owym
wezwaniem.
Piszący te słowa pamięta, jak w początkach lat
osiemdziesiątych, równole-

(3)

gle z budową „Dąbrówki” i
stojących przed nią wieżowców, zaczęto gromadzenie
materiałów budowlanych na
nowy dom parafialny, który
wkrótce stanął na miejscu
bodajże, domku grabarza.
Kolejną inwestycją były garaże. Jednak oficjalnego poświęcenia ołtarza i kościoła,
arcybiskup Stanisław Gądecki dokonał dopiero 15
grudnia 2002 roku.
Świątynia prezentuje się
skromnie, wyglądem bardziej przypomina barak,
magazyn, niż kościół. A jednak jest w stanie zaspokoić
potrzeby duchowe parafian
mieszkających na południowym Piątkowie. Od kilku
lat obok świątyni stoi specyficznego kształtu dzwonnica. Przypomnijmy: położony obok cmentarz nie jest
nekropolią tej parafii, lecz
od początku istnienia (od
1933 roku) należy do parafii św. Stanisława Kostki,
na Winiarach.
Marek Rezler
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Kilka uwag o zwracaniu uwagi dzieciom
Jaka jest najbardziej oczywista reakcja, kiedy
dziecko coś przeskrobie? Zwrócić mu uwagę, czyli
poinformować, że źle się zachowało.
Zwracanie uwagi przybiera różne formy. Od „jesteś
niegrzeczny” przez „uspokój się”, „przestań się tak zachowywać” po bardziej konkretne „nie wolno bić brata” czy
„popsułeś zabawkę”. W naszym przekonaniu, reakcją na
zwrócenie uwagi powinna być skrucha i zawstydzenie się
małego winowajcy oraz gorące postanowienie, że już nigdy tak nie zrobi. Jednak teoria swoje, a praktyka swoje.
Reprymendy dorosłych spotykają się z bardzo różnymi reakcjami dzieci. Niektóre maluchy z uśmiechem robią dalej to samo. Niektóre zachowują się tak, jakbyśmy powiedzieli: „świetne – zrób to jeszcze raz”. Jeszcze inne robią
wrażenie jakby nie wiedziały, o co nam chodzi, albo nagle
ogłuchły. Inne przestają rozrabiać na kilka albo kilkanaście minut. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego, mimo takich doświadczeń, nadal uważamy zwrócenie uwagi dziecku za nasz obowiązek? Wszystko to ma związek z głęboko zakorzenionymi mitami na temat wychowania dzieci.
Mit pierwszy to częste przekonanie, że zwrócenie
uwagi jest karą. Uwaga rodziców jest dziecku niezbędna
do rozwoju. Zwracając uwagę, zaspokajamy tak ważną dla
dziecka potrzebę. Dlatego, jeśli jakieś zachowanie wywołuje nasze zainteresowanie, dziecko będzie je powtarzać.
Sprawdzając przy okazji, czy zareagujemy tak samo. Dlatego lepiej, zamiast zwracać uwagę dziecku, kiedy coś zbroi,
zwracać uwagę na dziecko tak często, jak tego potrzebuje.
Kolejnym stereotypem jest przeświadczenie rodziców,
że jak dziecko dowie się, że coś źle robi, to się poprawi.
Nieprawda! Po pierwsze, nieodpowiednie zachowanie dziecka, szczególnie małego, rzadko jest świadome i zaplanowane. Najczęściej jest tylko reakcją na coś. Nie znając przyczyny zachowania, rzadko mamy szansę wpłynąć na jego
zmianę. Po drugie, dziecko, które ciągle słyszy, że jest złe
lub, że źle robi, ma szansę się zmienić – na gorsze. Bardziej przyda mu się podpowiedź, jak może naprawić swój
błąd lub uniknąć go w przyszłości.
Trzecim zarzutem wobec dzieci, który często słyszę
od rodziców w gabinecie, jest „ono robi to mi/nam specjalnie”. Niekoniecznie. Często zachowanie dziecka interpretujemy jako złośliwość czy lenistwo i tak je nazywamy.
To sprawia, że dziecko poddaje się naszemu punktowi widzenia. Dlatego lepiej mówić dziecku, że w nie wierzymy
i doceniać jego dobre intencje.
Wśród rodziców panuje też powszechne przekonanie,
że dziecko samo wie, o co nam chodzi. Nieprawda! Czasem formułujemy uwagę tak ogólnikowo, że dziecko nie
ma szans zrozumieć, o co nam chodzi. Tak jest wtedy, gdy
mówimy do niego na przykład, „bądź grzeczny” czy „uspokój się” itp. Czasem jednak jest tak, że dziecko doskonale
wie, że dane zachowanie nam się nie podoba, a mimo to
powtarza je – to najlepszy dowód na to, że nasza strategia nie działa. Kiedy dziecko trzyma w ręku niebezpiecz-

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

ne narzędzie albo bije kolegę, zamiast mówić do dziecka,
trzeba przerwać takie zachowanie i zadbać o jego (lub kolegi) bezpieczeństwo. Jeśli będziemy w takiej sytuacji tylko tłumaczyć, dziecko pomyśli, że sprawa nie jest widać
taka poważna.
Czas na tłumaczenie jest podczas spokojnej rozmowy, a
nie gdy chcemy przerwać jakąś czynność. Rodzice czasem
przekonani są, że jak dziecko zrobi coś złego lub popełni
błąd, trzeba mu to koniecznie pokazać, by zaniechało takiego zachowania w przyszłości. Ta strategia nie jest skuteczna. Kiedy zwracamy dziecku uwagę, tak naprawdę dekoncentrujemy dziecko – zamiast myśleć o koledze, który
płacze, myśli o tym, że mama ma do niego znowu pretensje. Zamiast zawstydzać, lepiej zaproponować więc dziecku, że razem poszukamy sposobu, jak błąd naprawić. Kiedy widzimy, że dziecko rozumie swój błąd i próbuje go naprawić, można w ogóle nie zwracać uwagi.
Wychowawczym grzechem, jest przekonanie, że jak
nie zwrócę uwagi, to dziecko pomyśli, że akceptuję jego
złe zachowanie. Nieprawda! Najczęściej dziecko wie, jakie zdanie mamy na temat danego zachowania. Powtarzanie tego bez końca jest podważaniem wiary w inteligencję dziecka. Możemy nie lubić danego zachowania, ale jeśli coś już się stało, to nie mamy na to wpływu, postarajmy się nie narzekać.
Kolejnym mitem jest opinia, że dziecko się poprawi,
jak będzie wiedziało, czego ma nie robić. Niezupełnie. Jeśli powiemy dziecku tylko, czego ma nie robić, to istnieje
spora szansa, że zrobi to jeszcze raz. W przypadku małego dziecka dużo lepiej niż karcenie słowne działa odwracanie uwagi i dawanie dziecku wyboru. W przypadku dzieci
w każdym wieku warto też jasno mówić, jakiego zachowania oczekujemy w zamian.
Nie oczekujmy też, że jak zwrócimy dziecku uwagę,
to ono powinno przeprosić. Przepraszanie ma sens, kiedy
płynie z serca. Jeśli jest tylko spełnieniem polecenia, najczęściej wiąże się z poczuciem krzywdy dziecka. Zamiast
uczyć empatii, można w ten sposób nauczyć braku wrażliwości. Niektóre dzieci uważają, że jak przeproszą, dostaną karę, to już są kwita i mogą zacząć się źle zachowywać od nowa. Najcenniejsze dla dziecka ponad wszystko
jest spędzanie z nim czasu, a w wychowaniu najważniejsze
jest zwracać uwagę na dziecko, a nie na każde jego niepożądane zachowanie. Zawsze też warto pamiętać, że najlepszą metodą wychowawczą, jak mówi stare przysłowie, jest
„najlepszy wykład, to własny przykład”.
Małgorzata Remlein
psycholog

Autorka tekstu jest psychologiem. Prowadzi psychoterapię
indywidualną oraz terapię par. Pracuje z osobami nad poprawą ich samopoczucia psychicznego i fizycznego, budowaniem
poczucia własnej wartości, głębszym poznaniem siebie i uporządkowaniem relacji z innymi. Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod
postacią psychosomatyczną oraz zaburzeń lękowych. Prowadzi
warsztaty dla osób, które chcą budować dobre relacje i tworzyć szczęśliwe związki. Gabinet Psychologiczny – 660 140 88
lub www.malgorzataremlein.pl

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

Tel. 61 822 78 57, 601 56 87 32
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REGION
W HISZPANII

1

WIELKA
FLOTA
WOJENNA

TEN

MIRAŻ

DAWNY
SŁUGA

SKAŁA
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SKRÓTOWIEC

10
IMPERATOR

7

PŁASZCZ
BEDUINÓW

Krzyżówka
z Echem

MATKA
PERSEUSZA

Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru brzmiało: Miesiąc Walnego.

HUMORKI

SŁOWIAŃSKA
WENUS

WĘŻOWA
SPÓŁGŁOSKA

MIESIĄC
AMORA

3
UBEZPIECZENIE

RODNIK
KWASOWY

12
OD RANA
DO RANA

NIE POD
LECZ...

11

POTOCZNIE
ROBINIA

6

POST
ARABA

MONTEZUMA

IMIĘ
SCHWARZENEGGERA

O SOBIE

RZYMSKA
RZEKA
URAZA

SZATAN

LARUM

SKUPIENIE

5
LEK
Z RYBY

KURS,
MODA

OBRZEŻE

2

13

TRUNEK
Z KARAIBÓW

RZEKA
W
KATOWICACH

SYSTEM
PRACY

9

4

DŹWIĘK
GAMY

8



- Doktorze, znowu swędzi
mnie całe ciało.
- Robił pan tak, jak kazałem? Kąpiel nie pomogła?
- Pomogła, ale na miesiąc.
Teraz od nowa to samo…

1

BABA...

PRZYSMAK
MAŁPY



Akademik, koniec sesji.
Student pyta kolegę:
- No i co, zdałeś coś w
tej sesji?
- Tak, pościel.

Krzyżówka nr 5

ZŁY PO
ANGIELSKU

PSEUDONIM
STACHURY

Świeżo poślubiony małżonek pisze do mamy z podróży poślubnej: „Mamo, jestem
zadowolony i zadbany, żona
spisuje się na medal.”
- Ledwo co wzięli ślub –
denerwuje się kobieta – a ta
już nauczyła go kłamać.

2

3

4

5

6

7

9 10 11 12 13 14
14

Gwiazdy mówią... po naszymu 
Wiara ino wew te gwiazdy szpycuje, kalafy zadziyro jak kejter do księżyca abo w cajtungi je ciyngiem wtyko. Nasze „Echo” tyż gorsze nie
może być i swój horoskop musi mieć leżeć na zadniej stronie. Blubry o przyszłości im barzy tajemnicze, tym prawdziwsze, dlatego podajemy je po
naszymu. Jeśli ktoś nie rozumie, niech mu gzuby abo jaki wuja objaśni.
BARAN (21.03 - 20.04). Nie czas na nygusowanie, wystawianie kalafy na słonyszko abo gapienie się wew komputer. Trza
się akuratnie przyłożyć do porządnej roboty i chapać, ile wlezie.
BYK (21.04 - 21.05). Zez wielgim szwungiem zabieraj się do
wiosennych porzundków wew chałupie, ogrodzie i całkiej famule.
Zwłaszcza szczuny i kejtra trza poustawiać jak należy.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Trochę chapaniny przed tobą,
ale zaś potem uzorgujesz pełną kabzę bejmów. Z ich wuchtą będziesz se mógł do woli lofrować po cołkiem świecie.
RAK (22.06 - 22.07). Nie jest z ciebie taki znowu wielki nyrol,
przestań więc szporać bez przerwy. Daj se nieco luzu i fundnij famule nowe jupki czy insze dyrdony, abo zaproś jaką melę na słodkie.
LEW (23.07 - 22.08). Całkiem szportowny szczun z ciebie
i masz sporo fifnych pomysłów. Ze szwungiem wprowadzaj je w życie, a bejmy same skapną i uznanie wiary też.
PANNA (23.08 - 22.09). Przestań się już borchać i brynczeć na famułę. Zabierz ją do marketu i lajsnij jaką nowiznę, abo
też zafunduj słodkie. I nie próbuj za wiele szporać podczas tego
wspólnego wygibu.

WAGA (23.09 - 22.10). Wymysłami i brynczeniem szefów
wew robocie zbytnio się nie przejmuj. Jakoś to przepynkasz. Daj
se tylko więcej luzu i bez gapienia się na innych z fifem rób swoje.
SKORPION (23.10 - 22.11). Ze swoją eką trzeba dobrze żyć.
Przestań się więc borchać na kumpli i zróbcie razem jaki wygib za
miasto. Nocne lofrowanie i blubranie tyż będzie ciekawe.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Wew chałupie nazbierało się zbyrów i inszych klamotów. Najlepiej wyćpnąć je na gemyle, i lajsnąć se
nowe szafonierki. Warto tyż zaprowadzić porzundek wew kwitach.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Za frechownie wew robocie
se nie poczynaj, ani tyż mądrego nie udawaj, bo se ino poruty narobisz abo jeszcze całkiem niepotrzebnie w kinol zarobisz.
WODNIK (21.01 - 20.02). Szykuje się parę dni laby i słodkiego nygusowania. Ale zaś na balangach miej się na baczności,
kabzy pilnuj i przed wiarą zbytnio się nie staluj.
RYBY (21.02 - 20.03). Zez wiosennym słonyszkiem wuchta
głupich, ale zaś całkiem przyjemnych myśli przychodzi ci do łba.
Lepiej jednak za wiela się nie staluj ani frechownie se nie poczynaj.

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, Os. B. Chrobrego 117, pokój 81, www.echopiatkowa.pl,
e-mail: echopiatkowa@o2.pl. Dyżur red. poniedziałki 16.30 - 17.00. Druk: Drukarnia Colgraf. Nakład 3000 egz.
Przedruk z Echa Piątkowa dozwolony wyłącznie z podaniem źródła. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do opracowania
redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów.
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Wygrani ligi halowej

CZERWONE DIABŁY - II miejsce w grupie OPEN
UKS BATORY - I miejsce w grupie Open

RO PODOLANY - I miejsce grupa B
NIC TU PO NAS - III miejsce w grupie Open

NIC TU PO NAS FUTURE - I miejsce w grupie C
UKS BATORY VII - II miejsce w grupie B

FC NOWA WIEŚ - II miejsce grupa C

OKS OZ - III miejsce w grupie B
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Kolorowe dni przedszkolaków
ły też zrobione z odpadów
zabawki. Zielniak, maskotka portalu zielonalekcja.pl
zadziwił się żywą grą planszową i sprawnym rozwiązywaniem zadań.
Każdy dzień miał inny kolor. Dzień brązowy to
dzień lasu, dzień zielony był
dniem wiosny i spotkania z
Zielniakiem. W dzień niebieski obchodzono dzień wody. Nawet maluszki poznały
jej siłę, biorąc udział w zabawach badawczych.
Marzena Achtenberg

Przedszkolne Dni Dla
Klimatu – to tytuł spotkań, jakie od 15 do
25 marca odbywały się
w Przedszkolu „Królewny Śnieżki” w Poznaniu.
Każdego dnia dzieci zapraszały gości i utrwalały wiedzę na temat ochrony przyrody i segregacji
odpadów.
Na spotkaniu z przedstawicielem Fundacji ARKA utwierdziły się w przekonaniu, że to nie krasno-

ludki palą śmieci, dowiedziały się też, jakie czekają
nas zmiany klimatu i co się
z tym wiąże. Zastanawiały
się, jak mogą pomóc naszej
planecie.
Na spotkaniu z Felkiem Flaszką, maskotką
Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Poznaniu, utrwaliły wiadomości na temat segregacji
odpadów. Felek pochwalił
przedszkolaków za ogromną wiedzę. Dzieci pokaza-

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

