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Do zobaczenia w domu.

Walentynkowo
i tanecznie 

Tak się bawi klub Korona. 16 
lutego w osiedlowym klubie Koro-
na odbyła się zabawa walentynko-
wa dla seniorów. 

Motywem przewodnim był kolor mi-
łości, więc każdy z uczestników miał na 
sobie tego dnia coś czerwonego. Wy-
bierano najładniejszy strój, taniec oraz 
parę wieczoru. Humory dopisywały, jak 
widać na zdjęciu.
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Spotkania z ciekawym miastem
Ferie już minęły ale z pewnością wspomnienia po-

zostały, a z nimi wiele atrakcji, które były przygoto-
wane dla uczestników spółdzielczych  półkolonii na 
osiedlach Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego.

Dzieci (38 uczestników półkolonii) skorzystały z bo-
gatego programu, m.in. z zajęć w kręgielni, na ścian-

ce wspinaczkowej, wyjść do kina, teatru oraz zajęć na 
pływalni.

Interesującą dla młodych ludzi okazała się wystawa 
pt. „Tajemnice Enigmy”, gdzie dzieci próbowały swoich sił 
w złamaniu szyfrów. Oglądając wystawę fotograficzną 
w Zamku, uczestnicy z zainteresowaniem słuchali historii 
z życia prezentowanych mieszkańców Poznania.

Krystyna Kaczmarek
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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 36,Os . Batorego 15c, Os. Śmiałego 36,
 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. 516 069 007,  601 56 87 32 

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315

  

Coraz w ięcej 
aktualnych informacji

o sprawach 
Poznańskiej 
Spółdzielni 

Mieszkaniowej
w zakładce 

INFORMACJE 
I KOMUNIKATY

na www.psm.poznan.pl

     
ZDROWY   KRĘGOSŁUP 
JOGA DLA POCZĄTKUJĄCYCH 
Szkoła Podstawowa nr 34 
Os. Bolesława Śmiałego 107 s. 21c 
Zapisy na zajęcia  tel. 500 695 342 
Proszę zabrać wygodny strój, matę 
Poniedziałek    19.00 – 20.00 
Środa         19.00 – 20.00 
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Podróże, zarówno bli-
skie, jak i dalekie, cie-
szą się coraz większą 
popularnością. Świadczy 
o tym m.in. zaintereso-
wanie odbywającymi się 
na Piątkowie spotkania-
mi Klubu Odkrywców i 
Reporterów. Ich uczest-
nicy wzięli także udział 
w odbywających się w 
Poznaniu w pierwszych 
dniach lutego dwóch 
ważnych imprezach po-
dróżniczych. Na Między-
narodowych Targach Po-
znańskich trwał Tour Sa-
lon oraz towarzyszące 
mu targi myśliwskie i ry-
backie, natomiast w Aka-
demii Wychowania Fi-
zycznego odbył się festi-

wal podróżniczy Na Sza-
ge. Oba wydarzenia przy-
ciągnęły wielu miłośni-
ków przygód, podróży i 
aktywnego wypoczynku.

Wśród nich była grupa 
uczniów XV Liceum Ogól-
nokształcącego z klasy IIc, 
bywalców spotkań KOiR, 
która wraz z opiekunem 
Wiesławem Zdziabkiem, 
uczestniczyła w grze miej-
skiej pod tytułem „Na Sza-
ge przez świat” zorganizo-
wanej przez Stowarzysze-
nie Na Szage oraz Studenc-
kie Koło Naukowe Sekcja 
Geograficzno-Krajoznawcza 
działające w Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Po-
znaniu. Tematem gry połą-
czonej z wędrówką po mie-

ście były miejsca, wydarze-
nia, sławni ludzie i podróż-
nicy związani z Poznaniem. 
Uczestnicy gry, jak widać na 
zdjęciach, poruszali się mię-
dzy wyznaczonymi punkta-
mi kontrolnymi i wykony-
wali przygotowane zadania. 
W tej rywalizacji uczniowie 
z Piątkowa okazali się naj-
lepsi. W nagrodę, obok dy-
plomu i książek, otrzymali 
wycieczkę dla całej klasy do 
Bramy Poznania.

Przygotowywany stara-
niem poznańskich społecz-
ników festiwal Na Szage 
gromadzi ludzi ciekawych 
świata i potrafiących odkry-
wać jego uroki. Ma przede 
wszystkim, jak mówią jego 
organizatorzy, inspirować 
do podróży dalekich i bli-
skich. Dlatego jego ważnym 
elementem był konkurs na 
najciekawszą prezentację z 
podróży. Podczas festiwa-
lu można więc było wysłu-
chać ciekawych opowieści 
z wypraw w najróżniejsze 
zakątki świata, od Rosji i 
Chin, po Amerykę i Nową 
Zelandię. Prezentacje przy-
gotowane przez młodych 
podróżników budziły zacie-
kawienie i uznanie. Na po-
dziw zasłużyli wszak piel-
grzymi, którzy na drodze 
do Santiago de Compostela 
zrobili 1 400 000 kroków do 
poznania siebie czy podróż-
niczka, która przeszła z ple-
cakiem 5 tys. km trawersem 

Dzikiego Zachodu, czyli dro-
gę przez Stany Zjednoczone 
od granicy z Meksykiem po 
Kanadę.

Opowieści o niezwykłych 
ekspedycjach, tajemniczych 
krainach i ciekawych lu-
dziach spotykanych podczas 
wędrówek działały na wy-
obraźnię uczestników i za-
chęcały do zrealizowania 
swych marzeń o dalekich 
podróżach. Dzisiaj, jak prze-
konywało wielu z podróżni-
ków, jest to stosunkowo ła-
twe. Z niektórymi z nich 
spotkamy się wkrótce na 
Piątkowie w Klubie Od-
krywców i Reporterów. Naj-
bliższe spotkanie, podczas 
którego Krzysztof Skiba 
przybliży wciąż tajem-
nicze i pobudzające wy-
obraźnię Państwo Środ-
ka, czyli Chiny – odbę-
dzie się w czwartek, 28 
lutego o godz. 17 w au-
li XV LO na os. Bolesła-
wa Chrobrego. Zaprasza-
my. (i)

Fot. – Wiesław Zdziabek 

  

Napisali do Echa

Koalicja w sprawie smogu?

Inauguracyjne spotkanie powołanego zarządzeniem pre-
zydenta Jacka Jaśkowiaka „Zespołu ds. jakości powietrza 
na terenie Poznania” odbyło się w dniu, w którym Poznań 
po raz pierwszy pojawił się na drugim miejscu w rankingu 
najbrudniejszych miast świata. Ten nie będący powodem do 
chluby ranking portalu AirVisual, szwajcarsko-amerykańskiej 
agencji, monitoruje kilka tysięcy najważniejszych miast świa-
ta, w tym cztery polskie metropolie.

Zespół ma wypracować program działań antysmogowych 
i przedstawić go prezydentowi. W skład zespołu weszło 
dwunastu urzędników miejskich, powiatowych i wojewódz-
kich, jeden radny oraz jeden przedstawiciel organizacji po-
zarządowych (przewodniczący środowiskowej Komisji Dialo-
gu Obywatelskiego organizacji pozarządowych). Dodatkowo 

powołany został zespół kilkunastu ekspertów (naukowców 
poznańskich uczelni).

Prezydent zignorował Koalicję Antysmogową – inicjatora 
powołania zespołu (przeciw czemu zaprotestował przewodni-
czący KDO). To właśnie Koalicja w lipcu 2018 r. skutecznie 
wnioskowała do prezydenta Poznania o pilne powołanie takie-
go spec-zespołu z udziałem urzędników, ekspertów i przedsta-
wicieli organizacji pozarządowych. Prezydent zarządził zespół 
powołać, ale po wyborach inicjatywa organizacji społecznej po-
szła w zapomnienie. Odpowiedzialna za ochronę środowiska 
nowa wiceprezydent miasta potrzebowała 3 miesięcy, aby uru-
chomić kolejny zespół złożony w większości z urzędników. (…)

Koalicja z przykrością stwierdza że, mimo iż w 2018  r. 
jakość powietrza w Poznaniu była najgorsza od pięciu lat 
i przez 54 dni w roku przekroczone były dobowe normy py-
łu PM10 (dla porównanie we Wrocławiu było to 48 dni), 
to prezydentowi nie spieszyło się z powołaniem zespołu, któ-
ry by opracował skuteczny plan walki ze smogiem. Koalicja 
jest rozczarowana takim podejściem prezydenta do troski 
o zdrowie i jakość życia mieszkańców miasta. (…)

Wiesław Rygielski
koordynator

Koalicja Antysmogowa Bye Bye Smog

Chiny od środka
Przez Poznań i świat na szage
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OTWARTY UMYSŁ 
W NOWOCZESNYM ŚWIECIE

Zapraszamy do 
XV Liceum Ogólnokształcącego

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu,
os. Bolesława Chrobrego 107

Planowane profile klas dla absolwentów szkoły podstawowej:
-  humanistyczno-prawniczy (rozszerzone przedmioty: język polski 

i historia)
-  medialno-kulturowy (rozszerzone przedmioty: język polski i WOS)
-  psychologiczno-pedagogiczny (rozszerzone przedmioty: biolo-

gia i WOS)
-  turystyczno-językowy (rozszerzone przedmioty: język angielski, 

język niemiecki i geografia) 
-  biologiczno-chemiczny (rozszerzone przedmioty: biologia 

i chemia)

U nas: 
- nauka na jedną zmianę
- doświadczona i kompetentna kadra
- zajęcia i warsztaty pod patronatem uczelni wyższych
- atrakcyjne wycieczki zagraniczne
- nowoczesny i funkcjonalny budynek
- wyposażone pracownie tematyczne
- dogodny dojazd komunikacją miejską
- wysoki poziom bezpieczeństwa
- miejsca parkingowe i stojaki na rowery

DRZWI OTWARTE:
29 marca (piątek) godz. 17.00-19.00
27 kwietnia (sobota) godz. 10.00-12.00

D o zobaczenia!

  

  

Usługi Remontowe
Specjalizujemy się w remontach nowych, 

jak i starych domów, i mieszkań

Wykonujemy:
◊  Wszelkie prace związane z demontażem, 

rozbiórką

◊  Doradztwo w zakresie wykończeń nietypowych 
np. tarasy, balkony

◊  Łazienki (płytki, instalowania umywalek, 
wanien, kom paktów wc, kabin prysznicowych)

◊  Malowanie pomieszczeń, elewacji

◊  Gładzie gipsowe

◊  Wymiana drzwi i okien

◊  Montaż płyt gipsowych (adaptacje poddaszy, 
ścianki działowe, zabudowy, podwieszane sufity)

◊  Układanie paneli, glazura, kamień 
dekoracyjny, tynki ozdobne

Dużą uwagę zwracamy na jakość, standard 
i terminowość wykonywanych usług.

tel: 791-399-699
email: julmat.remonty@gmail.com

Jak długo będzie trwać boom mieszkaniowy 
w Poznaniu? 

Najnowsze dane GUS po-
twierdzają to, co można zaob-
serwować już od jakiegoś cza-
su: ceny mieszkań rosną.

Powodów podwyżek jest 
kilka i na razie mało wskazuje 
na to, że w najbliższym czasie 
trend ten się odwróci.

Popyt ciągle rośnie
Coraz chętniej kupujemy 

nowe mieszkania, korzysta-
jąc ze środków własnych oraz 
kredytów i niskich stóp procen-
towych. Popyt napędzany jest 
też przez inwestorów kupują-
cych mieszkania na wynajem. 

Perspektywa tzw. „pasywnego” dochodu w studenckim mieście, 
jakim jest Poznań, ciągle przyciąga Klientów chcących ulokować 
środki właśnie w nieruchomości. Od jakiegoś czasu obserwuje-
my też częstsze zakupy przez cudzoziemców oraz inwestorów, 
którzy celują właśnie w segment przeznaczony dla tzw. Klien-
tów kontraktowych.

Droższe wykonawstwo
Kolejnym powodem wzrostu cen w mieszkaniówce jest 

wzrost cen materiałów budowlanych. Tu wzrosty sięgają nawet 
kilkudziesięciu procent, co odbija  się na cenie każdego me-
tra kwadratowego. Inną kwestią są pracownicy budowlani, któ-
rzy znają trendy wzrostowe i również chcą skorzystać na hos-
sie. Wielu deweloperów w Poznaniu ma kłopoty z zatrzyma-
niem sprawdzonych i dobrze wykwalifikowanych ekip budow-
lanych. Następnym ważnym czynnikiem, który odbija się na ce-

nie mieszkań, są drożejące grunty w atrakcyjnych lokalizacjach 
Poznania.

Gorsze wieści dla kupujących
O ile w obecnej sytuacji ręce zacierają sprzedający na rynku 

pierwotnym czy wtórnym, to kupujący muszą się liczyć z więk-
szym wydatkiem niż w latach poprzednich. Poziom podwyżek 
jest zróżnicowany w zależności od miast: w Lublinie to wzrost 
o 0,9%, zaś w Gdańsku rekordowe 22%. W Poznaniu na rynku 
wtórnym ceny poszły w górę o 9%.

Kiedy ceny spadną?
Jak pokazuje historia ceny mieszkań nie będą rosły w nie-

skończoność. Niejeden Poznaniak pamięta pęknięcie bańki, 
a także finansowe konsekwencje dla niektórych kredytobiorców 
związane z kredytami walutowymi, w szczególności zaciąganych 
we franku szwajcarskim. Póki co, wg analityków, nic nie wskazu-
je na to, że scenariusz sprzed kilku lat się powtórzy i choć ceny 
mieszkań powinny w pewnym momencie wyhamować, na ra-
zie brakuje wyraźnych sygnałów, by nastąpiło to w najbliższym 
czasie. Popyt nadal jest duży, a transakcje nadal realizowane są 
w dużym stopniu w gotówce. Aktualnie panuje ogólny optymizm 
(rosnące płace, niskie stopy procentowe), który skłania do zaku-
pów. A jest z czego wybierać. Deweloperzy w Poznaniu oferu-
ją setki nowych mieszkań. Ceny znacznie spadną dopiero, kie-
dy załamie się popyt np. wskutek kolejnego krachu. W innym 
przypadku mieszkania będą taniały dopiero wtedy, gdy niewie-
le osób będzie mogło sobie pozwolić na kupno z uwagi np. na 
wysokie oprocentowanie kredytów lub gdy znacząco zmieni się 
sytuacja na rynku pracy w Poznaniu, np. poprzez wzrost bezro-
bocia lub obniżki płac.

Ewa Manthey, agent nieruchomości
Kontakt 787 006 777
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Minęło szybko i aktywnie

Piętnaście lat minę-
ło od czasu powstania 
na osiedlu Władysława 
Jagiełły klubu senio-
ra „Królewska Oaza”. 
Obecnie liczy przeszło 50 
osób, choć przez tyle lat 
przewinęło się ich znacz-
nie więcej.

– Członkowie klubu li-
czą od 60 do 90 lat i wyka-
zują wiele chęci poznawa-
nia świata i wszelkich nowi-
nek. Przychodzą do klubu, 
by spotykać się z ciekawy-
mi ludźmi, by uczestniczyć 
w zajęciach i grach uspraw-
niających pamięć, spostrze-
gawczość i zręczność. Biorą 
udział w warsztatach kuli-
narnych, wieczorkach oko-
licznościowych, zabawach 
tanecznych – wylicza pro-
wadząca od początku klub 
Grażyna Turonek. – Sta-
wiają się na wypady piesze, 
krajoznawcze wycieczki jed-
no- lub kilkudniowe.

Przez piętnaście lat od-
wiedzili wiele interesują-
cych miejsc Poznania. Zwie-
dzili nowy gmach Urzę-
du Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Wielkopolskie-
go, stadion przy ul. Bułgar-
skiej, Urząd Miasta Pozna-
nia i gabinet prezydenta, 
nowy gmach Biblioteki Ra-
czyńskich, chór, zakrystię 
i podziemia Fary, Katedrę 
Poznańską i Muzeum Archi-
diecezjalne, w Zamku Prze-
mysła obejrzeli multimedial-
ną historię miasta. Byli w 
muzeach Bambrów, Arche-
ologicznym i Etnograficz-
nym, w muzeach Farmacji, 
Muzycznym i Henryka Sien-
kiewicza, w Muzeum Roga-
la Świętomarcińskiego wy-
piekali samodzielnie rogale.

Seniorzy poznawali ro-
śliny w Ogrodzie Botanicz-
nym i zwierzęta w nowym 
ZOO. Płynęli statkiem po 
Warcie i szukali zaułku śle-
pego Antka. Spacerowali 
nową trasą od Szeląga, zwie-
dzili na Morasku Katedrę 
Biologii, Instytut Geografii 
i Geologii oraz Politologii i 
Dziennikarstwa. Zapoznali 
się z procesem produkcyj-
nym w Browarze Lecha aż 
do butelkowania i degusta-
cji, a na koniec – pomiaru 
alkomatem.

Klubowicze z „Królew-
skiej Oazy” zbierali dary w 
akcji „Serce dla Lwowa”, 
haftowali motyle dla Ho-
spicjum Palium, uczestni-
czyli w IV Festiwalu Ak-
tywnych Społeczności Lo-
kalnych oraz akcji CIS-u 
na wielkanocne inspiracje. 
Zwiedzili drukarnię Palloti-
num, redakcję Głosu Wiel-
kopolskiego, Winogradzką 
Telewizję Kablową. Byli w 
Komendzie Miejskiej Poli-
cji przy ul. Szylinga, gdzie 
zapoznali się w pracą dzia-
łu monitoringu miasta oraz 
dochodzeniówki.

Klub trzykrotnie wysta-
wiał się na targach Viva Se-
niorzy. A na co dzień współ-
pracuje z pobliskimi przed-
szkolami, goszcząc dzieci z 
przedstawieniami oraz by-
wając u nich np. z okazji 
Dnia Babci czy Dziadka. 
Członkowie klubu odwiedzi-
li Ośrodek dla Niewidomych 
w Owińskach i jego ogród 
edukacyjny oraz ogród ziół 
Hyzop w Osieku Małym. 
W Koziegłowach z Aquane-
tem poznali system od uję-
cia wody na Dębcu przez 
uzdatnianie aż do przesy-

łania do mieszkań wodo-
ciągiem. W Karolinie po-
znali system przekazywa-
nia energii cieplnej miastu. 
Pod Krzyżownikami zwie-
dzili też schron prezydenta 
z okresu PRL, a pod par-
kiem Wilsona schron prze-
ciwlotniczy.

Powodzeniem cieszyły 
się zbiorowe wyjścia do ki-
na Rialto, na koncerty ze-
społów Śląsk i Mazowsze. 
W klubie odbyły się pokazy 
modelingu i makijażu twa-
rzy dojrzałej. Goszczono le-
karzy geriatrów i geronto-
logów, podologa. Odbyły się 
wieczory japoński i irlandz-
ki. Goszczono nawet uczest-
nika misji pokojowych ONZ 
oraz harcerskich seniorów.

Seniorzy odbyli wiele 
wypadów w okolice Pozna-
nia, do Kórnika, Rogalina, 
Zaniemyśla, Racotu, Dzie-
kanowic, Koszut, Swarzę-
dza, Wolsztyna, gdzie zwie-
dzili Muzeum Roberta Ko-
cha i parowozownię. Wita-
li wiosnę w Śnieżycowym 
Jarze. Przejechali Szlak 
Piastowski, Dolny i Gór-
ny Śląsk, Mazury, Żywiec-
czyznę i polskie wybrzeże, 
gdzie co roku przyjeżdżają 
na turnusy wypoczynkowe. 
Zwiedzili kopalnie soli w 
Wieliczce i Kłodawie, kopal-
nie srebra w Tarnowskich 
Górach i złota w Złotym Sto-
ku. Wybrali się rejsem po 
Kanale Elbląskim, zwiedzi-
li zamki w Malborku, Kwi-
dzyniu, Łagowie, Gniewie, 
Sobótce, Gołuchowie, War-
szawie i Książu, krakowski 
Wawel. Byli w pałacach w 
Pszczynie, Rogalinie, Raco-
cie, Sandomierzu, Niebo-

rowie oraz Na Wodzie i w 
Pomarańczarni w Warsza-
wie. Odwiedzali także liczne 
sanktuaria krajowe. Wędro-
wali labiryntami m.in. Błęd-
nych Skał, Twierdzy Kłodz-
kiej, Międzyrzeckiego Rejo-
nu Umocnionego.

Wymieniać można jesz-
cze długo. Warto wspo-
mnieć choćby o zwiedzaniu 
byłego magazynu składowa-
nia broni atomowej w Pod-
borsku, elektrowni szczyto-
wo-pompowej w Żydowie, 
miasteczka Borne Sulino-
wo, kwatery Hitlera w Wil-
czym Szańcu. Kilkakrotnie 
klubowicze przyłączyli się 
do wycieczek organizowa-
nych przez ZNP i byli w 
Pradze, Berlinie, Wiedniu, 
Dreźnie, Budapeszcie, na 
Ukrainie, Litwie, Łotwie, 
w Estonii oraz Helsinkach. 
Utrwalili te pobyty na fil-
mach.

- Wszelkie imprezy w 
klubie i poza nim oraz bi-
lety seniorzy finansują so-
bie sami – mówi G. Turo-
nek. – Ale ciekawość świa-
ta nie mogłaby zostać zre-
alizowana gdyby nie akcep-
tacja naszych planów i do-
finansowanie kosztów au-
tokaru przez spółdzielnię 
mieszkaniową. Dlatego w 
imieniu swoim i seniorów 
60 plus składam serdecz-
ne podziękowania władzom 
Spółdzielni i jej organom 
samorządowym.

Spotkanie z okazji 15-le-
cia funkcjonowania Królew-
skiej Oazy uświetnił występ 
Elżbiety Murawskiej, która 
wykonała znane i lubiane 
arie operetkowe. (na-t)

Fot. – D anuta Zając
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(Inter)akty wnie w bibliotece
Jak część naszych czy-

telników zdążyła już za-
uważyć, z końcem stycz-
nia wyposażenie Filii 
14 na osiedlu Bolesła-
wa Chrobrego wzbogaciło 
się o gabloty wystawowe. 
W tej chwili mieszczą one 
niewielką wystawę zatytu-
łowaną „Podróż z książką 
na Dach Świata”, którą 
przygotowałyśmy z okazji 
przypadającego na 5 lute-
go tybetańskiego Nowego 
Roku. Mamy nadzieję, że 
posłuży ona za impuls do 
odkrycia tego egzotycz-
nego miejsca, wraz z je-
go długą historią i kultu-
rowym bogactwem.

Na następne miesiące 
już planujemy kolejne wy-
stawy, ale takie czasowe eks-
pozycje to niejedyny cel, ja-
ki przyświecał zakupowi ga-
blot. Chciałybyśmy bowiem 
udostępnić je także naszym 
czytelnikom jako przestrzeń 

do zaprezentowania swoich 
zbiorów i zainteresowań. Mo-
że ktoś z państwa jest kolek-
cjonerem niekoniecznie cen-
nych, ale rzadkich przed-
miotów? Może ktoś zajmuje 
się rękodziełem lub fotogra-
fią i chciałby pokazać swo-
je prace innym? Bardzo by 
nas również ucieszyło, gdy-
by ktoś z naszych czytelni-
ków miał ochotę zaprezen-
tować pamiątki związane z 
dawnym Poznaniem. Chętnie 
oddamy gabloty lub ich część 
do dyspozycji. Zapraszamy do 
współtworzenia bibliotecznej 
przestrzeni poprzez dzielenie 
się swoimi pasjami z innymi 
odwiedzającymi nas osobami.

W lutym rozpoczął się 
również nowy cykl naszych 
czwartkowych spotkań dla 
dzieci. Ci, którzy chodzili na 
nie w zeszłym roku, wiedzą 
już że można na nich cieka-
wie i z pożytkiem spędzić 
czas. Każde zajęcia to zabawy 

literackie, ciekawostki na da-
ny temat i możliwość wyka-
zania się pomysłowością pod-
czas prac plastycznych z wy-
korzystaniem rożnych tech-
nik. W najbliższym czasie 
będziemy świętować Dzień 
Kobiet oraz pierwszy dzień 
wiosny, tworząc kwiaty z pa-
pieru, ramki do zdjęć i inne 
dekoracje w wiosennymi mo-
tywami. Z okazji Dnia Teatru 

mali czytelnicy dowiedzą się, 
jak wygląda przedstawienie 
od kulis, a także wykonają 
własne kukiełki do teatrzyku 
lalkowego. Ciągle jeszcze się 
zastanawiamy, w jaki sposób 
najlepiej uczcić Dzień Czeko-
lady... Na zajęcia można za-
pisywać dzieci w wieku 7-11 
lat. Serdecznie zapraszamy!

Żaneta Dolatowska
Filia 14 Biblioteki Raczyńskich

Ziemna Świnia rządzi rokiem 

Wiedza o astrologii 
Chin uzupełnia wiedzę po-
chodzącą nie tylko z in-
nych działów metafizyki, 
lecz także wiedzę o chiń-
skiej medycynie niekon-
wencjonalnej, przepisach 
kuchennych, metodach sa-
moobrony itd. – uważa Ja-
cek Kryg, mistrz feng shui 
i astrologii chińskiej, au-
tor Krótkiego Podręcznika 
astrologii chińskiej – 2019 
Rok Ziemnej Świni. Wie-
czór autorski z nim odbył 
się 13 lutego w PCK Dą-
brówka, w czasie gdy w 
Chinach świętowany jest 
Nowy Rok, który w tym ro-
ku był 5 lutego, a którego 

uroczystości trwają nawet 
do dwóch tygodni.

Chiński zodiak liczy dwa-
naście zwierząt, które „rzą-
dzą” po kolei latami. Pozosta-
ją one pod wpływem pięciu 
żywiołów, które zmieniają się 
co dwa lata. Taki sam cykl 
astronomiczny może więc wy-
stąpić co 60 lat. Astrologowie 
od kilku tysięcy lat obserwu-
ją przyrodę i ciągle dokłada-
ją swoje cegiełki wiedzy. Nikt 
nie pozostaje pod wpływem 
jednego tylko zwierzęcia zo-
diaku, ponieważ poszczegól-
nymi godzinami opiekują się 
po kolei także wymienione 
zwierzęta. Astrologia, nie tyl-
ko według wierzeń Chińczy-

ków, określa wszystko co ży-
je na ziemi, a biegła jej zna-
jomość pozwala na bezkolizyj-
ne realizowanie własnego ży-
cia. Z całą pewnością można 
stwierdzić, że życie analizo-
wane przez jej pryzmat jawi 
się jako bogatsze i pełniejsze, 
przede wszystkim dlatego, że 
ma się możliwość poznania 
czasami bardzo ukrytych, czy 
wręcz wypartych przez świa-
domość skłonności.

Pod rządami Ziemnej Świ-
ni będziemy się radować i 
smucić od 5 lutego 2019 r. do 
24 lutego 2020 r. Czeka nas ży-
cie na huśtawce. Jedną z nie-
korzystnych tendencji jest to, 
że kończy się żywioł Ognia, a 
wraz z nim optymizm i radość 
życia. Nadchodzący rok nie 
rozwiąże więc naszych dyle-
matów materialnych, no chy-
ba że urodziliśmy się w latach 
panowania Ognia, np. w roku 
1977 lub 1986, dla tych osób 
Świnia jest Gwiazdą Szlachet-
ności, co pozwoli nawet na ry-
zyko w inwestowaniu. Obecny 
rok nie będzie optymalnym na 
zawieranie związków małżeń-
skich, a przede wszystkim na 
staranie się o potomka. Bę-
dzie to rok wielu zmian i nie-
bywałej pracowitości, która 
pozwoli zadbać o dom czy w 

niego zainwestować. Będzie-
my sporo podróżować, byle 
tylko nie przeprowadzać się 
w kierunku północnego zacho-
du. Przygotować się musimy 
na kłopoty zdrowotne, szcze-
gólnie związane z układem 
krążenia. A jeśli chodzi o ka-
tastrofy, to spodziewać się na-
leży obsunięć gruntu, podto-
pień, obfitych deszczy, sztor-
mów i trzęsień ziemi. Jednak 
tragicznych, wielkich zdarzeń 
raczej nie będzie.

Na wszystkie niekorzyst-
ne tendencje Chińczycy ma-
ją swoje remedia i talizmany, 
z których należy korzystać. 
Planować trzeba zgodnie z 
korzystnymi i niekorzystnym 
dla danych aktywności dnia-
mi. Można wierzyć lub nie, ale 
– z drugiej strony – remedia 
i talizmany są całkiem sym-
patyczne: to rozmaite małe 
figurki, chińskie wisiorki, ka-
mienie. Więc na wszelki wypa-
dek wielu z uczestników spo-
tkania w Dąbrówce zaopatry-
wało się w nie u mistrza Kry-
ga. Pytali się też o prognozy 
dla poszczególnych znaków w 
obecnym roku. A już bardziej 
szczegółowo można poczytać 
o tym w książeczce wydanej 
przez poznańskie wydawnic-
two Halszka. (big)
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KALENDARIUM PSM 
 4 marca -  dyżur członków Rady Nadzorczej PSM: 

Dariusza Leszczyńskiego 
i Mariusza Talaśki

 7 marca - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

12 marca - Komisja Rewizyjna RN

19 marca - Komisja ds. aktów prawnych RN

28 marca - posiedzenie RN

Z prac Rady Nadzorczej PSM
Rada Nadzorcza w nowym składzie

W styczniowym posie-
dzeniu Rady Nadzorczej 
Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej uczestni-
czył nowy członek RN 
(zgodnie z zapisami sta-
tutu § 117, pkt. 2.2) An-
drzej Matuszak z osiedla 
Bolesława Chrobrego. W 
wyborach przed trzema 
laty zdobył on kolejną 
największą, oprócz osób, 
które weszły do Rady z 
osiedla Bolesława Chro-
brego, liczbę głosów. A. 
Matuszak zastąpił w Ra-
dzie Pawła Adamówa, 
który złożył formalną re-
zygnację. A. Matuszak na 
styczniowym posiedzeniu 
został powołany do Ko-
misji Członkowsko-Samo-
rządowej RN. W związku 
ze zmianami formalnymi 
w RN zmieniły się składy 
poszczególnych komisji.

Proponowany porządek 
obrad na styczniowe posie-
dzenie Rady Nadzorczej w 
sporej części został zmienio-
ny. Kilka punktów przełożo-
no na kolejne posiedzenia, 
wniesiono za to kilka bieżą-
cych spraw.

Sprawozdanie z lustracji 
PSM za lata 2015-2017 przed-
stawione zostanie na kolej-
nym posiedzeniu Rady, gdy 
ewentualne zalecenia polu-
stracyjne ze Związku Rewi-
zyjnego Spółdzielni Mieszka-
niowych RP dotrą do Spół-
dzielni.

Na Komisję Rewizyjną 
dla dopracowania zapisów 
wrócił projekt uchwały w 
sprawie zakazu grodzenia w 
całości lub w części działek 
gruntowych należących do 
Spółdzielni. Autorzy uchwa-
ły w związku z narastają-
cym problemem zapewnie-
nia miejsc parkingowych dla 
członków Spółdzielni uzasad-
niali, że konieczne staje się 
umożliwienie grodzenia par-
kingów wskazywanych przez 
mieszkańców bądź kierow-
nictwa osiedli jako parkin-
gi szczególnie narażone na 
długotrwałe i nieuzasadnio-
ne wykorzystywanie przez 
osoby niebędące członkami 
Spółdzielni i nieposiadające 
lokali w zasobach Spółdziel-
ni Chodzi o grodzenie parkin-
gów  najbardziej wykorzysty-
wanych przez kierowców nie-

będących członkami PSM. Z 
drugiej strony podnoszono, 
że grodzenie i wydawanie 
pilotów do bramek wjazdo-
wych mieszkańcom stanowi 
jednak utrudnienie w dostę-
pie do parkowania, trzeba bo-
wiem udać się do administra-
cji i wpłacić kaucję za pilota. 
Nie poddano krytyce zapisów 
o grodzeniu placów zabaw i 
boisk sportowych, gdyż cho-
dzi tutaj o zdrowie i bezpie-
czeństwo dzieci (psy, koty).

Na tę samą komisję cof-
nięto także projekt utworze-
nia funduszu wymiany urzą-
dzeń pomiarowych w loka-
lach PSM. Będzie on oma-

wiany prawdopodobnie na 
lutowym posiedzeniu.

Analiza ekonomiczna 
działalności PSM za jedena-
ście miesięcy ubiegłego ro-
ku, świadcząca o finansowej 
stabilności PSM przyjęta zo-
stała bez zastrzeżeń. W go-
spodarce zasobami mieszka-
niowymi na eksploatacji pod-
stawowej wyniki na wszyst-
kich osiedlach, za wyjątkiem 
osiedla Stefana Batorego, by-
ły dodatnie. Salda rozliczeń 
gazu łącznie z rozliczeniami 
międzyokresowymi również 
były dodatnie. Saldo rozli-
czeń zimnej wody było ujem-
ne tylko na osiedlu Zygmun-
ta Starego. Na kontach fun-
duszu remontowego w końcu 
listopada na wszystkich osie-
dlach były środki.

Omówiono i zaakcepto-
wano odpowiedzi na pisma 
dwóch mieszkańców z osiedli 
Stefana Batorego oraz Bole-
sława Śmiałego.

Prezes Krzysztof Winiarz 
zreferował Radzie przebieg 
spotkania z pięcioma miesz-
kańcami Spółdzielni w obec-
ności lustratorów badających 
wyniki PSM. Poinformował 
także, że tegoroczne Walne 
Zgromadzenie PSM odbędzie 
się w pierwszej połowie kwiet-
nia. Szczegółowe informacje 
zostaną przekazane wszyst-
kim spółdzielcom do miesz-
kań. (big) 
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Czyżby to już koniec?
Rzecz dotyczy instytucji prawa wieczystego użytko-

wania gruntów, która jest formą korzystania z grun-
tów będących własnością skarbu państwa lub gminy. 
W tej formule prawnej Poznańska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa na 31 grudnia 2018 roku posiadała w swym 
władaniu 87,5 ha gruntów.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku na mocy Ustawy o prze-
kształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudo-
wanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych grun-
tów z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018 nr 17/6 z dnia 
4.9.2018 roku) 44,8 ha uległo przekształceniu i stało się 
własnością posiadaczy mieszkań w budynkach, do których 
w 2003 roku grunty te Spółdzielnia przypisała. A to ozna-
cza, iż ok. 42,7 ha gruntów nadal znajduje się w użytkowa-
niu wieczystym Spółdzielni i zaprzecza twierdzeniu mediów, 
iż z Nowym Rokiem nastąpił koniec formuły użytkowania 
wieczystego gruntów w Polsce.

Kończąc ten wątek rozważań, warto zasygnalizować iż 
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju trwają prace nad pro-
jektem ustawy, która w nieznanej przyszłości ostatecznie zli-
kwiduje tę formę korzystania z tzw. „państwowego” grun-
tu, która w polskiej rzeczywistości funkcjonuje od 1961 roku 
(Ustawa o gospodarce terenami w miastach i osiedlach z 14 
lipca 1961 roku). A zatem działki gruntowe niezabudowane 
budynkami mieszkalnymi, pomimo że często pełnią rolę słu-
żebną wobec tych zabudowanych, bowiem na nich znajdują 
się parkingi, place zabaw, boiska czy też obiekty techniczne 
jak hydrofornie, stacje redukcyjne gazu czy transformatory 
energetyczne na mocy przywołanej wyżej ustawy, nie ulegają 
przekształceniu na własność. Wydaje się, iż w tym ostatnim 
przypadku jest to poważne uchybienie ustawodawcy, który po-
winien swój błąd jak najszybciej naprawić.

Na mocy ww. ustawy z lipca 2018 roku staliśmy się współ-
właścicielami gruntów przypisanych do budynków, w których 
mieszkamy i których do końca ubiegłego roku nie udało się 
przekształcić we własność. Przeszkodą w przekształceniu by-
ły toczące się postępowania zwrotowe tych gruntów na rzecz 
byłych właścicieli lub ich spadkobierców oraz brak zgody na 
to przekształcenie wszystkich odrębnych właścicieli mieszkań 
w tych budynkach. Wieloletnie ich przekonywanie, że więk-
szość właścicieli chciałaby przekształcenia na własność prawa 
do gruntu, łącznie z wytoczonymi im procesami, nie przyno-
siło pożądanego rezultatu. Istniały bowiem przeszkody natury 
czy to finansowej (brak środków), pomimo istniejącej możli-
wości rozłożenia obowiązującej opłaty na raty spłacane na-
wet w okresie 5 lat, czy też mentalnej, tj. braku odczuwalnej 
potrzeby przekształcenia lub chęci pozostawienia tego proble-
mu dzieciom.

Dzisiaj Sejm postawił te osoby przed faktem dokonanym, 
wszystkie wyżej wymienione przeszkody przestały bowiem ist-
nieć. A to oznacza, iż toczące się postępowania zwrotowe 
przestały blokować proces przekształceniowy, zaś osoby nie-
chętne temu procesowi zostały pominięte w tej decyzji. I to 
chyba pozytywne rozwiązanie dla nas wszystkich oczekujących 
na zakończenie procesu przekształcenia praw do gruntów.

Natomiast negatywne rozwiązanie przyjęte w omawianej 
ustawie to obowiązek uiszczenia, tzw. opłaty przekształcenio-
wej w wysokości dwudziestokrotności opłaty rocznej obowią-
zującej w 2018 roku lub mającej obowiązywać w trzecim roku 
po ostatniej jej korekcie dokonanej przez gminę. Remedium 
na tę dokuczliwość jest określona w tej samej ustawie bonifi-
kata w opłacie za przekształcane grunty skarbu państwa dla 
tych wszystkich osób, które zechcą jednorazowo uiścić opłatę 
przekształceniową. I tak, bonifikata w pierwszym roku, czy-
li w 2019 roku wynosi 60% przedmiotowej opłaty i zmniej-
sza się corocznie o kolejne 10%, czyli w drugim roku wynie-
sie ona 50%, w trzecim 40%, zaś w szóstym roku tylko 10%, 
a to oznacza, że w siódmym roku tracimy prawa do jakiej-
kolwiek bonifikaty. Zasada ta dotyczy tylko gruntów skarbu 

państwa, natomiast dla gruntów komunalnych ustawodawca 
przewidział możliwość wprowadzenia bonifikaty, lecz tę decy-
zję oddał w ręce samorządów gmin.

Przyglądając się rozwiązaniom warszawskim, pełni obaw 
oczekiwaliśmy decyzji Rady Miasta Poznania. Ta w dniu 
5 lutego 2019 r. przyjęła uchwałę „w sprawie warunków udzie-
lenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształce-
nia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wy-
sokości stawki procentowej tej bonifikaty”.

Radni miejscy ustanowili dla m.in. spółdzielni mieszka-
niowych bonifikatę w wysokości 75% opłaty przekształcenio-
wej. Jednakże możliwość skorzystania z niej uwarunkowali 
kilkoma zastrzeżeniami. Po pierwsze, spółdzielnia mieszkanio-
wa może o nią wystąpić dopiero po otrzymaniu od Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta zaświadczenia 
potwierdzającego przekształcenie omawianego prawa. O ile 
wpłynie ono do Spółdzielni po dniu 31 grudnia 2019 r., to 
może ona zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej za 
przekształcenie w terminie do 29 lutego 2020 r. i wówczas 
zachowa prawo do bonifikaty także za 2019 rok. Spółdziel-
nia wniosek o zamiarze uzyskania przedmiotowej bonifika-
ty może składać do 31 marca 2025 roku, co oznacza, iż po 
tej dacie nie będzie można skorzystać z bonifikaty, a ponad-
to trzeba będzie za wszystkie lata do momentu zgłoszenia za-
miaru jednorazowego wniesienia pozostałej kwoty opłaty prze-
kształceniowej wnosić coroczną ratę tej opłaty bez prawa sko-
rzystania z bonifikaty. Zatem najlepszym rozwiązaniem dla 
wszystkich jest jak najszybsze zgłoszenie zamiaru wniesienia 
jednorazowo całej opłaty przekształceniowej przez Spółdzielnię.

Do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze jedna kwestia wiążąca 
się z przedmiotową ustawą. Otóż Wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami rozesłał do wszystkich odrębnych właścicieli 
mieszkań w budynkach z rozpoczętą wcześniej, a nie zakoń-
czoną na dzień 31 grudnia 2018 r. procedurą przekształcenio-
wą prawa do gruntu, wzór oświadczenia, którego wypełnie-
nie i złożenie w urzędzie obligowały WGN do prowadzenia 
procedury przekształceniowej w oparciu o prawo obowiązu-
jące do końca ubiegłego roku. Zasada ta obowiązywać może 
tylko do dnia 31 grudnia 2020 roku. Oznacza to, iż pozo-
stawiono nam wybór rozwiązania w oparciu, o które chce-
my przekształcić prawo do gruntu. W tym przypadku o jego 
wyborze zdecyduje większość właścicieli mieszkań w budynku.

Jednak zanim wyrazimy swoje stanowisko, musimy roz-
strzygnąć, która z zasad przekształcenia praw jest korzyst-
niejsza i czy mamy szansę przekształcić na starych zasadach. 
W drugim przypadku nie jest to wcale jednoznaczne, bowiem 
jeśli dotychczas temu przekształceniu sprzeciwiało się kilku 
lub kilkunastu właścicieli lokali w nieruchomości, to zapew-
ne nowe przepisy nie spowodują zmiany ich stanowiska w 
tej sprawie. Zatem pozostanie nam tylko zgodzić się na prze-
kształcenie praw do gruntu w oparciu o nowe zasady.

Natomiast co do kwestii wyższej opłacalności jednej z obu 
zasad, to symulacja zrobiona przez autora na potrzeby arty-
kułu prowadzi do stwierdzenia, iż obie zasady prowadzą do 
porównywalnego wyniku. Potwierdza to poniższa kalkulacja 
dla budynku nr 1 na os. Bolesława Chrobrego:
-  wartość gruntu w wieczystym użytkowaniu PSM-u według 
operatu miasta – 4.734.252,00 zł

ustalenie opłaty według:

starej zasady: nowej zasady:
(obowiązywała uchwała Rady 
Miasta o ok. 95% bonifikacie od 
wartości rynkowej gruntu)
4.734.252,00 zł x 5%

= 236.712,60 zł

(obowiązuje bonifikata w wysokości 
75% od opłaty przekształceniowej)
4.734.252,00 zł x 1% x 20 lat

= 946.850,40 zł
946.850,40 zł x 25% 

= 236.712,60 zł

Dokończenie na stronie 10
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 Sala pękała w szwach

 Wrastanie w Piątkowo
Historia Piątkowa jest długa, pierwszą infor-

macją o tej miejscowości jest zapis w trzynasto-
wiecznym akcie lokacyjnym miasta Poznania, 
o nadaniu temu miastu wsi o nazwie Panthcow. 
Od tamtego czasu historia Piątkowa to historia 
wsi i trwało do lat siedemdziesiątych ubiegłego, 
dwudziestego wieku.

Od końca dziewiętnastego wieku historia wsi zaczy-
na nabierać treści, włącznie ze znaczącym epizodem 
niemieckim, dość wyraźnie, choć nie dla wszystkich 
widocznym. W wieku dwudziestym, po odzyskaniu nie-
podległości, zaczyna się nowa jakość, jednak dość ma-
ło znana i na pewno warta bliższego poznania. Tamta 
przeszłość przesłonięta została chyba w największym 
stopniu planami rozwoju Poznania w kierunku północ-
nym. Siedziba gminy graniczącej z Poznaniem od pół-
nocy została przeniesiona do Suchego Lasu, a od lat 
siedemdziesiątych wieku dwudziestego na Piątkowie 
powstawać zaczęły bloki mieszkalne osiedli należących 
do Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pierwszym 
z tych bloków była „czternastka” na Osiedlu Bolesława 
Chrobrego, do której mieszkańcy wprowadzili się w ro-
ku 1977. Obecnie społeczność siedmiu osiedli piątkow-
skich liczy kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, wciąż się 
powiększając i przekształcając. 

Podjęta została próba opisania tych społecznych 
zmian, dla których najwłaściwszym określeniem zdaje 
się być wrastanie nowych mieszkańców w to środowi-
sko i tworzenia w nim nowej, właściwej dla tego miej-
sca społeczności. Próbę tę realizują członkowie piątkow-
skich klubów seniora, utrwalający tamten, pionierski 
w gruncie rzeczy proces. Drugim elementem projektu 
jest próba przedstawienia tamtego czasu przez pokole-
nie młodych piątkowian, uczniów tutejszych szkół, któ-
rzy w grupach prowadzonych przez nauczycieli, przed-
stawią, jak oni odbierają tamtą przeszłość i jakie zna-
czenie ma dla nich tamten czas i tamta historia. Pro-
jekt ma charakter otwarty, szczególnie dla piątkow-
skich seniorów a jego realizacja przedstawiana będzie 
w „Echu Piątkowa”.

Hubert Owczarek

7 lutego do seniorów z 
klubu Korona przyjechały 
dzieci z Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Mosi-
nie. W podziękowaniu za za-
interesowanie i podarunki 
świąteczne zaprezentowały 
seniorom z osiedla Bolesła-
wa Śmiałego przedstawie-
nie noworoczne.

Natomiast 13 lutego w 
klubie po raz drugi zawitał 
znany i lubiany Zenon Las-
kowik. Tryskał jak zwykle 
przednim dowcipem, widzo-
wie przyjęli go bardzo cie-

pło. Sala klubowa pękała w 
szwach, chętni słuchali go 
nawet na korytarzu. (big)

Fot. – Miła Mądra i Piotr 
Zagawa

W powyższym przykładzie wyliczone opłaty są takie same, 
jednak musimy sobie zdawać sprawę z faktu ustalenia przez 
WGN na nowo wartości gruntu przekształcanego na sta-
rych zasadach, z czym nie będziemy mieli do czynienia w 
nowych zasadach, opierają się one bowiem nie na wartości 
rynkowej, lecz na wysokości opłaty z tytułu wieczystego użyt-
kowania z roku 2018, co wcześniej wyjaśniano.

Ponadto, przyjęcie przez właścicieli lokali starej zasady 
przekształcenia wiązać się na pewno będzie z czekaniem na 
decyzję Prezydenta Miasta, a to oznacza, iż za każdy rok cze-
kania zmuszeni będziemy uiszczać roczną opłatę przekształ-
ceniową i to bez opisanej wyżej bonifikaty. Zatem każda 
nieruchomość wymaga przeprowadzenia indywidualnej ana-
lizy przed podjęciem ostatecznej decyzji co do wyboru zasa-
dy przekształceniowej. Dokona tego Spółdzielnia i poinfor-
muje Państwa stosownym komunikatem.

M.T.

Czyżby to już koniec?
Dokończenie ze strony 9
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9 marca Puchar Sobieskiego
Klub Sportowy Sobieski Poznań serdecznie za-

prasza na XXVII Międzynarodowy Turniej Zapaśni-
czy Puchar Sobieskiego. Odbędzie w sobotę, 9 marca 
w Sali Sportowej na osiedlu Jana III Sobi eskiego 
22 G.

Zawody rozpoczną się o godz. 8 ważeniem zawodni-
ków i przeglądem lekarskim. Uroczyste otwarcie nastąpi 

o godz. 10, a od godz. 10.15 do 14 toczyć się będą walki. 
Po przerwie obiadowej, od godz. 15 dalszy ciąg walk i fi-
nały. Około godz. 16 nastąpi dekoracja zwycięzców i za-
kończenie zawodów.

Zawody odbywać się będą pod patronatem Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego oraz Poznańskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. (nad)

GRUPA B 
Lp. Nazwa drużyny li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
1 UKS BATORY 17 45 170 38 132
2 TPS 9 POZNAŃ 17 38 132 55 77 1wo
3 NAGŁY ATAK SPAWACZA 18 21 89 115 -26
4 WYBRZEŻE KLATKI 

SCHODOWEJ
16 17 84 82 2 4wo

5 FC ZBROJENIA 16 -5 27 212 -185 5wo

GRUPA OPEN 
1 FC NOWA WIEŚ 19 55 162 57 105
2 CZERWONE DIABŁY 19 48 147 65 82
3 PODWYKONAWCY 19 41 119 87 32
4 NDW POZNAŃ 20 36 101 81 20

5 GOLS PLUS 18 35 115 82 33 1wo
6 EVERYBODY WINOGRA-

DY
19 35 105 88 17

7 DRUŻYNA PIERŚCIENIA 19 29 103 94 9
8 FC PASJONACI 19 26 117 74 43 1wo
9 AIFAM TEAM 20 33 167 86 81 1wo

10 BALBINA 18 29 77 55 22
11 TECHNICZNI FANTAŚCI 19 28 108 103 5
12 MARNE SZANSE 20 23 116 129 -13
13 STARE WYGI 18 18 79 116 -37 1wo
14 PI - KO TEAM 19 11 80 192 -112
15 BLOK EKIPA 22 6 71 170 -99 6wo
16 BYLE NIE DO ZERA 16 1 42 143 -101 3wo
17 RÓB SALTO KIEMON 16 -5 24 111 -87 8wo

POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA – PIĄTKOWSKA LIGA HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
Tabele po meczach rozegranych   17.2.2019 r

Bieg dla miasta Poznania
21 lutego już po raz 

piąty na Piątkowie odbył 
się Bieg dla miasta Po-
znania pod patronatem 
Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej i Admi-
nistracji Osiedla Stefana 
Batorego. W tym roku 
biegało około 250 osób, 
uczniów Szkoły Podstawo-
wej nr 67.

Biegi są już świecką trady-
cją i co roku gromadzą coraz 
więcej amatorów aktywnego 
spędzania czasu. Dzieci i mło-
dzież były podzielone na gru-
py wiekowe i w zależności od 
wieku miały do pokonania od 
500 m do 1 km. Całość odby-
ła się na osiedlu Stefana Ba-
torego w parku koło szkoły . 
Organizatorem była Szkoła 
Podstawowa nr 67.

Tekst i fot.:
Andrzej Słabęcki
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Prosto z miasta 

Decyzje w stanie wskazującym
Dopóki w Polsce straszył 

jedynie smok wawelski, moż-
na było jeszcze jakoś wytrzy-
mać. Od kiedy jednak po-
jawił się prawdziwy smog 
unoszący się w powietrzu i 
atakujący znienacka, życie 
stało się prawie niemożliwe. 
Nie pomagają ostrzeżenia w 
mediach, ani maski na twa-
rzach. Celebrytce z Warsza-
wy sąd przyznał już nawet 
odszkodowanie za szkodli-
wą dla jej zdrowia koniecz-
ność współżycia ze smogiem. 
Chętnych do pójścia w jej 
ślady, tzn. nie współżycia, 
lecz otrzymania odszkodo-
wania, z pewnością będzie 
wielu. W Poznaniu też zna-
leźli się ekolodzy naśladow-
cy, którzy chcą wytaczać 
procesy. W naszym mieście 
mamy nawet ku temu więk-
sze powody, gdyż media do-
nosiły niedawno, że w ja-
kimś światowym rankingu 
Poznań znalazł się na cze-
le miast z najbardziej za-
nieczyszczonym powietrzem. 
Wynikało z niego, że takie-
go smogu jak nad Wartą 
nigdzie na świecie nie znaj-
dziecie. Ani w Warszawie, 
Krakowie czy Kalkucie. Suk-

ces okazał się jednak chwilo-
wy. Smog raz bowiem jest, a 
raz go nie ma. Potwierdza-
ją to codzienne komunikaty 
na ekranie telewizorów. Jed-
nego dnia mamy świetne i 
zdrowe powietrze, a innego 
dnia straszą nas powietrzną 
sodomą i gomorą. Wszystko 
zależy pewnie od tego, jakie 
powietrze do nas wiatr przy-
wieje lub kto i gdzie mierzy 
tego „smoga”. Pewnie, że 
walczyć z nim trzeba, ogra-
niczać na wszelkie sposoby 
szkodliwe pyły rozsiewane 
przez kiepskie piece oraz sa-
mochodowe silniki. Jednak 
więcej rozsądku też by się 
przydało. Nie ma bowiem 
cudownych rozwiązań, ani 
nowego szewczyka Dratew-
ki, który pokona „smoga” 
naszych czasów.

H H H
Sporów wokół poznań-

skiego dworca kolejowego 
końca nie widać. Tak to się 
dzieje, gdy zamiast nowocze-
snego dworca z prawdziwe-
go zdarzenia, a Poznań jest 
wszak drugim węzłem ko-
munikacyjnym w kraju, zbu-
duje się galerię handlową z 
dworcową przybudówką, do 

której trudno dojść i doje-
chać. Znów więc powraca 
dyskusja, czy przywrócić sta-
remu dworcowi jego właści-
we funkcje, czy też wyburzyć 
go do cna i stawiać na jego 
miejscu jakieś kolejne obiekty 
hotelowo-biurowo-dworcowe. 
Debaty na ten temat trwa-
ją od lat i potrwają pewnie 
jeszcze długo. A przez ten 
czas będzie tak jak jest, czyli 
nijak. Podjęcie decyzji przy-
spieszyć mogą plany zabudo-
wy Wolnych Torów, czyli ko-
lejowych, niezagospodarowa-
nych terenów pomiędzy Dęb-
cem i Łazarzem. Taka nowa 
śródmiejska dzielnica to ła-
komy kąsek dla różnej maści 
deweloperów. Najciekawsze, 
że w dyskusjach pojawił się 
pomysł przeniesienia dwor-
ca autobusowego gdzieś na 
Wolne Tory. Akurat obecne 
jego usytuowanie, przy węź-
le kolejowym i galerii wydaje 
się całkiem dobre i propono-
wane połączenie go podziem-
nym przejściem z kolejowymi 
peronami zdaje się mieć sens. 
No, ale to byłoby za proste 
i zbyt wygodne dla pasaże-
rów. Trzeba tak pokombino-
wać, żeby skomplikować im 

życie jak się tylko da i znie-
chęcić do podróżowania ko-
leją czy autobusem. Zamiast 
tracić czas na podróżowanie, 
powinni przeznaczać go na 
zwiedzanie galerii handlo-
wych i kupowanie w nich.

H H H
Wydawało się że w utrud-

nianiu życia poznaniakom 
trudno prześcignąć miejskie 
władze. A jednak dzielnej 
policji się to udało. Wpa-
dła ona na pomysł przepro-
wadzania w poniedziałki, w 
godzinach porannego szczy-
tu komunikacyjnego na jed-
nej z najbardziej zatłoczo-
nych miejskich arterii – tra-
sie Niestachowskiej, zmaso-
wanych akcji sprawdzania 
trzeźwości kierowców. Sku-
tek – pół miasta unierucho-
mione, korki, nerwy i kilku-
godzinne spóźnienia do pra-
cy. Dmuchać musiało kilka 
tysięcy kierowców, a wykryto 
bodaj trzech czy pięciu wska-
zujących na spożycie. Nale-
żałoby więc chyba przebadać 
podejmujących decyzję o tej 
akcji i zapewniających o jej 
kontynuowaniu, w jakim sta-
nie ją podejmowali.

WIST

  

Wokól Piątkowa

Umultowo
Wschodnią granicę osiedli 

„królewskich” na Piątkowie sta-
nowi ulica Umultowska. Skąd 
ta nazwa?

Umultowo to wieś położona 
nad Wartą, między Moraskiem, 
Radojewem i Naramowicami. 
Osadnictwo w tym rejonie, w 
okolicach Jeziora Umultowskie-
go, datowane jest już w XI wie-
ku, ale nazwa kształtowała się 
długo. Początkowo podawano ją 
jako Ulułtowo i Umółtowo, co 
wpływało na brzmienie nazwy 
tej części miasta. Rozwój siedli-
ska stopniowo następował w kie-
runku Warty.

Po drugiej wojnie światowej 
Umultowo nie budziło nazbyt 
sympatycznych skojarzeń, gdyż 
w latach siedemdziesiątych ubie-
głego wieku znajdowało się tam 
wysypisko śmieci komunalnych 
Poznania, później przeniesione 
do Moraska. Administracyjnie 
była to wtedy część gminy Su-
chy Las. Jednak już w drugiej 

połowie XX wieku Umultowo 
stopniowo było włączane w gra-
nice Poznania, razem z Mora-
skiem i Radojewem. Ostateczne 
przyłączenie, nastąpiło 1 stycz-
nia 1987 roku.

Dzisiejsze Umultowo szcze-
gólnie zapisane jest w życiu Po-
znania jako miejsce lokaliza-
cji miasteczka uniwersyteckie-
go (niekiedy z angielska zwane-
go kampusem), z Wydziałami: 
Fizyki, Matematyki i Informa-
tyki, Biologii, Chemii, Historii, 
Nauk Politycznych i Dziennikar-
stwa oraz Nauk Geograficznych 
i Geologicznych. Stąd też ogrom-
ne znaczenie ma znajdująca się 
tam pętla autobusowa Różany 
Potok, z której korzystają żacy 
z całego Poznania.

Tak więc ulica Umultowska 
jest symbolicznie drogą ku oświa-
cie, prowadzi do ośrodka o wiel-
kich tradycjach naukowych i edu-
kacyjnych Poznania.

Marek Rezler

KLUB LITERACKI

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

5 III 2019 o godz. 18 (wtorek). XIII Konkurs „Mło-
dych Piór” i warsztaty literackie. Prezentacja twórczo-
ści Mateusza Rossy i Sebastiana Walczaka. Zapra-
szamy autorów wierszy, prozy oraz nauczycieli – opie-
kunów twórczości. Podpisane prace w 4 kopiach (max 
5 wierszy, 2 krótkie utwory prozą), z informacją: szko-
ła, klasa, nauczyciel, mail, prosimy dostarczyć w dniu 
imprezy o godz. 18. Tel. organizatora 61 833 04 83. 
Wybrane prace opublikuje lokalna prasa. 

19 III 2019 o godz. 18 (wtorek). Na drodze do litera-
tury – Liliana Bening, Edward Henka, Małgorzata 
Szczęsna. Omówienie – dr Janusz Urbaniak.

2 IV 2019 o godz. 18 (wtorek – bistro „Cezar”). Promo-
cja nowej książki Stanisława Chutkowskiego – „Ocze-
kiwanie”. Prezentacja twórczości plastycznej Krysty-
ny Wojciech-Ratajczak oraz tomiku poetyckiego pt. 
„Opowieści zimowego ogrodu”. Recenzje – Barbara Kę-
cińska-Lempka, Aleksander Talarkiewicz.

16 IV 2019 o godz. 18 (wtorek). Kalina I. Zioła – pocz-
tówka z Chin. Przegląd publikacji Klubu Literackiego 
w roku 2018, w mediach. Prosimy o prezentację ma-
teriałów. Warsztaty literackie, konsultacja tekstów.

Zapraszamy do publikacji w „Protokole Kulturalnym”. 
Spotkania w „Dąbrówce” prowadzi Jerzy Grupiński. 
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Z Litwy przywieźli medale 
Blisko 180 zapaśników z 8 krajów i 9 państw 

uczestniczyło w Międzynarodowym Turnieju Zapaśni-
czym, który odbywał się od 1 do 3 lutego w Anyk-
sciai na Litwie.

W tym gronie już po raz ósmy wystartowali zapaśni-
cy z Piątkowa. Zawodnicy wrócili z turnieju z czterema 
medalami. Złoty medal i pierwsze miejsce przypadło Oli-
werowi Zyskowi, srebrne medale i drugie miejsca zdobyli 
Michał Anioł, Krzysztof Szukała i Michał Wojciechowski.

Wyjazd na Litwę jest elementem przygotowań do star-
tów w najważniejszych imprezach krajowych, jakie odbędą 
się już na wiosnę. Andrzej Słabęcki

Fot. – KS Sobieski Poznań

Gospodarze najlepsi 

9 lutego w Klubie Sportowym 
Sobieski Poznań odbyły się Mistrzo-
stwa Miasta Poznania w Zapasach 
– VII Memoriał Bogdana Brody.

W turnieju wystartowało 148 za-
wodników z 12 klubów. W klasyfika-

cji klubowej pierwsze miejsce zajął go-
spodarz – KS Sobieski Poznań, dru-
gie – Unia Swarzędz, a trzecie – Za-
pasy Kiekrz.

To już kolejny raz, kiedy sala zapa-
śników z Piątkowa pękała w szwach. 
Zawody z roku na rok przyciągają bo-
wiem coraz większą liczbę zawodni-
czek i zawodników. Turniej podzielony 
został na trzy segmenty: zapasy styl 
klasyczny, zapasy kobiet i mini zapa-
sy. Uroczystości otwarcia zawodów do-
konał Michał Tokłowicz - wiceprezes 
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, która objęła zawody patronatem. 

Złote medale dla KS Sobieski Po-
znań zdobyli Alan Niedzielski i Michał 

Anioł. Srebrne medale: Maja Wejchan 
oraz Jakub Anioł. Z brązowym meda-
lem turniej ukończyli: Kamil Pieniak z 
8c, Igor Skibicki i Miłosz Romanowski.

Andrzej Słabęcki
Fot. – Piotr Rychter i Ewelina Jaśkowiak

Brąz dla Michalika 

Udanie zakończył się pierwszy międzynarodowy 
turniej zapaśniczy Grand Prix Zagreb Open 2019 dla 
Tadeusza Michalika z KS Sobieski Poznań. Mata w 
stolicy Chorwacji dostarczyła wielu emocji i zacię-
tych pojedynków.

W kategorii 87 kg zapaśnik z Piątkowa zajął trzecie 
miejsce, przegrywając nieznacznie jeden pojedynek w pół-
finale z reprezentantem Szwecji 1:2. Kolejne zawody już 
wkrótce. Będzie to start w Bułgarii na prestiżowym tur-
nieju Dan Kolov – Nikola Petrov Cup 2019.

Andrzej Słabęcki
Fot. – Tadeusz Michalik
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Krzyżówka
z Echem nr 3

BARAN (21.03 - 20.04). Zez wiosennym słonyszkiem skapną ci fest 
propozycje: albo rajzy, albo całkiem intratnej roboty. Ale lepiej uważaj na 
szczegóły i za szybko decyzji nie podejmuj.
BYK (21.04 - 21.05). Bez te chlabre na dworze ino byś w chałupie siedział 
i wew telewizor albo komputer się glapił. A z tego nygusowania, to ino do 
łba wuchta głupich pomysłów przychodzi.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Z większym szwungiem bierz się do roboty, 
a bejmy same skapną. Jak trochę z wiarą poblubrasz, pomyślisz co i jak, 
a potem pochapiesz, to wnet uzorgujesz ich całką wuchtę.
RAK (22.06 - 22.07). Wygib ze starą eką albo famułą na narty będzie 
całkiem fest. Ale zaś nie udawaj tam jakiego nyrola czy nygusa, ani tyż na 
balangach zez blondkami nie przesadzaj.
LEW (23.07 - 22.08). Wiosna za pasem, a to najlepszy czas na porzundki. 
Klunkry oraz insze klamoty najlepiej wyćpnij na gemyle, a do odmalowanej 
chałupy lajsnij se nowe szafonierki.
PANNA (23.08 - 22.09). Wiosna to nie jest czas na nygusowanie 
i rozmemłanie. Zez wiarą po próżnicy też nie ma co blubrać. Jesteś 
szportowny szczun i ze szwungiem zabieraj się do chapania.

WAGA (23.09 - 22.10). Warto dać se trochę luzu, zrobić jaki wygib 
z kumplami albo nawet jakąś fest rajzę wew insze strony. Plożyć ci będzie 
brechtanie i nygusowanie na słonyszku.
SKORPION (23.10 - 22.11). Zez borchania i brynczenia na famułę, 
a zwłaszcza gzubów, nic dobrego nie wyniknie. Przestań się więc stalować 
i lajsnij im jakie nowe ancugi abo choć jakie słodkie.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Z wystawianiem  kalafy na słonyszko 
jeszcze lepiej poczekać, a zamiast glapić się po próżnicy wew telewizor 
czy komputer lepiej weź się za porzundki wew chałupie.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Karnawał jakoś przepynkałeś, ale 
zaś dalej też nie ma co się stalować. Zwłaszcza, że zdrowie szwankuje 
i w krzyżu coś strzyka. Trza więc o siebie zadbać jak należy.
WODNIK (21.01 - 20.02). Wew robocie przyjdzie ci teraz chapać za 
dwóch abo i trzech kumpli, ale zaś potem z kabzą pełną bejmów będziesz 
se mógł polofrować po cołkiem świecie.
RYBY (21.02 - 20.03). Z wiarą, a już zwłaszcza szefami, trza dobrze żyć. 
Nie borchaj się więc o byle co. Ludzie trochę poblubrać i poszuszwolić 
muszą, ale zaś można się z nimi dogadać.

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 73, www.echopiatkowa.pl,
e-mail: echopiatkowa@o2.pl. Dyżur red. poniedziałki 16.30 - 17.00. Druk: ZSTWN Tomasz Zastawny. 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  

HUMORKI
Żona opowiada mężowi hi-

storyjkę. Mąż zainteresował się:
- Czy ty czasem nie zmyślasz, 

kochanie?
- Ja zmyślam? To znaczy, 

chcesz powiedzieć, że mówię nie-
prawdę, znaczy łżę. Jest takie po-
wiedzenie „łżesz jak pies”. Dra-
niu! Nazwałeś mnie suką?

H H H
Grabarze sobie gadają:
- Pogoda ładna, nie za cie-

pło, ciśnienie stabilne… Nie ma 
co liczyć na sercowców, ciśnie-
niowców, ani cukrzyków…

- Taaak… – mówi drugi.
- Martwy sezon…

H H H
Dwóch kumpli przy piwie:
- Podobno niedawno się oże-

niłeś?
- Tak.
- Nooo, to teraz już wiesz, 

czym jest prawdziwe szczęście.
- Tak, wiem, ale jest już za 

późno.

Hasło dzisiejszej krzy-
żówki brzmi: Optymistycz-
ne Piątkowo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21
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„Lubczyk” pachnący miłością zaprasza

Wspaniałej atmosfery po-
znańskiego Starego Rynku 
można doświadczyć w re-
stauracji „Lubczyk” działają-
cej od kilku miesięcy w pa-
wilonie 110 na os. Bolesława 
Chrobrego. Wchodzących wi-
ta bowiem rozległa pełna let-
nich kolorów panorama ratu-
sza i staromiejskich kamienic 
rozciągająca się na jednej ze 
ścian lokalu. Aż miło zasiąść 
pośród niej i oddać się rozko-
szom podniebienia oraz wsze-
lakim innym rozrywkom.

Restauracja oferuje bo-
wiem bogaty wybór dań. Za-
wsze smacznych, świeżych 
i zachowujących domowy 
smak. Są tradycyjne zupy i 
potrawy mięsne oraz rybne, 

a także przysmaki dla dzieci 
i jaroszy. Każdy znajdzie coś 
dla siebie – dobrego, smacz-
nego i taniego. Potrawy ofe-
rowane są także na wynos, 
można je zamówić na okre-
śloną godzinę i odebrać.

Przestronny, nowocze-
śnie zaaranżowany lokal 
dysponujący 60 miejscami 
oferuje szerokie możliwości 
urządzania przyjęć rodzin-
nych i towarzyskich, także 
tanecznych. Odbywały się 
w nim już niejedne imie-
niny czy urodziny, były też 
„osiemnastki”, jubileusze 
oraz różne inne okoliczno-
ściowe imprezy. Właścicie-
le lokalu zapewniają, że 
sprostają wszelkim oczeki-

waniom i zorganizują przy-
jęcie na najwyższym pozio-
mie smakowym i umiarko-
wanym finansowym. Zapra-
szają więc do „Lubczyka”, 
który jak powszechnie wia-
domo, jest doskonalą przy-

prawą a przede wszystkim 
pachnie życzliwością i… mi-
łością. Lokal otwarty jest 
od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 12.30 – 17.00, 
a przyjęcia organizowa-
ne są przez 7dni/24h. 

Twój e-PIT
– automatycznie wypełnione zeznanie podatkowe już działa
15 lutego uruchomiono nową usługę elektronicz-

ną Krajowej Administracji Skarbowej, która uprości 
rozliczenie PIT-37 i PIT-38.

Rozliczenia roczne za 2018 r. w usłudze Twój e-
-PIT zostaną automatycznie przygotowane przez sys-
tem i udostępnione po zalogowaniu na stronie po-
datki.gov.pl.

Z nowej funkcjonalności będą mogli w tym roku sko-
rzystać podatnicy, którzy rozliczają się na formularzach 
PIT-37 i PIT-38 (z umów o pracę, zlecenie, dzieło lub z 
przychodów kapitałowych). Jak wynika z danych resortu 
finansów, dostęp do nowej usługi uzyska w tym roku po-
nad 22 miliony podatników.

Zeznanie będzie wystawio ne automatycznie na podsta-
wie danych, które posiada administracja skarbowa, ale 
każdy użytkownik będzie mógł je zobaczyć i – w razie po-
trzeby – zmodyfikować.

Szacuje się, że dzięki nowemu rozwiązaniu ¼ podatni-
ków rozliczy się za pomocą zaledwie dwóch kliknięć, a ko-
lejne tyle może nie zrobić zupełnie nic, a 30 kwietnia ich 
PIT-37 będzie automatycznie zaakceptowany i przesłany 
do urzędu skarbowego.

Usługa jest już dostępna po zalogowaniu na stronie 
podatki.gov.pl.

Każdemu, kto skorzysta z tej elektronicznej formy rozli-
czenia, skarbówka skróci termin oczekiwania na zwrot 
nadpłaconego podatku do 45 dni.

Oszuści podszywają się pod Ministerstwo Finansów
Wykorzystując popularność usługi „Twój e-PIT” pod-

szywają się pod Ministerstwo Finansów i rozsyłają złośli-
we oprogramowanie. 

Oszuści wysyłają maile, w których zapraszają do sko-
rzystania z usługi „e-PIT”.

W przesłanej wiadomości zamieszczają fałszywy od-
nośnik, tak zwany link, który kieruje do złośliwego opro-
gramowania. 

Ministerstwo Finansów podkreśla, że z aplikacji „Twój 
e-PIT” skorzystamy tylko na jednej stronie internetowej - 
na portalu podatki.gov.pl. 

Trzeba uważać na maile przysyłane z dziwnie wyglą-
dających adresów i zawierające błędy gramatyczne czy 
ortograficzne. 

Od 21 lutego w usłudze Twój e-PIT dodana zo-
stała nowa funkcjonalność.

Podatnik, aby zobaczyć swój PIT za rok 2018, po 
zalogowaniu się do usługi danymi uwierzytelniający-
mi będzie proszony o podanie dodatkowej informa-
cji z PIT za 2017 r., tj. kwoty nadpłaty lub kwoty 
podatku do zapłaty. Po wprowadzeniu tej informa-
cji podatnik zobaczy swoje rozliczenie. 
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Bezkonkurencyjni Babayan i Kurniczak

Pięć medali wywalczyli zapaśnicy KS Sobieski Po-
znań na zakończonym 2 lutego  w Raciborzu Pucharze 
Polski 2019 – Zapasy Styl Klasyczny. Bezkonkuren-
cyjni okazali się Edgar Babayan, kat. 77 kg, i Gerard 
Kurniczak, kat. 97 kg. Wygrali oni wszystkie swoje 
pojedynki i zostali złotymi medalistami.

Warto zauważyć że finał kat. 97 kg był wewnętrzną 
sprawą zawodników z Sobieskiego, gdyż naprzeciw sie-
bie stanęli dwaj zawodnicy z Piątkowa – Gerard Kurniczak 
vs Marcin Olejniczak. Wygrał mistrz świata i stypendysta 
miasta Poznania Gerard Kurniczak.

Wyniki pozostałych zawodników. Srebrnymi medali-
stami zostali Tadeusz Michalik (kat. 87 kg) oraz Marcin 
Olejniczak (kat. 97 kg). Brązowy medal zdobył Jakub Tim 
(kat. 82 kg).

KS Sobieski Poznań dziękuje Poznańskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej i Administracji Osiedla Jana III Sobieskie-
go za wspieranie zapasów na Piątkowie. Andrzej Słabęcki

Fot. – Antoni Obrycki


