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Jubileusz Steni
O tym, że na własny jubileusz, Stenia Golińska (na 

zdjęciu z córką) dowiedziała się, gdy przyszła do klubu 
Hetman. Czekali na nią zaprzyjaźnieni artyści, przedsta-
wiciele władz PSM, administracji, rady osiedla, seniorzy 
i przyjaciele . O wydarzeniu piszemy na str. 16.

Wkrótce 
ferie 

z PSM
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Ferie z PSM
Pod tym hasłem w 

kilku szkołach piąt-
kowskich osiedli pod-
czas zimowych ferii 
szkolnych odbywać się 
będą zajęcia sportowo-
-rekreacyjne dla dzieci 
 i młodzieży. A oto ich 
harmonogram:

Szkoła Podstawowa 
nr 34 

osiedle Bolesława 
Śmiałego 107

Piłkarskie Ferie 
z PSM (prowadzi 
Krzysztof Rex)
godziny zajęć: 9-13

–––––

Zespół 
Szkolno-Przedszkolny 

nr 1
Osiedle Władysława 

Łokietka 104
gry zespołowe, 

sport, rekreacja, 
zabawy, integracja 

(prowadzi 
Grzegorz Nowak)
godziny zajęć: 9-13

–––––

Szkoła Podstawowa 
nr 67

osiedle Stefana 
Batorego 101

gry zespołowe, 
gimnastyka, 

piłka nożna itp.
godziny zajęć: 9-13

Remondis wraca na Piątkowo

Co do brązowego biopojemnika
Nowy rok rozpoczął się starymi 

kłopotami z wywozem odpadów z 
piątkowskich osiedli. Hałdy śmie-
ci zalegały w wielu altankach. Po 
ich usunięciu okazało się, że nie 
pojawiły się w altankach brązowe 
pojemniki na odpady biodegrado-
walne, które od stycznia jesteśmy 
zobowiązani segregować.

Tradycyjne trudności z odbiorem 
odpadów na przełomie roku były spo-
wodowane zwiększoną ich ilością w 
okresie świątecznym oraz zmianą fir-

my obsługującej osiedla piątkowskie. 
W przetargu przeprowadzonym przez 
Związek Międzygminny „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 
wygrał poznański potentat, firma Re-
mondis, i właśnie od początku stycz-
nia przejęła ona wywożenie odpadów 
z Piątkowa. Z różnym skutkiem, na 
niektórych osiedlach śmieci zalegały 
kilka dni. Po początkowym zamiesza-
niu sytuacja się normuje i odpady są 
odbierane w miarę systematycznie i Brązowe pojemniki na os. Batorego nie prezen-

tują się zbyt okazale, ale budzą zainteresowanie 
gołębi Dokończenie na stronie 6
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Przeprowadzki prywatne i firmowe
Sprzedaż kartonów przeprowadzkowych
Usługi transportowe (pianina)
Przenoszenie mebli

Kontakt Tel. 61 843 91 61  lub  668 23 24 55
www.123przeprowadzki.pl

R A D C A    P R A W N Y 
    - rozwód, separacja, podzia  maj tku 
    - w adza rodzicielska, opieka, alimenty  
    - spadki - nabycie, zachowek, testamenty 
    - procesy o odszkodowania, umowy, ZUS 
   

                  tel. 601 999 570 
 

     KANCELARIA: os. J. III Sobieskiego 36/15 
Spotkania do uzgodnienia 

WARZYWA 
I OWOCE

bez nawozów i oprysków,
polecane dla małych dzieci!

dla osób starszych i chorych
możliwa dostawa do domu, tel. 787 209 322możliwa dostawa do domu, tel. 787 209 322

świeże jaja wiejskie
Os . Batorego 15c, Os. Śmiałego 5a,Os . Batorego 15c, Os. Śmiałego 5a,
 czynne: pn – pt. 8 - 18, sob. 8 - 14 czynne: pn – pt. 8 - 18, sob. 8 - 14

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

„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 
Tel. 61 822 78 57,  601 56 87 32 

  

  

  

Grupa rekreacyjna dla dorosłych zaprasza na zajęcia:

gdzie przy pomocy ćwiczeń znanych ze sztuk walk:
    • Poprawiamy kondycję i humor
  • Spalamy kalorie i dobrze się bawi my
• Poznajemy techniki Judo i samoobrony, zwiększając pewność siebie

Treningi: wtorki i czwartki 19:30
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Os. Władysława Łokietka 104
 czarnykotjudo@gmail      facebook.com/judo.fi tness.poznan

 Ortopedia Dorosłych i Dzieci

PROF. DR HAB. MED. 
MAŁGORZATA WIERUSZ-KOZŁOWSKA

specjalista ortopedii 
i traumatologii narządu ruchu

Gabinet:Poznań, Różany Potok
ul. Umultowska 100A
Rejestracja:61 877 95 93, 609 103 405

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315

  instalacja systemów operacyjnych Windows
  rozwiązywanie problemów z działaniem 

komputera
  diagnozowanie problemów sprzętowych
  usuwanie wirusów i programów
  instalacja i konfiguracja sieci 

(routery, WI-FI, modemy ADSL, kablowe itp.)
  udostępnianie internetu dla innych 

komputerów
  instalacja dodatkowych akcesoriów 

i sterowników

dojazd gratis, faktury

Coraz w ięcej aktualnych informacji
o sprawach 

Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

w zakładce 
INFORMACJE I KOMUNIKATY

na www.psm.poznan.pl
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 Wyścig z czasem

Plany zagospodarowania czy „dogęszczanie”
Mieszkańcy innych 

rejonów Piątkowa mo-
gą nie mieć tyle szczę-
ścia, ile mieszkańcy os. 
Władysława Łokietka. 
Ich starania o przezna-
czenie pod park spo-
rej działki należącej do 
miasta, a położonej po-
między pawilonem „Net-
to” przy ul. Łużyckiej 
oraz blokami i szkołą, 
zostały uwieńczone po-
wodzeniem. Ze środ-
ków budżetu obywatel-
skiego prowadzone są 
obecnie prace projek-
towe i przygotowawcze, 
wkrótce więc nieco za-
niedbany teren, który 
kusił deweloperów, po-
winien przemienić się w 
zielony zakątek.

Na innych osiedlach 
też trwają zmagania spół-
dzielców oraz radnych 
osiedlowych i miejskich o 
uratowanie zielonych en-
klaw i niezabudowanych 
parceli przed zakusami 
deweloperów. Pozyskane 
przez nich działki, czę-
sto położone pośród spół-
dzielczych bloków, są zwy-
kle „dogęszczane” bez lito-

ści, co prowadzi niejedno-
krotnie do sporów i wielu 
utrudnień. Doświadczają 
ich zwłaszcza mieszkańcy 
os. Stefana Batorego, na 
którym wskutek inwesty-
cji budowlanych ubyło spo-
ro miejsc parkingowych.

Sytuacja może powtó-
rzyć się na os. Bolesła-
wa Chrobrego, w którego 
sercu znajdują się rozle-
głe tereny zielone. Obec-
nie są one miejscem wy-
tchnienia i wypoczynku 
dla mieszkańców. Jednak 
toczą się o nie postępowa-
nia zwrotowe. Gdy znajdą 
się one w prywatnych rę-
kach, dążenie do ich za-
budowania będzie nara-
stać. Niektóre działki sta-
ły się już własnością firm 
deweloperskich i jedna z 
nich, która nabyła grunty 
na styku osiedli Bolesła-
wa Chrobrego i Władysła-
wa Jagiełły, wystąpiła do 
władz miasta o wydanie 
warunków zabudowy. Po 
odmownej decyzji odwoła-
ła się do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego i 
wystąpiła ponownie o wy-

danie decyzji o warunkach 
zabudowy.

Powstrzymać gwałtow-
ną zabudowę, naruszającą 
założenia architektonicz-
ne osiedla i wygody jego 
mieszkańców, może tylko 
przyjęcie planu miejsco-
wego zagospodarowania 
przestrzennego. Określi 
on szczegółowo możliwo-
ści wykorzystania wolnych 
terenów, zasady ochrony 
zieleni oraz kształtowa-
nia ładu przestrzennego. 
O jego szybkie uchwalenie 
od dawna upominają się 
władze spółdzielni i rad-
ni osiedlowi. Teraz dzięki 
ich staraniom przygotowy-
wanie planów zagospoda-
rowania nabrało przyspie-
szenia. Prace nad projek-
tem planu dla północnych 
terenów osiedla Bolesła-
wa Chrobrego są zaawan-
sowane. Pod koniec ubie-
głego roku przeprowadzo-
no konsultacje społeczne 
i optymistyczne założenia 
przewidują, że może do 
końca roku uda się uchwa-
lić miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzen-
nego, który uchroni zielo-

ne płuca wielkich osiedli 
mieszkaniowych.

- Decyzje, które zo-
staną w najbliższym cza-
sie podjęte przez poznań-
skich radnych i urząd mia-
sta, będą niezwykle waż-
ne dla przyszłości całego 
Piątkowa, ale szczególnie 
dla osiedli Władysława 
Jagiełły i Zygmunta Sta-
rego, które już obecnie 
są najgęściej zabudowa-
ne. Nie możemy dopuścić 
do ich dalszego „dogęsz-
czania”. Podjęliśmy roz-
mowy i różne działania 
w tej sprawie, będziemy 
też o nich rozmawiać 29 
stycznia podczas posiedze-
nia Rady Osiedla – mówi 
jej przewodniczący Juliusz 
Kubel.

Wieloletnie zaniedba-
nia poznańskich władz 
miejskich w opracowaniu 
miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzen-
nego dla obszaru Piątko-
wa sprawiają, że obecnie 
trwa swoisty wyścig z cza-
sem, oby racje i argumen-
ty spółdzielców oraz spo-
łeczników zyskały w nim 
wsparcie władz miasta. (i)

KOiR zaprasza do współpracy

Wyprawy w pionierskie lata osiedli
Goście niedawnych 

spotkań Klubu Odkryw-
ców i Reporterów wyru-
szyli na kolejne ekspe-
dycje. Dominik Szmaj-
da przemierza samot-
nie afrykańskie dżun-
gle, a Arkady Paweł Fie-
dler sposobi się do prze-
jechania przez Czarny 
Ląd samochodem za-
silanym prądem elek-
trycznym. Tymczasem 
KOiR zaprasza wszyst-
kich mieszkańców Piąt-
kowa zainteresowanych 
podróżami i przygoda-
mi na kolejne wyprawy. 
Najbliższa – w świat 
telewizji – odbędzie się 
w czwartek, 8 lutego, 
o godz. 17 w auli XV 
Liceum Ogólnokształcą-

cego na os. Bolesława 
Chrobrego.

Prezentacje filmów i 
opowieści podróżników z 
ich wędrówek po odle-
głych krainach budzą duże 
zainteresowanie, ale rów-
nie ważne jest poznawanie 
dziejów Piątkowa oraz od-
krywanie jego różnych ta-
jemnic. Podczas stycznio-
wych rozmów z redakcja-
mi szkolnych gazetek oraz 
ich opiekunami wskazywa-
no na potrzebę przybliża-
nia wiedzy o piątkowskich 
osiedlach. Pierwsze spół-
dzielcze bloki wzniesiono 
na terenach wsi Piątko-
wo, równie starej jak Po-
znań, przed czterdziestu 
laty. Tamten pionierski 
czas zachował się w pa-
mięci wielu mieszkańców 

a także na fotografiach i 
innych dokumentach zale-
gających w domowych sza-
fach. KOiR zachęca do wy-
ciągnięcia i opracowania 
tych historycznych już ma-
teriałów. Jest to ciekawe 
przedsięwzięcie dla mło-
dych reporterów pragną-
cych przeżyć dziennikar-
ską przygodę. Zapraszamy 
jednak wszystkich miesz-
kańców Piątkowa do po-
szukania zdjęć lub spisania 
wspomnień z początków 
zamieszkiwania na piąt-
kowskich osiedlach miesz-
kaniowych.

Dla wielu przeprowadz-
ka do nowych bloków była 
spełnieniem wieloletnich 
marzeń. Warto więc zacho-
wać i utrwalić w formie al-
bumów czy wystaw tamte 

pionierskie lata.  Wiedzę o 
nich będą się starali zdo-
bywać młodzi reporterzy 
skupieni w KOiR, ale pro-
simy wszystkich posiadają-
cych ciekawe zdjęcia i ma-
teriały z pierwszych piąt-
kowskich lat o przekaza-
nie informacji mailem na 
adres redakcji echopiatko-
wa@o2.pl lub telefonicznie 
501 354 108. Wspólnie mo-
żemy przygotować niezwy-
kłe kompendium wiedzy 
o piątkowskich osiedlach. 
Wszystkich, którzy prze-
każą ciekawe informacje, 
zdjęcia i materiały uho-
norujemy pierwszym, nie-
dawno wydanym z inicjaty-
wy KOiR i przy wsparciu 
PSM,  albumem „Piątkow-
skie ABC”. Zapraszamy do 
współpracy. (i)
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Administracja os. Wł. Jagiełły i Z. Starego
Uczniowski  Klub Sportowy „CHROBRY”
przy Szkole Podstawowej nr 17 w Poznaniu

zapraszają na:
PÓŁKOLONIE - ferie zimowe 2018
Miejsce: świetlice os. Władysława Jagiełły 15 
i Zygmunta Starego 15
w okresie od 12 do 16 lutego – pierwszy turnus
oraz od 19 do 23 lutego – drugi turnus
Liczba uczestników 20/ turnus.
Zajęcia w godzinach 8-15.
Bogaty program zajęć sportowo-rekreacyjnych 
wraz z obiadem.
Informacje i zapisy pod nr tel. 601 556 584
Decyduje kolejność zgłoszenia.

Program półkolonii przewiduje:
-  zajęcia sportowo-rekreacyjne: cztery wyjścia na krę-
gielnię, gry zespołowe w hali sportowej, poznanie tech-
nik judo (prowadzą trenerzy piłki nożnej, judo), dwa za-
jęcia z instruktorem na pływalni

-  zajęcia literacko-plastyczne: „Zima w tęczowych kolo-
rach” – magiczna moc książek z Krainy Baśni, konkurs 

plastyczny na najciekawszą ilustrację do wysłuchanej ba-
śni; „Pudełkowe stwory” – konkurs plastyczny na wy-
konanie najbardziej oryginalnej postaci z kolorowych 

pudełek, bibuły i kartonu; „Rytmy i rymy” – za-
jęcia literackie – rozwijanie zdolności twórczych, 

próby samodzielnego układania wierszyków (np. o 
swoim imieniu, przyjacielu, ulubionej maskotce); „Ra-

zem weselej” – zagadki, krzyżówki, rebusy, łamigłówki,
-  Dzień kultury – z wizytą w Rogalowym Muzeum Po-
znania, w Muzeum Bambrów oraz  dwa wyjścia do kina.

Dodatkowo:
-  zajęcia integracyjne, w tym np. „Mapa pogody”, „Zobacz 
jaki jestem”, „Bałwanek Lucek i przyjaciele” – wykonanie 
z kolorowych baloników bałwanków  i wesołych buziek,

-  Feryjne Rozgrywki Gier Planszowych – zadania druży-
nowe z wylosowanych dziedzin wiedzy, zawody w ukła-
daniu puzzli na czas, kalambury, gry planszowe (warca-
by, chińczyk),

- turnieje: piłkarzyki, bilard stołowy.
 Program półkolonii realizowany będzie zgodnie z wy-
tycznymi rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci 
i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz.452).

Krystyna Kaczmarek
kierownik półkolonii

 Ferie w Koronie dla starszych i młodszych

Zimowe atrakcje w bibliotece
Zima w toku, 

śniegu jak na le-
karstwo, a tym-
czasem w biblio-
tece w „Dąbrów-
ce”  zostaliśmy za-
sypani... nowościa-

mi. Z początkiem roku dział dla 
dorosłych otrzymał ponad 200 no-
wości książkowych i blisko 70 fil-
mów, a dział dziecięcy 120 ksią-
żek i ponad 40 filmów.

Na fali popularności historycznych 
powieści Elżbiety Cherezińskiej war-
to sięgnąć po „Córki Wawelu” Anny 
Brzezińskiej. Fabuła przedstawia losy 
córek królowej Bony, ale równie waż-
ne co polityka i dworskie intrygi są 
tutaj także same realia życia kobiet w 
Polsce „złotego wieku”. Bohaterkami 
książki są nie tylko kobiety z królew-
skiego rodu, ale też służące i mieszcz-
ki, a tło społeczne jest opisane z dużą 
dbałością o historyczną dokładność.

Z okazji zbliżającej się 50. rocz-
nicy śmierci Witolda Gombrowicza 
warto zwrócić uwagę na opublikowa-
ną przez wydawnictwo Czarne biogra-

fię Gombrowicz. Ja, geniusz autorstwa 
Klementyny Suchanow. Dwutomowe 
dzieło, napisane z dużym zaangażo-
waniem oraz rzetelnie opracowane, 
zdziera niejedną maskę oraz „gębę” z 
oblicza sławnego pisarza.

Spośród kryminałów polecamy 
szczególnie Oskarżenie Remigiusza 
Mroza – kolejną odsłonę przygód me-
cenas Joanny Chyłki, Grę o wszystko 
poznańskiej pisarki Joanny Opiat-Bo-
jarskiej (trzeci tom cyklu z Aleksan-
drą Wilk), a z powieści „dla pań” no-
wą odsłonę sagi rodzinnej „Cukiernia 
pod Amorem” – Ciastko z wróżbą.

Wśród nowości filmowych mamy 
wiele głośnych tytułów ostatniego ro-
ku, m.in. Dunkierkę, Klienta, Milczenie 
i... Kedi. Sekretne życie kotów.

Podczas ferii zimowych dział dzie-
cięcy Filii 14 zaprasza dzieci w wie-
ku 7-11 lat na cykl zajęć pod hasłem 
„Zima z rymami pana Tuwima”. 
Mali czytelnicy wsiądą do „Lokomoty-
wy” i wyruszą, żeby odkrywać „Cuda 
i dziwy” naszego kraju. W programie 
Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 
oraz powrót „aeroplanem” do Pozna-

nia. Dzieci poznają legendy i atrakcje 
leżących na trasie miast, a także będą 
miały okazję posłuchać „Ptasiego ra-
dia” i „Mowy ptaków”. Wiersze ożyją 
w przestrzeni biblioteki – uczestnicy 
zajęć skonstruują z papieru i innych 
materiałów m.in. pociąg, okulary pa-
na Hilarego, modele ptaków i smoka 
wawelskiego.

Zajęcia będą odbywały się w ter-
minach 13-16 lutego i 20-23 lutego w 
godzinach 12-13.30, w grupach do 20 
osób. Opiekunowie prawni mogą za-
pisywać dzieci na jedno lub kilka za-
jęć – formularze zapisu będą dostęp-
ne w bibliotece.

Filia 14 Biblioteki Raczyńskich
os. Bolesława Chrobrego

Osiedlowy Klub Korona (os. Bolesława Śmiałego 
paw. 104) ogłasza nabór na półkolonie zimowe, które 
odbędą się od 12 do 23 lutego.

Na pierwszy turnus w dniach 12-16 lutego zapraszane są 
dzieci w wieku 6- 9 lat. Odbędzie się on pod hasłem „Super 
szkraby!”. W programie między innymi wycieczka do Roga-
lowego Muzeum, wyjście na kręgle oraz do kina. Liczne ani-
macje ruchowe i wiele innych.

Drugi turnus odbędzie się w dniach 19-23 lutego pod ha-
słem „Zawsze szczęśliwi!”. Organizatorzy zapraszają dzieci w 
wieku 10- 13 lat. W programie między innymi wycieczka do 

Bramy Poznania na warsztaty edukacyjne, wyjście na kręgle, 
basen, lodowisko. Liczne animacje ruchowe i wiele innych. 
Półkolonie będą odbywać się od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8-16.

W cenie półkolonii gwarantowany jest obiad. Cena za je-
den turnus dla dzieci zamieszkujących w zasobach Poznań-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Poznaniu – 100 zł/os. Ce-
na za jeden turnus dla dzieci zamieszkujących poza Poznań-
ską Spółdzielnią Mieszkaniową w Poznaniu – 150 zł/os. Za-
pisy w Klubie Korona w godzinach pracy klubu. Informacje: 
tel. 61 823 60 21 wew. 313.

 Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
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17 grudnia w klubie 
„Korona” na osiedlu Bo-
lesława Śmiałego odbyło 
się spotkanie wigilijne 
członków Koła PZW nr 
168 „Chrobry”. Uczest-
niczyło w nim 27 węd-
karzy, w tym jedna węd-
karka.

Po złożeniu świątecz-
nych życzeń prezes koła 
przypomniał, że równo 15 
lat temu odbyło się zebranie 
założycielskie koła. Pierw-
szym prezesem był Piotr 
Wągrowski. Z ówczesnego 
zarządu ostał się w kole 
jeszcze tylko Bogdan Gme-
rek, aktualnie działający w 
komisji rewizyjnej.

Po życzeniach przystą-
piono do spożywania róż-
nego rodzaju potraw wigilij-
nych, które zostały przygo-
towane przez córkę prezesa, 
przy aktywnej współpracy 
Eugeniusza Szaja, naszego 

utalentowanego skarbnika. 
Jednakże główną atrakcją 
kulinarną był okolicznościo-
wy tort (na zdjęciu). Kon-
sumpcja i wspominki prze-

ciągnęły się do godziny 13. 
Żegnano się do przyszłego 
roku nad wodą.

Zbigniew Jędrys
Fot. – Eugeniusz Szaj

 Świątecznie i jubileuszowo u wędkarzy

Nowe zodiakalne zwie-
rzę horoskopu chińskie-
go, który rządzić będzie 
losami ludzi przez chiń-

skich dwanaście miesię-
cy, to Ziemny Pies. Pod 
rządami tego zwierzęcia 
będziemy się radować i 
smucić od godz. 23.30 w 
piątek 16 lutego 2018 r. 
do 4 lutego 2019 r.

Istnieje wiele legend 
na temat powstania zwie-
rzęcego zodiaku horosko-
pu chińskiego. Wszyst-
kie jednoznacznie stwier-
dzają, że w skład owego 
zwierzyńca wchodzą: agre-
sywny Szczur, pracowity 
Bawół, uśmiechnięty Ty-
grys, rozważny Zając (w 
Wietnamie Kot), wspania-
ły Smok, przebiegły Wąż, 
utalentowany Koń, delikat-

na Koza (czasami Kozi-
ca bądź Owca), szczęśliwa 
Małpa, nadęty i dumny Ko-
gut (czasami Kura), wierny 
Pies oraz sumienna Świ-
nia, gdzieniegdzie zwana 
Dzikiem.

Jeżeli chcesz się dowie-
dzieć:
-  jakim jesteś znakiem zo-
diaku,

-  jakie są Twoje predyspo-
zycje,

-  jakie są Twoje wady,
-  z kim możesz współpra-
cować,

-  kogo masz unikać,
-  kto znany jest spod Two-
jego znaku,

-  co czeka Ciebie, świat i 

Polskę w nowym roku – to 
musisz mieć tę książeczkę!

Wydaną przez Wydaw-
nictwo Halszka książkę bę-
dzie można nabyć po przy-
stępnej cenie podczas spo-
tkania autorskiego z Jac-
kiem Krygiem w Dąbrówce. 
Rozpocznie się ono 8 lutego 
o godz. 18 w sali sesyjnej 
PCK Dąbrówka na osiedlu 
Bolesława Chrobrego. Po-
dobnie jak w poprzednich 
latach, autor opowiadać bę-
dzie o chińskim horosko-
pie oraz o tym, co czeka 
przedstawicieli każdego ze 
znaków w rozpoczynającym 
się wkrótce nowym roku 
chińskim.

  

 2018 - Rok Ziemnego Psa

pojawiły się również pojem-
niki na odpady biodegrado-
walne.

– Protestowaliśmy prze-
ciw rozwiązaniu, że to za-
rządcy nieruchomości mają 
zapewnić i utrzymywać w 
czystości pojemniki na od-
pady biodegradowalne, jed-
nak naszych argumentów 
nie uwzględniono. Po roz-
patrzeniu więc różnych wa-
riantów zdecydowaliśmy się 
skorzystać z oferty Remon-
disu i ustaliliśmy wynajęcie 
od niego 134 pojemników o 
pojemności 240 litrów, któ-
re firma zobowiązała się 
systematycznie opróżniać 
oraz utrzymywać w czysto-

ści. Zgodnie z ustalenia-
mi, powinny się one zna-
leźć we wszystkich spół-
dzielczych altankach śmie-
ciowych z początkiem stycz-
nia. Z realizacją tych zadań 
Remondis przejmujący do 
obsługi nowe sektory ma 
jednak trudności i podno-
si dodatkowe kwestie m.in. 
odpowiedzialności za znisz-
czenie czy zaginięcie pojem-
ników oraz wpłacenia wy-
sokiej kaucji. Rozmowy się 
przeciągają, ale pojemniki 
są już dostarczane. W po-
łowie stycznia pojawiły się 
na os. Stefana Batorego a 
następnie na kolejnych osie-
dlach – mówi Michał Tokło-

wicz, zastępca prezesa za-
rządu PSM.

Teraz najważniejsze więc 
przekonać mieszkańców do 
właściwego ich wykorzysty-
wania. A nie jest to łatwe 
zadanie, gdyż zasady segre-
gacji odpadów wydają się 
coraz bardziej skompliko-
wane. Na razie jednak GO-
AP nie kwapi się do poważ-
niejszych kampanii zachę-
cających do segregowania. 
Inicjatywy spółdzielców o 
przeprowadzenie wspólnych 
działań informacyjnych po-
zostały bez echa. Jedynym 
źródłem wiedzy o tym, jak 
prawidłowo segregować od-
pady i jakie ich rodzaje na-
leży wrzucać do brązowych 

pojemników, pozostaje więc 
strona internetowa GOAP.

Z podanych na niej in-
formacji wynika, że do 
brązowych biopojemni-
ków:
 należy wrzucać: trawę, li-

ście, rozdrobnione gałęzie, 
pozostałości roślinne, kwia-
ty, resztki kwiatów ciętych 
i doniczkowych, resztki żyw-
ności, obierki z owoców i wa-
rzyw, przeterminowane owo-
ce i warzywa, skorupki jaj, 
fusy po kawie i herbacie.

 nie wolno  wrzucać: mięsa, 
kości i odchodów zwierząt, 
ziemi, kamieni, popiołu.

Remondis wraca na Piątkowo

Co do brązowego biopojemnika
Dokończenie ze strony 2
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Tenis ziemny i stołowy dla piątkowian

Kolejny już raz Sek-
cja Sportu Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej przygotowała Nowo-
roczny Turniej Tenisa 
Stołowego. Szkoła na osie-
dlu Stefana Batorego (daw-
niej Gimnazjum nr 12, obec-
nie podstawówka  nr 67), 
gdzie podczas roku szkolne-
go odbywają się zajęcia dla 
mieszkańców Piątkowa, tym 
razem gościła blisko dwu-
dziestu zawodników.

Podzieleni na grupy ry-
walizowali o tytuł mistrza 
Piątkowa w ping pongu. 
Turniej był zacięty i emocjo-
nujący. Medale zdobyli: To-
masz Łukaszczyk (pierwsze 
miejsce), Krzysztof Greusz 
(drugie miejsce) oraz Da-
riusz Zbierski (trzecie).

PSM zaprasza także 
chętnych na zajęcia tenisa 
ziemnego w poniedziałki i 
środy w godz.: 16.30-19.30.

Andrzej Słabęcki

Najmłodsi na maty 
Klub Sportowy Sobieski Poznań oraz Poznańska 

Spółdzielnia Mieszkaniowa zapraszają na zajęcia 
dla najmłodszych. Cykl treningów nazywa się Malu-
chy na matach.

Spotkania odbywają się we wtorki i czwartki w godzi-
nach 18-19 i mają formę rekreacji ruchowej. Dzieci uczest-
niczą w prostych grach zespołowych, wykonują nieskompli-
kowane ćwiczenia. Zajęcia są próbą pokazania, jak można 
zagospodarować wolny czas oraz pokazania najmłodszym 
wyzwań i satysfakcji ze sportu.

Andrzej Słabęcki
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KALENDARIUM PSM 
5 lutego - dyżur członków Rady Nadzorczej

6 lutego - Komisja Rewizyjna RN

8 lutego -  Komisja Członkowsko-Samorządowa Rady 
Nadzorczej PSM

20 lutego - Komisja ds. Aktów Prawnych RN

22 lutego - posiedzenie Rady Nadzorczej PSM

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Powstanie osiedle na Boranta?

Członkowie Rady na 
styczniowym posiedze-
niu przyjęli informację 
na temat wyników eko-
nomicznych Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej za 11 miesięcy 2017 
roku. Były one dobre.

Następnie skorygowali 
własną uchwałę z grudnia 
ubiegłego roku dotyczącą 
warunków spłaty wydatku 
związanego z zakupem lo-
kalu na osiedlu Władysła-
wa Łokietka, przyjęli wer-
sję zaproponowaną przez 
Zarząd. Zatwierdzili rów-
nież plan działalności kul-
turalnej, oświatowej, spor-
towej i rekreacyjnej w PSM 
na 2018 r. 

Gorąca dyskusja wywią-
zała się podczas omawiania 
uchwały w sprawie docelo-
wego zagospodarowania te-

renu byłej bazy budowla-
no-remontowej PSM przy 
ul. Boranta. Baza ta o po-
wierzchni 3,5 ha generuje 
straty na prowadzonej tu 
działalności polegającej na 
dzierżawie gruntu i wynaj-
mie powierzchni biurowo-
-magazynowej. Stąd rodzi 
się konieczność zmiany wy-
korzystania terenu. Mogły-
by tam powstać wielorodzin-
ne budynki mieszkalne (na 
około 650 mieszkań i z 990 
miejscami postojowymi wo-
kół budynków i w dwupo-
ziomowym garażu). Miesz-
kania miałyby status lo-
katorskich z obowiązkiem 
wniesienia wkładów miesz-
kaniowych w wysokości 10 
do 20 procent kosztów bu-
dowy. Pozostałe koszty in-
westycji pokryje kredyt na 
okres ok. 30 lat (zabezpie-
czony hipotecznie tylko na 
tej inwestycji). Powinno to 
gwarantować bezproblemo-
we zagospodarowanie wy-
budowanych mieszkań. – 
PSM zarobi na tym więcej 
niż gdyby sprzedała grunt 
– zauważył jeden z człon-
ków Rady.

Po uzgodnieniu zapisów 

uchwały, wszyscy ją zaak-
ceptowali. Rada wyraziła 
zgodę na zmianę wskaza-
nego sposobu zagospodaro-
wania bazy Boranta. Upo-
ważniła Zarząd do prze-
prowadzenia szczegółowych 
uzgodnień z podmiotami fi-
nansującymi i organizujący-
mi to przedsięwzięcie inwe-
stycyjne, by poznać szcze-
gółowe i ostateczne warun-
ki. Zobowiązała też Za-
rząd do przygotowania 
i przedłożenia Radzie 
Nadzorczej do 30 marca 
2018 r. planu warunków 
organizacyjnych oraz fi-
nansowych do zatwier-
dzenia.

Urszula Cicha poinfor-
mowała o swoich działa-
niach w sprawie skate-
parku znajdującego się na 
gruncie miejskim pomiędzy 
osiedlami Stefana Batore-
go i Bolesława Śmiałego. W 
ubiegłym roku z powodu de-
wastacji zagrażających bez-
pieczeństwu użytkowników 
został on zamknięty. Człon-
kini Rady Nadzorczej PSM 
zwróciła się jesienią do Ra-
dy Miasta Poznania, by ta 
dofinansowała obiekt i do-

prowadziła do jego otwar-
cia. 7 stycznia otrzymała in-
formację od radnej Małgo-
rzaty Dudzic-Biskupskiej, 
że rada w roku 2018 wyasy-
gnuje 30 tysięcy złotych na 
projekt i dokumentację par-
ku, a w kolejnym roku za-
bezpieczy 300 tys. zł na wy-
konanie inwestycji. Znajdą 
się tutaj nie tylko urządze-
nia dla deskorolkarzy, ale 
także dla amatorów ekwi-
librystyki rowerowej. Rada 
Nadzorcza PSM sugerowa-
ła, aby Zarząd PSM prze-
analizował więcej lokaliza-
cji na Piątkowie dla obiek-
tów o charakterze sporto-
wym, z których mogliby ko-
rzystać mieszkańcy w róż-
nym wieku.

Mieszkańcy osiedla Ste-
fana Batorego przesłali do 
Rady Nadzorczej pismo w 
sprawie spłaty tzw. sta-
rych kredytów mieszkanio-
wych (z aciągniętych w la-
tach 1995 – 1998). Spra-
wa jest dość skomplikowa-
na i złożona pod względem 
prawnych i ekonomicznym, 
zajmie się nią Komisja Re-
wizyjna RN na posiedzeniu 
na początku lutego. (big)
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Na os. Jana III Sobieskiego
Wieżowiec spełni strażackie zalecenia

Stosunkowo łagodną 
tegoroczną zimę admini-
stracja osiedla stara się 
wykorzystać do prowa-
dzenia niewielkich prac 
remontowych, które po-
dejmowane są w różnych 
częściach osiedla Jana 
III Sobieskiego. Wykony-
wane są np. naprawy pie-
szojezdni, wymiana na-
wierzchni chodnikowych 
i kostki brukowej przy 
budynku 18 oraz zatoka 
parkingowa przy budyn-
ku 25.

– Warto jednak wspo-
mnieć o robotach remonto-
wych wykonanych w ubie-
głym roku. Należą do nich 
wymiana nawierzchni asfal-
towej przy budynku 6 wraz 
z wykonaniem zatok par-
kingowych przeznaczonych 
do krótkotrwałego postoju 
i nowych progów zwaInia-
jących, wzbogacenie o no-
we urządzenia placów za-
baw przy budynkach 42 i 
16, kompleksowy remont 
loggi i elewacji budynku nr 
1 oraz systematyczna wy-
miana oświetlenia na Iedo-
we w klatkach schodowych i 
piwnicach. Została również 
wymieniona instalacja cen-
traInego ogrzewania oraz 
ciepłej wody wraz z cyrkula-
cją, tak zwany transfer, po-
między budynkami 24 i 25 
– mówi Maciej Delikta kie-

rownik Administracji Osie-
dla Jana III Sobieskiego.

W realizacji zadań mo-
dernizacyjnych wspiera go 
Marcin Majchrzycki, który 
przed kilkoma miesiącami 
objął obowiązki zastępcy. – 
Zarządzaniem nieruchomo-
ściami zajmuję się od lat, 
jednak praca w spółdziel-
czej administracji niesie no-
we i pozytywne doświadcze-
nia. Nasze działania są do-
strzegane i oceniane przez 
spółdzielców, potwierdzają 
to bezpośrednie kontakty 
z działaczami osiedlowymi 
oraz mieszkańcami.

Dla nich najważniejsze 
znaczenie mają tegorocz-
ne zamierzenia remonto-
we. A w 2018 roku prowa-
dzone będą modernizacje 
asfaltowych chodników i 
parkingu wzdłuż budynków 
19 i 23, parkingu przy bu-
dynkach 35 i 39 oraz dro-
gi dojazdowej do pawilo-
nu 103. Odnowiony zosta-
nie również chodnik przy 
budynkach 12 A i 16 G. 
Systematycznie wymienia-
ne będą ławki ustawia-
ne przy osiedlowych alej-
kach. Są one wykonywane 
„sposobem gospodarczym” 
przez konserwatorów pra-
cujących w administracji. 
Odnowione zostanie także 
boisko piłkarskie w osiedlo-
wym parku, które zyska no-

wą nawierzchnię ze sztucz-
nej trawy.

Wiosną rozpocznie się 
malowanie elewacji i re-
mont loggi w budynku nr 
41, odnawianie elewacji wia-
trołapów w budynku nr 6, 
wymiana poziomów kanali-
zacji sanitarnej i deszczowej 
w piwnicach budynku 42 
wraz z naprawą posadzek 
piwnicznych. Kontynuowa-
ne będzie także docieplanie 
sufitów piwnicznych, które 
przeprowadzono już w 8 bu-
dynkach. W tym roku ope-
racja nakładania niepalnej 
pianki poprawiającej para-
metry izolacyjne ścian oraz 
podnoszącej poziom bezpie-
czeństwa przeciwpożarowe-
go w piwnicach obejmie bu-
dynki 16 i 30.

Największym wyzwa-
niem, z którym przyjdzie 
w tym roku zmierzyć się ad-
ministracji osiedla, jest jed-
nak konieczność dostosowa-
nia 12-kondygnacyjnego bu-
dynku nr 26 do obecnie obo-
wiązujących przepisów prze-
ciwpożarowych. Państwowa 
Straż Pożarna przedstawiła 
konkretne zalecenia i doma-
ga się ich wdrożenia. Doty-
czą one przede wszystkim 
wykonania nowej przeciw-
pożarowej instalacji wodo-
ciągowej, która zastąpi do-
tychczasowe tzw. suche pio-
ny, wymiany rozdzielni elek-

trycznych wraz z montażem 
przeciwpożarowych wyłącz-
ników prądu, a także mon-
tażu specjalnych drzwi na 
wszystkich kondygnacjach 
w celu wydzielenia stref ra-
towniczych. Drzwi te będą 
automatycznie zamykane w 
razie pożaru. Dodatkowo za-
montowane zostaną klapy 
oddymiające. Wszystkie wy-
mienione prace są ogrom-
nym i kosztownym przedsię-
wzięciem. – Jednak go nie 
unikniemy. Argumenty, że 
przez minione lata budynek 
spełniał wymagania prze-
ciwpożarowe nie mają zna-
czenia. Przepisy przeciwpo-
żarowe są coraz surowsze i 
dla bezpieczeństwa miesz-
kańców trzeba im sprostać. 
Wiosną rozpoczniemy więc 
modernizację, której koszt 
szacowany jest na ok. 900 
tys. zł – mówi M. Delikta.

Tradycyjnie administra-
cja osiedla sporo uwagi po-
święci trosce o zieleń. Zosta-
ną posadzone liczne drzewa 
i krzewy, w miejsce usunię-
tych po wichurach. Plano-
wane jest również wykona-
nie nowych elementów ma-
łej architektury. Zorganizo-
wany zostanie także, już po 
raz piąty, cieszący się popu-
larnością konkurs na naj-
piękniejszy baIkon i przy-
domowy ogródek.

Istotnym elementem ży-
cia osiedla jest działaIność 
kulturalna. W czerwcu od-
będą się tradycyjne Dni 
Piątkowa, we wrześniu osie-
dlowy piknik w klubie So-
bieski i barze Mc Tosiek, 
a w październiku ognisko 
na osiedlowym boisku. Du-
ży udział w rozwijaniu osie-
dlowego życia kulturaInego 
mają Klub Seniora „Het-
man” i obchodząca właśnie 
srebrny jubileusz pracy w 
nim Stenia Golińska, która 
jak zwykle zadba o atrakcje 
dla seniorów oraz zorgani-
zuje najbardziej oblegane 
letnie półkolonie. Przez ca-
ły rok trwa też współpra-
ca ze szkołami, przedszko-
lami oraz klubem sporto-
wym „Sobieski”. Pozwala 
ona organizować m.in. zi-
mowe półkolonie, zawody 
sportowe oraz inne okolicz-
nościowe imprezy. (i) 
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U źródeł – z komórki czy laptopa?

Adam Maria Synowiec urodził 
się w Sobiałkowie, w powiecie ra-
wickim. Po ukończeniu I LO w Ra-
wiczu studiował historię oraz filo-
logię polską i klasyczną na UAM. 
W czasie studiów na wydziale na-
uk historyczno-społecznych był 
uczestnikiem Klubu Literackiego, 
działającego pod kierownictwem 
redaktora Marcina Bajerowicza 
w ramach Robotniczego Stowarzy-
szenia Twórców Kultury. Owocem 
tej współpracy była publikacja na 
łamach „Głosu Wielkopolskiego” 
dwóch jego wierszy: „Pseudorewo-
lucjoniści” oraz „Pomniki”.

Od niedawna jest członkiem Klubu 
Literackiego, działającego pod opieką 
pisarza Jerzego Grupińskiego w „Dą-
brówce”. Nasz poeta chętnie bierze 
udział w warsztatach, spotkaniach 
autorskich, wyróżniając się erudycją 
i pięknym słowem. Obok własnych 
utworów chętnie pisze przekłady z li-
teratury rosyjskiej oraz wiersze naśla-
dujące teksty Bułata Okudżawy. Ten 
rosyjski bard, przyjaciel Polaków i pol-

skiej kultury, jest ulubionym twórcą 
autora. Akt mowy, zapisu słowa, jego 
wymówienie jest stworzeniem nowego 
zjawiska, świata nawiązującego do na-
szej chrześcijańskiej, łacińskiej kultu-
ry. Warto o tym przypomnieć, bo mó-
wimy do siebie coraz mniej, niedbale, 
niewyraźnie, skupieni na komórkach 
i ekranach laptopów. I takie właśnie 
przesłanie, z łacińskim verbum (sło-
wem) i greckim logos – zawiera po-
niższy wiersz pt. „Mowa”.

Mowa
Nie jest pustostanem
ani artykulacją sylab
przetrawionych
w śmieszność słów
które nie mają sensów
gdyż
nie znają SŁOWA
z KTÓREGO
się zrodziły 
a
KTÓRY JEST
jest
LOGOS
DABAR
VERBUM
„et VERBUM CARO FACTUM EST”
a wtedy MOWA
ma swój niepowtarzalny SENS

Inne treści zawiera wiersz poświę-
cony pamięci bliskiej zmarłej… Utwór 
pełen wiary i nadziei. Śmierć nie koń-
czy bytowania jednostki. Autor wie, że 
poza jej progiem spotkamy tych, któ-
rzy odeszli przed nami – braci, sio-
stry, krewnych. Oto początek wspo-
mnianego tekstu.

Pamięci Magdy
…gdy nowy świat
w nowym dniu poznajesz
ciesz się tą Łaską
bo spotkasz tłum ludzi

to twoi bracia, to są twoje siostry
w zwykłych radościach
i
w codziennych łzach
jak świeżym chlebem
dziel się z nimi sobą
podziel się Ciałem
i
podziel się Duchem
powiedz z uśmiechem
Exultate!
…a kiedy przyszło
żegnać się na dłużej
to w łzach się nie kąp
beznadziejnej toni (…)

W twórczości członka Klubu Lite-
rackiego „Dąbrówka” znajdujemy wy-
razy łacińskie, greckie, hebrajskie. Bo 
nie wzięliśmy się z komórki ani z lapto-
pa. Nasza cywilizacja, duchowość się-
ga tysięcy lat, aż po pierwsze ośrodki 
myśli Sumerów, Mezopotamii. Poeta 
opowiada o tym w poniższym wierszu:

W Okamgnieniu
Moje miasto jest Nie dalekie
od Ur
skąd się powziąłem
w całej ulotności
tam wszystko jest wiadome
i
zmierzalne
w czasie trwa
tyle ile
trwa 
ogląd Historii jednym okamgnieniem 
(…)

Pojmowanie słowa przez poetę wy-
daje się być pobudzone tekstem ewan-
gelii św. Jana. To jej pierwsze wyrazy 
mówią o sprawczej sile Słowa, które – 
upraszczając, jest Ciałem, ale zarazem 
Duchem i Materią. Warto pochylić się 
nad wierszami Adama Marii Synowca.

Jerzy Grupiński

KOMUNIKAT POLICJI 
Pamiętajmy o bezdomnych

W związku z okresem zimowym i spadkiem tem-
peratur funkcjonariusze Komisariatu Policji Poznań 
– Północ apelują o to, aby zwracać uwagę  na oso-
by bezdomne, nieporadne życiowo, które ze wzglę-
du na ciężką sytuację życiową, mogą być narażone 
na skutki działania niskich temperatur. Na terenie 
miasta Poznania są wyznaczone miejsca noclegowe, insty-

tucje pomocowe czy placówki medyczne, z których takie 
osoby mogą skorzystać.

Informację o osobach bezdomnych wymagających po-
mocy należy przekazać pod numery alarmowe służb ratun-
kowych oraz do Działu Pomocy Osobom Bezdomnym, ul. 
Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel. 61 878 17 89.

Poznańscy policjanci

Będzie się działo w KORONIE
Oprócz bogatego programu za-

jęć stałych, w Osiedlowym Klubie 
KORONA na Śmiałego odbywać 
się będą także dodatkowe.

2 i 16 lutego o godz. 10 w rozpocz-
ną się zajęcia kulinarne.

3 lutego w godz. 16-20 odbędzie się 

balik karnawałowy dla dzieci z osiedla 
(wiek 4-8 lat). Zabawy poprowadzą Ju-
styna Kucner i Ludmiła Kłos.

6 lutego o godz. 16 zaplanowano 
warsztaty filmowe.

7 lutego w godz. 17-20 odbędzie 
się potańcówka, natomiast 10 lutego 

w godz. 19-1 – ostatnia zabawa kar-
nawałowa połączona z Walentynkami.

28 lutego o godz. 17 odbędzie się 
przedstawienie Teatru „Hop z kanapy” 
– premiera spektaklu „Kandydatki na 
żonę”. Wystąpią uczestniczki kółka te-
atralnego.
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GRUPA  B 
Lp. Nazwa drużyny li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./

wo
1 RÓB SALTO KIEMON 13 32 105 51 54 1wo
2 MKS WAPNO 14 29 99 54 45
3 TPS  9  POZNAŃ 14 22 71 63 8 1wo
4 KS JEDNOROŻEŁ 14 12 67 82 -15
5 BLOKERS POZNAŃ 13 3 21 113 -92

GRUPA  C 
1 GWIAZDECZKI 15 34 94 43 51
2 DRUŻYNA PIERŚCIENIA 15 32 73 41 32
3 BYLE NIE DO ZERA 14 25 74 55 19
4 GKS KRAWĘŻNIK 14 5 27 84 -57 2wo
5 EKIPA NA WKRĘCIE 12 -2 18 63 -45 5wo

GRUPA OPEN 
1 FC NOWA WIEŚ 15 42 163 59 104
2 BALBINA 15 35 111 41 70
3 PODWYKONAWCY 13 34 91 40 51

4 FILAR FC 13 33 98 36 62
5 CZERWONE DIABŁY 15 32 109 44 65
6 DRUŻYNA PIERŚCIENIA 16 30 92 69 23
7 EVERYBODY WINOGRADY 15 29 99 69 30
8 TIKI - TAKA LOGANOWIE 15 26 103 60 43
9 AKADEMIA SPAWANIA 15 26 84 60 24

10 NOWA NADZIEJA 15 25 61 52 9
11 NDW POZNAŃ 15 25 60 55 5
12 RED DEVILS 15 20 71 81 -10
13 EMERYCI 14 18 95 79 16
14 OSTATNI STOJĘ 15 18 79 85 -6 1wo
15 FLORIAN 14 18 66 74 -8
16 GOLS PLUS 13 16 58 94 -36
17 MIDAS POZNAŃ 15 14 70 94 -24 2wo
18 PI - KO TEAM 15 13 60 95 -35
19 POTĘŻNA WICHURA 15 12 69 96 -27
20 THE CITIZENS 15 10 55 113 -58
21 MOBIL POZNAŃ 15 7 46 116 -70 2wo
22 BEZ NAZWY 15 3 42 152 -110
23 WALKOWER POZNAŃ 15 2 31 149 -118

POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
PIĄTKOWSKA LIGA HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
Tabele po meczach rozegranych   20/21. 1. 2018 r.

 Puchar Europy 
Juniorów w Sumo 

Budapeszt 12-14. 1. 2018 r. Bardzo dobrze spisała się 
Ada Adaszek. W kat +70 kg zajęła drugie miejsce, prze-
grywając swoją walkę dopiero w finale. W zeszłym roku 
Ada wywalczyła trzy medale na Mistrzostwach Europy w 
Warszawie i w związku z tym znalazła się w składzie re-
prezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w Tibilisi.

Andrzej Słabęcki

Pierwsi drużynowo 

KS Sobieski Poznań 
na Mistrzostwach Wiel-
kopolski w Zapasach wy-
walczył pierwsze miejsce 
w klasyfikacji drużyno-
wej w zapasach styl wol-
ny oraz zapasach kobiet.

Na rozgrywanych w Kro-
toszynie zawodach stawi-
ło się prawie 100 młodych 
adeptów zapasów z całej 
Wielkopolski. Nie brakowa-
ło emocjonujących walk i 
rozstrzygnięć. Złote meda-
le wywalczyli zapaśnicy: Mi-

chał Anioł (kat. 41 kg), Ka-
mil Pieniak (kat. 48 kg) oraz 
Jakub Pietrzyk (kat. 80 kg).

Bardzo dobrze walczy-
ły również dziewczyny, któ-
re zajęły pięć pierwszych 
miejsc w swych kategoriach 
wagowych. Były to: Wik-
toria Powałowska (kat. 69 
kg), Katarzyna Januła (49 
kg), Natalia Szaraniec (58 
kg), Maria Karaszewska (42 
kg) i Wiktoria Jagodzińska 
(36 kg).

Maciej KulaMiło nam poinformować 
że Tadeusz Michalik zo-
stał stypendystą programu 
Olimpic Solidarity Tokio 
2020. Jest to program ma-
jący pomóc sportowcom w 
przygotowaniu się do naj-
ważniejszej imprezy, jaką 
za dwa lata będę igrzyska 
olimpijskie rozgrywane w 
Japonii. Tadeusz Michalik 
jest w tej chwili numerem 
1 w Polsce w swojej katego-
rii wagowej 85 kg.

Andrzej Słabęcki

Tadeusz Michalik stypendystą
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Prosto z miasta 

Co realne, a co wirtualne
Tradycyjnie nowy rok w 

Poznaniu zaczął się od spięcia 
marszałka z wojewodą. Poszło 
o marszałkowskie życzenia no-
woroczne, w których przypisy-
wał on niecne, antydemokra-
tycznie ciągoty rządowi oraz 
jego przedstawicielom w tere-
nie. Pani wicewojewoda, gdy to 
usłyszała, wyszła ze spotkania. 
Ale to nic nowego. Wiadomo, 
że poznańska władza samorzą-
dowa, zarówno miejska, jak i 
wojewódzka, walczy z wojewo-
dą nie od dzisiaj i aż dziw, że 
mimo to, a może dlatego, mia-
sto i województwo radzą sobie 
całkiem dobrze.


A na początku tego roku 

to już powiało pełnym optymi-
zmem. Włodarze miasta prze-
ścigają się wprost w zapowie-
dziach tego, co niebawem po-
wstanie w Poznaniu i okoli-
cy. Szpital dziecięcy najlepszy 
w kraju z wszelkimi wygodami 
dla maluchów i rodziców, kolej-
ny biurowiec Giant Office dla 
biznesmenów, wielka hala spor-

towa, hotel z nowym dworcem 
PKP, darmowe przejazdy MPK 
dla dzieci, nowe arterie w mie-
ście i odcinki prowadzącej nad 
morze trasy S 11 – wszystko 
to już, już powstaje. No, może 
za rok lub pięć lat, albo jeszcze 
później. To już nie ma większe-
go znaczenia, najważniejsze by 
w tym właśnie rozpoczętym ro-
ku wyborczym zapowiedzieć po-
wstanie czegoś nowego i wielkie-
go. A realizacją szumnie zapo-
wiadanych inwestycji nie war-
to sobie głowy zaprzątać. Zbu-
dowanie tramwaju do Naramo-
wic obiecywano już podczas tylu 
kampanii wyborczych, że chyba 
uznano, iż on już rzeczywiście 
istnieje. Po prawdzie to dopiero 
ruszyły prace projektowe, ale w 
rzeczywistości wirtualnej obiekt 
doskonale funkcjonuje. A z roz-
różnianiem rzeczywistości real-
nej od wirtualnej wszyscy mamy 
coraz większy problem. Zwłasz-
cza że ta nierealna jest taka mi-
ła, ładna i przyjemna.


Potwierdza to choćby spra-

wa szpitala dziecięcego, który 
wciąż pozostaje w rzeczywisto-
ści wirtualnej i jeszcze długo z 
niej nie wyjdzie. Jednak od kil-
ku dobrych lat działa całkiem 
realnie mająca go budować 
spółka. Jej były prezes zajmo-
wał się różnymi sprawami, by-
najmniej nie związanymi z re-
alizacją tej inwestycji. Z wydat-
ków na wspieranie znajomych 
klubów sportowych będzie mu-
siał realnie odpowiedzieć przed 
sądem.


W ramach zmagań z sa-

morządami wojewoda przepro-
wadził zmiany nazw ulic w 
Poznaniu i innych wielkopol-
skich miastach. Ofiarą deko-
munizacyjnej gorliwości padło 
sporo nazw, które w powszech-
nym mniemaniu na to nie za-
sługiwały. W Poznaniu dotknę-
ło to m.in. ul. 23 Lutego. Na-
zwa upamiętnia, jak chcą jedni 
- wyzwolenie miasta spod oku-
pacji hitlerowskiej i – jak uzna-
ją inni – poddanie go okupacji 
radzieckiej. Sprawę komplikuje 

dodatkowo fakt, że w walkach 
o zdobycie cytadeli uczestniczy-
ło i poległo wielu poznaniaków. 
Nazwa ulicy upamiętniała więc 
również ich bohaterskie czyny. 
W ogniu zaostrzającej się wal-
ki klasowej na niuanse nie ma 
miejsca. Sprawujący władzę for-
sują swoją wizję historii. Pozna-
niacy i tak mają szczęście, że 
patronem d. ul. 23 Lutego zo-
stała polska lotniczka Janina 
Lewandowska, a nie ktoś znacz-
nie bardziej zasłużony dla obec-
nej ekipy. Samorządowcy bro-
nić będą zmienionych nazw w 
sądach, także już zmienionych. 
Chociaż poznańska ul. 23 Lu-
tego chyba się nie utrzyma, to 
wciąż data ta pozostaje w histo-
rii a także w nazwie Spółdziel-
ni Mieszkaniowej im. 23 Lutego 
w Koziegłowach, która buduje 
domy m.in. przy ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. I komu to 
przeszkadza?

WIST

  

Patroni osiedli piątkowskich

Bolesław II Szczodry (Śmiały): ok. 1042 - 1082
Ok. 1042 r. – urodził się Bolesław, 

pierworodny syn księcia Kazimie-
rza I Odnowiciela i Marii Dobro-
niegi, córki Włodzimierza Wielkie-
go, księcia kijowskiego.

1058 – po śmierci ojca Bolesław ob-
jął godność księcia Polski.

1070 – 1076   – walki polsko-czeskie.
1072 – Bolesław wprowadził na bi-

skupstwo krakowskie Stanisława 
ze Szczepanowa.

1076 – zbliżenie polityczne Bolesława 
z papieżem Grzegorzem VII.

1076 – ponowne przyłączenie Grodów 
Czerwieńskich do Polski.

25 grudnia 1076 r. – koronacja Bole-
sława w katedrze gnieźnieńskiej.

11 kwietnia 1079 r. – konflikt Bole-
sława II z biskupem Stanisławem, 
oskarżenie i egzekucja duchowne-
go. Wygnanie króla z kraju. Wła-
dzę przejął Władysław Herman.

2 lub 3 kwietnia 1082 r. – śmierć Bo-
lesława, przypuszczalnie w Karyn-
tii, w Osjaku.


Rządy Bolesława Szczodrego zwią-

zane były z umacnianiem pozycji ziem 
polskich. Władca interweniował na 

Węgrzech i na Rusi, prowadził bar-
dzo aktywną, raczej nie pokojową po-
litykę, znany był z porywczości. Cecha 
ta z czasem stała się jedną z przyczyn 
jego upadku.

Ale nie tylko. Bolesław uważnie ob-
serwował przebieg konfliktu między 
papieżem Grzegorzem VII i cesarzem 
Henrykiem IV. W sporze tym stanął 
po stronie papieża, co i zaowocowało 
koronacją w katedrze gnieźnieńskiej w 
Boże Narodzenie 1076 roku.

Jednak na opinii Bolesława II 
Szczodrego zaważył jego konflikt z bi-
skupem Stanisławem ze Szczepanowa. 
Według legendy duchowny miał pro-
testować przeciwko represjom zasto-
sowanym wobec niewiernych żon ry-
cerzy uczestniczących w wyprawie na 
Ruś i przeciwko niezbyt chwalebnemu 
prowadzeniu się władcy. Bolesław w 
przypływie gniewu osobiście miał go 
zamordować podczas mszy, przy ołta-
rzu, w kościele Paulinów na Skałce w 
Krakowie. W nocy szczątki biskupa, 
pilnowane przez orły, w cudowny spo-
sób miały się zrosnąć – jak ziemie po-
dzielonego państwa. W kraju zaś do-
szło do buntu możnowładztwa i wypę-

dzenia monarchy, który po trzech la-
tach zmarł w Karyntii. A biskup, ka-
nonizowany, jako św. Stanisław został 
jednym z patronów Polski.

Historycy dziś widzą te sprawy 
inaczej. Biskup Stanisław najprawdo-
podobniej był jednym z przywódców 
opozycji przeciwko królowi, a za to ka-
ra mogła być wtedy jedna. Bolesław 
skazał go na poćwiartowanie, ale nie 
wyczuł nastrojów w kraju, co skończy-
ło się banicją. Dziś, w zależności od 
zapatrywań religijnych, przyjmuje się 
różne wersje tego wydarzenia.

Zwróćmy jednak uwagę, że Bole-
sław II Szczodry był pierwszym pol-
skim władcą, który założył stałe men-
nice (w Krakowie i Wrocławiu), bijące 
denary – monety obiegowe.

Jako ciekawostkę dodajmy, że przy-
domek Szczodry (Largus), czyli Hojny, 
nadano Bolesławowi jeszcze za życia, 
lub krótko po śmierci – był to zatem 
jedyny polski władca z tego okresu, 
który swój przydomek otrzymał wcze-
śniej niż w czasach nowożytnych. Epi-
tetem Śmiały określano go dopiero od 
XVIII wieku. Zatem bardziej prawidło-
we jest określanie go jako Szczodrego.

Marek Rezler
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Nowe odliczenia podatkowe
do wykorzystania do k wietnia

Od 1 stycznia 2017 roku weszły w życie istotne zmiany dotyczące odliczeń od podatku do-
chodowego. Obowiązujące w ubiegłym roku, będzie można rozliczyć w zeznaniu za 2017 r. 
składanym do 30 kwietnia 2018 r. Warto się z nimi zaznajomić i wykorzystać, jeśli jest taka 
możliwość. Monika Szymańska i Barbara Dębowska

Darowizny na krwiodawstwo

Samochód osobowy dla 
niepełnosprawnych

Odliczeniu od przychodów podlegają wydatki poniesione 
na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność 
(współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mają-
cego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko nie-
pełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia.

Ulga przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podat-
nikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, któ-
rych dochód (tj. dochód osób będących na utrzymaniu) nie 
przekracza 10.080 zł w roku podatkowym.

Odliczenie od dochodu nie dotyczy wydatków, które zo-
stały:

a)  sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego 
funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakła-
dowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków 
Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych,

b)  zwrócone w jakiejkolwiek formie,
c)  odliczone od dochodu na podstawie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych.
W przypadku, gdy wydatki były częściowo sfinansowane 

(dofinansowane) z ww. funduszy (środków), odliczeniu pod-
lega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfi-
nansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub 
zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Kwota odliczenia nie może przekraczać w roku podatko-
wym 2.280 zł. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wy-
datku. Nie jest wymagane posiadanie dokumentu stwierdza-
jącego wysokość poniesionych wydatków.

Odliczeń dokonuje się:
-  w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu miesięczne-
go (kwartalnego) ryczałtu,

-  po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatko-
wym PIT–28.

Ze względu na warunki skorzystania z ulgi należy zapo-
znać się z treścią przepisów, o których mowa w podstawie 
prawnej lub z broszurą informacyjną „Ulga rehabilitacyjna”.

Podstawa prawna: art. 11 ustawy o zryczałtowanym podat-
ku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne oraz art. 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Wydatki na utrzymanie 
psa asystującego

Odliczeniu od przychodów podlegają wydatki na utrzymanie 
psa asystującego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2046).

Ulga przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podat-
nikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, któ-
rych dochód (tj. dochód osób będących na utrzymaniu) nie 
przekracza 10.080 zł w roku podatkowym.

Odliczenie nie dotyczy wydatków, które zostały:
a)  sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego 

funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakła-
dowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków 
Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych,

b)  zwrócone w jakiejkolwiek formie,
c)  odliczone od dochodu na podstawie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych.
W przypadku, gdy wydatki były częściowo sfinansowane 

(dofinansowane) z ww. funduszy (środków), odliczeniu pod-
lega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfi-
nansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub 
zwróconą w jakiejkolwiek formie. Kwota odliczenia nie może 
przekraczać w roku podatkowym 2.280 zł. Odlicza się kwotę 
faktycznie poniesionego wydatku.

Nie jest wymagane posiadanie dokumentu stwierdzającego 
wysokość poniesionych wydatków. Jednakże na żądanie orga-
nów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowo-
dy niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególno-
ści okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

Odliczeń dokonuje się:
-  w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu miesięczne-
go (kwartalnego) ryczałtu,

-  po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatko-
wym PIT–28.

Ze względu na warunki skorzystania z ulgi należy zapo-
znać się z treścią przepisów, o których mowa w podstawie 
prawnej lub z broszurą informacyjną „Ulga rehabilitacyjna”.

Podstawa prawna: art. 11 ustawy o zryczałtowanym podat-
ku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne oraz art. 26 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych. 

Odliczeniu od dochodów podlegają 
darowizny przekazane na cele krwio-
dawstwa realizowanego przez honoro-
wych dawców krwi, zgodnie z ustawą 
z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służ-
bie krwi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1371, z 
późn.zm.).

Ulga przysługuje w wysokości iloczy-
nu kwoty rekompensaty określonej prze-
pisami wydanymi na podstawie art. 11 
ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi 
lub jej składników.

Odlicza się kwotę faktycznie doko-
nanej darowizny, nie więcej jednak niż 
kwotę stanowiącą 6% dochodu darczyń-
cy. Limit jest wspólny z odliczeniami z 
tytułu darowizn na cele kultu religij-
nego oraz na działalność pożytku pu-
blicznego.

Odliczeniu od dochodu nie podlegają 
darowizny zaliczone do kosztów uzyska-
nia przychodów albo odliczone od przy-
chodu na podstawie ustawy o zryczał-
towanym podatku dochodowym od nie-
których przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne.

Wysokość dokonanej darowizny na-
leży udokumentować zaświadczeniem 
jednostki organizacyjnej realizującej 
zadania w zakresie pobierania krwi o 
ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej 
składników przez krwiodawcę.

Odliczeń dokonuje się:
•  w trakcie roku podatkowego przy ob-

liczaniu zaliczek na podatek przez po-
datników osiągających dochody
a) z działalności gospodarczej
b) z najmu, dzierżawy

   -   podlegające opodatkowaniu przy 
zastosowaniu skali podatkowej,

•  po zakończeniu roku podatkowego 
w zeznaniu podatkowym PIT–36, 
PIT–37.
Podatnik odliczający darowizny jest 

obowiązany w zeznaniu podatkowym 
wykazać kwotę przekazanej darowizny, 
kwotę dokonanego odliczenia oraz da-
ne pozwalające na identyfikację właści-
wej jednostki organizacyjnej realizującej 
zadania w zakresie pobierania krwi, w 
szczególności jej nazwę i adres.

Ze względu na warunki skorzystania 
z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 
26 ustawy o PIT.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 
9 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych. 
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Krzyżówka
z Echem

Rozwiązanie krzyżów-
ki z poprzedniego numeru 
brzmiało: Nowych wyzwań 
i wrażeń.

BARAN (21.03 - 20.04). Bez tyn mróz i śnieg do łba ci ino głu-
pie, chociaż cołkiem przyjemne, myśli przychodzą. Ale zaś na kar-
nawałowych balangach za wiela się nie staluj i poruty se nie narób.

BYK (21.04 - 21.05). Wew tym roku skapnie ci fest propozycja 
nowej roboty. Bez jakiegoś marudzenia i borchania zabieraj się do 
niej akuratnie. Sukces murowany i pełna kabza tyż.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Zez memłania i blubrania z wiarą 
po próżnicy niewiele dobrego wyniknie. Jesteś szportowny szczun, 
z większym szwungiem bierz się do chapania, a bejmy same skapną.

RAK (22.06 - 22.07). Od nowego roku warto nowe porzundki wew 
chałupie zaprowadzić. Gzuby i kejter, zamiast nygusować i szuszwo-
lić po całych dniach, niech wezmą się do roboty.

LEW (23.07 - 22.08). Szykuje się fest wygib zez szczunami, bę-
dziecie jeździć na sankach i nartach, a zaś potem bachać się wew 
termach. Ino bacz, byś się nie utunkał.

PANNA (23.08 - 22.09). Na ciągłe nygusowanie, brynczenie na 
famułe i kejtra abo glapienie się wew telewizję szkoda czasu. Lepiej 
weź się za jaki szport abo chociaż porzundki wew szafonierkach.

WAGA (23.09 - 22.10). Wew karnawale daj se więcej luzu i za-
miast cięgiem szporać oraz zorgować bejmy, lajsnij se nowy dyrdon 
abo zabierz cołką famułę do hipermarketu i na słodkie.

SKORPION (23.10 - 22.11). Wew zimowe dni lepiej posiedzieć 
zez famułą w chałupie, a nie cięgiem lofrować po świecie. Bo na 
tych rajzach to ino zdrowie i cołkiem duże bejmy można przenorać.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Zez znajomą wiarą i własną famułą 
trza dobrze żyć. Zwłaszcza że czasami mają całkiem fifne pomysły 
na uzorgowanie wuchty bejmów. Przestań się więc na nich borchać.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Podczas wygibu z melami czy 
szportownymi szczunami ale zaś uważaj, by przed obcą wiarą nie 
narobić se jakiej poruty. Berbeluchy i inszych blondek lepiej unikaj.

WODNIK (21.01 - 20.02). Zimowe wakacje zez famułą pełne będą 
laby i słodkiego nygusowania. Ale zaś uważaj na balangach i zbyt-
nio się nie staluj ani frechownie se nie poczynaj.

RYBY (21.02 - 20.03). Wew robocie papudroki znowu istne cuda 
wyczyniają, ale zaś tym się nie przejmuj, bo karnawał będzie cołkiem 
fest. Zwłaszcza migana zez znajomą wiarą z twojej eki.

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 2

HUMORKI
- Radio Zet, jesteśmy na 

antenie.
- I wszyscy nas słyszą? W 

sklepach też?
- Zapewne tak.
- No dobrze, JANUSZ NIE 

KUPUJ MLEKA, MATKA 
KUPIŁA!



- Podobno twój mąż leży 
w szpitalu, bo coś złamał.

- Tak, przysięgę małżeń-
ską.



- Mamo, jak poznałaś ta-
tusia?

- Dzięki nowoczesnej tech-
nologii.

- Przez internet?
- Nie, kochanie, testy 

DNA.

3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

1 2

13 14 15 16
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 Balowanie od przedszkola

Karnawał to czas radości zarówno dla doro-
słych, jak i dla najmłodszych. Z tej właśnie okazji 
w przedszkolu nr 187 „Leśny Zakątek” na osiedlu 
Władysława Łokietka odbył się wielki bal karna-
wałowy. Była to zabawa przy muzyce i w koloro-
wych strojach.

Dla dzieci, jest to czas szczególny, ponieważ – jak po-
wiadają wróżki – w tym dniu spełniają się wszystkie ma-

rzenia. I tak się stało. Na sali balowej tańczyły księżnicz-
ki, damy dworu, biedronki, kucyki. Porządku pilnowali 
policjanci, żołnierze oraz kowboje. Ciekawe animacje, tań-
ce, serpentyny i kolorowe światła sprawiły, że wszyscy 
uczestnicy poczuli się jak w bajce. To jeden z tych dni, 
gdy wszystko jest możliwe.

Natalia Rakowska i Sylwia Kluczyńska
nauczycielki

Marchewki  u Króla Elfów

Niewątpliwą zale-
tą Przedszkola nr 182 
„Król Elfów” na os. Ja-
na III Sobieskiego jest, 
że zajęcia prowadzone są 
metodą projektów. Meto-
da jest ambitna, ale sku-
teczna, gdyż wymaga sa-
modzielnej pracy dzieci 
indywidualnej lub grupo-
wej przy danym temacie.

Dzieci pracują nad za-
gadnieniem przez dłuższy 
czas – czasami trwa to kilka 
tygodni – dzięki czemu ma-
ją możliwość dokładniej je 
poznać. Metoda projektu po-
lega na uczeniu się poprzez 

badanie problemu. Dziec-
ko poszukuje pomysłu, roz-
wiązania nowego zadania 
za pomocą czynnego ekspe-
rymentowania, tworzy no-
wą wiedzę, a nie biernie 
ją przyjmuje, dzieli się tą 
wiedzą z innymi, przeżywa 
emocje, jest zmotywowane 
do uczenia się. Metoda ta 
uwzględnia podmiotowość 
dziecka a także umożliwia 
społeczne uczenie się. Po-
zwala na wymianę doświad-
czeń między dziećmi, które 
uczą się od siebie nawzajem.

Metoda projektu składa 
się z trzech etapów. Etap 

I – realizacja - to przy-
gotowanie siatki wstępnej 
z pytaniami i ewentualny-
mi wymogami dydaktycz-
nymi. Siatkę pytań nauczy-
ciel przygotowuje wraz z 
dziećmi. Na tym etapie bu-
duje się wspólne doświad-
czenia grupy. Etap II – po-
szukiwanie odpowiedzi – to 
organizacja i przygotowa-
nie zajęć terenowych i wi-
zyt ekspertów. Następuje 
także ponowna analiza py-
tań przygotowanych przez 
dzieci dla powiązania tre-
ści i umiejętności. Podczas 
tego etapu przedstawiana 
jest wiedza za pomocą opi-
sów, rysunków, działań kon-
strukcyjnych, tańca oraz za-
baw inscenizacyjno-dramo-
wych. Zakończenie projek-
tu – etap III – to czas na 
podsumowanie i dyskusję. 
Istotne jest dzielenie się 
wiedzą z innymi oraz ana-
liza projektu.

W taki sposób przed-
szkolaki z grupy II doświad-
czyły projektu pt.: „Mar-
chewka”, którego celem by-
ło kształtowanie świadomo-
ści prozdrowotnej dzieci. 
Dzieci wykonały prace pla-
styczne – kolorowały i wy-
cinały marchewki, z których 
później powstała wystawa 
prac. Świetnie się bawiły – 
interpretowały ruchem pio-
senkę pt.: „Na marchew-
ki urodziny”. Dużo radości 

przyniosły im gry i zabawy 
z marchewką w roli głów-
nej. Podczas realizacji pro-
jektu wraz z panią wybra-
ły się na osiedlowy rynek, 
aby kupić marchewki. Było 
to dla nich nie lada przeży-
cie! Miały wreszcie okazję 
kosztować marchew w róż-
nych postaciach, zarówno 
surowa, jak i gotowana bar-
dzo im smakowała. Najlep-
sza zaś okazała się w posta-
ci ciasta marchewkowego.

W realizacji projektu nie 
zabrakło gościa – w roli eks-
perta zaproszono panią die-
tetyk i zarazem intendent-
kę przedszkola – panią Mal-
winę. Oprócz ciekawostek 
na temat właściwości mar-
chewki pani Malwina odpo-
wiadała na pytania dzieci.

Monika Winiarska
Fot. – Magdalena 

Abłażej – Piątkowska
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Życzenia pozostaną w sercu

„Myślę o Steni i po 
pierwsze/ o niej myśli 
się tylko wierszem” – tak 
brzmiał początek oko-
licznościowego wierszy-
ka odczytany 10 stycz-
nia w Klubie Seniora 
Hetman.

Jubileusz w klubie i to 
własny był dla Steni Goliń-
skiej niespodzianką. Gdy 
przyszła, zastała przeszło 
dwieście osób. Były zaprzy-
jaźnione artystki: śpiewa-
ła Eleni, Danuta Mizgal-
ska, Marzena Kurpisz oraz 
Alina Pszczółkowska, która 
prowadziła spotkanie. By-
ły siostry zakonne z Sza-
motuł, przedstawiciele za-

rządu i rady nadzorczej Po-
znańskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, administracji 
i rady osiedla, kierownicy 
z innych klubów, seniorzy 
i przyjaciele.

– Byłam zaskoczona, ale 
i wzruszona, że ktoś do-
cenił moją pracę – mó-
wi Stenia Golińska. –Bar-
dzo się cieszę, że były wła-
dze spółdzielni, seniorzy i 
przyjaciele oraz że usłysza-
łam od nich tyle ciepłych 
słów. Wszystkim tym oso-
bom dziękuję i życzę im 
wszystkiego najlepszego i 
dużo zdrowia. To, co usły-
szałam, pozostanie w moim 
sercu do końca życia. Dzię-

kuję też przy tej okazji mo-
im dzieciom: Annie i Mar-
cinowi za pomoc w dekoro-
waniu klubu.

Klub jest bardzo prężny, 
zawsze zadbany, zawsze ma 
piękny okolicznościowy wy-
strój , zaproszenia i życzenia 
własnoręcznie robione, i za-
wsze inne. Stenia Golińska 
jest autorką scenariuszy, opo-
wiadań i przedstawień. Go-
ściło tutaj wielu znanych lu-
dzi i artystów. Odbywają się 
liczne wykłady i prelekcje. 
Seniorzy wyjeżdżali (za wła-
sne pieniądze) na wyciecz-
ki po Polsce i zagraniczne. 
Przyjmowali i odwiedzali se-
niorów z licznych krajów eu-
ropejskich. Trudno wymienić 
wszystkie działania. Gdyby 
ich jednak nie było, czy klub 
liczyłby tylu członków?

– Nie wiem, jak to się 

stało, że tyle lat minęło. 
Ale minęło! – wspomina ju-
bilatka. – Do klubu seniora 
na Sobieskiego, wtedy mie-
ścił się w bloku 17, przy-
szłam za namową koleżan-
ki. Nie wyobrażałam sobie 
tej pracy. Miałam być dwa 
tygodnie na okresie prób-
nym, a zrobiło się ćwierć-
wiecze… Obecnie klub liczy 
223 członków, a gdy zaczy-
nałam było nas osiem lub 
dwanaście, dokładnie nie 
pamiętam.

– Najbardziej jestem 
dumna z kilku rzeczy. – 
mówi Stenia. – Po pierwsze, 
z dzieci, dla których orga-
nizuję półkolonie. Wybrały 
mnie nawet swoim ambasa-
dorem, przyznały mi też Or-
der Uśmiechu, za który to-
ast wznosiłam szklanką so-
ku cytrynowego. Tak, dzieci 
na półkoloniach są najwięk-
szą radością. Dumna jestem 
z teatru seniorów, że im się 
chce uczyć ról. Jestem dum-
na z seniorów, gdy przycho-
dzą na imprezy i koncerty 
tacy ładni, uśmiechnięci, że 
jest ich tak dużo, że z tru-
dem mieszczą się w klubie. 
Jestem bardzo dumna z mo-
ich seniorów. (big)

Fot. – Paweł Polak


