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ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY 

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

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

www.psm.poznan.pl

Szkoła Fair Trade 
Certyfikat Szkoły Przyjaznej dla Sprawiedliwego Han-

dlu otrzymała na początku maja Piątkowska Szkoła Spo-
łeczna im. Wandy Błeńskiej. Wyróżnienie jest tym więk-
sze, że szkoła z Poznaniu jest pierwszą w kraju wyróżnioną 
w ten sposób. Więcej piszemy o tym na str. 5.

Fot. – Małgorzata Dominikowska
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tani-kurier.net
Punkt przyjęć przesyłek 

kurierskich
na Piątkowie już otwarty!!!

- paczka standardowa od 14 zł brutto
- paczka niestandardowa od 20 zł brutto
- przesyłki gabarytowe od 30 zł brutto
- zwrot pobrania w 3 dni robocze

PROFESJONALNA OBSŁUGA
Zapraszamy: Pn-Pt 9.00-17.00

ul. Wiechowicza/pawilony  
os. B. Śmiałego za bankiem PKO

☎ 881 511 051; 
www.tani-kurier.net

Zapraszamy do nowo otwartego biura
UBEZPIECZENIA-KREDYTY-NIERUCHOMOŚCI

Szeroka oferta ubezpieczeń 
OC, AC, DOM, MIESZKANIE, NA ŻYCIE,

KREDYTY, CHWILÓWKI.
Przykładowe stawki OC:

poj. 1,6 - 456,00 zł, poj.2,0 - 557,00 zł
poj.2,5 - 581,00 zł

Os. Władysława Łokietka 9e
tel.  725-112-763    722-271-200

Łowcy elektrośmieci
Szkoła Podstawowa nr 34 na Os. Boleslawa Śmiałego 

wzięła udział w konkursie „Zostań łowcą Elektrośmieci” 
ogłoszonym przez firmę EKOMYST. Celem konkursu by-
ło propagowanie zachowań ekologicznych oraz podnosze-
nie świadomości ekologicznej wśród uczniów. Szkoła zaję-
ła pierwsze miejsce wśród szkół podstawowych czterech 
pobliskich powiatów. (emzetka)

Fot. – Maria Z ielińska
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Poznań, os. Przyjaźni 21N/144
obok kliniki weterynaryjnej i „Netto”

codziennie od godz. 8.00
Wystawiam recepty ulgowe

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.

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

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

ZAKŁAD INSTALACYJNY 

WOD. KAN., GAZ I C.O.

Marek Grzelak

„Po sąsiedzku”

Oś. Wł Jagiełły 7/4, 60-690 Poznań
tel. 61 825 22 86, 601 776 706

Wkrótce Dni Piątkowa
Tegoroczne Dni Piątkowa planowane są 

w sobotę 28 czerwca. 
Podobnie jak w poprzednich latach odbędą się 
na Osiedlu Jana III Sobieskiego. Ich program 

zamieścimy w kolejnym numerze Echa.

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 

POGOTOWIE

Komputerowe

tel. 

693 313 315

ADRES
os. J III Sobieskiego Pawilon 18

(przy alejce spacerowej 
w pobliżu sklepu Biedronka)

www.MagdalenaW.pl

KWIACIARNIA
∙  bukiety
 ∙  wiązanki
 ∙  upominki
  ∙  dostarczamy kwiaty

PASMANTERIA
 •  duży wybór włóczek, 

aplikacji i dodatków

Nowa Większa 
po remoncie

ul. Dzięgielowa 27
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Nowa Rada Osiedli  
Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego

Na zebranie wyborcze do 
Rady Osiedli Władysława 
Jagiełły i Zygmunta Stare-
go przyszło 36 spółdzielców. 
Obecni zgłosili 11 kandyda-
tur, dwie panie nie wyrazi-
ły zgody na kandydowanie. 
W wyborcze szranki stanę-
ło więc 9 kandydatów. Ra-
da liczyć będzie 7 członków.

Wszyscy kandydaci po 

kolei się przedstawili. Zwy-
kle mówili o sobie, swoim 
stanie rodzinnym i o tym, 
że nie zalegają z płatnościa-
mi wobec Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. Jeden 
z kandydatów zadeklarował, 
że jest zwolennikiem spół-
dzielczego funduszu remon-
towego, w którym z drobnych 
kwot wszystkich wykonywa-

ne są po kolei duże remon-
ty. Inny powiedział, że w ra-
zie wybrania go do Rady bę-
dzie walczył o zmniejszenie 
stawki remontowej, bo jego 
zdaniem jest za duża. Chciał-
by też doprowadzić do sprzą-
tania klatek schodowych w 
ramach kosztów już istnie-
jących, konkretnie – obniże-
nia stawki administracyjnej.

W tajnym głosowaniu 
wybrano Radę w następują-
cym składzie (kolejność al-
fabetyczna):

1. Janusz Gorczyca
2. Zbigniew Gruszka
3. Krystyna Kaczmarek
4. Marek Kluj
5. Juliusz Kubel
6. Aleksander Kozłowski
7. Tadeusz Młochowski.

Dyskoteka z Gargamelem i inne atrakcje
Jak Dzień Dziecka, to 

tylko na Osiedlu Włady-
sława Jagiełły. Tam od 
lat odbywa się największy 
festy n na Piątkowie. Tak 
będzie i w tym roku na 
placu przy budynku nr 5.

Otwarcie festynu nastąpi 
31 maja w samo południe. 
Dzieci i rodziców powita-
ją Kubuś Puchatek z Tygry-
skiem. Zaraz potem wystą-

pi dziecięca grupa taneczno-
-wokalna New Voice, którą 
o godz. 13 zmieni młodzieżo-
wa grupa BEE ZEE. O godz. 
14 zaprezentuje się dziecięca 
grupa baletowa. Kwadrans 
później rozpoczną się konkur-
sy z nagrodami oraz wspólne 
śpiewanie piosenek. O 14.45 
– bajka dla dzieci – Kot 
w butach, a o 15 – zumba 
dla dzieci i młodzieży.

O godz. 15.20 – kon-
kursy i piosenki z Kró-
lewną Śnieżką, o godz. 16 
– SMERFY – teatralne 
przedstawienie dla dzieci i 
dorosłych. O 17.20 rozpocz-
nie się dyskoteka dla dzieci 
z Gargamelem i Smurfami.

Zaplanowano wiele do-
datkowych atrakcji. Będzie 
trampolina, basen z kolo-
rowymi piłeczkami, dmu-

chana zjeżdżalnia, malowa-
nie twarzy, kolejka na szy-
nach, prezentacja sprzętu 
Straży Miejskiej, prezenta-
cja tradycyjnego rzemiosła 
wraz ze zwierzętami do-
mowymi. Będzie też wie-
le słodyczy ufundowanych 
przez Żabkę. W trakcie fe-
stynu wykonywany będzie 
też pomiar ciśnienia tętni-
czego. (na)

♦  10 i 11 kwietnia  czterech funkcjonariu-
szy z piątkowskiego referatu Straży Miej-
skiej Poznania zabezpieczało miejsce 
znalezienia niewybuchu przy skrzyżo-
waniu ulic Sucholeskiej i Strzeszyńskiej.

♦  W kwietniu strażnicy na koła 131 nie-
prawidłowo zaparkowanych pojazdów 
nałożyli blokady Pouczyli 34 kierowców, 
mandaty wręczyli 65. W dwóch przy-
padkach, gdy kierowcy nie zgadzali się 
na ukaranie, skierowali sprawy do są-
du o ukaranie.

♦  19 razy interweniowali w miejscach, 
gdzie występują przypadki spożywania 
alkoholu. W wyniku tych interwencji 
ukarali dwie osoby i pouczyli jedną.

♦  W kwietniu municypalni skontrolowa-
li 5 targowisk na Piątkowie i jedną tak-
sówkę. Nie zauważyli żadnych niepra-
widłowości.

♦  Dwóch strażników szkolnych przeprowa-
dziło kontrolę czterech placów zabaw dla 
dzieci na Osiedlu Bolesława Chrobrego. 
Kontrola dotyczyła stanu technicznego 
urządzeń. Wszystkie były bez zarzutu.

♦  Jak każdego miesiąca, odwiedzili 24 ra-
zy miejsca znane z bytowania bądź gru-
powania się osób bezdomnych. Z 29 oso-
bami przeprowadzili rozmowy na temat 
możliwości otrzymania wsparcia socjal-
nego. Żadna z nich z możliwości otrzy-
mania takiej pomocy nie chciała skorzy-
stać. Czterem bezdomnym umożliwiono 
natomiast skorzystanie z pomocy me-
dycznej, trzech nietrzeźwych bezdom-
nych przekazano do Ośrodka dla Osób 
Nietrzeźwych.

♦  W kwietniu stwierdzono jeden przypa-

dek żebractwa, na Osiedlu Jana III So-
bieskiego przy sklepie Biedronka.

♦  W kwietniu strażnicy ujawnili 13 niele-
galnych wysypisk odpadów. Do Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami zwró-
cili się z czterema wnioskami o zlece-
nie usunięcia wysypiska. Staraniem wła-
snym strażnicy doprowadzili do usunię-
cia 13 nielegalnych wysypisk (niektóre 
z poprzednich miesięcy).

♦  Skontrolowali jeden punkt zbiórki zło-
mu, w którym nie znaleźli żadnych po-
dejrzanych materiałów ani mienia sa-
morządowego.

♦  Do Związku Międzygminnego Gospodar-
ka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej 
przesłano informację, że właściciele po-
sesji przy ul. Znanieckiego, którzy nie 
złożyli deklaracji śmieciowej, przebywa-
ją za granicą.

♦  Do administracji Osiedla Bolesława 
Chrobrego zgłoszono brak znaku B-1 
(zakaz ruchu w obu kierunkach) przy 
budynku nr 38. Znak został ustawio-
ny. Zgłoszono też informację o śmie-
ciach zalegających przy pawilonie han-
dlowym nr 118.

♦  Patrol udał się na pętlę PST na Osiedle 
Jana III Sobieskiego. Przebywał tam bez-
domny mężczyzna pod wpływem alkoho-
lu. Patrol wezwał więc pogotowie ratun-
kowe, którego lekarz wydał dyspozycję 
przewiezienia mężczyzny do Centrum 
Redukcji Szkód i Wczesnej Interwencji 
Terapeutycznej. Przewozu dokonał spe-
cjalny patrol RS-13. Podobnie zakończy-
ły się interwencje 24 kwietnia na Chro-
brego 25 i 25 kwietnia koło sklepu Netto 

na Łokietka, skąd bezdomnych pijanych 
mężczyzn przewieziono do CRSiWIT.

♦  Nieco inne zakończenia miała sytuacja 
16 kwietnia, także na pętli na Sobieskie-
go. W tym przypadku lekarz pogotowia 
zadysponował przewiezienie mężczyzny 
do szpitala.

♦  Rannego gołębia i wróbla patrole prze-
wiozły do fundacji „Ptasi Azyl” w No-
wym ZOO.

♦  Podczas kontroli lasu w rezerwacie Żura-
winiec 13 kwietnia strażnicy natrafili na 
zalegające spalone śmieci. Poinformowa-
li o tym leśniczego z Zarządu Lasów Ko-
munalnych w Poznaniu. Dwa dni później 
poinformowali go również o innych zale-
gających śmieciach w tym samym lesie.

♦  16 kwietnia strażnicy przekazali poli-
cjantom z Komisariatu Policji Poznań 
Północ informację o sprzątających nie-
użytki rolne przy ul. Pomarańczowej. 
Znaleźli oni sześć sztuk broni palnej i 
amunicję.

♦  Dwa dni później policjantom przekazano 
informację o dwóch tablicach rejestracyj-
nych znalezionych przy ul. Lechickiej.

♦  24 kwietnia w komisariacie na Piątko-
wie odbyło się spotkanie policji, straży 
miejskiej, przedstawicieli rad osiedli po-
szczególnych dzielnic oraz pracowników 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i 
Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Pozna-
nia. Omawiano wdrożony w mieście pro-
jekt „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny 
mieszkaniec”. Przedstawiciele rad osie-
dli nie zgłosili uwag do pracy piątkow-
skich strażników. (rafa)

Z notatnika miejskiego strażnika
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- Zaczęło się w 2012 
roku, podczas jubileuszu 
setnych urodzin patronki 
– Wandy Błeńskiej – po-
dejmowaliśmy liczne akcje 
charytatywne. – wspomi-
na Ewa Majewska, wicedy-

rektor Piątkowskiej Szko-
ły Społecznej. – Wojciech 
Zięba, jeden z założycie-
li Polskiego Stowarzysze-
nia Sprawiedliwego Han-
dlu, zaproponował byśmy 
przyłączyli się do tego ru-

chu. Inicjatywę podjęła Da-
nuta Świątek, była dyrek-
tor szkoły. To korelowało 
z tym, co robiliśmy.

Najpierw sprawę prze-
dyskutowała rada peda-
gogiczna, potem wszyst-

Na Batorego powstaje  kompleks sportowo-rekreacyjny

Fair Trade na Piątkowie

Uroczysta lekcja z konstytucji 

Na początku kwietnia na najnow-
szej części Osiedla Stefana Batorego 
otwarto boisko piłkarskie. Powstało 
staraniem samorządowej rady Osiedla 
Piątkowo na działce udostępnionej ra-
dzie przez miasto.

Jak mówi Krystyna Kaczmarek, 
przewodnicząca Zarządu Osiedla oraz 
Piątkowianka na Piątkę sprzed dwóch 

lat, jego budowa kosztowała przeszło 
pół miliona złotych, z czego 80 procent 
pochodziło z ubiegłorocznego budżetu 
tej rady. Boisko ma wymiary 60 na 30 
metrów, sztuczną nawierzchnię. Prze-
widziano, co ważne dla mieszkańców, 
że w określonych godzinach będą mo-
gli z niego korzystać wszyscy chętni.

W tym roku obok boiska ma powstać 

też siłownia pod chmurką, podobna do 
tych, jakie powstały na Osiedlu Bolesła-
wa Chrobrego czy w pobliskim Żurawiń-
cu, oraz miejsce do gry w koszykówkę. 
Będzie też plac zabaw dla najmłodszych 
i górka do zjeżdżania na saneczkach.

Rada Osiedla Piątkowa jest radą 
samorządową, jednostką pomocniczą 
Miasta Poznania. (mb)

W przededniu „świąt majowych” w Szkole Podstawowej 
nr 34 odbył się uroczysty apel na temat Konstytucji 3 Ma-
ja. Była to lekcja patriotyzmu i historii dla uczniów, którzy 

w skupieniu i ciszy jej wysłuchali. Na zakończenie wszy-
scy chóralnie odśpiewali „Przybyli ułani” oraz „Płynie Wi-
sła, płynie”.  Gromkim oklaskom nie było końca. (emzetka)

kie klasy zapoznały się z 
ideą sprawiedliwego han-
dlu. Następnie wprowa-
dzono towary fair trade 
do uczniowskiego sklepi-
ku. Do dzisiaj można w 
nim kupić takie słody-
cze. Koordynatorem dzia-
łań jest nauczycielka Alek-
sandra Kałabun.

Sprawiedliwy handel to 
międzynarodowy ruch kon-
sumentów, organizacji po-
zarządowych, firm impor-
terskich i handlowych oraz 
spółdzielni drobnych pro-
ducentów w krajach Trze-
ciego Świata itp., którego 
celem jest pomoc w roz-
woju dla drobnych wytwór-
ców (rolników, rzemieśl-
ników) Trzeciego Świa-
ta. Posługuje się metoda-
mi wypracowanymi przez 
biznes, tworząc niezależ-
ny system handlowy o za-
sięgu globalnym. Jest to 
jeden z nurtów ekonomii 
społecznej, której naczel-
ną zasadą jest uznanie, iż 
człowiek jest ważniejszy 

Dokończenie na stronie 15
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FERIE - LATO 2014r. 
Piątkowskie Centrum Kultury  

zaprasza dzieci do udziału w letnich półkoloniach  

                

 I turnus – 30.06 – 04.07      II turnus – 07.07 – 11.07                   

III turnus – 14.07 – 18.07    IV turnus – 21.07 – 25.07 

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. 

 Seanse filmowe. 

 Zajęcia sportowe - wyjście na basen, boisko sportowe.  

 NIKU – bowling. 

 Wyjazd do ZOO.  

 Zajęcia warsztatowe i edukacyjne. 
 

Zapewniamy fachową opiekę pedagogiczną, obiad i dobrą zabawę 
 

Zapisy i informacje: Piątkowskie Centrum Kultury „Dąbrówka”, 
Os. B. Chrobrego 120, Tel. 061/822 38 33 
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XV Streetball Chalenge 
na Łokietka 

Gdy kilkanaście lat 
temu zorganizowano 
na Piątkowie pierwsze 
Otwarte Mistrzostwa 
Piątkowa w Streetbal-
lu mało kto wiedział, na 
czym polega ta gra. Jed-
nak od razu streetball zy-
skał popularność. W tym 
roku odbywają się jubile-
uszowe XV Mistrzostwa 
Piątkowa w Koszykówce 
Ulicznej Streetball Chal-
lenge.

31 maja na boiskach 
przy Szkole Podstawowej 
nr 35 na Osiedlu Władysła-
wa Łokietka rozegrany zo-
stanie turniej w pięciu ka-
tegoriach wiekowych: chłop-
ców i dziewcząt do lat 16, 
chłopców i dziewcząt do lat 
10 oraz w kategorii Open. 
Zespół składa się z czterech 
zawodników: trzech rozgry-
wających i jednego rezerwo-
wego. Drużyny w kategorii 
do 16 lat muszą mieć peł-
noletniego opiekuna. Poza 
kategoriami wiekowymi nie 
obowiązują żadne ograni-
czenia startu. Zawodnik ma 
prawo gry w jednym zespole 
w określonej kategorii.

Wpisowe wynosi po 20 
zł od zespołu, więcej pła-
cą jedynie występujący w 
grupie Open – 50 zł. Na-

tomiast reprezentacje szkół 
(karta zgłoszeniowa z pie-
czątką szkoły) biorą udział 
w turnieju bez opłaty. Zapi-
sy odbywają się do 28 maja 
w szkole na Łokietka. Licz-
ba miejsc jest ograniczona. 
Więcej informacji i regula-
min rozgrywek znajdują się 
na www.sp35.pl, pod nr tel. 
790 606 024 oraz e-mail to-
mex.m@interia.pl

System rozgrywek uza-
leżniony jest od liczby zgło-
szonych zespołów w da-
nej kategorii. Każda grupa 
wiekowa podzielona zosta-
nie na grupy eliminacyjne, 
a mecze w nich rozgrywa-
ne będą systemem każdy 
z każdym. Dwa najlepsze 
zespoły z każdej grupy eli-
minacyjnej przejdą do dru-
giej fazy rozgrywek, gdzie 
walczyć będą w danej ka-
tegorii systemem pucharo-
wym. Harmonogram roz-
grywek wywieszony zosta-
nie 30 maja w holu szkoły 
na Osiedlu Władysława Ło-
kietka 104 oraz na stronie 
www.sp35.pl

Organizatorami turnieju 
są Poznańska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa oraz Szkoła 
Podstawowa nr 35 na Osie-
dlu Władysława Łokietka. 
(big)

Wygrali gospodarze

Pod koniec kwietnia w Szkole Podstawowej nr 34 na 
Osiedlu Bolesława Śmiałego odbyły się Drużynowe Mistrzo-
stwa Szkół Podstawowych Piątkowa w Szachach Szybkich. 
Zawody sędziował znany szachista, Kuba Miedziński.

Szkołę ze Śmiałego reprezentowało czterech uczniów. 
Drużyna zajęła pierwsze miejsce, wygrywając wszystkie 
rozgrywane partie. Serdecznie gratulujemy młodym szachi-
stom. Nagrody w postaci okazałych pucharów ufundowała 
Rada Rodziców SP 34. (emzetka)        Fot. – Maria Zielińska

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Piątkowska Liga Piłki Nożnej 

Tabela po meczach rozegranych  11.5. 2014 r.
GRUPA OPEN - I 

Lp. Nazwa drużyny li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo

1 CZERWONE DIABŁY 5 15 38 7 31
2 AC MATERACE 5 15 36 7 29
3 FC NOWA WIEŚ 4 12 37 6 31
4 AC STUDIO 5 12 19 15 4
5 POZNANIACY 5 9 26 16 10
6 FC ALBATROS 4 9 18 17 1
7 PI - KO TEAM 5 7 23 16 7
8 TORPEDA MORASKO 5 6 24 16 8
9 FC LADS 4 6 13 13 0
10 PÓŁNOC - POŁUDNIE 5 6 21 24 -3
11 NON OMNIS MORIAR 

POZNAŃ
5 6 14 21 -7

12 EVERYBODY 
WINOGRADY

4 4 6 16 -10

13 WILDECKIE ORŁY 4 3 13 26 -13
14 BLUE DEVILS 5 0 9 25 -16
15 BRENDBY POZNAŃ 5 0 2 61 -59
16 MŁODE WILKI 4 -1 6 19 -13 1wo/1p

GRUPA OPEN - II
1 TG SOKÓŁ POZNAŃ 5 15 28 9 19
2 TRACK ATTACK FC 5 15 20 5 15
3 FUTURE 4 12 42 3 39
4 BALBINA 5 12 20 13 7
5 TĘGIE PYTONY 5 10 16 10 6
6 WUCHTA WIARY 5 7 12 9 3
7 GT PROJEKT 4 7 6 8 -2
8 UKS BATORY 4 6 16 12 4
9 BRYGADA NDW POZNAŃ 5 6 12 16 -4

10 FC 11 NOXAN TEAM 5 6 9 14 -5
11 GREEN SQUAD 5 3 13 17 -4
12 LEWOPRAWO 4 3 10 25 -15
13 MOBIL POZNAŃ 5 3 10 28 -18
14 BAYERN POZNAŃ 5 3 7 25 -18
15 FLORIAN SUCHY LAS 4 1 8 23 -15
16 AC MAMYKACE 4 0 6 18 -12

GRUPA  B
1 BYLE NIE DO ZERA 4 12 40 4 36
2 MŁODZI PIĄTKOWO 3 9 32 2 30
3 ATRAKCYJNY 

KAZIMIERZ
4 9 23 6 17

4 AC PAJACE 4 9 17 12 5
5 OKS  OZ 4 6 23 20 3
6 UKS 12 BATORY III 4 6 12 27 -15
7 UKS 12 BATORY II 4 5 12 9 3 1wo
8 UKS 12 BATORY VI 2 3 7 8 -1
9 FC STRZESZYN 3 3 5 15 -10
10 TG SOKÓŁ POZNAŃ - 

WINIARY
4 3 8 31 -23

11 ATOMOWA HIROSZIMA 3 0 3 14 -11
12 UKS 12 BATORY V 3 0 2 20 -18
13 MŁODE ORLIKI 2 -1 1 17 -16 1wo
14 69 ROZBÓJNIKÓW -zespół wycofany z rozgrywek

GRUPA C
1 BATORY IV 4 12 16 5 11
2 GRAMY Z FARTEM 4 9 19 10 9
3 TECHNICZNI FANTAŚCI 4 7 15 13 2
4 EVERYBODY 

WINOGRADY
4 7 14 13 1

5 NEVER BACK DOWN 4 6 10 5 5
6 KSC PIĄTKOWO 4 6 13 10 3
7 AIFAM TEAM 3 3 8 7 1
8 FC STRZESZYN 3 0 2 13 -11
9 UKS BATORY II 4 -1 2 23 -21 1wo
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KALENDARIUM PSM 
29 maja - zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM

2 czerwca -  dyżur członków RN: 
Tadeusza Jerzewskiego 
i Kazimierza Paprockiego

4 czerwca - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN

5 czerwca - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

10 czerwca - Komisja Rewizyjna RN

26 czerwca - zebranie plenarne RN PSM

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Brak problemów, to i mała frekwencja
Jak co miesiąc, kwiet-

niowe (24.) posiedzenie 
Rady Nadzorczej Poznań-
skiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej rozpoczęło się 
od rozpatrzenia spraw 
członkowskich.

Z powodu niepłacenia 
czynszu członkowie Ra-
dy postanowili pozbawić 
członkostwa w Spółdzielni 
9 osób. Uchylili też 6 swo-
ich wcześniejszych uchwał 
w przypadkach, gdy wyklu-
czeni spłacili w całości swo-
je zadłużenie. Zarząd wyco-
fał rozpatrywanie spraw 32 

członków Spółdzielni, któ-
rzy w obliczu możliwego wy-
kluczenia spłacili w całości 
lub w większej części swoje 
długi czynszowe.

Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej PSM przedstawił 

wyniki ekonomiczne Spół-
dzielni za dwa miesiące tego 
roku. Wyniki w gospodarce 
zasobami mieszkaniowymi 
na wszystkich osiedlach by-
ły dodatnie i polepszyły się 
w stosunku do stycznia. Po-
dobnie było z rozliczeniem 
gazu. Również na wszystkich 
osiedlach były środki fun-

duszu remontowego. Salda 
rozliczeniowe zimnej wody 
także były dodatnie; za wy-
jątkiem Osiedla Jana III So-
bieskiego oraz Osiedla Wła-
dysława Łokietka, na któ-
rych jednak niedobory znaj-
dowały pokrycie w rozlicze-
niu międzyokresowym kosz-
tów zużycia zimnej wody. 
Ujemne saldo odnotowano 
w rozliczeniach dźwigów na 
Osiedlu Jana III Sobieskie-
go oraz Osiedlu Bolesława 
Śmiałego.

Na podstawie korek-
ty danych uzyskanych z 
oświadczeń lokatorów o licz-
bie osób zamieszkujących 

ich gospodarstwa domowe 
10 lutego liczba ta była niż-
sza o 164 osoby w porów-
naniu do stanu na koniec 
grudnia 2013 r.

Zaległości czynszowe na 
koniec lutego z lokali miesz-
kalnych zmalały w stosun-
ku do ostatniego dnia 2013 
r. o przeszło 329 tysięcy zło-
tych (o 8,6 proc.), a z lo-
kali użytkowych wzrosły o 
przeszło 103 tys. zł (o 24,9 
proc.). Od stycznia do lute-
go do Spółdzielni wpłynęło 
47 120 zł z tytułu dodatków 
mieszkaniowych; korzysta-

ło z nich średnio co mie-
siąc 114 osób.

Następnie członkowie 
Rady omawiali Walne Zgro-
madzenie PSM, które odby-
wało się w marcu i kwiet-
niu na Piątkowie. Wicepre-
zes Michał Tokłowicz powie-
dział, że frekwencja przy-
byłych na Walne wyniosła 
około 3 procent liczby człon-
ków. Bywały lata, gdy przy-
chodziło więcej ludzi, bywa-
ły takie, że mniej. Odsetek 
wahał się od 2 do 5 procent 
uprawnionych. Zmiana sta-
tutu powinna była zwięk-
szyć zainteresowanie, tak 
się jednak nie stało. Ma-

teriały na Walne wyłożo-
ne były w administracjach 
osiedli i Zarządzie, ale ma-
ło osób skorzystało z moż-
liwości zapoznania się z ni-
mi. Przewodniczący Rady 
Nadzorczej, Rafał Kupś, za-
uważył, że mała frekwen-
cja świadczy o tym, że nie 
ma większych problemów w 
Spółdzielni. Krystyna Kacz-
marek dodała, że ludzie in-
teresowali się sprawami im 
bliskimi i wtedy zabierali 
głos. Gdy omawiano zmiany 
statutowe, opuszczali zebra-
nie. (maja)
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Nowa Rada Osiedla 
Władysława Łokietka
Dobiegła końca trzyletnia kadencja spółdzielczych 

rad osiedlowych. Cykl zebrań wyborczych na piąt-
kowskich osiedlach rozpoczęły wybory Rady Osie-
dla Władysława Łokietka, które odbyły się 14 maja. 

Śmiałemu stuknęło 30 lat

 KOMUNIKAT
Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzej-

mie informuje, iż Walne Zgromadzenie Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej odbyte w dniach 31 marca 2014 r., 2, 
4, 7, 9 i 11 kwietnia w wyniku głosowania przyjęło uchwa-
ły dotyczące poniższych spraw:

Uchwała nr 1. w sprawie odwołania członka Spółdzielni od 
uchwały Rady Nadzorczej nr 34 z dnia 25. 4. 2013 r.

Uchwała nr 2. w sprawie odwołania członka Spółdzielni od 
uchwały Rady Nadzorczej nr 35 z dnia 25. 4. 2013 r.

Uchwała nr 3. w sprawie odwołania członka Spółdzielni od 
uchwały Rady Nadzorczej nr 46 z dnia 23. 5. 2013 r.

Uchwała nr 5. w sprawie odwołania członka Spółdzielni od 
uchwały Rady Nadzorczej nr 66 z dnia 25. 7. 2013 r.

Uchwała nr 6. w sprawie odwołania członka Spółdzielni od 
uchwały Rady Nadzorczej nr 70 z dnia 25. 7. 2013 r.

Uchwała nr 7.  w sprawie odwołania członka Spółdzielni 
od uchwały Rady Nadzorczej nr 71 z dnia 25. 7. 2013 r.

Uchwała nr 8. w sprawie odwołania członka Spółdzielni 
od uchwały Rady Nadzorczej nr 57 z dnia 27. 6. 2013 r.

Uchwała nr 9. w sprawie odwołania członka Spółdzielni 
od uchwały Rady Nadzorczej nr 55 z dnia 27. 6. 2013 r.

Uchwała nr 10. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego za rok 2013.

Uchwała nr 11. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej za 2013 rok.

Uchwała nr 12. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 
2013 rok.

Uchwała nr 13. w sprawie udzielenia absolutorium Człon-
kowi Zarządu mgr. Michałowi Tokłowiczowi.

Uchwała nr 14. w sprawie udzielenia absolutorium Człon-
kowi Zarządu inż. Krzysztofowi Winiarzowi.

Uchwała nr 15. w sprawie oznaczenia najwyższej sumy 
zobowiązań, jaką może zaciągnąć Zarząd Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Uchwała nr 16. w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilan-
sowej za 2013 rok.

Uchwała nr 17. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie 
PSM.

Uchwała nr 18. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego 
Statutu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 Prezes Zarządu PSM    Z-ca Prezesa Zarządu PSM
inż. Krzysztof Winiarz    mgr Michał Tokłowicz  

W tym roku Osiedle Bolesława Śmiałego obcho-
dzi 30-lecie. Z tej okazji administracja wraz z radą 
osiedla serdecznie zapraszają wszystkich mieszkań-
ców na uroczystości rocznicowe.

7 czerwca od godziny 16  na parkingu przed administra-
cją rozpocznie się część artystyczna, w której wystąpią:
• ZESPÓŁ PIOSENKOWA KROWA – to zespół muzyczny 

bawiący dzieci i całe rodziny
• KABARET POD SPODEM
• GABRIEL FLESZAR – polski muzyk i piosenkarz , 

oprócz muzyki próbował także aktorstwa, zagrał głów-
ną rolę w polskim filmie pt. „Sezon na leszcza” w reży-
serii Bogusława Lindy

• HALINA BENEDYK I MARCO ANTONELLI – na fe-
stiwalu w Sopocie w 1984 r. zaśpiewali przebój „Fron-
tiera”.
Od godziny 20 do tańca będzie przygrywał zespół mu-

zyczny EDMUND KLAUS.

W przerwach pomiędzy występami zorganizowany zo-
stanie konkurs na temat wiedzy i znajomości Osiedla 
Bolesława Śmiałego, a w Klubie Korona czynna będzie 
wystawa zdjęć i dokumentów archiwalnych od początku 
powstania (zasiedlenia) osiedla. Dodatkowymi atrakcja-
mi dla dzieci i rodziców będzie przejazd autobusem „ogó-
rek” w godz. od 18 do 20 oraz inne konkursy.

Po ukonstytuowaniu się 
prezydium zebrania i komi-
sji skrutacyjnej przystąpiono 
do przyjmowania kandyda-
tur do 6-osobowej rady. Zgło-
szono ośmiu kandydatów.

Wszyscy przedstawili 
się uczestnikom zebrania, 
zaprezentowali dokonania 
oraz nakreślili swój pro-
gram działania. Zapowiedzi 
niektórych wzbudziły pyta-
nia i wątpliwości. Jednego 
z kandydatów ubiegającego 
się o mandat w spółdziel-
czej radzie pytano, dlacze-
go nie wsparł pisma w spra-
wie obrony spółdzielczości 
mieszkaniowej i opowiada 

się za tworzeniem wspólnot 
mieszkaniowych. Z innym, 
postulującym podjęcie dzia-
łań chroniących teren Żu-
rawińca, spierano się, co 
w tej materii już zrobiono 
i co jeszcze można zrobić.

Po zakończeniu dysku-
sji przystąpiono do tajnego 
głosowania. W jego wyni-
ku członkami Rady Osiedla 
Władysława Łokietka zosta-
li (kolejność alfabetyczna):

1.Eugeniusz Bayer
2.Lech Idasiak
3.Rafał Kupś
4.Barbara Odroń
5.Kazimierz Paprocki
6.Ewa Porada.

Wolny lokal użytkowy od zaraz
o pow. 294,2 m2

na Os. Jana III Sobieskiego pawilon 52
z przeznaczeniem na działalność biurową, 

usługową, handlową
z wyłączeniem branży spożywczej.

Lokal wyposażony we wszystkie media.
Tel. do kontaktu: 61 82 34 291

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA:
Wł. Łokietka  14 D

 podpiwniczenie budynku mieszkalnego
 osobne zejście, 5 pomieszczeń
 nadający się na biuro lub usługi 
 c.o. c.w. i zaplecze sanitarne
 w dobrym stanie
 powierzchnia 46,8 m2 
 do wynajęcia od 1. 6. 2014
 w pobliżu przychodni zdrowia
 opłata miesięczna ok. 850 zł z ogrzewaniem brutto
Informacje w Administracji Osiedla Władysława Łokietka 
102 – pawilon

tel. 61 822-74-61  adm.lokietek@psm.poznan.pl
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Paulina Czyczewska, adwokat

Podział majątku wspólnego małżonków

Zgodnie z art. 35 Kodek-
su rodzinnego i opiekuńcze-
go (kro), w czasie trwania 
wspólności majątkowej żaden 
z małżonków nie może żą-
dać podziału majątku wspól-
nego, ani w drodze umowy, 
ani przez sąd. Podstawowym 
celem wspólności majątkowej 
jest umocnienie związku mał-
żeńskiego oraz zabezpiecze-
nie rodziny, którą małżon-
kowie przez ten związek za-
łożyli. Toteż podział mająt-
ku wspólnego jest dopusz-
czalny dopiero od chwili 
ustania wspólności usta-
wowej, która wcale nie musi 
zbiegać się z chwilą ustania 
małżeństwa.

Najczęściej do podzia-
łu majątku dochodzi już 
po ustaniu związku mał-
żeńskiego, wskutek:

• rozwodu – wspólność usta-
je z chwilą uprawomocnie-
nia się wyroku

• śmierci jednego albo oboj-
ga małżonków (analogicz-
nie w przypadku uznania 
za zmarłego)

• uprawomocnienia się wyro-
ku unieważniającego mał-
żeństwo.
W czasie trwania małżeń-

stwa podział jest jednak moż-
liwy. Wspólność majątkowa 
może bowiem ustać poprzez:
• zawarcie przez małżonków 

umowy o rozdzielność ma-
jątkową (forma aktu nota-
rialnego)

• ustanowienie przez sąd, na 
wniosek jednego z małżon-
ków, rozdzielności mająt-
kowej o ile występują ku 
temu ważne powody (roz-
dzielność powstaje z dniem 
oznaczonym w wyroku, w 
wyjątkowych wypadkach 
może on być wcześniejszy 
niż dzień wytoczenia po-
wództwa)

• ustanowienie przez sąd, 
na wniosek wierzyciela jed-
nego z małżonków, roz-
dzielności majątkowej, o 
ile uprawdopodobni on że 
zaspokojenie przysługują-
cej mu wierzytelności – 
stwierdzonej tytułem wy-
konawczym – wymaga do-
konania podziału majątku 
wspólnego

• ubezwłasnowolnienie mał-
żonka

• ogłoszenie upadłości w sto-

sunku do jednego z mał-
żonków 

• orzeczenie przez sąd sepa-
racji małżonków (separa-
cja faktyczna nie powoduje 
ustania wspólności).

Z punktu widzenia po-
działu majątku ważna jest 
zasada, że oboje małżon-
kowie mają równe w nim 
udziały, o ile w umowie ma-
jątkowej nie uregulowali te-
go inaczej. Zasada równych 
udziałów nie jest jednak osta-
teczna. Zgodnie z art. 43 § 
2 kro, z ważnych powodów 
każdy z małżonków może 
żądać ustalenia udziałów 
w majątku wspólnym z 
uwzględnieniem stopnia, 
w którym każdy z nich 
przyczynił się do powsta-
nia tego majątku. (Nie ma 
możliwości ustalenia nierów-
nych udziałów małżonków 
tylko co do poszczególnych 
składników majątku). Odwo-
łanie się do ważnych powo-
dów wskazuje na względy 
natury etycznej, które spra-
wiają, że w danych okolicz-
nościach równość udziałów 
małżonków w majątku wspól-
nym wyraźnie kolidowałaby 
z zasadami współżycia spo-
łecznego. Chodzi o sytuacje, 
gdy jeden z małżonków w 
sposób rażący lub uporczy-
wy nie przyczyniał się do po-
wstania dorobku stosownie 
do posiadanych sił i możli-
wości zarobkowych. Z kolei, 

o stopniu przyczynienia się 
małżonka do powstania ma-
jątku wspólnego nie decydu-
je wyłącznie wysokość osiąga-
nych dochodów. Istotne zna-
czenie ma także nakład pra-
cy przy wychowywaniu dzieci 
i we wspólnym gospodar-
stwie domowym. Zgodnie ze 
stanowiskiem Sądu Najwyż-
szego (postanowienie z 3. 
12. 1968 r.,  III CRN 100/68, 
OSNC 1969, Nr 11, poz. 
25) żądanie z art. 43 § 2 
kro, daje możność pozba-
wienia małżonka całego 
udziału w majątku wspól-
nym, jednakże rozstrzygnię-
cie takie może zapaść tylko 
w sytuacjach wyjątkowych.

Co ważne, ani roszcze-
nie o podział majątku wspól-
nego, ani żądanie ustalenia 
nierównych udziałów w ma-
jątku wspólnym, nie ulegają 
przedawnieniu.

W następnym numerze 
zostanie przybliżony sposób 
ustalania przez sąd skład-
ników i wartości majątku 
wspólnego, w tym zasady 
rozliczeń między małżonka-
mi z tytułu poczynionych na-
kładów.

 
Adwokat Paulina Czyczewska
Autorka prowadzi Kancelarię 

w Poznaniu,
ul. Matejki 48/49 m 30, kom. 

603-721-233, 
adwokat@czyczewska.pl, 

www.czyczewska.pl

Prawie 450 tysięcy 
Wielkopolan złożyło w 
tym roku deklaracje PIT 
przez Internet. Do Urzędu 
Skarbowego Poznań Wi-
nogrady przekazano dro-
gą internetową 23.563 ze-
znań. Przypomnijmy, że 
w roku ubiegłym było ich 
tylko 15.342.

Padł kolejny rekord 
w wypełnianiu e-deklaracji, 
do północy 30 kwietnia prze-
słano 5.193.246 elektronicz-
nych PIT-ów w całej Polsce. 
Wielkopolska miała również 
w tym swój udział, w tym ro-
ku 448.580 zeznań dotarło 
do wielkopolskich urzędów 
skarbowych przez Internet. 
Liczba ta jest o ponad 140 
tysięcy większa niż w ze-
szłym roku. 

Z możliwości wypełnia-
nia zeznań drogą interneto-

wą chętnie korzystają wszyst-
kie grupy wiekowe. Jednak 
najwięcej e-deklaracji wpły-
nęło od osób w wieku od 31 
do 40 lat. Spory odsetek po-
datników rozliczających się 
przez Internet stanowią oso-

by w średnim wieku oraz 
starsze (pomiędzy 41 a 50 
oraz 51 a 60 rokiem życia). 
W gronie korzystających zna-
lazły się także osoby pomię-
dzy 61 a 70 rokiem życia, 
które wysłały ponad 8 pro-

cent wszystkich e-deklaracji. 
Co więcej, kilkadziesiąt tysię-
cy e-PITów otrzymaliśmy od 
osób powyżej 80 roku życia.

Wzrost liczby wypełnio-
nych elektronicznie deklara-
cji to w dużej mierze zasłu-
ga innowacyjnych rozwiązań 
oraz próby wyjścia naprze-
ciw potrzebom podatników, 
jaką podjęła administracja 
podatkowa. Ten rok przy-
niósł wiele nowych wyzwań 
i propozycji dla obywateli. 
Dzięki temu, ponad 140 tys. 
Wielkopolan więcej zdecydo-
wało się skorzystać z możli-
wości wypełnienia PIT przez 
Internet. Mamy nadzieję, że 
w przyszłym roku uda nam 
się przekonać kolejnych po-
datników do rozliczania się 
elektronicznie.

Barbara Dębowska
US Poznań Winogrady

Za nami szósta edycja akcji Szybki PIT
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Komu przesyła pozdrowienia
francuska fasolka?

15 kwietnia 2014 roku Klubie Li-
terackim „Dąbrówka” odbyła się ko-
lejna, VIII już, edycja konkursu li-
terackiego „Młode Pióra”. Imprezę 
zorganizował i poprowadził Jerzy 
Grupiński, opiekun klubu, członek 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

W szranki stanęła młodzież z po-
znańskich szkół ponadpodstawowych: 
Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia i 
Gimnazjum nr 11 wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 
15 oraz z „Dziupli Literackiej” Młodzie-
żowego Domu Kultury nr 1. Kibicowali 
nauczyciele: Aneta Pluta, Elżbieta Ko-
kot oraz Ludmiła Śliwieńska a także 
poznańscy literaci i dziennikarze zrze-
szeni w „Dąbrówce”. W jury zasiedli Jo-
lanta Szwarc, Barbara Lempka i Jerzy 
Grupiński.

Konkurs obejmował utwory poetyc-
kie i prozatorskie. Uczestnicy czytali po 
kilka wybranych wierszy lub fragmenty 
prozy. Gdy młodziutkim literatom trema 
odbierała głos, wspomagali ich, czyta-
jąc, Zygmunt Dekiert i Marek Słomiak. 
Profesor Ludmiła Śliwieńska, biorąca ze 
swoimi podopiecznymi udział już i w po-
przednich konkursach, zaprezentowała 
opowiadanie uczennicy Julii Andrzejew-
skiej z 11 Gimnazjum ZSO nr 15.

Po prezentacji utworów jury rozpo-
częło obrady, by wyłonić laureatów. W 
tym czasie adepci sztuki słowa wzięli 
udział w warsztatach literackich. Jako 
rozmówcy – konsultanci konkursowych 
tekstów służyli młodzieży poznańscy pi-
sarze i dziennikarze: Kalina Izabela Zio-
ła, Zygmunt Dekiert, Andrzej Szmal, 
Stanisław Szwarc, Marek Słomiak, Sta-
nisław Adamkiewicz, Jerzy Beniamin 
Zimny i Zdzisław Czwartos.

Po zakończeniu warsztatów Jolan-
ta Szwarc, przewodnicząca jury, ogłosi-
ła wyniki konkursu. Pierwsze miejsce w 
kategorii poezji za zestaw wierszy zdo-
była Kinga Kasprzyk z II klasy XVII 
LO, której opiekunem w Młodzieżowym 
Domu Kultury nr 1 jest Ewa Gajowiec-
ka. Oto jeden z wierszy Kingi:

O pornografii

Biała kartka
Wyprężyła się dumnie
Przede mną
Emanując swą nagością
Czy dozwolona jest taka rozpusta
Feromony krążą w powietrzu
Powstaje związek
Powoli kartka się zapełnia

Dwa wyróżnienia w kategorii poezji 
otrzymały Paulina Kwiecińska, uczen-
nica klasy III c Gimnazjum nr 12 im. 
Jacka Kuronia, której opiekunem jest 
Elżbieta Kokot, za wiersz „Francuska 
fasolka przesyłająca pozdrowienia z 
ekranu monitora USG” oraz Oliwia 
Nowicka z klasy I c Gimnazjum nr 11 
ZSO nr 15, którą opiekuje się Aneta Plu-
ta, za wiersz „Wolność”. Poniżej wyróż-
nione utwory:

Francuska fasolka przesyłająca 
pozdrowienia z ekranu monitora 
USG

Niemowlę płaczące
jak miauczący kot
posadził dziś fasolkę
i będzie się bawił w boga
Da jej dzień i noc
będzie ojcem i matką
a gdy się znudzi
zabierze ją na cmentarz
i własnoręcznie pochowa
w geście dobrej woli

Hej, złoty lwie
wyć do księżyca nie jest twym zadaniem
dzieci słońca nie modlą się w nocy

Wysuń pazury i wstrząśnij grzywą
Ostatni i tak będzie śmiał się wilk
który usiądzie na twoim grobie

Wolność

Zanim spłonie ostatni dom,
już nie będę zatrzymywał słów, które wy-
padają mi z ust.

Zanim runie ostatni mur,
napiszę list do Ciebie, niech pofrunie 
wprost do chmur.

Zanim wypłynie ostatnia łza,
zatrzymam w końcu rozwój ludzki, któ-
ry wiele lat już trwa.

Zanim minie następny dzień, 
nie obejrzysz się, a będziesz wolny dzię-
ki mnie.

Zanim zwiędnie ostatni kwiat,
chodź ze mną odkrywać świat!

Zanim ostatnia gwiazda zaświeci,
spójrz w górę – patrz – ktoś nad na-
mi leci!

Zanim wykrztusisz ostatnie słowo,
zaczynaj każdy dzień z uśmiechem wciąż 
na nowo i na nowo.

Zanim znowu sobie o mnie przypomnisz,
o obiecaną wolność się upomnisz.
Nie, już nie będę niemową!
Wolność – czy istnieje piękniejsze słowo?

W kategorii prozy pierwsze miejsce 
zdobyła Barbara Sowińska z klasy III 
c Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia 
(opiekunka Elżbieta Kokot) za opowiada-
nie „Nocny spacer po Poznaniu”. Oto 
fragment nagrodzonego tekstu:

Nocą nic nie wygląda jak za dnia. 
Szczególnie, gdy boisz się ciemności. Dep-
taku nie depcze już zbyt wielu ludzi. Czy 
o drugiej w nocy wszyscy już śpią? Na 
pewno nie ja. Ja idę w kierunku Stare-
go Rynku. Przyspieszam, tylko po to, by 
znaleźć się jak najszybciej pod latarnią. 
Każdy człowiek patrzy na mnie podejrzli-
wie i boję się, że zaraz wyciągnie nóż. Na 
środku Półwiejskiej ktoś leży. Może śpi? 
Może nie żyje? Jedno jest pewne, cuchnie 
alkoholem. Podobnie jak większość ludzi, 
którzy w tej chwili idą ulicą. Wygląda-
ją jak zombie z tych wszystkich słabych 
horrorów. Nocą Poznań zamienia się w 
miasto trupów.

Przyznano też trzy wyróżnienia w 
kategorii prozy. Otrzymały je uczenni-
ce Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia  
(których opiekunem jest Elżbieta Ko-
kot): Michalina Pohl z klasy III c za opo-
wiadanie bez tytułu, Julia Hajncz z kla-
sy III c za opowiadanie „Nocny spacer 
po ośnieżonym mieście” i Agnieszka 
Bucher z klasy III za opowiadanie bez 
tytułu. Proza Julii Andrzejewskiej nie 
została nagrodzona przez jury, ale uzy-
skała wysoką ocenę Jerzego Beniamina 
Zimnego, który wyróżnił młodą autor-
kę swą książką pt. „Hotel Angleterre”. 

Laureaci konkursu otrzymali dyplo-
my oraz nagrody książkowe. Już dziś za-
praszamy piszącą młodzież do udziału w 
przyszłorocznej edycji „Młodych Piór”.

Zapraszamy też wszystkich, nie-
zależnie od wieku, próbujących pi-
sać wiersze, prozę – do Klubu Lite-
rackiego „Dąbrówka”. Tu otrzyma-
ją szansę na promocję twórczości, 
rozmowy warsztatowe, prezentacje, 
także w druku, bo Klub wydaje biu-
letyn pt. „Protokół Kulturalny”.

Spotkania w sali Zarządu PSM na 
Os. Bolesława Chrobrego 117, 3 i 17 
czerwca o godzinie 18. Tel. organizato-
ra 61 8330483

Kalina Izabela Zioła
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Prosto z miasta 
Tańczą, grają i śpiewają...

Wiosna, kolorowo, rado-
śnie i bawimy się na całego. 
Tam grają, tu śpiewają. Na-
wet kobietę z brodą nagra-
dzają. Na dodatek zbiegły się 
nam dwa ładne jubileusze – 
25 rocznica pół-wolnych wy-
borów, które zapoczątkowały 
naszą demokratyzację oraz 10 
rocznica wstąpienia do Unii 
Europejskiej. I z tych okazji 
śpiewający „eksbitels” Paul 
McCartney też nas  przeko-
nuje, że dobrze jest. A może 
nawet byczo jest!


Bezprzymiotnikową demo-

krację praktykujemy dopiero 
od ćwierćwiecza. Poprzednie 
przymiotnikowe formy szla-
checka czy socjalistyczna nie 
za bardzo się sprawdziły. Jed-
nak nawet tę właściwą de-
mokrację praktykuje zaled-
wie połowa obywateli, która 
przykładnie uczestniczy w wy-
borach. Druga połowa z tego 
podstawowego narzędzia de-
mokracji nie korzysta i, jak 

wszystko na to wskazuje, ko-
rzystać nie zamierza. Chyba 
właśnie dlatego przez wybor-
cze sita przechodzą ludzie, 
którzy przejść nie powinni. 
A jednak wygrywają wybory 
i jakoś mandaty zdobywają. 
Czy to bardziej wina demo-
kracji czy wyborców?


Co tam demokracja, więk-

szy kłopot mamy z Unią Eu-
ropejską. Wydawała się nam 
instytucją mlekiem i miodem 
płynącą, a jak już się w niej 
znaleźliśmy, to okazuje się, 
że tego mleka i miodu led-
wo co kapie. Dla wszystkich 
i na wszystko nie wystarczy, 
a w dodatku najwięcej naka-
pie tym, co najbliżej źródełka 
w Brukseli siedzą. Wybrani 
właśnie europarlamentarzy-
ści już się oblizują na myśl 
o unijnych profitach. A nam 
pozostają dyskusje, ile właści-
wie unii nam potrzeba w tej 
Unii i czy w ogóle wejść, czy 
lepiej nie wchodzić do strefy 

euro. Kiedyś sobie podśpiewy-
waliśmy „wejdą nie wejdą” a 
teraz sami musimy decydo-
wać „wejść czy nie wejść”. A 
zwłaszcza, po co tam wcho-
dzić. Z Unią, która uzna-
je marchewkę za owoc i do-
kładnie określa dopuszczalne  
rozmiary krzywizny  banana 
bywa śmiesznie, ale wesoło to 
chyba nie jest.


Co innego na poznańskim 

Starym Rynku. Tam jest weso-
ło, zwłaszcza po północy. Po-
znaniacy nie znający współ-
czesnych obyczajów rozrywko-
wych młodzieży, którym o tej 
porze przydarzy się tam zna-
leźć, przeżyją chwile zadziwie-
nia i najprawdziwszej grozy. 
Można tam bowiem w opa-
rach alkoholu i dymu spotkać 
napakowanych młodzianów, 
rozwydrzone panienki, dziwa-
ków, żebraków, naganiaczy, 
naciągaczy i bandy tym po-
dobnych indywiduów. Tylko 
ze świecą tam szukać stróżów 

porządku. Strażnicy czy poli-
cjanci widać komuś, bo prze-
cież nie zwykłym przeciętnym 
poznaniakom, nie chcą psuć 
zabawy i od starówki trzyma-
ją się z daleka. 


A na niej naprawdę moż-

na zaszaleć. Rozbawiony gość 
w jednym z lokali wydał przez 
noc ponad milion złotych. Ta-
ka rozrzutność  w gospodar-
nym i oszczędnym Poznaniu 
jest nie do pojęcia. Faceta 
usprawiedliwia, że zaszkodzi-
ły mu szampany, a zwłaszcza 
popitki i stracił głowę. Jego 
lekką rękę tłumaczy jednak 
przede wszystkim to, że płacił 
nie własną kartą, lecz firmo-
wą. I zapewne wszyscy klienci 
tej firmy złożą się na uregu-
lowanie rachunku zabawowe-
go menedżera. Zabawa trwa 
więc w najlepsze, szampan 
się leje, jedzą, piją, tańczą, 
grają... Skąd my to znamy?

WIST

Patroni ulic piątkowskich

Franciszek Alter (1889 – 1945)
Armia „Poznań” w 1939 

roku w dużej części była dowo-
dzona przez generałów, którzy 
swój militarny rodowód wywo-
dzili z armii austriackiej. Na 
czele armii stał generał dy-
wizji Tadeusz Kutrzeba, daw-
ny oficer sztabowy wojsk c. i 
k. monarchii, Wielkopolską 
Brygadą Kawalerii dowodził 
generał brygady dr Roman 
Abraham – obrońca Lwowa z 
lat 1918 – 1919, na czele 14 
Wielkopolskiej Dywizji Piecho-
ty stał generał brygady Fran-
ciszek Wład – niegdyś oficer 
liniowy armii austriackiej, zaś 
25 Kaliskiej Dywizji Piechoty 
– generał brygady Franciszek 
Alter, były wychowanek lwow-
skiego korpusu kadetów. In-
teresujące, że wszyscy czterej 

byli trochę do siebie podobni, 
a nawet nosili podobnego wą-
sika; taka była ówczesna mo-
da oficerów, którzy przyszli do 
Wojska Polskiego z armii au-
striackiej.

Franciszek Alter przyszedł 
na świat 28 listopada (lub 28 
grudnia) 1889 r. we Lwowie, 
w latach 1901 – 1905 uczył się 
w gimnazjum, a potem w kor-
pusie kadetów we Lwowie. Z 
dniem 1 listopada 1918 roku, 
w stopniu kapitana przeszedł 
do służby w Wojsku Polskim, 
a potem, już jako major uczest-
niczył w wojnie polsko-bolsze-
wickiej. Stopniowo awansował 
i w stopniach wojskowych, i 
na stanowiskach dowódczych. 
Z Wielkopolską związał się w 
1931 roku, gdy został dowódcą 

piechoty dywizyjnej i zastępcą 
dowódcy 14 Dywizji Piechoty. 
W latach 1934 – 1935 dowo-
dził tym związkiem taktycz-
nym, a w następnym roku sta-
nął na czele 25 Kaliskiej Dywi-
zji Piechoty. Pułkownik Stefan 
Rowecki (przyszły „Grot”, ko-
mendant główny Armii Kra-
jowej) ocenił Waltera bardzo 
nieprzychylnie: Dowódca bez 
temperamentu, bez charakteru, 
zwykle nawet bez decyzji. Umie 
bardzo mało[…]. Nie pracuje 
nad sobą. A jednak we wrze-
śniu 1939 roku, już jako gene-
rał brygady, Franciszek Alter 
spisał się znakomicie. Podczas 
bitwy nad Bzurą walnie przy-
czynił się do rozbicia niemiec-
kich: 17 i 31 dywizji piechoty, 
przełamał pierścień okrąże-

nia w kierunku Warszawy, a 
potem, w czasie obrony stoli-
cy dowodził  Odcinkiem „Za-
chód”.

Po kapitulacji Warszawy 
Franciszek Alter przebywał 
w obozie jenieckim VII A w 
Murnau; tam też zachoro-
wał i zmarł w szpitalu w Gar-
misch – Partenkirchen, nie-
mal w przeddzień wyzwolenia, 
23 stycznia 1945 r. Spoczywa 
na cmentarzu obozowym w 
Murnau. Był odznaczony m.in. 
Orderem Virtuti Militari 5 kla-
sy, Orderem Polonia Restituta 
4 klasy i dwukrotnie Krzyżem 
Walecznych. Na poznańskim 
Piątkowie patronuje ulicy nie-
daleko Osiedla Władysława Ło-
kietka (boczna od Sarmackiej).

Marek  Rezler

Działo się w klubie KORONAW majowe poniedział-
kowe ranki odbywały się 
zajęcia gimnastyki rozcią-
gającej, w południe lekcje 
angielskiego.

We wtorki wieczorami or-
ganizowane były zajęcia ae-
robiku mix. W środy w ka-
wiarence spotykało się kółko 

brydżowe i odbywały zabawy 
taneczne.

W czwartki znów do klu-
bu przybywali brydżyści, pró-
by odbywał zespół wokalny, 
były się warsztaty plastycz-
ne, czynna była też biblioteka.

W piątkowe ranki zbie-
rano się na zajęciach gim-
nastyki rozciągającej, po-
tem spotykała się grupa 
fanów szydełka oraz kółko 
Koralik, czyli projektanci 
biżuterii. Kolejna grupa od-

bywała zajęcia z języka an-
gielskiego.

Seniorzy spotykali się też 
we wtorki i piątki na zajęciach 
kursu komputerowego. Kurs 
ten zakończy się na począt-
ku czerwca.

A 17 maja wybrano się na 
majówkę do Rożnowic. (l klo)
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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

Mądrze wychować szczęśliwego  jedynaka
Nieważne, ile dzieci się wychowuje, ważne, jak 

to się robi. Dziecko, które nie ma rodzeństwa, nie 
musi wyrosnąć na kapryśnego egoistę. Więcej zale-
ży od postawy rodziców wobec niego i wpajanych 
przez nich zasad, a nie od tego, czy malec ma bra-
ta lub siostrę.

Pytanie, które najbardziej irytuje rodziców jedynaków, 
brzmi: „kiedy postaracie się o rodzeństwo dla swojego je-
dynaka? Nie chcecie chyba, żeby tak sam dorastał”. Wie-
le osób sądzi, że jedynak to rozpieszczony samolub, a to 
nieprawda, bo na to, jaki charakter będzie miało dziecko, 
większy wpływ wywierają rodzice i sposób wychowania, 
a nie fakt, czy ma ono brata lub siostrę. Poza tym jedyna-
ków będzie coraz więcej. Powodem są względy ekonomicz-
ne, często również przyczyny medyczne (coraz więcej par 
ma problemy z poczęciem kolejnego dziecka). Dlatego, dro-
dzy rodzice jedynaków, nie dajcie się wpędzić w poczucie 
winy. To, jakim człowiekiem będzie wasze dziecko, zależy 
od was. Poniżej podaję kilka wychowawczych podpowiedzi, 
które mogą się przydać rodzicom jedynaków.

POZWÓL MU BYĆ DZIECKIEM
Często lepszy rozwój intelektualny jedynaka oraz ła-

twość nawiązywania kontaktów z dorosłymi sprawiają, 
że rodzice zapominają, iż jest on dzieckiem i traktują 
go jak jeszcze jednego dorosłego członka rodziny. Przez 
takie zachowanie maluch staje się nazbyt odpowiedzialny, 
zachowuje się za dojrzale, jak na swój wiek. Traktowanie 
malucha po partnersku nie oznacza, że ma on decydować 
o sprawach, którymi powinni kierować dorośli. Takie od-
wrócenie ról nikomu nie służy. Malec musi wiedzieć, że to 
rodzice podejmują decyzje – to porządkuje jego świat i da-
je mu poczucie bezpieczeństwa.

POMAGAJ, ALE NIE WYRĘCZAJ
Wyręczając dziecko we wszystkim, robimy mu krzywdę 

i narażamy na docinki ze strony bardziej samodzielnych ró-
wieśników. Większość umiejętności (np. korzystanie z toa-
lety, posługiwanie się sztućcami) maluch powinien opano-
wać do trzeciego roku życia. Bardzo ważny jest moment, 
kiedy wkracza on w okres tzw. buntu dwulatka. Dziecko 
bardzo chce być wtedy samodzielne i chętnie uczy się no-
wych rzeczy. Warto je wówczas wspierać i motywować do 
działania. Pomoc rodziców powinna polegać na podpowia-
daniu, co ma po kolei zrobić (np. podczas ubierania się). 
Można wkroczyć do akcji, gdy coś przekracza jego możli-

wości. Nie należy jednak robić czegoś za dziecko, dlatego 
że ono tego nie potrafi albo jeszcze będzie miało czas, że-
by się nauczyć.

NIE WYMAGAJ ZBYT WIELE
Jeśli macie tylko jedno dziecko i nie planujecie kolej-

nych, to właśnie na nim skupiają się nie tylko wasza uwa-
ga, ale także wasze ambicje. Wasz jedynak ma być najlep-
szy, bo żadna siostra ani brat nie zastąpią go w tej roli. 
Nie ma nic złego w tym, by dawać dziecku różne możliwo-
ści rozwoju i wspierać jego talenty. Jednak bardzo ważne 
jest, by dziecko nie robiło czegoś na siłę. Jeśli widzicie, że 
np. dziecko nie ma talentów muzycznych, męczy się pod-
czas gry na instrumencie – odpuśćcie. Maluch intuicyjnie 
wyczuwa, co jest dla niego najlepsze. Trzeba mu pozwolić 
na podążanie własną drogą. Starajcie się wspierać i rozwi-
jać rzeczywiste talenty dziecka, a nie realizować poprzez 
malca własne, niespełnione ambicje.

ZAPRASZAJ JEGO RÓWIEŚNIKÓW
Nawet najbardziej troskliwi i zaangażowani rodzice nie 

zapewnią maluchowi tego, co mogą dać mu kontakty z in-
nymi dziećmi. Podczas zabawy może sprawdzić, jak rówie-
śnicy na niego reagują, jakie zachowania są akceptowane 
i dobrze odbierane, a jakie nie. Oprócz zapewnienia jedy-
nakowi częstych kontaktów z rówieśnikami, ważne są wła-
ściwe reakcje rodziców w trakcie zabawy maluchów. Jeśli 
nie jest to konieczne, lepiej stać z boku i nie ingerować. 
Kiedy mali goście wyjdą, wtedy jest czas na powiedzenie 
dziecku, które z jego zachowań były właściwe. Pochwalcie 
malucha za to, że pożyczył koledze ciężarówkę, i że spo-
kojnie poczekał na swoją kolej, gdy dzieci bawiły się na 
zjeżdżalni. Dzięki temu, że będziecie chwalić dziecko za to, 
co zrobiło dobrze, jest duża szansa, że następnym razem 
zachowa się podobnie. Aby zapewnić malcowi regularne 
kontakty z rówieśnikami, warto zapisać go do przedszko-
la lub klubu malucha.

NIE TRZYMAJ POD KLOSZEM
Rodzice jedynaków często w rozmowach przyznają, że 

towarzyszy im ciągły lęk o dziecko. Lęk taki jest czymś na-
turalnym, wpisanym w rodzicielstwo. Należy jednak trzy-
mać go w ryzach, bo w przeciwnym wypadku maluch przej-
mie od rodziców postawę lękową i będzie bał się świata. 
Trzeba zaakceptować fakt, że potłuczone kolano czy guz 
na czole to po prostu elementy dzieciństwa, które mogą 
przydarzyć się każdemu malcowi, bez względu na to, czy 
jest jedynakiem, czy ma rodzeństwo. Warto też zostawiać 
dziecko pod opieką osób, które potrafią zachęcić malucha 
do nowych wyzwań (np. wspinania się po drabinkach), 
ale też realnie ocenić ewentualne zagrożenia. Gdy prze-
konamy się, jaką radość sprawia malcowi nauczenie się 
czegoś nowego, i że w czasie naszej nieobecności żadna 
krzywda się dziecku nie stała, nasz lęk stopniowo zacznie 
się zmniejszać.

Małgorzata Remlein
psycholog

Autorka tekstu jest psychologiem. Prowadzi psychoterapię 
indywidualną oraz terapię par (również LGBT). 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 lękowych 
związanych ze stresem pod postacią psychosomatyczną. 

Prowadzi warsztaty dla osób, które chcą budować dobre 
relacje oraz tworzyć szczęśliwe związki. 

Gabinet Psychologiczny – tel. 660 140 488 
lub www.malgorzataremlein.pl
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Krzyżówka
z Echem

Hasło krzyżówki z po-
przedniego numeru brzmia-
ło: Maj pachnący bzem, a z 
numeru kwietniowego Raduj-
my się wszyscy.

BARAN (21.03 - 20.04). Wew te letnie dni, a już zwłaszcza 
na nocnych balangach zez znajomą wiarą, za frechownie se nie po-
czynaj, bo jeszcze wew kalafe zarobisz i ino poruta z tego będzie.

BYK (21.04 - 21.05). Niespodziana daleka i ciepła rajza się 
szykuje. Będzie można troche ponygusować na słonynszku, Ino się 
tam nie staluj i pilnuj kabzy, żeby poruty nie było.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Zadbaj o famułę, a zwłaszcza 
gzubów i kejtra. Nic to, że trochę szuszwolą, zabierz ich do marke-
tu i lajsnij jakie nowe ancugi. Zaproś też na słodkie albo do kina.

RAK (22.06 - 22.07). Wygib za miasto lub lofrowanie zez 
wiarą będzie całkiem fest. Z tego blubrania z kumplami wynikną 
całkiem fifne pomysły, ale zaś uważaj i przekabacić się nie daj.

LEW (23.07 - 22.08). Wiara robi różne wygiby, a tobie zno-
wu przyjdzie wew robocie chapać za dwóch abo i trzech, ale jesteś 
szportowny szczun i dasz radę a zaś jeszcze bejmów uzorgujesz. 

PANNA (23.08 - 22.09). Wiosenną chlabrę czy skwar jakoś 
przepynkasz. Całkiem spokojnie, z wielką rułą rób dalej akuratnie 
swoje, po próżnicy z wiarą nie blubraj, a uzorgujesz wuchtę bejmów.

WAGA (23.09 - 22.10). Nie ma się co borchać ani tyż cięgiem 
bręczeć na wszystkich. Przeca jesteś szportowny szczun, masz fi-
fa do roboty, i jak się akuratnie przyłożysz, kabzę wnet zapełnisz.

SKORPION (23.10 - 22.11). Ale fest rajza ci się szykuje. 
Ino zaś przy dylaniu z melami za wiela się nie staluj ani tyż za 
frechownie se nie poczynaj. I uważaj byś wuchty bejmów i zdro-
wia nie przenorał.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Na slonyszku się nie wyleguj 
ani po próżnicy wew telewizor się nie glap. Wew robocie szyku-
ją się zmiany i czeka cię chapanina, ale zaś potem trafi ci się cał-
kiem fest wygib.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Najwyższa pora kończyć 
zez rozmymłaniem, nygusowaniem i gapieniem się we telewizor. 
Ze szwungiem zabieraj się do chapania, a wnet skapnie ci wuch-
ta bejmów.

WODNIK (21.01 - 20.02). Jeszcze przed wakacjami trza zro-
bić remont i zaprowadzić porzundek wew chałupie. Klunkry i kla-
moty najlepiej wyćpnąć na gemyle, a famułę poustawiać jak trza.

RYBY (21.02 - 20.03). Bez to słonyszko i glapienie się wew te-
lewizor ino głupie, chociaż cołkiem przyjemne, myśli do łba ci przy-
chodzą. Ale lepiej daj se luz i żadnych bachandryji nie wyczyniaj.

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, 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. 

Gwiazdy mówią... po naszymu  

Krzyżówka nr 6

HUMORKI
- Czy naprawdę musiałeś 

wypić całą butelkę wódki – py-
ta żona męża.

- Tym razem zostałem zmu-
szony.

- Przez kogo?
- Przez przypadek. Zgubi-

łem nakrętkę od butelki.


Przed przejściem dla pie-
szych trzęsąca się staruszka 
zagaduje:

- Chłopcze, przeprowadzisz 
mnie mnie na drugą stronę 
ulicy?

- Oczywiście, babciu. Zaraz 
zapali się zielone światło.

- Na zielonym to se sama 
przejdę!


- Który operator daje naj-

więcej darmowych minut?
- PKP.

3 41 2

13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23

5 6 7 8 9 10 11 12
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od zysku. Celem fair tra-
de jest zbudowanie bezpo-
średnich więzi pomiędzy 
producentami w biednych 
krajach a konsumentami 
w bogatszych.

Do tego ruchu przy-
stąpiła piątkowska szko-
ła. W ubiegłym roku od-
był się tu festyn zwią-
zany ze sprawiedliwym 
handlem. Przyszła przed-
stawicielka Ogrodu Bota-
nicznego, która pokazywa-
ła dzieciom rośliny produ-
kowane w biednych kra-
jach: kawę, herbatę, przy-
prawy. Odbył się konkurs 
plastyczny, jak rozumieć 
sprawiedliwy handel, w 
którym pierwsze miejsce 
i nagrodę – rower – zdo-

był Krzysztof Piotrowski z 
klasy 2b. Były też warsz-
taty, lekcje tematyczne, 
gry symulacyjne, wysta-
wy, kiermasz produktów, 
uczestniczono w konfe-
rencji  Fair Trade Po-
znań 2013, współpracowa-
no przy pisaniu przewod-
nika dla nauczycieli.

Piątkowska Szkoła Spo-
łeczna im. dr Wandy Błeń-
skiej jako pierwsza w kraju 
spełniła kryteria przyzna-
nia tytułu Szkoły Przyja-
znej dla Sprawiedliwego 
Handlu. Uroczystość wrę-
czenia certyfikatu odbyła 
się 7 maja podczas orga-
nizowanych przez uczniów 
i nauczycieli Dni ekologii 
i sprawiedliwego handlu. 

- Nasza przygoda ze 

Dokończenie ze strony 5

Przed świętami wystawili  misterium

Fair Trade na Piątkowie
sprawiedliwym handlem 
nie kończy się – dodaje 
E. Majewska. – Nadal pro-
wadzić będziemy działania 

na rzecz odpowiedzialnej 
konsumpcji. (big)

Fot. – Małgorzata 
Dominikowska 

Jak zwykle w okresie przedświątecznym, w „34” wysta-
wione zostało misterium. Nauczycielki i uczniowie bardzo 

się w widowisko zaangażowali, a pozostali z zainteresowa-
niem obejrzeli. (emzetka)



16  ECHO 6/227 (XVII)

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 i na wynos 

bez dowozu
 

Bałkan Express w DĄBRÓWCE
Zespół „Bałkan 

Express” na koncer-
cie 25 kwietnia w 
Piątkowskim Cen-
trum Kultury DĄ-
BRÓWKA zaprezen-
tował muzykę z prze-
pięknego zakątku 
świata, jakim są Bał-
kany.

Muzyka Bałkanów 

znana z żywego temperamentu, która uwodzi skocznym 
rytmem oraz pięknymi balladami, tak bardzo przypadła 
do gustu publiczności zgromadzonej  w DĄBRÓWCE, że 
koncert przedłużył się do ponad 2 godzin. Doświadczenie 
i profesjonalizm założyciela grupy pozwolił na stworzenie 
brzmienia odpowiadającego autentycznym kapelom bałkań-
skim. Zespół przedstawił różnorodne style muzyki oraz 
śpiew w oryginalnych dialektach i w języku polskim, gwa-
rantując oryginalne show. (psta)


