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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

RESTAURACJA   „J O W I S Z”
organizacja przyjęć: WESELA, CHRZCINY, STYPY

   obiady, garmażerka, kanapki
   catering
   obsługa firm
    wynajem sali na konferencje 

i szkolenia

       Poznań, ul. Dojazd 34
       Tel. 600 595 762, 61 843 54 88

Tanie ubezpieczenia 
mieszkań i domów 

od 2 zł/ m² - składka roczna.
Pełen zakres ubezpieczenia.

Ubezpieczenia samochodowe 
OC i AC.

KONTAKT: 
ANNA OLESIŃSKA  

tel. 885 251 076 lub e-mail: 
anna.olesinska@poznan.

poczta-polska.pl 

lek. stomatolog Ewa Marcinkowska 

os. St. Batorego 58 (budynek ATANER 2000) 

    Gabinet czynny: 

           poniedziałek - piątek: 9.30-12.30 

                                                 16.00-20.00             

           sobota: 9.30-14.00 

PROMOCJA! 
Emeryci i studenci – 20% zniżki  

na zabiegi stomatologiczne 

Ferie na sportowo
Druga połowa lutego dla 

dzieci i młodzieży upłynę-
ła pod znakiem ferii zimo-
wych. Choć pogoda nie do-
pisała śniegowo, to ci, któ-
rzy skorzystali z oferty 
szkół i Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej nie 
zawiedli się. Tak wesoło 
było w szkole na Łokietka. 
Piszemy o feriach na stro-
nach 2 i 11.
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Marek Szymański, Karol Bochański, Bartłomiej 
Szczeszek, czyli Tenorzy Trzej, 15 stycznia wystą-
pili w Piątkowskim Centrum Kultury DĄBRÓW-
KA w Koncercie Noworocznym.

Koncert był wyjątkowym wydarzeniem dedykowa-
nym nie tylko fanom muzyki klasycznej, ale również 
wielbicielom dobrej zabawy. Artyści znakomicie wyko-
nali repertuar, w którym znalazły się największe prze-
boje muzyki klasycznej, pieśni neapolitańskie, piosenki 
Jana Kiepury, znane i lubiane na całym świecie – m.in. 
Wielka sława to żart, Granada, O sole mio, La donna 
e mobile, Nessum dorma, Brunetki Blondynki.

Tenorzy Trzej to utytułowani polscy tenorzy, aktu-
alni soliści Teatru Wielkiego w Poznaniu. Podczas kon-
certu akompaniowała śpiewakom Olena Skrok, a popro-
wadził go – również śpiewająco i z dużą dawką dobrego 
humoru – Tomasz Raczkiewicz. Publiczność zgotowała 
artystom owacje na stojąco. (psta)

Sp ortowe ferie zimowe

Sekcja Sportu Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej wraz z Admi-
nistracją Osiedla Władysława Ło-
kietka przy współudziale Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Wio-
ślarz” zorganizowała podczas zi-
mowych ferii zajęcia sportowo-re-
kreacyjne dla dzieci i młodzieży w 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 
1. Codziennie w godzinach od 9 do 13 

wszyscy chętni mogli korzystać z przy-
gotowanej dla nich oferty sportowej.

A było w czym wybierać i każdy 
mógł znaleźć coś fajnego dla siebie. Po-
czynając od zespołowych gier sporto-
wych, tenisa stołowego, różnego rodza-
ju torów przeszkód, gier i zabaw, a na 
ergometrze wioślarskim kończąc. Dla 
sprawnego prowadzenia zajęć wszyscy 
chętni zostali podzieleni na grupy. Za-

czynali najmłodsi (kl. 1-3), trochę star-
si (kl.4-6) i najstarsi. Frekwencja każ-
dego dnia była inna, a grupy liczyły 
od 20 do 25 osób. Dzieciom zajęcia 
się podobały i z dnia na dzień przy-
chodziło ich coraz więcej. UKS „Wio-
ślarz” dziękuje za wsparcie finansowe 
wszystkim zainteresowanym, dzięki 
którym zajęcia można było zorganizo-
wać i przeprowadzić. (Now)

Tenorzy Trzej w Dąbrówce



ECHO 3/236 (XVIII) 3

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

  

  

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 

ul. Dzięgielowa 27

Sklep 
warzywno-owocowy
Poznań, os. Batorego 

75 i 15c
Zaprasza:

-  warzywa i owoce 
z własnego 
gospodarstwa 
rolno-sadowniczego, 

-  wiejskie jajka 
z wolnego wybiegu.
Czynne: pn-pt 8-17, 

sob. 8-14

MULTIAGENCJA
Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, grupowe 

Kredytowanie polis: 11 rat 
Odszkodowania komunikacyjne

Kredyty bankowe
-----------------------------------------------

Biuro 11.00-18.00
P-ń, Os. Wł. Łokietka 10A

Tel. 503-139-288, 502-722-797

Klub Odkrywców 
i Reporterów

czeka na Ciebie!
Wszystkich zaintereso-

wanych odkrywaniem i 
opisywaniem świata, w 
którym żyjemy, zaprasza-
my do powstającego na 
Piątkowie Klubu Odkryw-
ców i Reporterów. Spo-
tkania klubu odbywać się 
będą w PCK „Dąbrów-
ka”, a patronować im bę-
dzie redakcja „Echa Piąt-
kowa”.

Do uczestnictwa w KOiR 
zachęcamy wszystkich, któ-
rzy chcą się podzielić wra-
żeniami z życia na piątkow-
skich osiedlach a także wy-
praw dalekich i bliskich, któ-
rzy chcą opisywać zdarze-
nia i miejsca warte pozna-
nia. Szczególnie zaprasza-
my uczniów i studentów za-
interesowanych dziennikar-
stwem, redagujących gazet-
ki czy zamieszczających pu-
blikacje w internecie. W ra-
mach KOiR będziemy posze-
rzać wiedzę o funkcjonowa-
niu współczesnych mediów 
oraz spotykać się z ciekawy-
mi ludźmi, znanymi podróż-
nikami i reporterami. Chce-
my wymieniać się doświad-

czeniami oraz pomysłami na 
ciekawe wyprawy i populary-
zowanie Poznania. Zamierza-
my też przygotowywać wspól-
nie wydawnictwa odkrywają-
ce uroki i tajemnice Piątko-
wa, a najciekawsze publika-
cje członków Klubu będą za-
mieszczane na łamach „Echa 
Piątkowa”.

Do udziału w pracach 
Klubu chcemy gorąco za-
prosić piątkowskie placówki 
oświatowe. W wielu z nich 
działają szkolne redakcje, w 
których nie brak dziennikar-
skich talentów. Zachęcamy 
młodych redaktorów oraz na-
uczycieli do współpracy z KO-
iR. Działając wspólnie mo-
żemy sprawniej zrealizować 
dziennikarskie plany, zyskać 
większy odzew mieszkańców 
oraz lepiej popularyzować 
walory Piątkowa i okolic.

Wszystkich ludzi pióra, 
amatorów wypraw, odkryw-
ców z reporterską pasją, re-
daktorów i opiekunów szkol-
nych gazetek zapraszamy do 
KOiR i prosimy o kontakt tel. 
501 354 108 lub mailowy – 
echopiatkowa@o2.pl. 

PIT-y lepiej elektronicznie
W związku z rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego 

Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady informuje, że osoby fizyczne 
mogą składać swoje zeznania podatkowe w formie elektronicznej bez 
konieczności posiadania podpisu elektronicznego.

Do wysyłania  zeznań podatkowych wystarczy, że mamy dostęp do 
internetu i przygotowane dane, takie jak:
PESEL,
•NIP (dla osób prowadzących działalność gospodarczą),
•imię i nazwisko,
•datę urodzenia,
•kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu 
podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszym niż rok, w którym 
składane są deklaracje, które zabezpieczają autentyczność składanej 
deklaracji (2013).

Dalej wystarczy 5 kroków:
1. wejdź na stronę www.e-deklaracje.gov.pl,
2. wypełnij odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje,
3. podpisz go, wpisując kwotę przychodu,
4. wyślij dokument,
5. pobierz i zachowaj Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).

System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy, a Twoja 
deklaracja zostanie przesłana bezpośrednio do urzędu skarbowego. 
Pamiętaj jednak, że gwarancje bezpieczeństwa dają tylko te formularze, 
które zostały pobrane ze strony www.e-deklaracje.gov.pl.

Korzyści wynikające ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:
•oszczędność czasu,
•niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,
•łatwość wypełnienia,
•gwarancja poprawności składanej deklaracji,
•ochrona środowiska,
•bezpieczeństwo przesyłanych danych,
•otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji.
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KLUB LITERACKI 

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

3 III 2015 o godz. 18.00 (wtorek) Słowo wobec Sacrum – 
prezentacja twórczości członków Klubu Literackiego. Omówienie 
Jadwiga Czarna.
24 III 2015 o godz. 18.00 (wtorek) Jolanta Skamarska – „W 
drodze” – wiersze, obrazy, fotografi e. Juliusz Rozmiłowski – 
wspomnienia, rytmy, rymy.

14 IV 2015 o godz. 18.00 (wtorek) IX Konkurs „Młodych Piór” 
i warsztaty szkół ponadpodstawowych. Zapraszamy autorów 
wierszy, prozy oraz nauczycieli-opiekunów twórczości. Podpisane 
prace w 4 kopiach (max 5 wierszy, 2 krótkie utwory prozą), z 
informacją: szkoła, klasa, nauczyciel-opiekun, prosimy dostarczyć 
w dniu imprezy o godz. 18.00. Tel. organizatora: 61 833 04 83. 
Wybrane prace opublikuje lokalna prasa.

21 IV 2015 o godz. 18.00 (wtorek) Spotkanie z niemieckim 
pisarzem Reinhardem Grossmannem. 
Spotkania w „Dąbrówce” i w „Bistro Cezar”, os. Bolesława 
Chrobrego 117. Prowadzi Jerzy Grupiński.

Z notatnika 
miejskiego strażnika

  Komendantowi Komisa-
riatu Policji Poznań Pół-
noc 1 stycznia przekaza-
no informację o kierowcy 
radiowozu, który zaparko-
wał auto za znakiem „za-
kaz ruchu w obu kierun-
kach” oraz na terenie zie-
lonym przy budynku 19 na 
osiedlu Bolesława Chro-
brego. Naruszenie tych 
zasad stanowiło wykrocze-
nie. Dlatego sprawę prze-
kazano do wykorzystania 
służbowego we własnym 
zakresie.

  W styczniu piątkowski re-
ferat Straży Miejskiej Po-
znania wielokrotnie zwra-
cał się do Zarządu Dróg 
Miejskich z wnioskami o 
odlodzenie wskazanych 
jezdni i chodników a tak-
że o oczyszczenie z piasku 
chodników, uporządkowa-
nie zalegających śmieci 
oraz w sprawach awa-
rii sygnalizacji świetlnych 
przy kilku ulicach. Było 
też zgłoszenie dotyczące 
uszkodzonej studzienki ka-
nalizacyjnej i zapadniętej 
jezdni, które na czas do 
przyjazdu ekipy strażnicy 
zabezpieczyli taśmą.

  Aż 210 blokad założyli w 
styczniu strażnicy miej-
scy z Piątkowa na koła 
nieprawidłowo zaparkowa-
nych pojazdów. 61 kierow-
ców pouczyli, 144 ukara-
li mandatami. W jednym 
przypadku wystąpili do są-
du o ukaranie.

  Sześć razy municypal-
ni kontrolowali miejsca, 
gdzie występują przypad-
ki spożywania alkoholu 
pomimo zakazu. Nie zła-
pali nikogo na gorącym 
uczynku, więc żadnych kar 
nie było.

  37 razy odwiedzili miej-
sca znane z bytowania 
bądź grupowania się osób 
bezdomnych. Z 43 oso-
bami bezdomnymi prze-
prowadzili rozmowy na 
temat możliwości otrzy-
mania wsparcia socjalne-
go, żadna z nich jednak 
nie wyraziła takiej chęci. 
Była wśród nich kobie-
ta koczująca w namiocie 
w okolicach przystanku 
Poznańskiego Szybkiego 
Tramwaju. Czterem bez-
domnym umożliwiono na-

tomiast skorzystanie z po-
mocy medycznej.

  Strażnicy podjęli dwukrot-
nie działania w przypad-
kach żebractwa. Pierwszy 
miał miejsce przy koście-
le na osiedlu Bolesława 
Chrobrego, drugi u zbie-
gu ulic Umultowskiej i Le-
chickiej.

  2 stycznia dla leżącego na 
chodniku przy budynku 
20A na osiedlu Stefana 
Batorego mężczyzny pa-
trol wezwał pogotowie ra-
tunkowe, którego lekarz 
wydał dyspozycję przewie-
zienia mężczyzny do szpi-
tala.

  11 stycznia bezdomne-
go leżącego przy koście-
le przy ul. Naramowic-
kiej również po interwen-
cji strażników miejskich 
zabrano do szpitala.

  3 stycznia strażnicy zgło-
sili do PKP informację 
dotyczącą sprzątnięcia le-
żącej na skarpie przy to-
rach na ul. Jasna Rola pa-
dliny dzika. Została ona 
uprzątnięta.

  3 stycznia zgłoszono do 
GOAP informację o ko-
nieczności uporządkowa-
nia zalegających śmieci 
przy zasieku na osiedlu 
Bolesława Chrobrego 29. 
Śmieci zostały uprzątnię-
te.

  4 stycznia strażnicy uda-
li się na osiedle Bolesła-
wa Chrobrego, gdzie przy 
Złotym Groszu znalezio-
no bezpańskiego psa bez 
czipa. Psa zabrali pracow-
nicy Schroniska dla Zwie-
rząt. 10 stycznia znalezio-
no bezpańskiego psa przy 
ul. Stróżyńskiego 17N, 
ten pies również trafił do 
schroniska.

  Kilkukrotnie zgłaszano do 
Pogotowia Czystości infor-
macje na temat leżących w 
różnych miejscach śmieci. 
Zostały one uprzątnięte.

  27 stycznia kierownik Piąt-
kowskiego referatu straży 
uczestniczył w spotkaniu 
z mieszkańcami i członka-
mi Rady Osiedla Bolesła-
wa Chrobrego. Omawiano 
sprawy bezpieczeństwa na 
osiedlu. (rafa)

Będzie się działo w KORONIE
W marcu, oprócz odbywających się zgodnie z planem 

licznych zajęć, będą też nadprogramowe. Już 5 marca ob-
chodzony będzie Dzień Kobiet. Z tej okazji zaplanowano spo-
tkanie przy kawie oraz koncert zespołu wokaln ego Korona.

12 marca o godz. 17 rozpocznie się wernisaż Grażyny 
Dziuby, członkini kółka plastycznego Werniks w Klubie 
Korona. A 24 marca o godz. 17 odbędzie się spotkanie z 
bioenergoterapeutą.

Pobiegną po raz piąty
W pięć dni po Poznańskim Półmaratonie, w piątek 

17 kwietnia 2015, na osiedlu Jana III Sobieskiego odbę-
dzie się 5. Poznański Bieg im. o. Józefa Jońca SP. Im-
preza przyciąga zarówno tych, którzy biegają codziennie 
od lat, jak i początkujących biegaczy w każdym wieku.

Organizator wydarzenia, Zespół Szkół Zakonu Pijarów, po 
raz kolejny kieruje zaproszenie do uczniów wszystkich szkół, 
do sportowców a także nauczycieli, rodziców i tych wszyst-
kich, którzy albo od dawna kolekcjonują swoje biegowe meda-
le, albo chcieliby zainaugurować taką kolekcję. W tym roku 
przygotowanych zostało 1300 miejsc na listach startowych. 
Najdłuższy wyścig, w kategorii open, odbędzie się na dystan-
sie 3 kilometrów. W ramach imprezy dziewczęta i chłopcy w 
wieku od 5-6 lat do 19 lat będą rywalizować w biegach na dy-
stansach od 500 m do 3000 m. Na każdego biegacza na me-
cie będzie czekał specjalnie przygotowany, wyjątkowy medal, 
a puchary i nagrody otrzymają najlepsi zawodnicy we wszyst-
kich kategoriach. Po biegu organizator zaprasza uczestników 
na ciepły posiłek.

Impreza, organizowana cyklicznie od 2011 r., służy nie tyl-
ko popularyzacji biegania. Termin biegu wiąże się z roczni-
cą katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Patronem spotka-
nia jest bowiem ojciec Józef Joniec, pijar, który w niej zginął, 
człowiek zasłużony dla promocji sportu oraz wychowania dzie-
ci i młodzieży poprzez ruch.

Bieg już po raz piąty odbędzie się dzięki znakomitej współ-
pracy z Administracją Osiedla Jana III Sobieskiego, przy 
wsparciu Zarządu PSM oraz Rady Osiedla Jana III Sobie-
skiego i Marysieńki.

Podczas zawodów odbędzie się także akcja charytatywna 
„Biegnę dla Zosi”, której celem jest pomoc dla ciężko chorej 
dziewczynki, mieszkanki Piątkowa.

Zawody rozpoczną się o godz. 11.00. Centrum zawodów, 
start i meta zlokalizowane będą na boisku szkolnym. Organi-
zator zaprasza wszystkich do kibicowania biegaczom na trasie.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.bieg-
-jonca.pl Grażyna Gulczyńska
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Lepiej, wygodniej i… oszczędniej
Rozmowa z Krzysztofem Winiarzem, 
prezesem Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Goszczący niedaw-
no na Piątkowie pro-
fesor Włodzimierz Łęc-
ki z uznaniem mówił 
o kolorowych spółdziel-
czych osiedlach, a nowy 
prezydent Poznania Ja-
cek Jaśkowiak docenił 
znaczenie PSM oraz in-
nych spółdzielni miesz-
kaniowych i zapowie-
dział współpracę z nimi.

- Takie wyrazy uzna-
nia dla spółdzielczych doko-
nań oczywiście cieszą. Tym 
bardziej że nie są w ostat-
nim czasie jedynymi. „Ga-
zeta Prawna” po przeanali-
zowaniu wyników wielu kra-
jowych spółdzielni miesz-
kaniowych nagrodziła wła-
śnie Poznańską Spółdziel-
nię Mieszkaniową tytułem 
Jakość Roku 2014. A wice-
premier Janusz Piechociń-
ski uhonorował nas dyplo-
mem. Docenienie ze strony 
osób i instytucji obiektyw-
nie oceniających funkcjono-
wanie spółdzielni mieszka-
niowych jest sympatyczne 
i zachęca do dalszych dzia-
łań, jednak najważniejsze 
jest zadowolenie mieszkań-
ców  spółdzielczych osiedli. 
To oni przede wszystkim 
powinni odczuwać pozytyw-
ne skutki naszych działań i 
inicjatyw.

Nie jest chyba jed-
nak łatwo zadowolić kil-

kadziesiąt tysięcy spół-
dzielców?

- Z moich licznych spo-
tkań z mieszkańcami, z roz-
mów podczas dyżurów w sie-
dzibie Zarządu czy dyskusji 
z działaczami rad osiedlo-
wych wynika, że ludzie do-
strzegają wszelkie pozytyw-
ne inicjatywy. Widzą, co ro-
bimy i jak robimy, chętnie 
dzielą się opiniami i niekie-
dy podsuwają dobre pomy-
sły. Zdarzają się też czasa-
mi narzekania czy krytycz-
ne oceny, jednak wynika-
ją one najczęściej z niedo-
statecznej wiedzy o danej 
sprawie. Spółdzielnia dzia-
ła sprawnie, jej samorządo-
we ogniwa działają w inte-
resie spółdzielców i, co na-
leży podkreślić, znajduje się 
ona w bardzo dobrej sytu-
acji finansowej. To wynik 
dobrej współpracy Zarządu 
z Radą Nadzorczą i rada-
mi osiedli oraz rozsądnego 
gospodarowania posiadany-
mi środkami i konsekwent-
nego wdrażania różnorod-
nych przedsięwzięć oszczęd-
nościowych.  Między inny-
mi, zdecydowaliśmy zmie-
nić dostawcę energii elek-
trycznej, co przyniosło kil-
kunastoprocentowe zmniej-
szenie kosztów. Rozważa-
my podobne rozwiązanie w 
dostawach gazu. Systema-
tycznie prowadzone remon-

ty i modernizacje 
sieci oraz przy-
łączy, zastoso-
wanie wydajniej-
szych urządzeń 
i sprawniejszych 
liczników rów-
nież przynosi spo-
re oszczędności. 
Znacznie ograni-
czyliśmy też wiel-
kość zadłużenia 
lokatorów a tak-
że najemców lo-
kali użytkowych. 
To w dużej mie-
rze zasługa człon-
ków Rady Nadzor-
czej, którzy skru-
pulatnie analizu-
ją sytuację dłuż-
ników, spotykają 
się z nimi, infor-
mują ich o możli-
wościach uzyska-

nia wsparcia z różnych źró-
deł, np. Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej i próbu-
ją znaleźć rozwiązanie fi-
nansowych problemów spół-
dzielców. Dzięki tym wy-

siłkom wielkość zaległości 
czynszowych w ubiegłym ro-
ku znacznie  zmalała i spół-
dzielnia wypracowała zysk 
przekraczający 4 miliony 
złotych.

Na co zostanie on 
przeznaczony?

- Zgodnie ze statutem, 
Walne Zgromadzenie zde-
cyduje o podziale tych środ-
ków na poszczególne osie-
dla, które wykorzystają 
je na realizację różnych 
przedsięwzięć. Rady osiedli 
wspólnie z administracjami 
zdecydują o przeznaczeniu 
tych pieniędzy. Na jednych 
osiedlach kontynuowane bę-
dą przedsięwzięcia termo-
modernizacyjne, na innych 
modernizowane będą klat-
ki schodowe czy osiedlowe 
drogi i place zabaw. Potrze-
by są różne, ale na wszyst-
kich osiedlach jest wiele do 
zrobienia. Spółdzielcze blo-
ki mają bowiem już po kil-
kadziesiąt lat i wymagają 
remontów. Trzeba więc in-

Dokończenie na stronie 6
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Wybierzemy nową radę osiedla na Piątkowie!
22 marca w całym Poznaniu od-

będą się wybory do rad osiedli – 
jednostek pomocniczych Miasta Po-
znania. W jednym dniu wybierzemy 
radnych osiedlowych do wszystkich 
42 jednostek w całym mieście. Ta-
kie wybory odbędą się również na 
Piątkowie, które skupiając niecałe 
40 tysięcy mieszkańców, jest jedną 
z największych jednostek pomocni-
czych w Poznaniu. Obejmuje ona 
terytorialnie m.in. osiedla Bolesła-
wa Chrobrego, Bolesława Śmiałego, 
Stefana Batorego oraz Władysława 
Jagiełły i Zygmunta Starego. 

Miałem przyjemność przez połowę 
kadencji kierować pracami Rady Osie-
dla Piątkowo, dlatego w imieniu całej 
Rady pragnę Państwu podziękować za 
obdarzenie nas zaufaniem. Staraliśmy 
się je wykorzystywać najlepiej, jak po-
trafiliśmy. Pragnę również podzięko-
wać wszystkim instytucjom oraz oso-

bom z którymi przyszło nam współ-
pracować, jak również wszystkim rad-
nym osiedlowym, którzy przez ostat-
nie 4 lata pracowali na rzecz Piątkowa.

Udało nam się w ciągu ostatnich 
4 lat zrealizować nasze własne in-
westycje na poziomie około 4 milio-
nów złotych, które dotyczyły głównie 
dróg, chodników, parkingów, placó-
wek oświatowych, terenów zielonych, 
jak również infrastruktury sportowej 
oraz rekreacyjnej.

Zachęcam wszystkich mieszkań-
ców Piątkowa do wzięcia udziału w 
wyborach 22 marca i wybrania swoich 
radnych na kolejną 4-letnią kadencję. 
Przyjęliśmy, że cała nasza jednostka 
będzie jednym okręgiem wyborczym, 
dlatego będą mogli Państwo oddać 
głos na aż 21 radnych jednocześnie, bo 
tyle mandatów przypada na Piątkowo.

Jeszcze raz dziękując za dotych-
czasową współpracę i zaufanie, życzę 
pomyślności w nadchodzącej kadencji.

Paweł Adamów,
wiceprzewodniczący Rady Osiedla Piątkowo

westować w modernizację 
sieci kanalizacyjnych, wo-
dociągowych i ciepłowni-
czych. Zamierzamy wpro-
wadzić istotne zmiany w 
systemie dostaw centralne-
go ogrzewania poprzez roz-
łączenie ogrzewania części 
wspólnych od dostaw ciepła 
do mieszkań. Wymaga to 
przebudowy przyłączy, ale 
powinno przynieść oszczęd-
ności i wyeliminować poja-
wiąjące się niekiedy kontro-
wersje wokół płatności za 
ogrzewanie.

Najwięcej jednak za-
strzeżeń w minionych 
miesiącach budziła kwe-
stia wywozu odpadów…

- Rzeczywiście, w spół-
dzielni mieliśmy wypraco-
wany tani i sprawny system 
odbioru odpadów. Za oko-
ło 8 zł od osoby zabierano 
odpady, w tym wielkogaba-
rytowe. Po wprowadzeniu 
ustawowej rewolucji śmie-
ciowej opłata wzrosła do 
12 zł miesięcznie od osoby 
i w dodatku śmieci są wy-
wożone rzadziej, a gabary-
ty często zalegają w altan-
kach. Z mocy ustawy nowy 
system gospodarowania od-
padami trzeba było wprowa-
dzić, jednak można było za-

stosować inne  rozwiązania. 
Choćby stawkę opłat od zu-
żytej wody, a nie osoby. To 
pozwoliłoby uniknąć wie-
lu komplikacji. Wielokrot-
nie staraliśmy się ostrze-
gać władze samorządowe 
Poznania oraz Związku Mię-
dzygminnego „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Po-
znańskiej” przed zgubny-
mi następstwami forsowa-
nych przez nie rozwiązań. 
Nie chciano słuchać ani 
nas, ani innych spółdzielni. 
Na przełomie roku na osie-
dlach przeżywaliśmy więc 
śmieciowy kataklizm, bra-
kowało pojemników i od-
pady zalegały w altankach. 
Obecnie sytuacja się unor-
mowała, jednak do rozwią-
zania jest jeszcze sporo kwe-
stii, choćby związanych z 
wywozem odpadów wielko-
gabarytowych. Może nowe 
władze samorządowe Po-
znania i GOAP zechcą po-
słuchać opinii przedstawi-
cieli spółdzielni mieszkanio-
wych, którzy mają wielolet-
nie doświadczenie w gospo-
darce odpadami i wspólnie 
uda się wypracować regu-
lacje zapewniające spraw-
ny i tani odbiór odpadów 
z osiedli?

Prezydent J. Jaśko-

wiak podkreślał, że spół-
dzielnie są ważne dla 
miasta i chce spotykać 
się z ich zarządami.

- Od wyborów upłynę-
ło kilka miesięcy i chyba 
pora już od słów przecho-
dzić do czynów, gdyż pro-
blemów do rozwiązania nie 
brakuje.  Dla wielu spół-
dzielców istotną kwestią 
jest przekształcenie wieczy-
stego użytkowania w pełną 
własność. Ta sprawa wraca 
podczas różnych spotkań. 
Po długich staraniach spół-
dzielni i przy wsparciu nie-
których radnych miejskich 
udało się wprowadzić dla 
wszystkich wykupujących 
grunty 95-procentową bo-
nifikatę. Jednak przepi-
sy wymagają, by w budyn-
kach wielolokalowych wszy-
scy właściciele wyrazili na 
to zgodę. A gdy w bloku jest 
kilkadziesiąt mieszkań, to 
o taką zgodę trudno. Gdy 
nie pomagają spotkania i 
przekonywania, decyduje-
my się na drogę sądową. 
Wydłuża ona proces wy-
kupu i rodzi się niepokój 
wśród tych, którzy chcą 
jak najszybciej zostać peł-
nymi właścicielami. Tych 
niedogodności można było 
uniknąć, gdyby przed laty 

wykazano więcej cierpliwo-
ści. Przykładem jest osie-
dle Władysława Łokietka, 
gdzie wszyscy poczekali z 
wykupem mieszkań do cza-
su uregulowania własności 
gruntów. Na innych osie-
dlach wielu mieszkańców 
zdecydowało jednak postą-
pić inaczej i obecnie te 
sprawy wymagają wspólne-
go rozwiązania. 

PSM kojarzy się z 
Piątkowem, ale spół-
dzielnia widoczna tak-
że w innych rejonach 
miasta.

- Jesteśmy na Dębcu, 
przy Hetmańskiej i w paru 
innych rejonach, gdyż admi-
nistrujemy 21 wspólnotami 
mieszkaniowymi. Wybrano 
nas, bo robimy to dobrze, 
sprawnie i tanio. Wkrót-
ce będziemy także w pobli-
skich Naramowicach. Uzy-
skaliśmy bowiem warunki 
zabudowy dla terenu byłej 
bazy przy ul. Boranta. Chce-
my tam zbudować ładne 
kameralne osiedle na oko-
ło 400 mieszkań. Chętnych 
do zamieszkania w niewiel-
kich blokach z pewnością 
nie zabraknie, w spółdziel-
czych osiedlach mieszka się 
bowiem coraz lepiej, wygod-
niej i oszczędniej. (wi)

Lepiej, wygodniej i… oszczędniej
Rozmowa z Krzysztofem Winiarzem, 
prezesem Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

  
Dokończenie ze strony 5
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Wędkarze podsumowali rok 2014

1 lutego w klubie „Korona” 
na osiedlu Bolesława Śmiałego 
spotkali się członkowie koła węd-
karskiego nr 168 Chrobry, by 
podsumować miniony rok i usta-
lić plan pracy na rok następny.

Uczestniczyło 22 członków koła, a 
z ramienia Zarządu Okręgu PZW Po-

znań obecny był sekretarz ZO, Leszek 
Czarnyszewicz. Prezes koła, Bogdan 
Gmerek, przedstawił sprawozdanie 
i sprawy finansowe koła.

Ustalono terminarz zawodów na 
rok 2015. Natomiast na 21 marca za-
planowano awaryjnie zawody grunto-
we nad Jeziorem Niepruszewskim, je-

GRUPA B 
Lp. Nazwa drużyny li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
1 UKS 12 BATORY II 19 43 158 102 56
2 UKS 12 BATORY VI 19 39 164 113 51
3 TG SOKÓŁ POZNAŃ 

WINIARY
20 36 85 76 9

4 AVENGERS 19 33 143 103 40
5 WALENIE BONIN 19 33 79 67 12
6 MŁODZI PIĄTKOWO JR 20 30 96 98 -2
7 FANTASTYCZNA 9 19 30 94 111 -17 1wo/1p
8 UKS 12 BATORY III 18 28 103 111 -8
9 Z BUTA WJEŻDŻAM 19 26 73 76 -3

10 TECHNICZNY POKER 19 25 88 90 -2 1wo/1p
11 UKS 12 BATORY I 19 24 95 98 -3
12 UKS 12 BATORY IV 19 23 93 98 -5
13 UKS 12 BATORY V 20 12 70 113 -43
14 ARMIA SP 19 6 65 150 -85 1p

GRUPA C 
1 BATORY IV 17 43 133 62 71
2 EVERYBODY WINOGRADY 17 36 103 48 55
3 FC STRZESZYN 18 31 91 73 18
4 TECHNICZNI FANTAŚCI 

PODOLANY
18 28 85 73 12

5 AVADAKADABRA 18 15 71 89 -18

6 SPARTA PIĄTKOWO 18 3 37 167 -130 1wo
7 FC BALETSY 18 19 69 77 -8 6wo

GRUPA OPEN 
1 BALBINA 21 51 123 51 72
2 CZERWONE DIABŁY 21 48 136 69 67
3 AC MATERACE 20 48 127 66 61 1p
4 FC NOWA WIEŚ 21 48 131 93 38
5 BRYGADA NDW POZNAŃ 21 47 102 64 38
6 MIDAS POZNAŃ 21 46 131 68 63
7 EVERYBODY WINOGRADY 21 36 100 113 -13
8 HETMANIA POZNAŃ 21 34 106 96 10
9 TĘGIE PYTONY 21 33 109 104 5

10 LAMBADA 21 32 111 92 19
11 GREEN SQUAD 21 29 93 98 -5
12 PRIMO 22 29 94 93 1
13 PI - KO TEAM 22 26 75 80 -5
14 FLORIAN SUCHY LAS 20 23 105 127 -22
15 KRC AUTO 21 23 100 135 -35
16 WUCHTA WIARY 21 18 74 110 -36
17 BLUE DEVILS 20 18 77 115 -38
18 MOBIL POZNAŃ 21 17 79 96 -17
19 LE GRAND SALON 21 15 63 149 -86 1p
20 BAYERN POZNAŃ 21 14 73 121 -48 2wo/1p
21 SPARTANIE 21 8 76 145 -69 1wo

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Piątkowska Liga Halowej Piłki Nożnej
Tabela po meczach rozegranych 15. 2. 2015 r.

śli brak będzie możliwości przeprowa-
dzenia zawodów podlodowych.

Po rezygnacji trzech pań, wybrano 
nowych funkcyjnych. Janusz Marcin-
kowski został sekretarzem koła, Ry-
szard Klimpel – gospodarzem koła, 
a Eugeniusz Szaj – skarbnikiem.

Omówiono zmiany związane z prze-
prowadzeniem zawodów gruntowych, 
jeśli chodzi o spinningowo-żywcowe 
przegłosowano dotychczasową formu-
łę zawodów.

Na zakończenie zebrania odznakę 
Zasłużony dla Wędkarstwa Polskie-
go wręczono Henrykowi Illmanowi, 
odznakę Zasłużony dla Wędkarstwa 
Wielkopolskiego Jackowi Galasowi, 
Mirosławowi Bisikiewiczowi i Euge-
niuszowi Szajowi. Puchary za wygra-
nie współzawodnictwa w kole w ubie-
głym roku przypadły: za zajęcie pierw-
szego miejsca – Jackowi Galasowi, za 
drugie miejsce – Maciejowi Lenarczy-
kowi, a trzeciego – Robertowi Sty-
perkowi.

Za zaangażowanie i długoletnią 
pracę na rzecz koła prezes B. Gme-
rek podziękował i wręczył pamiątkowe 
dyplomy Wandzie Kajtek i Lucynie 
Wągrowskiej.

I tym przyjemnym akcentem ze-
branie zakończono. Do zobaczenia 
nad wodą.

Zbych51 – Z. Jędrys

Puchary dla najlepszych wędkarzy 
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KALENDARIUM PSM 
 2 marca - dyżur członków Rady Nadzorczej

 4 marca - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN

 5 marca - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

10 marca - Komisja Rewizyjna RN

26 marca - zebranie plenarne Rady Nadzorczej

 Z prac Rady Nadzorczej PSM

Remonty, parkingi i śmieci

4 osoby zalegające z płaceniem 
czynszu zostały pozbawione człon-
kostwa Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej podczas stycznio-
wego posiedzenia jej Rady Nad-
zorczej. Jedną osobę wykreślono z 
rejestru członków PSM, ponieważ 
sprzedała mieszkanie i wyprowa-
dziła się ze Spółdzielni. Sześć in-
nych osób, które swoje zobowiąza-
nia wobec PSM spłaciły w całości, 
przywrócono w prawach członka.

Członkowie RN przyjęli analizę 
ekonomiczną wybranych działalności 
PSM za jedenaście miesięcy ubiegłego 
roku. Wyniki generalnie były pozytyw-
ne, na kontach funduszu remontowe-
go na wszystkich osiedlach były środ-
ki. W gospodarce zasobami mieszka-
niowymi na eksploatacji podstawowej 
jedynie na osiedlach Bolesława Chro-
brego, Władysława Łokietka oraz na 
ul. Grobla wyniki były ujemne. Spowo-
dowane było to nadwyżką kosztów nad 
wpływami z tytułu wieczystego użyt-
kowania gruntu. Wszędzie jednak nie-
dobory miały pokrycie w rozliczeniach 
międzyokresowych.

W przypadku osiedla Władysła-
wa Łokietka miasto cztery lata temu 
zwiększyło opłatę za wieczyste użytko-
wanie gruntów. PSM zwróciła się do 
Zarządu Miasta o zmniejszenie dani-
ny. Miasto nie wyraziło jednak zgody, 
więc Spółdzielnia odwołała się do Sa-
morządowego Kolegium Odwoławcze-
go. Niedawno Miasto zaproponowało 
ugodę – zmniejszenie stawek. Człon-
kowie RN wypowiedzieli się, by przy-
jąć propozycję.

Salda rozliczeń kosztów gazu były 

dodatnie na wszystkich osiedlach. Sal-
da rozliczeń zimnej wody były dodat-
nie za wyjątkiem osiedli Władysława 
Łokietka oraz Stefana Batorego. Jed-
nak na obu osiedlach ujemne salda 
miały pokrycie w rozliczeniach mię-
dzyokresowych zimnej wody.

Na wniosek Rady Osiedla Włady-
sława Łokietka Rada zatwierdziła ko-
rektę planu remontów na 2015 rok 
osiedla. Niewydane w roku 2014 kwoty 
powiększą fundusz w tym roku. Wyda-
ne zostaną m.in. na malowanie klatek 
schodowych budynków mieszkalnych, 

wymianę stolarki okiennej w mieszka-
niach, na remonty dróg, chodników i 
pieszojezdni na osiedlu oraz na robo-
ty awaryjne i ogólnobudowlane. Plan 
remontów ma zostać także poszerzo-
ny o modernizację systemu ogrzewa-
nia oraz remonty placów zabaw.

Następnie Rada rozpatrzyła pismo 
lokatorów z osiedla Władysława Ło-
kietka i ustaliła od-
powiedź dla nich. 
Członkowie Rady 
rozpatrzyli też pi-
sma członków – lo-
katorów z osiedla 
Bolesława Chrobre-
go. Dotyczyły one 
zabudów koryta-
rzy przez niektó-
rych mieszkańców. 
W odpowiedzi na-
pisali, że Spółdziel-
nia odstąpiła od na-
liczania jakichkol-
wiek obciążeń wy-
nikających z zajmo-

wania wydzielonych dla indywidual-
nych potrzeb powierzchni wspólnych 
budynków. Ponieważ w trakcie inwen-
taryzacji zabudów okazało się, że wiele 
z nich narusza obowiązujące przepisy 
ppoż., dlatego Spółdzielnia na skutek 
wielu interwencji użytkowników loka-
li zwróciła się do Komendy Miejskiej 
Straży Pożarnej o przeprowadzenie 
kontroli budynków. Potem administra-
cja osiedla wróci do problemu istnieją-
cych zabudów oraz świadczeń z tytułu 
zajmowania powierzchni wspólnych.

Po raz kolejny na następny miesiąc 
przesunięto rozpatrzenie propozycji 
Rady Osiedla Stefana Batorego zaku-
pu 23 miejsc postojowych w budynku 
53 na osiedlu Stefana Batorego. Ko-
misja Rewizyjna RN zajmie się tym i 
oceni ryzyko, niewykluczone jest też 
przeprowadzenie sondy, czy mieszkań-
cy byliby zainteresowani zakupem lub 
wynajmem tych miejsc.

Na koniec omówiono sprawę śmie-
ci. Sytuacja, choć nieidealna, jest opa-
nowana na Piątkowie. Brakuje jednak 
odpowiednich pojemników na odpady 
segregowane, bywa że i na zmieszane. 
Wiceprezes Michał Tokłowicz zauwa-
żył, że nowy dyrektor GOAP zapowie-
dział wizytę na Piątkowie, jednak nie 
zatelefonował później, w Spółdzielni 
nie widziano go. Wywóz śmieci gaba-
rytowych nadal organizują administra-
cje osiedli. Te dodatkowe koszty nie są 
zwracane Spółdzielni. (big)
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Jak minął miesiąc?

W tym przypadku nie 
chodzi o miesiąc kalen-
darzowy, lecz o okres 
około 30 dni pomiędzy 
(styczeń-luty) kolejnymi 
wydaniami Echa Piątko-
wa. W tym czasie wiele 
rzeczy się wydarzyło, o 
czym warto wspomnieć 
mieszkańcom Piątkowa.

Zacznijmy od głośnego te-
matu utrzymania czystości, 
nie tylko na Piątkowie. 23 
stycznia w siedzibie Uniwer-
sytetu Ekonomicznego przy 
ul. Towarowej odbyła się de-
bata na powyższy temat. Spo-
tkanie zorganizowała redak-
cja Głosu Wielkopolskiego, 
za co należą się Adamowi 
Pawłowskiemu, redaktoro-
wi naczelnemu gazety, oraz 
Bognie Kisiel, dziennikarce 
tej gazety zaangażowanej w 
rozwiązanie problemu śmie-
ciowego, gorące podziękowa-
nia. Debata była skierowana 
do mieszkańców, a uczestni-
czyło w niej około trzydzieści 
osób, niektórych bardzo ak-
tywnych. Był wiceprezydent 
miasta Jakub Jędrzejewski, 
szefowie FB Serwis oraz Re-
mondisu oraz profesor Jacek 
Nowak z Katedry Ekonomi-
ki Przestrzennej i Środowi-
skowej UEP, który dokonał 
wprowadzenia do problemu 
utrzymania porządku i czy-
stości w gminach.

Nieliczna, jak na ska-
lę problemu śmieciowego w 
mieście, grupa mieszkańców 
była bardzo aktywna, zgła-
szając swoje indywidualne 
problemy związane m.in. 
z brakiem pojemników na 
śmieci czy ich niewywoże-
niem. Mieszkańcy posesji 
jednorodzinnych awanturo-

wali się o kody, którymi są 
oznakowane worki na śmieci 
dostarczane im przez GOAP. 
Ich zdaniem, informacje, któ-
re chce w ten sposób zbierać 
GOAP, naruszają ustawę o 
ochronie danych osobowych.

Niżej podpisany, obecny 
na debacie śmieciowej, za-
sygnalizował kwestię wyso-
kości (gorzej i drożej) opłat 
za śmieci i jej naliczania 
od liczby osób, co nie tyl-
ko sprawia ogromne kłopoty 
administratorom nierucho-
mości (migracje ludności, w 
PSM-ie w okresie styczeń-li-
stopad 2014 roku ubyły 753 
osoby), ale przede wszystkim 
GOAP-owi, który ma kłopot 
ze zbilansowaniem wpłat 
z kosztami. Kolejną poru-
szoną sprawą był koszt re-
alizacji ustawy ponoszony 
przez Spółdzielnię. Według 
naszych szacunków, nakła-
dy pracy związane ze składa-
niem deklaracji śmieciowych 
(co miesiąc około 80 sztuk), 
zbieraniem opłat od użytkow-
ników lokali i ich przekazy-
waniem do GOAP-u wynoszą 
aż 6.000 zł. Do nich należy 
zaliczyć comiesięczne wywo-
żenie tzw. gabarytów z tere-
nu Spółdzielni na wysypisko 
śmieci w Suchym Lesie. Nie 
chce czynić tego GOAP, tłu-
macząc się obowiązującym w 
Poznaniu regulaminem, któ-
ry stanowi o jednym w roku 
ich wywozie. Chcąc utrzymać 
czystość w osiedlach, wywo-
zimy je więc co miesiąc, a 
koszt tego wywozu wynosi 
3.000 zł miesięcznie. Dlatego 
apelowałem do pana prezy-
denta o szybką zmianę obo-
wiązującego regulaminu. W 
świetle istniejącego w GO-

AP-ie ogromnego deficytu fi-
nansowego nie wydaje się 
to realne.

Generalnie zebrani na de-
bacie mieszkańcy całym złem 
za bałagan śmieciowy obcią-
żyli GOAP i dlatego żądali 
od wiceprezydenta jego roz-
wiązania. Ten zaś się tłuma-
czył, iż jest to w chwili obec-
nej niemożliwe z powodu ist-
niejącego w GOAP-ie deficy-
tu, który jak się dowiedzie-
liśmy, przekroczył 40 mln zł 
i musiałby być pokryty przez 
miasto i gminy, które powo-
łały tę jednostkę do życia.

Istotną sprawą wartą za-
sygnalizowania było też odby-
te 3 lutego spotkanie miesz-
kańców osiedli Marysieńki, 
Jana III Sobieskiego oraz 
Moraska i Radojewa z prezy-
dentem miasta Jackiem Jaś-
kowiakiem. Organizatorem 
tego spotkania, odbytego w 
świetlicy Szkoły Podstawowej 
nr 15, były samorządy pomoc-
nicze Rady Miasta Poznania 
wymienionych terenów. Licz-
nie zebrani mieszkańcy pytali 
prezydenta o wiele interesują-
cych ich spraw, m.in. o moż-
liwości wykupu mieszkań ko-
munalnych na osiedlu Jana 
III Sobieskiego (budynki po 
Policji), możliwości zaradze-
nia ich złemu stanowi tech-
nicznemu; o nową inwestycję 
mieszkaniową w sąsiedztwie 
osiedla Marysieńki, która po-
gorszy komfort mieszkania na 
osiedlu z powodu zbyt wyso-
kich budynków; o opłaty z ty-
tułu wieczystego użytkowania 
gruntów, ich wysoki wzrost 
oraz o możliwości przekształ-
cania tych gruntów na wła-
sność; o plan zagospodaro-
wania Moraska i Radojewa.

Niżej podpisany poruszył 
trzy kwestie. Pierwsza to 
brak decyzji miasta o stwo-
rzeniu w rejonie osiedla Ja-
na III Sobieskiego parkin-
gu buforowego, co skutku-
je zastawianiem osiedlowych 
uliczek samochodami spo-
za Poznania. Drugą poru-
szoną kwestią była koniecz-
ność dokonania naprawy 
miejskich dróg znajdujących 
się wewnątrz spółdzielczych 
osiedli. Trzecia zaś, to spra-
wa złego utrzymania ziele-
ni przez miasto na obsza-
rach graniczących z terena-
mi Spółdzielni. Obszary te 

często są zaśmiecane i zaro-
śnięte, co rzuca złe światło 
na wykonywanie swoich obo-
wiązków przez spółdzielcze 
służby utrzymania zieleni.

Prezydent wyraził swoje 
pozytywne zdanie na temat 
funkcjonowania spółdzielni 
mieszkaniowych w Pozna-
niu i obiecał, iż w marcu 
spotka się z władzami Spół-
dzielni dla omówienia spraw 
interesujących obie strony i 
wymagających wzajemnych 
uzgodnień.

Ponadto, 4 lutego od-
było się pierwsze spotkanie 
Uniwersytetu Piątkowskiego. 
Wykład inauguracyjny wy-
głosił były wojewoda poznań-
ski, senator dr Włodzimierz 
Łęcki, który mówił o walo-
rach Wielkopolski na tle Pol-
ski. Organizatorem przedsię-
wzięcia były Poznańska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa i In-
stytut Edukacji Europejskiej, 
któremu przewodniczy Ma-
rian Marek Przybylski, by-
ły redaktor naczelny Głosu 
Wielkopolskiego.

Przybyli na to spotkanie, 
a było ich stosunkowo nie-
dużo, zapewne nie zmarno-
wali swojego czasu i wysłu-
chali ciekawego wykładu, po 
którym zadawali swoje pyta-
nia. Na koniec, każdy chęt-
ny otrzymał indeks Uniwer-
sytetu Piątkowskiego, w któ-
rym będzie można potwier-
dzać, podpisem wykładowcy, 
uczestnictwo w każdym z pla-
nowanych spotkań. A będzie 
ich w tym roku dziesięć. Ko-
lejne już 26 lutego o godzi-
nie 1800 w PCK „Dąbrów-
ka”, wykład na temat wy-
bitnego poznaniaka Jerzego 
Waldorffa wygłosi Sławomir 
Pietras, dyrektor polskich 
scen operowych. Serdecznie 
zapraszamy.

Na koniec zauważyć na-
leży, iż chyba doczekamy się 
pozytywnego finału bezdom-
nej osoby koczującej od wie-
lu miesięcy na terenie PST 
w sąsiedztwie osiedla Stefa-
na Batorego. Otóż kobieta 
ta decyzją sądu trafić ma 
do domu opieki społecznej 
w Gdańsku, skąd wyruszyła 
w Polskę w akcie rozpaczy 
przeciwko sądowemu wyro-
kowi odbierającemu jej pra-
wo do mieszkania.

M.T.

Wiceprezes Michał Tokłowicz zadaje pytania prezydentowi Jackowi 
Jaśkowiakowi
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W. Łęcki o Piątkowie, poznaniakach i… siekierze

Złoty Motyl dla Joanny Bobrzyk
31 stycznia w auli UAM odbył się uroczysty koncert dedykowany wszystkim 

dobrodziejom i przyjaciołom Hospicjum Palium. Przy organizacji koncertu po-
magali również uczniowie Gimnazjum nr 11.

Podczas gali profesor 
Jacek Łuczak wręczał Zło-
te i Srebrne Motyle za za-
sługi dla rozwoju opieki pa-
liatywnej w Poznaniu. Ho-
norową Odznakę Złotego 
Motyla otrzymała nauczy-
cielka Gimnazjum nr 11, 
Joanna Bobrzyk, która od 
wielu lat opiekuje się mło-
dzieżowym wolontariatem 
i wspiera hospicjum swo-
imi działaniami. Spod jej 
skrzydeł wyszli młodzi wo-
lontariusze, zdobywcy te-
gorocznych Srebrnych Mo-
tyli, w tym absolwent Gim-
nazjum nr 11, Michał No-
waczyk.

W czasie koncertu za-
brzmiały kolędy oraz 
utwór skomponowany spe-
cjalnie na ten wieczór. 
Gwiazdą gali był gość spe-
cjalny zespół Audiofeels.

Magdalena Zwierzyńska

Znany miłośnik Wielkopolski 
i Poznania, były senator i wojewo-
da, prof. Włodzimierz Łęcki zain-
augurował 4 lutego w Piątkowskim 
Centrum Kultury „Dąbrówka” cykl 
wykładów w ramach Uniwersyte-
tu Piątkowskiego prowadzonego 
we współpracy PSM oraz Instytu-
tu Edukacji Europejskiej.

Prof. W. Łęcki, znakomity gawę-
dziarz, z wielką swadą zaczął swą opo-
wieść o urokach ziemi wielkopolskiej. 
Przez lata jej mieszkańców postrzega-
no jako sumiennych, rzetelnych i go-
spodarnych, ale mało dowcipnych. – 
Ob ecnie z gospodarnością poznania-
ków jakby jest nieco gorzej, natomiast z 

poczuciem humoru lepiej – mówił pro-
fesor. Przytoczył więc dowcip zasłysza-
ny niedawno podczas spotkania krajo-
znawców w Krakowie: Czym różni się 
poznaniak od siekiery? Siekierę należy 
ostrzyć, a poznaniaków tępić.

Po tym swawolnym wprowadze-
niu snuł opowieść o Wielkopolsce i jej 
znaczeniu w dziejach Rzeczypospolitej. 
Niemal od zarania stanowiła ona jej 
kresy zachodnie i zawsze należała do re-
gionów najbardziej rozwiniętych gospo-
darczo. Również obecnie pod różnymi 
względami należy do krajowej czołówki, 
a zdecydowanie przewodzi pod wzglę-
dem pogłowia trzody chlewnej. Świń 
nadal w Wielkopolsce mamy najwięcej, 

chociaż w produkcji mleczarskiej zaczy-
nają nas już wyprzedzać województwa 
wschodnie – mówił W. Łęcki.

Sporo uwagi w swoim wystąpieniu 
oraz w dyskusji z uczestnikami zajęły 
sprawy Poznania. Systematycznie ma-
leje liczba jego mieszkańców. Na po-
czątku lat dziewięćdziesiątych zbliża-
ła się ona do 600 tysięcy, obecnie jest 
niespełna 540 tysięcy. Przybywa nato-
miast mieszkańców w powiecie poznań-
skim. W czasie jego powstawania, na 
przełomie wieków, było ich około 180 
tysięcy. a obecnie jest ponad 320 tysię-
cy. Zmiany ludnościowe powinny sprzy-
jać współpracy w ramach aglomeracji, 
ale z tym różnie bywa. Profesor docenił 
decyzję o budowie szybkiego tramwaju, 
którą rozpoczynano jako… remont, na-
tomiast za błąd uznał rozbudowę Ławi-
cy. Teraz są dwa lotniska w Poznaniu 
– cywilne i wojskowe, a powinno być 
jedno wspólne i nowoczesne na Krzesi-
nach. Tym bardziej że rośnie konkuren-
cja ze strony polskich lotnisk a także 
niemieckiego pod Berlinem. Dla wielu 
poznaniaków jest ono już blisko – do-
wodził profesor.

Szanse rozwojowe trzeba umieć wy-
korzystywać – mówił W. Łęcki i z uzna-
niem wskazywał na zmiany zachodzące 
na spółdzielczych osiedlach. Są one co-
raz piękniejsze, a tuż za nimi rozciąga-
ją się piękne tereny przyrodnicze. Góra 
Morasko z rezerwatem przyrodniczym, 
obszar Radojewa i nadwarciańskie łęgi 
warto chronić i zwiedzać. (wi)
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Czas wypoczynku i rywalizacji 

Jeśli jesteś uczniem szóstej klasy szkoły podstawowej,
jeśli chcesz w ciekawy sposób zdobywać wiedzę,
jeśli pragniesz rozwijać swoje zainteresowania i kreatywnie 

spędzać czas wolny
zostań uczniem Gimnazjum nr 11 w Poznaniu.

Zapraszamy na Drzwi Otwarte do budynku 
naszej szkoły, która znajduje się na osiedlu 
Bolesława Chrobrego 107.
13 marca 2015 roku od godziny 17.30 
do 19.30 będzie można zapoznać się z 
ofertą naszego gimnazjum, porozmawiać 
z nauczycielami i uczniami, obejrzeć sale 
lekcyjne, wziąć udział w warsztatach.

Przyjdź!
Czekamy na Ciebie!

W Gimnazjum nr 12 
na osiedlu Stefana Bato-
rego podczas zimowych 
ferii odbywały się zaję-
cia pod hasłem ZIMA Z 
PSM. W sali gimnastycz-
nej, w holu szkoły na sto-
łach tenisowych oraz na 
pobliskim basenie pły-
wackim.

W szkole w sali sporto-
wej gry zespołowe organi-
zowali Justyna Partyńska i 
Leszek Partyński, turnieje 
tenisa stołowego – Danuta 
Kupiec. Dzieci i młodzież 
mogli brać udział także w 
bezpłatnych zajęciach na 
basenie, tutaj zajęcia orga-

nizowała Anna Kałmuczak. 
Rywalizacja była zacięta, ale 
na wypoczynek i radość też 
był czas. (rh)
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Prosto z miasta 

Promocyjne sztuczki
Mamy już trochę różnych 

doświadczeń z nowym prezy-
dentem Poznania, a wkrótce 
będzie jeszcze ciekawej, bo 
czekają nas bliskie spotka-
nia z licznymi kandydatami 
na prezydenta kraju. Tak w 
ogóle, każdy prezydent to ma 
klawe życie. No, może nie ta-
kie jak „cysorz”, ale też nicze-
go sobie. Coś powie, coś pod-
pisze, kogoś odznaczy i w pa-
łacu przyjmie albo pojedzie w 
gości do jakiegoś innego pre-
zydenta. I tak przez całą ka-
dencję, żyć nie umierać. Nie 
dziwi zatem, że chętnych do 
tego zajęcia przybywa. Szcze-
gólnie wzmożone zaintereso-
wanie zapanowało w kręgach 
show biznesu. Jego przedsta-
wiciele zwykle najlepiej wie-
dzą, gdzie są prawdziwe kon-
fitury. Artysta Paweł Kukiz 
zachęcony sukcesem samorzą-
dowym postanowił kuć żela-
zo póki gorące i ochoczo wy-
startował w wyścigu do prezy-
dentury. Kolejny muzyk Wal-

demar Deska, reprezentujący 
Partię Libertariańską (cokol-
wiek by to miało oznaczać) 
też zgłosił swe aspiracje. Z 
pogranicza mediów i polityki 
jest kandydatka SLD, Mag-
dalena Ogórek, która jest, a 
jakoby jej nie było. No, po 
prostu mizeria z nią. Ale na 
lewicy zgłasza się tylu innych 
kandydatów, że „obecność 
inaczej” pani doktor Ogórek 
mało kto zauważy.


Największe partie politycz-

ne też już wystawiły swych 
kandydatów i jak zwykle de-
batują oni na temat udziału 
we wspólnych debatach. Oczy-
wiście, ich nie będzie, ale po-
gadać o nich można. Przede 
wszystkim jednak kandydaci 
starają się rozmawiać z miesz-
kańcami Polski powiatowej i 
gminnej. „Dudabus” już krą-
ży po kraju, inni pretenden-
ci też będą pracowicie odwie-
dzać wsie i miasteczka, ści-
skać ręce i obiecywać, ile się 

tylko da. Czasu do majowej 
elekcji jest jeszcze sporo. Wiele 
się też może jeszcze wydarzyć, 
za wschodnią granicą prawie 
wojna, a w kraju protestują 
a to lekarze, a to górnicy, a 
to rolnicy i kto tam jeszcze 
może. Niestety, nie wszyscy 
mogą strajkować i blokować, 
ktoś musi pracować i zarobić 
na utrzymywanie tego całego 
bałaganu.


Dotychczasowe pomysły na 

promowanie Poznania sukce-
sem nie są. Zabiegi o organi-
zację wielkich imprez sporto-
wych, forsowanie hasła „Po-
znań know how” i zmrożonej 
gwiazdki a nawet zaprasza-
nie blogerów z całego świata, 
którzy na koszt poznaniaków 
mieli przyjeżdżać nad Wartę 
i ładnie opisywać zalety na-
szego miasta, choć kosztow-
ne, większych pożytków nie 
przyniosły. Również kolejny 
pomysł, by z naszego miasta 
zrobić drugi Sandomierz roz-

sławiony w telewizji przez Oj-
ca Mateusza okazał się niewy-
pałem. Film „Hiszpanka” ma-
jący popularyzować Poznań i 
zwycięskie Powstanie Wielko-
polskie nie wzbudził większe-
go zainteresowania u widzów. 
Nie pomogły ani efekty specjal-
ne, ani skomplikowany scena-
riusz z udziałem sił nadprzy-
rodzonych, ani też kosztowna 
kampania reklamowa głoszą-
ca, że film sowicie dofinanso-
wany przez samorząd woje-
wódzki jest arcydziełem. Mo-
że i jest, ale chętnych do jego 
oglądania w kinach nie ma. 
Frekwencję poprawi się pew-
nie seansami dla szkół, ale 
pytanie, jak skutecznie pro-
mować nasz region, pozostaje. 
Jeśli nawet filmowe „arcydzie-
ło” nie wypaliło, to już chyba 
tylko pozostaje zabrać się do 
rzetelnej roboty. W końcu na-
szym przodkom – bez piarow-
skich sztuczek – udało się wy-
promować poznański porzun-
dek i gospodarność. WIST

  

Patroni ulic piątkowskich

Hulewiczowie
Na pograniczu osiedla 

Marysieńki jest w Poznaniu 
ulica Hulewiczów – upamięt-
niająca rodzinę szczególnie 
zasłużonych w Wielkopolsce 
działaczy kulturalnych prze-
łomu XIX i XX wieku. Kon-
kretnie chodzi o braci Je-
rzego, Bohdana i Witolda. 
Gniazdem rodowym Hule-
wiczów były Kościanki koło 
Wrześni.

Najmłodszy był Witold, 
urodzony w 1895 roku. Ukoń-
czył szkoły średnie w Trze-
mesznie i Śremie, a później, 
po odbyciu I wojny światowej 
w wojskach łączności armii 
niemieckiej (po wybuchu po-
wstania wielkopolskiego był 
jednym z organizatorów łącz-
ności w polskich oddziałach), 
studiował polonistykę i mu-
zykologię na Uniwersytecie 
Poznańskim. Aktywnie za-
angażował się w działalność 
kulturalną, był współorga-
nizatorem Spółki Wydawni-
czej „Ostoja”, a potem współ-
pracownikiem dwutygodni-
ka „Zdrój” Wydawał tomiki 

wierszy, wspólnie z bratem 
Jerzym w 1921 roku utworzył 
poznański oddział Związku 
Zawodowego Literatów Pol-
skich. W cztery lata później 
założył księgarnię wydawni-
czą w Warszawie, a następ-
nie został stałym pracowni-
kiem rozgłośni wileńskiej Pol-
skiego Radia i bardzo zaan-
gażował się w życie kultural-
ne Wilna. Potem wrócił do 
stolicy, gdzie nadal pracował 
w radiu i zajmował się twór-
czością literacką. Po kampa-
nii wrześniowej był założycie-
lem pierwszego polskiego pi-
sma konspiracyjnego „Polska 
Żyje”. Zginął w czerwcu 1941 
roku w Palmirach, rozstrzela-
ny przez hitlerowców.

Najstarszy z braci, Je-
rzy (rocznik 1886), najpierw 
uczył się w Trzemesznie, ale 
został wydalony ze szkoły za 
organizowanie tajnego samo-
kształcenia. Edukację dokoń-
czył więc we Lwowie, a potem 
studiował na Wydziale Filo-
logicznym Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, następnie ma-

larstwo w Krakowie, Paryżu, 
Szwajcarii i w Monachium. 
Od 1911 roku działał jako 
pisarz i malarz, wspólnie z 
braćmi kierował Spółką Wy-
dawniczą „Ostoja” i pismem 
„Zdrój”. Od 1926 roku dzia-
łał w Warszawie, także jako 
publicysta. Po klęsce wrze-
śniowej zajmował się wyda-
waniem prasy podziemnej. 
Zmarł nagle w stolicy, w lip-
cu 1941 roku.

O wiele lat przeżył swo-
ich braci Bohdan Hulewicz, 
urodzony w Kościankach w 
1888 roku. Podobnie jak 
oni, edukację rozpoczynał 
w Trzemesznie, ale potem 
uczył się w Lesznie, a na-
stępnie studiował filozofię, 
historię oraz historię sztu-
ki, na uczelniach Wrocławia, 
Monachium i Kilonii. Pod-
czas I wojny światowej był 
na froncie. Ranny, w czasie 
rekonwalescencji w Wielko-
polsce wspólnie z braćmi za-
angażował się w Spółce Wy-
dawniczej „Ostoja” i w re-
dakcji „Zdroju”. W 1918 ro-

ku uczestniczył w przygoto-
waniach konspiracyjnych, a 
potem w wydarzeniach po-
wstańczych, w składzie tzw. 
grupy Mieczysława Palucha. 
Odtąd na wiele już lat zwią-
zał się z wojskiem i zajmo-
wał wiele eksponowanych 
stanowisk sztabowych i do-
wódczych. W 1939 roku do-
wodził dywizją rezerwową 
„Grodno”. Niemal cały okres 
wojny spędził w niewoli nie-
mieckiej. Do Polski wrócił 
w 1948 roku. Był autorem 
licznych tomików wierszy, 
fachowych publikacji woj-
skowych, a także doskona-
łego pamiętnika z powsta-
nia wielkopolskiego „Wiel-
kie wczoraj w małym krę-
gu”. Zmarł w lipcu 1968 ro-
ku, spoczywa w Graboszewie 
koło Wrześni.

Rodzina Hulewiczów była 
szczególnie zasłużona w dzie-
jach kultury wielkopolskiej; 
niestety, jej kontynuatorów, 
„dynastii” (jak w tym środo-
wisku się zdarza) już nie było.

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

Zapraszamy do reklamy 

Tel. 61 822 78 57,  601 56 87 32 

Gabinet Weterynaryjny
Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób 

psów i kotów,
chirurgia, czipowanie 

i wystawianie paszportów

os. B. Śmiałego, ul. Wachowiaka 10,  
tel. 61 825 55 61

Czynny codziennie w godz. 9 – 19
soboty 14 – 17, niedziele 15 - 17

POGOTOWIE
Komputerowe

tel. 
693 313 315

Remonty na sto procent 

Administracja na osiedlu Jana III Sobieskiego ma 
powody do zadowolenia. Właściwie sto procent satys-
fakcji, bo tyle zaplanowanych na ubiegły rok robót re-
montowych wykonano.

Eugeniusz Jędrzejczak, kierownik administracji, wylicza. 
To przede wszystkim rewitalizacja terenu między budynkami 
24, 25, 26 i 27 polegająca na remoncie boiska do siatkówki 
i streetballa, wymieniono nawierzchnię na “sztuczną trawę” 
z elastyczną podbudową, opłotowano teren, zamontowano 
ławki. Wybudowano nowe chodniki z kostki brukowej, w tym 
nowy wydzielony chodnik wzdłuż budynku 25 D-G. Wymie-
niono też asfaltową nawierzchnię oraz naprawiono podbudo-
wę przy bloku 39 oraz alei od bud. 38  do 35. Zmodernizo-
wano place zabaw: wymieniono cztery piaskownice, elemen-
ty zabawowe itp. Nie licząc szeregu pomniejszych prac, jak 
„łatania” asfaltowych dziur, drobnych napraw chodników itd.

Modernizowano też budynki. Kontynuowano komplekso-
we remonty klatek schodowych w budynkach 10, 32, 33, 34, 
35 i 42 obejmujące roboty malarskie, ale również wymianę 
oświetlenia na lampy LED i wymianę grzejników. Komplek-
sowo wyremontowano loggie w budynkach docieplanych do 
2002 r., gdzie takie prace nie były wtedy wykonywane. Do-
tyczyło to budynków 4, 5, 8, 14, 15 i połowy 19. Wymienio-
no okna w piwnicach (wraz z kratami) budynków do nu-
meru 12 włącznie. Wymieniono również poziomy kanaliza-
cji sanitarnej i deszczowej w budynkach, gdzie dochodzi do 
częstych awarii (m.in. 6D, 17A-C, 10 A-C). Jest to problem, 
który trwa już od dłuższego czasu i w przypadkach powta-
rzających się awarii są wykonywane nowe poziomy kana-
lizacji w piwnicach wraz z przyłączami pionów. Przyczyna 
jednak tkwi w wadliwym wykonawstwie w procesie inwesty-
cyjnym. W ubiegłym roku nastąpiła też wymiana rozdziel-
ni elektrycznej wraz z układem SZR w bud. 19, 20 i 23. 
Przez cały czas zlecano również bieżące roboty, jak wymia-
na okien, zaworów, zbiorników ciśnieniowych zabezpieczeń 
kominów wentylacyjnych na dachach itd.

W tym roku kontynuowana będzie modernizacja wejść 
i klatek schodowych w bud. 19, 20, 23. Obecnie prace trwa-
ją w bud. 19, 20, a po remoncie rozpoczęte zostaną w bud. 
23. Takie modernizacje zaplanowane są zresztą po kolei we 
wszystkich osiedlowych blokach. Kontynuowany będzie re-
mont loggii w bud. 19, 20, 23 i części bud. 3. Zakończenie 
tych prac w pozostałych budynkach, tj. 32, 33, 34, 35, 41 
i 1 administracja przewiduje w roku 2016.

Natomiast w tym roku wymienione zostaną okna w piw-
nicach wszystkich budynków. Wymieniane są poziomy kana-
lizacji –  w tej chwili roboty trwają w bud. 21 i 16.

Wspólnie z radą osiedla ustalany jest zakres prac na in-
frastrukturze osiedla dotyczący dróg, chodników, placów za-
baw, obiektów małej architektury oraz remontu boiska przy 
bloku 3. (mae)

Na osiedlu...

Odświeżona klatka schodowa Wyremontowane loggie

Zmodernizowane wejście do budynku
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OKOWY,
WIĘZY

SFORA

KIERUNEK
W 
MALARSTWIE
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PSEUDONIM
GUEVARY

PEŁZAK WALIZA
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BRACTWO
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FRYZURY
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Krzyżówka
z Echem

Hasło krzyżówki z po-
przedniego numeru brzmia-
ło: Osiedla królów.

BARAN (21.03 - 20.04). Wiosenne słonyszko kusi do weekendo-
wego wygibu. Rajza ze znajomą wiarą będzie całkiem fest, ino zaś 
na balangach za wiela się nie staluj i pilnuj kabzy.

BYK (21.04 - 21.05). Z nygusowaniem i glapieniem się wew telewi-
zor trza skończyć. Nie ma też co się borchać i brynczeć na famułę, 
ino ze szwungiem trzeba się zabierać do wiosennych porzundków.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Warto dla zdrowotności trochę po-
łazić z lolami po okolicznych lasach albo zaś z całką famułą wybrać 
się rowerami na rajzę. Takie lofrowanie dostarczy wiele atrakcji.

RAK (22.06 - 22.07). Zez większym szwungiem zabieraj się za 
swe plany i nie przejmuj się gadaniem różnych mądrych. Jak się 
akuratnie przyłożysz, wnet uzorgujesz trochę bejmów.

LEW (23.07 - 22.08). Czekają cię niespodziane spotkania ze sta-
rą wiarą oraz propozycje ciekawych wygibów. Ale zaś uważaj i zbyt-
nio się nie staluj, bo se ino poruty narobisz.

PANNA (23.08 - 22.09). Wew cieplejsze dni warto wysztafiro-
wać się z całką famułą na jaki wygib za miasto lub do marketu. 
Można se tam lajsnąć nowy dyrdon albo poblubrać przy słodkim.

WAGA (23.09 - 22.10). Jakoś te niby zimowe miesiące udało się 
przepynkać, teraz będzie już ino lepiej. Wew robocie trza się będzie 
nachapać, ale zaś potem skapnie ci wuchta bejmów.
SKORPION (23.10 - 22.11). Bez to ciągłe glapienie się wew te-
lewizor abo komputer ino głupie, chociaż cołkiem przyjemne, myśli 
do łba ci przychodzą. Ale zaś koniec z nygusowaniem.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Z fikuśnymi pomysłami lepiej nie 
przesadzaj, bo ino na tych balach zdrowie i bejmy przenorasz. Przed 
wiarą też się za wiele nie staluj ani se frechownie nie poczynaj.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Z wiarą wew biurze lepiej za 
wiela nie blubraj ani tyż się nie staluj. Na luzie, ale zaś akurat-
nie, rób swoje, a wnet skapną ci pochwały, awanse i uzorgujesz 
trochę bejmów.
WODNIK (21.01 - 20.02). Nie ma się co borchać na chlabrę 
i zimno, taki mamy klimat. Lepiej pomyśleć o jakim wiosennym 
wygibie z famułą abo kumplami nad morze abo w góry.
RYBY (21.02 - 20.03). Czeka cię trochę lofrowania ze starą wia-
rą, ino zaś za wiele nie blubraj i przekabacić się nie daj. Bez wiel-
kiego stalowania się i mądrowania rób z wielką rułą swoje.

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 3

HUMORKI
- Wygrałem milion złotych 

w totka!
- Gratulacje! A co na to 

twoja żona?
- Odebrało jej mowę!
- Zazdroszczę ci, tyle szczę-

ścia na raz…


- Córeńko, chcesz mieć bra-
ciszka?

- Tak, tatku.
- To śpij!



Poseł wzywa wróżkę:
- W nocy śniły mi się ziem-

niaki. Co to znaczy?
- To znaczy, że was na je-

sieni wykopią, albo na wiosnę 
posadzą.
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Sami swoi w Walentynki

Walentynki w „tłusty 
czwartek” – to musiała 
być huczna impreza. I 
tak właśnie było w klubie 
seniora Hetman na osie-

dlu Jana III Sobieskiego 
12 lutego. Duża sala klu-
bu z trudem pomieściła 
134 osoby, które przy-
szły wspólnie przy pącz-
kach i kawie świętować.

A zaczęło się od oriental-

nego tańca brzucha w wy-
konaniu tancerek – solistek 
z Teatru Wiel-
kiego. To pod-
grzało atmosfe-
rę, a potem by-
ło coraz goręcej. 
Tancerki zapre-
zentowały sam-
bę de Janeiro, 
a na koniec kan-
kana.

Wieczór na-
leżał jednak do 
kabaretu „Sa-
mi swoi”, czy-
li Kornela Wa-
chowiaka i Jac-
ka Wietrzykow-
skiego. Pierw-
szy opowiadał 
dowcipy i pa-
rodiował znane 
osoby, zorgani-

zował nawet dowcipny kon-
kurs dla kilku klubowiczów. 
Drugi natomiast grał i śpie-
wał znane piosenki o – a jak-
że by inaczej – miłości. A 
seniorzy śmiali się i śmiali. 
A na koniec nie dali ar-
tystom skończyć . Zresztą 
i oni też chyba nie chcieli 
wychodzić, więc kilkakrot-
nie bisowali.

A żeby walentynkowej 
tradycji stało się zadość, 
wszyscy obecni otrzyma-
li czerwone serduszka ze 
słodką zawartością. Atmos-
ferę najlepiej oddają zdję-
cia, które publikujemy po-
niżej. (big)
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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
 

  

  

I Bieg z okazji wyzwolenia miasta Poznania

10 lutego nauczycie-
le Gimnazjum nr 12 w 
Poznaniu w nietuzinko-
wy sposób postanowili 
uczcić 70 rocznicę wy-
zwolenia naszego miasta 
spod okupacji niemiec-
kiej. Bieg na dystansie 
około jednego kilometra 
przy sprzyjającej o tej po-
rze roku pogodzie roze-
grano w parku przyszkol-
nym. Startowało około 
stu uczniów.

W kategorii pierwszych 

klas wśród dziewcząt najlep-
szą okazała się Oliwia So-
boń (klasa 1 d), drugie miej-
sce zajęła Zuzia Skrzypczak 
(klasa 1 a), a trzecie Mar-
tyna Górska (1 a). Wśród 
chłopców pierwsze miejsce 
zajął Eryk Chorąży (1 h), 
drugie Patryk Bańkowski 
(1 a), a trzecie Aleksander 
Kazar (1 d).

W kategorii drugich klas 
najlepsze wśród dziewcząt 
były: Ola Głębocka (II c) – 
pierwsze miejsce, Basia Pie-

trzak (II d) – drugie miej-
sce i Gabrysia Kusa (II c) 
– trzecie miejsce. Wśród 
chłopców: Remigiusz Sza-
rzyński (II c), Adrian Od-
wrot (II c) oraz Jakub Łu-
czak (II b).

Wśród trzecich klas naj-
lepsze okazały się: Bogumi-
ła Skwara (III g) – pierwsze 
miejsce, Magdalena Bud-

niak (III g) – drugie miej-
sce  oraz Patrycja Drożyń-
ska (III g) – trzecie miejsce. 
Jeśli chodzi o chłopców, to 
pierwszy był Kamil Porzu-
cek (III h), drugi – Bartosz 
Wielgus (III g), a trzeci – 
Dawid Macioszek (III g).

Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów sporto-
wych. (SSR) 


