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Maluchy znów na matach

nia Mieszkaniowa oraz Rada Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki. Każdy
z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom i medal.

Tekst i fot.:
Andrzej Słabęcki

Już po raz kolejny najmłodsi mieszkańcy Piątkowa spotkali się 19 marca na turnieju sportowym w mocowaniu – Maluchy na Matach.
Blisko 60 uczestników
walczyło na matach Klubu
Sportowego Sobieski Po-

znań, a walki były zacięte i obfitowały w wiele
śmiesznych sytuacji. Bardzo licznie stawili się rodzice uczestników projektu, którzy dopingowali młodych siłaczy.
Patronat nad zawodami
objęła Poznańska Spółdziel-

ȵɼǈɧȵǈɼČʤȇƂɼȱɀʤɀǀɀʤʯ
ԸĚǈȡǈʤȇ˂șƂ
їÂJċ.9JŸ@ăÂÜә
Zapraszamy do Salonu Netii
ʌȡӝzȱɀǻɀʤɯȞƂѕѕјӗњєӸіјїÿɀ˂ȵƂȶ
ŸƂȳɁʤʌɯȱʌǻȇӖћѝјїјіќїєյњѕњїѝєієѕ
Prezentowana oferta Netii S.A.: „Elastyczna oferta III” obowiązuje przy zawarciu Umowy na czas określony 24 pełnych Okresów Rozliczeniowych;przy jednoczesnym korzystaniu z rabatu za e-fakturę
oraz zgody marketingowe Warunkiem skorzystania z Promocji jest zamówienie Usługi Internetowej z dodatkowo płatną usługą Bezpieczny Internet 2. Usługa Telewizyjna dostępna jest z usługą
Giganagrywarki, która w wersji Standard jest dodatkowo płatna usługą Operator posiada inne wersje usługi Giganagrywarka. Lista kanałów dostępnych w poszczególnych pakietach znajduje się na
stronie netia.pl/kanalytv.
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RADCA

PRAWNY

- rozwód, separacja, podziaá majątku
- wáadza 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. 787 209 322

świeże jaja wiejskie
Os. Batorego 15c, Os. Śmiałego 36,
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

 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

„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

4

ECHO 4/285 (XXII)

Tadeusz Jerzewski (1948-2019)
wspomnienie

7 marca na cmentarzu przy ulicy Borówkowej w Suchym Lesie pożegnaliśmy śp. Tadeusza
Jerzewskiego. W ceremonii pogrzebowej oprócz
rodziny, przyjaciół i znajomych Zmarłego uczestniczyli również przedstawiciele Rady Nadzorczej
i Zarządu Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Rady Osiedla Jana III Sobieskiego. Zmarły był bowiem długoletnim, bo od 2008 roku
do dnia śmierci, członkiem a zarazem przewodniczącym Rady Osiedla,
a w latach 2010 – 2016
członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni, pełniąc
w niej zaszczytną funkcję
zastępcy przewodniczącego w obu kadencjach
tego organu.
Śp. Tadeusz zamieszkał
na osiedlu Jana III Sobieskiego w 1981 roku, co
na pewno było dla Niego i
rodziny radością, iż mógł
w istotny sposób poprawić
swoje warunki zamieszkiwania. Zapewne długo przyglądał się sprawom osiedla i jego mieszkańców, bo dopiero

w 2008 roku wystartował w
wyborach, zyskując od razu przychylność członków
Spółdzielni, którzy powierzyli mu mandat radnego
w Radzie Osiedla. Decyzja
startu w wyborach do tego
organu musiała być szczególnie przez Niego przemyślana i umotywowana,
członkowie tej rady powierzyli bowiem nowicjuszowi
funkcję jej przewodniczącego. Funkcję tą zresztą pełnił
do końca swoich dni.
Dwa lata później, przyglądając się procesowi decyzyjnemu w Spółdzielni, postanowił ubiegać się o mandat członka Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, który uzyskał przekonując do siebie
członków obecnych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia. Zaufali
oni jego wizji funkcjonowania Spółdzielni i powierzyli
mu mandat. Pełnił go nieprzerwanie przez dwie pełne kadencje, po których,
na mocy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
nie mógł się już ponownie
ubiegać o reelekcję na kolejną kadencję. Zamierzał to

uczynić i powrócić w skład
tego organu w wyniku tegorocznych wyborów. Zamiar
ten jednak przekreśliła jego niespodziewana śmierć
w dniu 3 marca.
Śp. Tadeusz Jerzewski to
typowy Wielkopolanin. Człowiek niezwykle zdyscyplinowany, obowiązkowy (nie
opuścił żadnego posiedzenia
Rady Nadzorczej) i pracowity, który oddał się służbie
mieszkańcom. Wszelkie ich
problemy były dla Niego rzeczą najważniejszą, musiał je
wyjaśnić i zawsze rozstrzygnąć, o ile to było z prawnego i ekonomicznego uzasadnione, po myśli osób je sygnalizujących. Dobro mieszkańców stawiał zawsze ponad wszystko.
Z tym przekonaniem dążył do rozwoju osiedla i eliminowania w nim niedostatków i barier, by wśród mieszkańców rosło zadowolenie i
satysfakcja ze zmieniających
się na korzyść warunków
bytowania w modernistycznym osiedlu z dużymi przestrzeniami pomiędzy budynkami mieszkalnymi, z instytucjami takimi jak Kościół
czy obiekty dwóch dużych
szkół. Z instytucjami tymi
dla dobra wszystkich należało utrzymywać poprawne relacje. Oczkiem w głowie śp.
Tadeusza były przedsięwzięcia osiedla czy Spółdzielni
w zakresie wypełniającym
czas wolny. Zawsze dążył
do zwiększenia ilości boisk i innych terenów rekreacyjnych na osiedlu. Cieszyła go rosnąca liczba osób z
nich korzystających. Ostatnią z jego istotnych decyzji, którą aprobowała Rada
Osiedla, była kwestia prze-

budowy kortów tenisowych
na osiedlu i ich zadaszenie,
by obiekt ten mógł pełnić
swoje sportowo-rekreacyjne
funkcje przez cały rok. Co
roku otwierał także rodzinny rajd rowerowy, który
Spółdzielnia organizowała
z okazji obchodów Dni Piątkowa i który zawsze startował z osiedla Jana III Sobieskiego, a kończył się w Biedrusku. Przy tej okazji snuliśmy plan wspólnego, przy
użyciu tzw. tandemu, przejechania trasy tego rajdu,
co chyba było marzeniem
śp. Tadeusza. W omawianym zakresie działań dążył
On do wzbogacania atrakcji plenerowych na osiedlu,
by wyciągnąć mieszkańców
z budynków i próbować się
integrować podczas corocznego wrześniowego festynu
rodzinnego czy też podczas
osiedlowego ogniska, które
było zupełnie nową inicjatywą Zmarłego i organu, któremu przewodził.
Niestety, niespodziewana śmierć położyła kres jego planom bliższym i dalszym, lecz dzieło, które realizował, będzie musiało być
kontynuowane przez godnych śp. Tadeusza następców. Dlatego w tym miejscu należy Zmarłemu serdecznie podziękować, za to,
że był z nami przez wiele
lat, wspierał nasze i mieszkańców dążenia, inspirował
nas swoimi pomysłami, a
przede wszystkim za okazywaną nam życzliwość. Drogi Tadeuszu, dziękujemy
za wszystko i obiecujemy, iż będziemy o Tobie
pamiętać.
M.T.

O moim mężu, Tadeuszu Jerzewskim
Największą Jego pasją była praca z ludźmi. Od 1966
roku pracował w Spółdzielni Niewidomych „SINPO”, będąc jej członkiem. Przez kilka kadencji był w Radzie Nadzorczej „SINPO”.
W 1981 roku zamieszkał na osiedlu Jana III Sobieskiego. Tutaj od razu zaangażował się w życie Spółdzielni. W tym okresie wielokrotnie, angażując swoje siły i
umiejętności, pełnił funkcję członka i przewodniczącego
Rady Osiedla i członka Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni. W swojej pracy był bardzo oddany i sumienny. Miał

także inne zainteresowania, jak na przykład klub „Hetman” na osiedlu.
W młodości grał na tubie w orkiestrze dętej, grał w
szachy, zdobywając dyplomy i medale. Był członkiem Klubu Sportowego „Start”, z którym zdobył brązowy medal
w piłce niewidomych w Amsterdamie i w Belgii. Uwielbiał
pływanie, taniec towarzyski. Miał wiele pasji.
Jednak w ostatnim czasie najbardziej leżało mu na sercu nasze osiedle, jego administracja i jej pracownicy z kierownikiem, Maciejem Deliktą, na czele.
Żona
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Wyprawy z KOiR

Chiny od środka

Pociągi pędzą w Chinach z szybkością 300 km na godzinę pomiędzy wielomilionowymi metropoliami a drapacze chmur buduje się w
kilka tygodni opowiadał podczas
lutowego spotkania Klubu Odkrywców i Reporterów Krzysztof Skiba,
nauczyciel i współczesny nomada,
który od lat zauroczony jest Państwem Środka, jak swój kraj nazywają Chińczycy.
Licznie zgromadzeni uczestnicy z zaciekawieniem przyglądali się prezentacjom zdjęć i filmów przedstawiających od
środka współczesne Chiny. Ten ogromny kraj zamieszkany przez blisko półtora miliona ludzi przeszedł w ostatnich

latach wielkie przemiany. Z biedy i zacofania stał się światową potęgą gospodarczą. Wizytówką zmian są wielkie kilkunastomilionowe metropolie. Niektóre z
nich, jak np. Shenzen wyrosły z niczego.
Inne jak Szanghaj czy Kanton mają wielowiekowe tradycje. -Chiny to najlepsze
miejsce do robienia interesów. Moi chińscy znajomi też najchętniej rozmawiają o
pieniądzach i sukcesach – podkreślał K.
Skiba. W ich osiąganiu pomocny jest niesamowity rozwój technologii cyfrowych.
Chociaż niektóre ze światowych sieci są
tam nadal blokowane, to jednak istnieją ich chińskie odpowiedniki oraz możliwości omijania zakazów. Najlepszym
potwierdzeniem cywilizacyjnych zmian
jest to, że nawet płatności na wiejskim
targu dokonywane są poprzez komórki.
Wszechobecne są też kody QR ułatwiające uzyskiwanie informacji za pomocą
komórek. Kody spotkać można na grobowcach a mają je też naszyte na ubraniach żebracy, których nie ma wielu.
Chiny, złożone z 33 prowincji to kraj
kontrastów, od gorącego południa po
mroźną północ, sąsiadującą z Syberią.
Poznawanie tego kraju jest więc wielką
i chyba nigdy nie kończącą się przygodą.
A smakowanie kuchni chińskiej, zwłaszcza że Chińczycy uwielbiają biesiadować,

Wyróżnienia i plany
wędkarzy „Chrobrego”
24 lutego w klubie „Korona” odbyło się walne
sprawozdawcze zgromadzenie członków Koła PZW
nr 168 „Chrobry”.
Podczas zebrania zaprezentowano plan działania koła a
także harmonogram zawodów towarzyskich w 2019 roku.
Przewodniczący poinformował o zmianach osób funkcyjnych w kole. Zebranie zatwierdziło zmiany w tym względzie podjęte przez zarząd koła.
Przedstawiciel Zarządu Okręgu PZW Poznań, Leszek
Czarnyszewicz przybliżył zebranym kwestie związane z
wprowadzonym w tym roku rejestrem połowów, dofinansowaniem kół PZW a także sprawy związane z RODO.
Prezes Koła podsumował współzawodnictwo o tytuł
Wędkarza Roku 2018 Koła PZW „Chrobry” i wręczył
okolicznościowe puchary. Klasyfikację spinningu wygrał
Klaudiusz Zawadzki, a Wędkarzem Roku 2018 okazał się
Maciej Lenarczyk. Złotą Odznakę PZW otrzymał Bogdan
Gmerek, Witold Jakubowski otrzymał honorową odznakę „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa wielkopolskiego”, a
Mateusz Czapczyk i Dominik Winkel odznaki „Wzorowy
Młody Wędkarz”.
W części końcowej zebrania, po chwilami burzliwej dyskusji, przegłosowano następujące wnioski: zawody o tytuł
Mistrza Koła odbędą się w formule sprawdzonej w ubiegłym roku, tzn. jedne zawody, dwie tury, trzy sektory; łowimy zgodnie z RAPR, czyli znosimy wymiar 15 cm na ryby bez wymiarów ochronnych. Ukleja, jazgarz, ciernik czy
kiełbik w dalszym ciągu nie liczą się do końcowej punktacji.
Zbigniew Jędrys

dostarcza wielu atrakcji. -Smakowało mi
tam wszystko, nawet stuletnie jaja, larwy jedwabnika czy herbata z łojem jaka
– podsumował K. Skiba i długo odpowiadał na pytania uczestników. Chcieli oni m. in. wiedzieć jak kształtują się
przeciętne zarobki. Okazuje się, że są
prawie na polskim poziomie.
Wyprawa do Chin pobudziła podróżniczą ciekawość, tym bardziej że
aura zachęca do wędrowania. Zachęcamy więc do wyruszenia na wiosenne spotkania z przygodą. W czwartek, 28 marca o godz. 17 kolejne spotkanie KOiR w auli XV Liceum Ogólnokształcącego na os.
Bolesława Chrobrego. O Kirgistanie i igrzyskach nomadów opowie Xenia Starzyńska.
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Dziewczyny na medal
Trzy medale
wywalczyły
zapaśniczki KS Sobieski
Poznań na zakończonym 17
marca w Karlinie Pucharze
Polski Kadetek
i Turnieju Nadziei Olimpijskich Krajów
Wyszechradzkich.
Zawody były
pierwszą eliminacją do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która będzie najważniejszą imprezą w grupie wiekowej junior młodszy w tym roku.
Trzecie miejsca zajęły Daria Komorowska (kat. 69 kg),
Amanda Nowak (57 kg) oraz Aleksandra Kaźmierczak (59
kg).
Andrzej Slabęcki

Dwa medale dla kadetów

Medal srebrny i brązowy oraz piąte miejsce to dorobek zapaśników z Sobieskiego zdobyty na Pucharze Polski Kadetów rozegranym w Warszawie. Mata na Targówku okazała się szczęśliwa dla Jana Chojnackiego, który w
kategorii 65 kg zajął drugie miejsce, oraz Tadeusza Wernera, trzecie miejsce w kat. 92 kg .Piąte miejsce wywalczył Kamil Pieniak (kat. 55 kg).
Zawody w Warszawie były pierwszą eliminacją do
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2019, która odbędzie
w Kielcach.
Andrzej Słabęcki

Fot. – Maciej Kula

Fot.: KS Sobieski Poznań

Memoriał Józefa Martyły na Łokietka
Kolejny raz w Szkole Podstawowej nr 35 na terenie osiedla Władysława Łokietka Enea AZS Poznań
zorganizowała Memoriał Józefa Martyły w Koszykówce Dziewcząt.
W marcowy weekend (8-10) stawiły się drużyny: Enea
AZS Poznań, MUKS Poznań, MUKS Bydgoszcz, Basket 25
SP 65 Bydgoszcz oraz KSKK Koszalin.
Zawody miały upamiętnić postać Józefa Martyły, trenera i wychowawcę pokoleń w poznańskiej
koszykówce. Wynik
Memoriału: pierwsze miejsce – KSKK
Koszalin, drugie –
MUKS Bydgoszcz a
trzecie – Enea AZS
Poznań.
Tekst i fot.:
Andrzej Słabęcki

Ze Swarzędza z medalami
Udanie
zakończył się
wyjazd zapaśników z
Piątkowa na
zawody do
Swarzędza.
16 marca w
turnieju
o
Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz wystartowało 20 zawodników z KS Sobieski Poznań, którzy wywalczyli drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej.
Indywidualnie złote medale zdobyli Oliwer Nowicki w
kat. 40 kg (kat. wiekowa mini zapasy) oraz Kuba Klepacki
w kat. 35 kg (kat. wiekowa mini zapasy). Srebrne medale wywalczyli Dominik Waśkowicz w kat. 65 kg (kat. wiekowa junior), Bartosz Mrowiński w kat. 65 kg (kat. wiekowa kadet). Brązowe medale zdobyli Adam Grandke (52
kg), Jan Niedzielski (57 kg), Hubert Wysoczański (41 kg)
oraz Michał Wojciechowski (35 kg).
Andrzej Słabęcki
Fot.: - Kyilabek Maatsakov

Rowerowy Rajd
Rodzinny zagrożony?
Rzecz dotyczy corocznego Rajdu Rodzinnego
organizowanego
przez
Poznańską Spółdzielnię
Mieszkaniową z okazji
obchodzonych w czerwcu
Dni Piątkowa.
Trasa tego rajdu wiodła
zawsze z osiedla Jana III Sobieskiego do Biedruska przez
teren poligonu wojskowego,
na co organizator musiał uzyskiwać zgodę władz poligonu.
Z początkiem bieżącego roku
do Spółdzielni dotarł sygnał
o zamknięciu przez wojsko
terenu poligonu dla rowerzystów i innych użytkowników
asfaltowej drogi przez ten teren. Spółdzielnia, nie godząc
się z takim stanem rzeczy, w
imieniu korzystających z tej
drogi mieszkańców wystąpiła
do wójta gminy Suchy Las,

Grzegorza Wojtery, o wsparcie wszelkich działań, które
zmieniłyby ten niekorzystny
dla nas stan rzeczy. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, iż
korzystanie z przejazdu przez
poligon w bieżącym roku jest
niemożliwe, zaś w roku przyszłym może nastąpić istotne
ograniczenie możliwości korzystania.
To zapewne przykra wiadomość dla wszystkich użytkowników tej drogi oraz dla
PSM-u. Spółdzielnia tegoroczny Rajd Rodzinny będzie zmuszona przeprowadzić zmienioną trasą, ale czy uda się taką
bezpieczną dla wielu uczestników z małymi dziećmi znaleźć? Czas pokaże. Oby tak się
stało, w przeciwnym razie bowiem będziemy zmuszeni rajd
odwołać.
M.T.

Dwa złota dla Adaszek
Ada Adaszek z KS Sobieski Poznań zdobyła dwa
medale podczas Pucharu Polski Seniorek w Sumo. Zamość w dniach 8-10 marca
okazał się złoty dla zawodniczki z Piątkowa, która wywalczyła najwyższe miejsce w
dwóch kategoriach: open i 95
kg.
Andrzej Słabęcki
Fot.: - KS Sobieski Poznań
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Zamiast roszczeń, rozwiązywanie problemów
mówi Tadeusz Młochowski, przewodniczący Rady Nadzorczej PSM

Rada Nadzorcza to
niezwykle ważny organ
spółdzielczych władz, jakie są jej najważniejsze dokonania pod pana
przewodnictwem?
- W trakcie tej kadencji
Rady udało się nam – moim zdaniem – usprawnić
komunikację między Prezydium a Radą Nadzorczą oraz między poszczególnymi członkami RN, poprzez zastosowanie elektronicznych form przekazywania procedowanych w ramach komisji materiałów i
informacji. Pozwoliło to na
znaczne przyspieszenie procedowania prac komisji, czy
też Rady Nadzorczej jako
całości, gdyż wymiana stanowisk i poglądów pomiędzy członkami Rady dokonywana przed posiedzeniami skracała tak dyskusję,
jak i podejmowanie decyzji.
Drugim osiągnięciem było „przepracowanie” Statutu PSM, i to w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, w
zakresie dostosowania Statutu do znowelizowanych
przepisów Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
(USM), a po drugie – uregulowanie innych postanowień ze względu na pojawiające się w przeszłości wątpliwości interpretacyjne. Zarejestrowany w lutym 2019
r. Statut nie jest na pewno
dziełem doskonałym, lecz
niewątpliwie jego stan bardziej przystaje do obecnych
regulacji prawa powszechnie obowiązujących. Już po
uchwaleniu nowelizacji Statutu pojawiły się, jak to zwykle bywa, potrzeby dalszych
zmian. Przykładem takiej
potrzeby może być kwestia
rezygnacji z posiadania lo-

katorskiego prawa do lokalu przez członka spółdzielni.
Niechlujna nowelizacja
USM doprowadziła do tego, że w oparciu o przepisy ustawowe taka dobrowolna rezygnacja jest niemożliwa. Stąd potrzeba uregulowania tej kwestii w Statucie. Z uwagi na wybory
członków RN nowej kadencji 2019 -2022, RN nie zdecydowała się na wprowadzenie dalszych nowelizacji Statutu pod obrady Walnego w
kwietniu 2019 r.
Odpowiadając na to pytanie w dniu 14 marca, zakładam że RN zdąży jeszcze zatwierdzić ramy organizacyjno-finansowe I etapu zabudowy mieszkalnej
tzw. Bazy Boranta. Rozpoczęcie tej inwestycji w perspektywie kilku lat umożliwi oddanie około 500 mieszkań o statusie lokatorskim
z opcją wykupu po 30 latach, na którego to rodzaju lokale jest znaczny popyt. Spółdzielnia dzięki temu wpisze się w program
mieszkanie plus, stosując
zasady spółdzielcze dla osób
mniej zamożnych. Po wtóre, objęcie tego nowego
osiedla pod obecną Administrację Osiedla Władysława Łokietka spowoduje obniżenie kosztów administracyjnych przypadających na
metr kwadratowy zasobów
mieszkaniowych.
Z pewnością poznał
pan lepiej Spółdzielnię i
spółdzielców, co jest najważniejsze dla jej rozwoju a przede wszystkim
poprawy życia mieszkańców?
- W mojej ocenie, podstawowym zadaniem PSM
jest utrzymanie substancji
budynków i infrastruktury
co najmniej w stanie niepogorszonym, a w miarę możliwości finansowych – ulepszanie tej substancji. Ma
to miejsce już dzisiaj, lecz
w mojej ocenie – z uwagi
na rozproszenie środków
– jest to działalność, której efektywność można podnieść. Rozwijanie między
PSM i mieszkańcami komunikacji elektronicznej, która jest procesem stałym,
winno także ułatwić miesz-

kańcom orientację w problemach własnych osiedli.
Przykładem takiego działania może być umieszczanie rzeczowych planów remontowych na stronie internetowej.
Co podczas kierowania pracami Rady Nadzorczej dostarczyło najwięcej satysfakcji, a co
rozczarowań i niedosytu?
- Myślę, że członkowie
ustępującej Rady mogą być
usatysfakcjonowani, że udało się wypracować znowelizowany Statut, że zostały
„przepracowane” regulaminy obowiązujące w PSM,
choć ze względu na konieczność prac nad Statutem nie nabrały one kształtu finalnego umożliwiającego ich uchwalenie. Niewątpliwie będzie to pierwszoplanowe zadanie nowej RN.
Zapewniam w tym miejscu,
że materiały wyjściowe do
dalszego procedowania są
już gotowe.
Zakładając że zdążymy
zatwierdzić ramy organizacyjno-finansowe I etapu
zabudowy mieszkalnej tzw.
Bazy Boranta, będzie to
także powód do satysfakcji,
szczególnie w sytuacji, gdy
Baza ta generuje straty rzędu ponad 100 000 zł rocznie. Gdyby jednak zdarzyło
się tak, że tą kwestią miałaby się zająć RN nowej kadencji, to będzie miała do
dyspozycji praktycznie gotowy materiał do podjęcia
stosownej uchwały.
Osobiście mam niedosyt
w dwóch kwestiach. Pierwszą jest brak decyzji kierunkowej co do Piątkowskiego
Centrum Kultury na terenie PSM. Przez kilka kadencji przeważała opcja remontu obecnego obiektu,
lecz z uwagi na szacowane
koszty, które w niektórych
wariantach sięgają kwoty
8 000 000 zł, bardziej sensowym rozwiązaniem wydaje się budowa nowego obiektu. Myślę jednak, że przed
podjęciem jakiejkolwiek decyzji należałoby sobie odpowiedzieć na pytania – jaką
działalność takie Centrum
miałoby prowadzić, jakie zasoby materialne i osobowe

są do realizacji celu niezbędne? Na tę chwilę nie znamy
odpowiedzi na te pytania, a
dopiero odpowiedź na nie
umożliwi podjęcie sensownej decyzji kierunkowej.
Drugą kwestią, która
moim zdaniem wywołuje
niedosyt, a nawet rozczarowanie, jest brak konsensusu
w zakresie opracowania regulacji statutowej zasad podziału nadwyżki bilansowej.
Werbalnie taką potrzebę
członkowie RN deklarowali,
lecz żadnego konsensusu w
zakresie uregulowań prawnych nie udało się uzyskać.
Pragnę zwrócić uwagę,
że czekają nas spore zadania inwestycyjne i termomodernizacyjne, czy też rewitalizacyjne i obecna praktyka podziału „konsumpcyjnego” i rozproszonego jest
nieefektywna. Widzę zatem
potrzebę zasilania funduszu
zasobowego i scentralizowanego funduszu remontowego, i to w perspektywie co
najmniej najbliższych kilku
lat. Osiągnięcie tego celu
wymaga regulacji statutowej, gdyż tylko Walne Zgromadzenie jest władne takie
decyzje podjąć.
Obowiązujące przepisy uniemożliwiają panu
ubieganie się o ponowny wybór, jakie więc ma
pan rady dla następców?
- Rada jest jedna. Ukierunkować się na działania
PSM jako całości w pierwszym rzędzie, a dopiero w
drugiej kolejności na reprezentowanie interesów osiedla, z którego zostało się
wybranym. Postawa taka
nie jest łatwa do wypracowania, lecz zapewniam, że
jest do osiągnięcia. Może
jeszcze wskazałbym na to,
aby problemy stawiać nie
w wersji roszczeniowej, a w
wersji jego zdefiniowania i
sposobów rozwiązania. Takie działanie będzie konstruktywne.
Na koniec pragnę podziękować wszystkim członkom RN za trzyletnią współpracę, przeprosić tych, których być może bezwiednie
obraziłem, a członkom nowej Rady życzyć większych
rezultatów od tych, które
nam się udało osiągnąć.
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KALENDARIUM PSM
1 kwietnia - dyżur członków Rady Nadzorczej:
Adama Kubali i Mikołaja Małasiewicza
2 kwietnia - Komisja Rewizyjna RN
4 kwietnia - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN
16 kwietnia - Komisja ds. aktów prawnych RN
25 kwietnia - posiedzenie Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM

PSM powyżej spółdzielczej „normy”
Od
przedstawienia
sprawozdania z lustracji
Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej za lata
2015-2017 oraz omówienia zaleceń zawartych
w liście polustracyjnym
zaczęło się lutowe posiedzenie Rady Nadzorczej PSM. Przeprowadzający lustrację stwierdzili, że Spółdzielnia jest
prowadzona prawidłowo
i nie mają uwag. Niektóre wskaźniki uległy zmianie, ale nie dlatego że
pogorszeniu uległa sytuacja w Spółdzielni, lecz
w 2015 zmieniły się krajowe standardy rachunkowości. Wskaźniki wyliczane wg starych zasad są porównywalne.
Lustratorzy podkreślali
też kilkukrotnie, że i tak
PSM na tle innych spółdzielni mieszkaniowych
w kraju plasuje się znacznie powyżej normy.
Lustratorzy zbadali 12 z
15 przeprowadzonych w ciągu trzech lat przetargów i
nie dopatrzyli się uchybień.
W przypadku roku 2015
sprawdzili wszystkie przetargi. Jeśli chodzi o opłaty i zaległości czynszowe –
podkreślili – to nie spotkali takiej spółdzielni, gdzie
byłyby one tak niskie jak w
PSM. To zapewne też – mówili – zasługa Rady Nadzorczej PSM, która była zaangażowana w odzyskiwanie
należności. Nie spotkali się
z takimi działaniami w innych spółdzielniach, szkoda że obecna ustawa uniemożliwia takie działania.
W PSM zaległości wynosiły w roku 2015 3,35 procent
wszystkich należności, a są
spółdzielnie gdzie wskaźnik
ten sięga 15-20 proc., co już
zagraża płynności finanso-

wej. PSM terminowo reguluje swoje należności wobec
kontrahentów. W 2017 r. nie
zapłaciła ani grosza odsetek
za zwłokę.
Członkowie Rady uzgodnili odpowiedź do mieszkanki os. Bolesława Chrobrego
37 na jej pismo. Następnie

omówili kwestię zgłoszoną
podczas dyżuru Rady Nadzorczej z 4 lutego i uzgodnili, by telefonującemu mieszkańcowi os. Bolesława Chrobrego również odpowiedzieć
telefonicznie. Omówili także odpowiedź dla mieszkańca os. Bolesława Śmiałego,

który pytał się o zasady wynagradzania członków Zarządu PSM.
Inicjator uchwały w
sprawie terenów wytypowanych do grodzenia w celu zabezpieczenia interesów członków i mieszkańców zasobów PSM wycofał
swój wniosek, stwierdzając,
że lepiej pozostawić takie
sprawy do decyzji Zarządu.
Rada Nadzorcza, chcąc
lepiej poznać ewentualne
konsekwencje rozpoczęcia
budowy mieszkań przy ulicy Boranta, zdecydowała się
na zlecenie przez Spółdzielnię opracowania tzw. cash
flow, które określi wielkość
ryzyka i rentowność całego
przedsięwzięcia.
Na koniec przedstawiono terminarz posiedzeń
Walnego Zgromadzenia i
uzgodniono szczegóły organizacyjne. (big)
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Poznań, dnia 18.3.2019 r.

KOMUNIKAT
ws. uzupełnienia porządku obrad części Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, działając na podstawie § 111 ust. 1 oraz ust. 5 Statutu Spółdzielni,
przedstawia uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia na wszystkich jego częściach.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad części Walnego Zgromadzenia, odczytania listy pełnomocnictw i wybór Prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji wnioskowej.
4. Procedura wyborcza:
a) przedstawienie i prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej,
b) wydanie kart do głosowania uprawnionym członkom Spółdzielni oraz pełnomocnikom członków.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018
oraz informacja Kierownika Administracji z działalności w
2018 roku w zakresie dotyczącym danej części Walnego Zgromadzenia.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018 rok.
7. Informacja z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok.
8. Informacja o przeprowadzonej lustracji z działalności Spółdzielni za okres od 1.1.2015 r. do 31.12.2017 r.
9. Składanie kart do głosowanie do urny wyborczej.
10. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad w pkt. 5-8.
11. Podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2018 r., zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018 r., zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r., udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni, realizacji wniosków z
zaleceń listu polustracyjnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych.
12. Podjęcie uchwał w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć:
a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 6b Walnego
Zgromadzenia PSM odbytego w 2018 r. dotyczącej oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć
Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w celu realizacji inwestycji obejmującej budowę budynków mieszkalnych oraz infrastruktury przyległej na terenie przy ul.
Boranta w Poznaniu wraz z rozpatrzeniem wniosku złożonego w dniu 18.3.2019 r. przez grupę 12 członków Spółdzielni dotyczącego nieruchomości położonej przy ul. Boranta w Poznaniu.
b) podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć Zarząd Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej na cele termomodernizacji budynków mieszkalnych nr 5, 6, 7, 19 D-G, 20 A-C na osiedlu Stefana Batorego.
c) podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy
zobowiązań, jaką może zaciągnąć Zarząd Poznańskiej Spół-

13.
14.

15.
16.

dzielni Mieszkaniowej na cele termomodernizacji budynku
mieszkalnego nr 3 na osiedlu Stefana Batorego.
d) podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć Zarząd Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej na cele termomodernizacji budynku mieszkalnego nr 37 na osiedlu Bolesława Śmiałego.
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2018 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez
Spółdzielnię pomieszczenia garażowego w budynku nr 32 na
osiedlu Stefana Batorego w Poznaniu wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych nieruchomości.
Informacja Komisji Wnioskowej.
Zakończenie części Walnego Zgromadzenia.

Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad. Materiały
wyłożone będą w siedzibie Spółdzielni w Poznaniu, os. Bolesława
Chrobrego 117 i w administracji osiedla, zgodnie z § 110 Statutu
Spółdzielni, tj. od 11.3.2019 r. oraz na stronie internetowej psm.
poznan.pl (po zalogowaniu się do informacji czynszowej). […]
Na Zebranie prosimy zabrać legitymację członkowską lub kartę identyfikacyjną Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i dowód tożsamości.
Przewidywany termin Kolegium Walnego Zgromadzenia –
17.4.2019 r., godz.17.

Terminarz zebrań poszczególnych części Walnego
Zgromadzenia
 d
 la członków mieszkających na os. Stefana Batorego
1.4.2019 r., godz. 17, miejsce: Szkoła Podstawowa nr
67 na osiedlu Stefana Batorego 101,
 d
 la członków mieszkających na os. Władysława Łokietka 3.4.2019 r., godz. 17, miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 na osiedlu Władysława Łokietka,
 d
 la członków mieszkających na os. Jana III Sobieskiego, Marysieńki i Baranowo 5.4.2019 r., godz. 17,
miejsce: Klub Sportowy „Sobieski” na osiedlu Jana III
Sobieskiego 22,
 d
 la członków mieszkających na os. Bolesława Chrobrego i ul. Grobla 11-13 8.4.2019 r., godz. 17, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 17 na osiedlu Bolesława
Chrobrego 105,
 d
 la członków mieszkających na os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego i członków oczekujących
10.4.2019 r., godz. 17, miejsce: Piątkowskie Centrum
Kultury „Dąbrówka” na osiedlu Bolesława Chrobrego 120,
 d
 la członków mieszkających na os. Bolesława Śmiałego 12.4.2019 r., godz. 17, miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 na osiedlu Bolesława Śmiałego 107.

Kandydaci do RADY NADZORCZEJ PSM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bober Piotr (OBCH)
Chełkowska-Dorna Małgorzata (OSB)
Chełkowski Leszek (OSB)
Cicha Urszula (OBŚ)
Derbis Piotr (OBŚ)
Frąckowiak Ryszard (OSB)
Głodowski Włodzimierz (OJIIIS)
Jaworska-Wojtas Lucyna (OBŚ)
Kaczmarek Krystyna (OWJ i ZS)
Koper Piotr (OBŚ)
Koperski Czesław (OWŁ)
Kozłowski Aleksander (OWJ i ZS)
Kupś Rafał (OWŁ)

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Matuszak Andrzej (OBCH)
Musielińska-Klemka Mirosława (OBCH)
Opiat Władysław (OJIIIS)
Partyński Leszek (OJIIIS)
Porada Ewa (OWŁ)
Sitarz Mirosław (OSB)
Sommer Jarosław (OBCH)
Szczepanowski Piotr (OJIIIS)
Szymczak Mariusz (OSB)
Talaśka Mariusz (OBŚ)
Walczak Jacek (OSB)
Wójcicka Karolina (OSB)
Szczegółowe informacje na www.psm. poznan.pl
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Przewodniczący komisji o satysfakcjach
W kwietniu wybierać będziemy nową Radę Nadzorczą Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Obecna Rada kończy trzyletnią kadencję. Jak tę
minioną kadencję Rady podsumowują przewodniczący jej trzech komisji? Zadaliśmy im cztery takie same pytania:
1. Czym zajmowała się komisja, której przewodniczyli, i jakie są jej dokonania?
2. Co jest najważniejsze dla rozwoju Spółdzielni, a
przede wszystkim poprawy życia mieszkańców?
3. Co podczas trzyletniej pracy Radzie Nadzorczej
dostarczyło najwięcej satysfakcji, a co rozczarowań i niedosytu?
4. Czy zamierzają nadal działać w spółdzielczym samorządzie?
Oto, co odpowiedzieli:
Urszula Cicha,
przewodnicząca
Komisji CzłonkowskoSamorządowej:
1. W działaniach Komisji
Członkowsko-Samorządowej za najważniejsze uważam trzy obszary:
1) Zaległości czynszowe
– sukcesy na tym polu są wspólną zasługą pracowników Zarządu, firmy windykacyjnej współpracującej
z PSM oraz Komisji Członkowsko-Samorządowej. Według danych zamieszczonych w liście polustracyjnym,
wskaźnik zaległości w opłatach czynszowych od lokali mieszkalnych i użytkowych jest w PSM ok. 3-4 krotnie niższy niż w innych spółdzielniach mieszkaniowych.
2) Działalność oświatowa, kulturalna i sportowa –
w tym obszarze odnotowaliśmy olbrzymi sukces związany ze skateparkiem posadowionym pomiędzy osiedlami Bolesława Śmiałego i Stefana Batorego. Dzięki
moim osobistym staraniom, poprzez działanie radnych Rady Miasta Poznania udało się pozyskać 330
tys. zł z miejskiego budżetu na projekt i odbudowę
zdewastowanego obiektu. Projekt został już wykonany, do końca 2019 roku ma powstać nowy skatepark. Ponadto w marcu Rada Nadzorcza podejmie
ostateczną, mam nadzieję pozytywną, decyzję dotyczącą budowy zadaszonej hali wielofunkcyjnej na os.
Jana III Sobieskiego, o co zabiegała mocno nasza
komisja. Halę na swój koszt ma wybudować inwestor zewnętrzny, Spółdzielnia zyska obiekt, z którego po preferencyjnych cenach będą mogli korzystać
członkowie PSM.
3) Rozwiązywanie szeroko pojętych konfliktów – na
tym polu odnotowaliśmy również kilka sukcesów.
Największy dotyczył opisywanego w prasie konfliktu na osiedlu Bolesława Chrobrego.
2. Moim zdaniem, bardzo ważna dla rozwoju jest działalność inwestycyjna PSM. W ostatnim czasie przedstawione zostały Radzie Nadzorczej propozycje inwestycyjne dotyczące tzw. Bazy Boranta. Sądzę, że jest to myślenie we właściwym kierunku. Natomiast dla poprawy
warunków życia mieszkańców ważne jest zwiększenie
liczby miejsc parkingowych. Problem nie do rozwiązania przy obecnej infrastrukturze. Zwiększająca się ilość
pojazdów wymusi zapewne w najbliższej przyszłości budowę parkingów wielopoziomowych.
3. Największa satysfakcja to wspomniany już przeze mnie
skatepark. Niedosyt i rozczarowanie to PCK Dąbrówka, nie zrealizowany jeszcze, planowany od dawna remont tego obiektu.

4. Tak, chciałabym nadal z pełnym zaangażowaniem pracować dla dobra PSM i jej członków. Ale czy tak będzie,
o tym zdecydują wyborcy.
Mariusz Talaśka,
przewodniczący
Komisji Rewizyjnej:
1. Komisja Rewizyjna przede
wszystkim bacznie przyglądała się finansom
Spółdzielni. Analizy sytuacji ekonomicznej to stały punkt posiedzeń. I w
tym zakresie sytuację ekonomiczną Spółdzielni należy postrzegać jako dobrą. Oczywiście, nie było
to jedyne zajęcie Komisji.
Na uwagę zasługują nasze działania zmierzające do uregulowania kwestii opłat za użytkowanie dźwigów, gromadzenia środków na wymianę urządzeń pomiarowych czy podziału nadwyżki bilansowej. Są to zagadnienia często trudne i wywołujące dyskusje zarówno wewnątrz Komisji, jak
i całej Rady. I dobrze, bo tylko poprzez konstruktywny dialog jesteśmy w stanie wypracowywać dobre rozwiązania.
Komisja monitorowała także procesy nabywania w drodze
licytacji mieszkań dłużników Spółdzielni. Podjęte w tym
zakresie działania mają na celu „odrabianie” na tych lokalach strat, jakie przysporzyli nam nierzetelni spółdzielcy.
Istotnym tematem dla Komisji były także zabiegi zmierzające do ograniczenia działań deweloperów na terenach przyległych do terenów Spółdzielni. Uważamy, że
nasze tereny są już wystarczająco zagęszczone zabudową mieszkaniową i należy w miarę możliwości, chronić
mieszkańców przed kolejnymi zabudowami. To się może nie zawsze udawać, ale należy zawsze podejmować
w tym kierunku wysiłki.
Podjęliśmy także działania zmierzające do rozpoczęcia
budowy instalacji fotowoltaicznych. Uważam, że działania związane z tego typu inwestycjami są naszą przyszłością.
2. Uważam, że dla rozwoju Spółdzielni najważniejsza jest
stabilna sytuacja finansowa. Aktualnie naszą sytuację
możemy określić jako dobrą. Chciałbym jednak, abyśmy
zaczęli koncentrować się na budowaniu solidnego fundamentu w postaci zwiększenia środków przeznaczanych
na fundusz zasobowy i centralny fundusz remontowy.
Pozwoli nam to z czasem spokojnie myśleć o koniecznych do przeprowadzenia działaniach inwestycyjnych
i remontowych. Nie bez znaczenia będzie fakt analizy
i pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, dostępnych dla takich organizacji jak nasza Spółdzielnia.
Musimy się otwierać na możliwości, jakie pojawiają
się w otoczeniu ekonomiczno-finansowym, tak aby jak
najmniej obciążać zobowiązaniami naszych członków.
W ten sposób powinniśmy móc efektywnie podnosić
standard życia mieszkańców.
3. Najwięcej satysfakcji daje poczucie działania na rzecz
lokalnej społeczności. Świadomość aktywnego udziału
w nadzorze nad działalnością Spółdzielni wzmaga poczucie odpowiedzialności, bywa niekiedy stresujące, ale
dostarcza także sporo pozytywnej energii, jeśli zauważa się dobre efekty pracy.
Bardzo pozytywnym doświadczeniem są także spotkania
z mieszkańcami, szczególnie przy okazji różnego rodzaju działań społeczno-kulturalnych. Zaangażowanie spółdzielców w upiększanie osiedli czy budowanie społeczności w osiedlowych klubach to aktywności, które należy pochwalać i wspierać.
Pewnym rozczarowaniem są oczywiście tematy, których
w tej kadencji nie udało się zrealizować. W szczególności dotyczy to kwestii związanej z remontem PCK Dą-
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i niedosycie
brówka. Ponadto niedosyt pozostawia fakt, że niektóre
sprawy toczą się stosunkowo długo. Mam świadomość,
że taka organizacja, jak nasza Spółdzielnia, jest organizacją dużą i ciężko oczekiwać, że niektóre zmiany zadzieją się szybko. Mam jednakże nadzieję, że tematy
rozpoczęte przez nas w tej kadencji będą kontynuowane i znajdą pozytywny finał w przyszłości.
4. Tak, będę ubiegał się o reelekcję do Rady Nadzorczej
PSM. Jeśli spółdzielcy tak zdecydują, to postaram się
kontynuować działania podjęte już w tej kadencji. Jesteśmy w sytuacji dynamicznych zmian w otoczeniu Spółdzielni i ważne jest aby wykorzystywać pojawiające się
szanse. Jeśli uda mi się wejść do składu Rady Nadzorczej w nowej kadencji, będę chciał kontynuować pracę w
Komisji Rewizyjnej. Czy w roli przewodniczącego, tego
oczywiście nie wiem, będzie to zależne od składu Rady
i wyborów jakie się wewnątrz Rady wydarzą. Na pewno
jednak będę starał się służyć wiedzą i doświadczeniem.
Mariusz Szymczak,
przewodniczący
Komisji ds. aktów
prawnych:
1. Komisja zajmowała się
przede wszystkim dostosowaniem Statutu PSM
do znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz przeglądem wewnętrznych aktów
prawnych obowiązujących
w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Została
utworzona w grudniu 2016 roku, po kilku miesiącach
funkcjonowania nowej Rady Nadzorczej, gdy zrozumiano, jak ważne jest dobre prawo. Także to, a może przede
wszystkim to, regulujące podstawowe prawa i obowiązki
spółdzielców a także zasady funkcjonowania spółdzielczych organów. Tymczasem spółdzielcze przepisy tworzone były w różnych latach i na podstawie nieustannie
nowelizowanego prawa spółdzielczego. Podjęliśmy się
więc kompleksowego ujednolicenia różnych regulaminów, dostosowując je do obecnie obowiązujących ustaw.
Przegląd i zmiany w aktach prawnych rozpoczęliśmy od
opracowania regulaminów Rady Nadzorczej oraz jej komisji. Jednak ustawodawca wprowadził kolejne zmiany
w prawie spółdzielczym i należało dostosowywać Statut
PSM do zapisów znowelizowanej ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych. Największym wyzwaniem było więc
przygotowanie poprawek do Statutu PSM, które zostały przedstawione i przyjęte na ubiegłorocznym Walnym
Zgromadzeniu. Niedawno Statut został zarejestrowany
w sądzie. Po rejestracji Statutu nadszedł czas na dokonanie zmian w regulaminach Spółdzielni. Komisja zakończyła uaktualnienie regulaminów porządku domowego i współżycia mieszkańców w Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej oraz obowiązków Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i członków w zakresie napraw lokali.
2. Spółdzielnia to ludzie. Od nich zależy najwięcej. Postawa, zaangażowanie i decyzje każdego ze spółdzielców
wpływają na jakość osiedlowego życia. Dlatego ważne jest uświadomienie poczucia odpowiedzialności za
wspólne dobro, jakim jest spółdzielnia mieszkaniowa.
Jestem przekonany, że jest to bardzo dobra forma zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Ale, by sprostać nowym wyzwaniom, spółdzielnia powinna nadążać za zmianami zachodzącymi na rynku mieszkaniowym, wdrażać
nowe rozwiązania i podejmować inwestycje. Opowiadałem się zawsze za przystąpieniem do budowy mieszkań
na terenie Bazy Boranta i dobrze, że wkrótce takie decyzje zostaną podjęte.
3. Cieszy przede wszystkim uchwalenie zmian w Statucie.

To wynik dobrej współpracy członków Komisji z Zarządem, radcami prawnymi i pracownikami administracji.
Wspólnie wprowadziliśmy sporo ładu i porządku w spółdzielczych przepisach, chociaż do usprawnienia wciąż
jeszcze trochę jest.
4. Jestem od lat mocno związany z Piątkowem i PSM,
zależy mi, by się one rozwijały i piękniały. Chciałbym
więc swą wiedzą i doświadczeniem z zakresu budownictwa oraz rynku mieszkaniowego nadal służyć spółdzielcom i spółdzielni.

Hala zakończona,
teraz znów na orliku

10 marca zakończyły się rozgrywki Piątkowskiej
Ligi Halowej Piłki Nożnej dla grup B i OPEN. Wszystkie mecze rozgrywane były w Szkole Podstawowej
nr 67 na os. Stefana Batorego w niedzielę od rana
do późnego popołudnia. Rozgrywki rozpoczęły się
4 listopada. Wzięło w nich udział 17 zespołów w grupie OPEN oraz 5 zespołów w gr. B.
Drużyny grupy OPEN ryDrużyny z grupy B rywalizowały w systemie dwu- walizowały w systemie szerundowym, tzn. w pierwszej ściorundowym, rozgrywając
rundzie toczono mecze w mecze każdy z każdym. Do
systemie każdy z każdym. końca rozgrywek prowadzoW drugiej rundzie zespoły na była walka pomiędzy dwozostały podzielone na dwie ma zespołami o zwycięstwo w
nowe grupy (wg tabeli po tegorocznej edycji. Tegoroczpierwszej rundzie) i zostały ną edycję PLHPN w grupie
utworzone: grupa mistrzow- B wygrała drużyna UKS BAska oraz grupa pociesze- TORY, która aż o 10 punknia. W nowych grupach gra- tów wyprzedziła zespół TPS
no także systemem każdy z 9 POZNAŃ, pokonując rywakażdym. Wszystkie punkty la w dwóch ostatnich bezpopo pierwszej rundzie zostały średnich meczach. Trzecie
utrzymane.
miejsce w tabeli zajęła druW tegorocznej rywalizacji żyna NAGŁY ATAK SPAWAod samego początku o najwyż- CZA. Najlepszym strzelcem
sze lokaty walczyły głównie w grupie B został zawodnik
dwa zespoły. Do końca rozgry- zespołu TPS 9 POZNAŃ –
wek jednak nie było wiadomo, Kacper Stefaniak, zdobywca
kto uplasuje się na podium. 51 bramek.
O zajęciu trzeciego miejsca w
Wszystkie zespoły z
tabeli zadecydowały ostatnie miejsc od pierwszego do trzedwie kolejki rozgrywek. Tego- ciego otrzymały nagrody rzeroczną edycję PLHPN wygra- czowe w postaci sprzętu sporła drużyna FC NOWA WIEŚ, towego oraz pamiątkowe puktóra aż o 10 punktów wy- chary, a najlepsi strzelcy staprzedziła zespół CZERWONE tuetki oraz piłkę. Nagrody
DIABŁY. Trzecie miejsce w ufundowała Poznańska Spółtabeli rzutem na taśmę zaję- dzielnia Mieszkaniowa, orgała drużyna EVERYBODY WI- nizator rozgrywek.
Natomiast w weekend
NOGRADY, która po zakończeniu pierwszej rundy była 6-7 kwietnia rozpoczną się
na siódmym miejscu, a w koń- rozgrywki Piątkowskiej Licowej tabeli do liderów stra- gi Piłki Nożnej. Zapisy
ciła aż 23 punkty. Mecze te- do rozgrywek prowadzone
gorocznych rozgrywek PLPN będą do 28 marca 2019 rostały na dobrym poziomie i ku (czwartek) w godz. 7-15
wielokrotnie dochodziło do w siedzibie Poznańskiej
dużych niespodzianek, które Spółdzielni Mieszkaniowej
miały znaczenie w końcowej na os. Bolesława Chrobretabeli. Najlepszym strzelcem go 117, pokój 73. Wszystw grupie OPEN został zawod- kich chętnych bardzo serdecznik zespołu AIFAM TEAM – nie zapraszamy do udziału w
Mateusz Macioszek, zdobyw- rozgrywkach PLPN na orliku.
Robert Halaburda
ca 72 bramek.
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Prosto z miasta

Wybieramy i co z tego mamy
Z plonami, podwyżkami
pensji czy dodatkowymi wypłatami nie wiadomo jak
to jeszcze będzie, ale pewne jest, że w tym roku obrodziło nam w wybory. Jedne samorządowe już za nami, ale przed nami kolejne elekcje i to na różnych
szczeblach. Wkrótce wybierzemy rady osiedli będące
jednostkami pomocniczymi
samorządu miejskiego. Dotychczas wyłanianie radnych
osiedlowych nie wzbudzało
szczególnie dużego zainteresowania mieszkańców. Ale
to się zmienia i rywalizacja
o głosy sąsiadów oraz miejsce w poszczególnej radzie
nabiera rumieńców. Radni
nie są już bezradni. Mają
coraz więcej do powiedzenia
w różnych sprawach i często ich opinie są decydujące
w sprawach ważnych dla lokalnych społeczności. A ponadto doświadczenie zdobyte w radach osiedli otwiera drogę do startu w kolejnych, już poważniejszych wyborach. Pierwsze z nich od-

będą się już w maju. Wtedy wyłaniać będziemy europarlamentarzystów. W Poznaniu najprawdopodobniej
będziemy musieli głosować
na prawdziwych Europejczyków, gdyż wśród czołowych
kandydatów nie widać Wielkopolan. Pojawią się oni z
pewnością podczas jesiennych wyborów do sejmu i
senatu. No, a potem, to już
tylko w przyszłym roku, wybierzemy sobie prezydenta
i na jakiś czas mamy spokój z głosowaniami. Ile bowiem można wybierać, trzeba przecież kiedyś się zabrać
do zwyczajnej solidnej pracy.
HHH
Z tym jednak najtrudniej. Wybory wspierane sondażami są znacznie bardziej
ekscytujące niż nudna praca, która przede wszystkim
męczy. Chociaż w Poznaniu widać pewne jej efekty. Zakończono przebudowę
ul. Św. Marcin, zamieniając ją w betonową pustynię,
nieprzyjazną ani pieszym,
ani zmotoryzowanym. Nie-

bawem rozpocznie się modernizacja placu Kolegiackiego i przedstawione wizualizacje wskazują, że może
się on również przemienić w
betonową przestrzeń. Może
więc dobrze, że jakoś ucichły
pomysły na kompleksową rewitalizację Starego Rynku.
Nie powiodły się też plany
wyrugowania z niego niektórych przybytków uciech
wszelakich. Wokoło ratusza
tętni więc nocne życie. Ciekawe, czy z jego uroków korzystać będą pensjonariusze
centrum seniora, które ma
niebawem powstać w obiektach dawnego szpitala przy
ul. Szkolnej. Z pewnością
przyciągnie ono mieszkańców akademika, w który
przemieni się jeden z wieżowców „Alfa”. Będzie się
więc działo w śródmieściu
Poznania i tylko szkoda,
że jakoś nie ma pomysłu
na przywrócenie świetności
Okrąglakowi. Niegdysiejsza
wizytówka miasta i modernistycznej architektury popada w zapomnienie.

HHH
Natomiast mieszkańcom
i władzom trudno zapomnieć o zakończonych inwestycjach, które nie wiadomo dlaczego przebiegły nie
tak jak powinny. Długo budowany tunel w ul. Czechosłowackiej przecieka i wymaga remontu. Odnowiony
park Wodziczki i zbudowane
w nim place zabaw również
są systematycznie zalewane.
Może więc pomyśleć o przebudowaniu ich na basen.
HHH
Zanim to nastąpi doczekamy zapewne trzeciego
pasa ruchu na poznańskim
odcinku autostrady. Jego
wykonanie wiąże się oczywiście ze sporymi utrudnieniami w ruchu. Ale na tej
pierwszej polskiej autostradzie to prawie normalne i
poniekąd zrozumiałe. Drogę
na zachód zawsze bowiem
mieliśmy trudną i wyboistą.
No, ale teraz przynajmniej
mamy już kilka innych autostrad do wyboru.
WIST

Wokól Piątkowa

Partyzant Rzeczypospolitej
Jadąc z centrum w kierunku Piątkowa przekraczamy ulicę Lechicką. W tematykę historyczną, wyraźnie
dominującą w doborze postaci patronujących poszczególnym ulicom, wyraźnie „wpisują się” patroni ulic położonych między Lechicką i Piątkowską. Jedną ze szczególnie znaczących postaci jest tu
Krzysztof Żegocki, w tradycji
określany jako pierwszy partyzant Rzeczypospolitej.
Urodził się w 1618 roku w
Rostarzewie, przypuszczalnie
był słuchaczem Akademii Lubrańskiego lub kolegium jezuickiego w Poznaniu, a potem
studiował teologię w Akademii Krakowskiej. W 1645 roku został starostą babimojskim.
Ostatecznie jednak poświęcił się służbie wojskowej, tytułował się rotmistrzem Jego Królewskiej Mości. Uczestniczył w walkach z
powstańcami Chmielnickie-

go i z Tatarami, ale okres
największej chwały Żegockiego przypadł na czasy „potopu” z lat 1655-1660. Po
kapitulacji wielkopolskiego
pospolitego ruszenia pod
Ujściem, przedostał się na
pogranicze Dolnego Śląska,
do Zielonej Góry, skąd z bazy w Zaborze zaczął na czele partyzanckiego oddziału
(najpierw pod dowództwem
wojewody podlaskiego Piotra Opalińskiego) atakować
oddziały szwedzkie działające w okolicach Babimostu. 4
października 1655 roku na
krótko zdobył Kościan, a potem rozbił oddział landgrafa
heskíego Fryderyka Hessen
Eschweg, szwagra Karola
Gustawa. Z czasem, już jako
pułkownik, stał się szczególnie znany, także wśród Szwedów. Początkowo był wysłany także do kierowania odsieczą dla twierdzy jasnogórskiej i współdziałał ze Stefanem Czarnieckim. Przez

czas jakiś dowodził krótko
partyzantką w Żywieckiem i
stoczył potyczki pod Krakowem, Czarnym Ostrowem,
Wieluniem, Piotrkowem i
Magierowem. Latem 1656
roku działał w okolicach Poznania, odcinając szwedzką załogę miasta od dostaw
żywności. Przez cały okres
„potopu” działalność jego była niezwykle skuteczna. Później brał udział w walkach na
terenie Brandenburgii i dotarł do Danii. Jego udział w
tej części walk ze Szwedami
zakończył się w 1658 roku.
Potem jeszcze działał w Małopolsce, na Podolu i w Nowej Marchii.
Od tego czasu rozpoczęła
się kariera polityczna Krzysztofa Żegockiego. W 1657 roku został chorążym województwa poznańskiego, w
1658 roku był marszałkiem
sejmiku w Środzie i posłował na sejm walny. W następnym roku otrzymał podko-

morstwo kaliskie po Krzysztofie Grzymułtowskim. Po zakończeniu „potopu” Żegocki
otrzymał urząd podkomorzego kaliskiego i starosty konińskiego, w 1666 roku król
mianował go wojewodą inowrocławskim.
Po śmierci żony na przełomie lat 1667-1668 Krzysztof Żegocki przyjął święcenia
kapłańskie. Już w 1669 roku otrzymał stanowisko biskupa chełmskiego, a krótko przed śmiercią otrzymał
nominację na biskupa kujawskiego. Mimo ostatecznej decyzji poświęcenia się służbie
Kościołowi, nie zaniedbywał
zaangażowania w sprawy publiczne i państwowe, jako senator bywał na kolejnych sejmach. Wkrótce po nominacji
na biskupa kujawskiego w niewyjaśnionych okolicznościach
zmarł 11 sierpnia 1673 roku
w Gościeszynie, gdzie też został pochowany.
Marek Rezler
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Wesołych świąt od Filii 14
Często życzymy naszym bliskim nie tylko zdrowych i wesołych, ale też tradycyjnych świąt. Niestety, w
naszych skomercjalizowanych realiach tradycja przybiera coraz bardziej szczątkową postać,
a świąteczne dni stają
się powoli po prostu czasem wolnym od pracy.
Jeszcze nie tak dawno
temu wyglądało to inaczej.
Zgodnie z nauką Kościoła
Wielki Post i Wielkanoc są
czasem żałoby, ale też następującej po niej wielkiej
radości. Po długiej zimie i
wyczerpującym poście ludność wiejska tylko czekała
na sposobność do wspólnej zabawy, a zwyczaje towarzyszące świętom służyły integracji całej społeczności.
Dziś dyngus wydaje
nam się uciążliwą tradycją, dobrze więc pamiętać,
że dawniej miał o wiele
bardziej rozbudowaną i dokuczliwą formę. W niektórych częściach Wielkopolski zaczynał się już w Niedzielę Wielkanocną, kiedy
to chłopcy zbierali się na
dachu najwyższego budynku we wsi i stamtąd wyliczali miejscowym dziewczętom ich wszystkie przywary i przewinienia. Następnie określano, ile kubłów
wody należy im się nazajutrz w ramach „kary”. Jeśli panna miała kawalera,
mógł ją wykupić, ale pozostałe ścigano nie tylko
z wiadrami pełnymi wody,
ale też z brzozowymi rózgami, co również należało do
tradycji. Nawet dzieci nie
mogły czuć się bezpieczne,

bo zdarzało się, że smarowano im twarze sadzą.
Na tym tle o wiele sympatyczniejszym przejawem
folkloru wydaje się tzw.
dyngus suchy. W świąteczny wtorek gromady młodzieży wędrowały od domu
do domu, śpiewając piosenki i muzykując, a w zamian
otrzymywały od gospodarzy świąteczne przysmaki. Pochodom towarzyszył
kurasek (zwany też kokotkiem), czyli drewniana lub
gliniana figura koguta ciągnięta na wózku. Znane
były też korowody przebierańców, w których główne
role grały niedźwiedź lub
siwy koń.
To tylko niektóre z co
barwniejszych zwyczajów
kultywowanych we wsiach
wielkopolskich jeszcze kilka pokoleń temu. Niektóre
z nich mogą okazać się zaskakujące, przez co wyrażenie „tradycyjne święta”
może nabrać nowego znaczenia. Jeśli są Państwo
ciekawi, od czego zaczynało się wielkopolskie śniadanie wielkanocne (bo bynajmniej nie od jajka), proszę zajrzeć do książki Wielkopolski rok obrzędowy A.
Brencza. Jak obchodzono
święta w domach szlacheckich i mieszczańskich, można przeczytać w pracach
O ziemiańskim świętowaniu T.A. Pruszaka i Obyczaje w Polsce pod red. A.
Chwalby. Z kolei dawnych
przepisów na wielkanocne
potrawy można szukać w
Tradycyjach polskiego stołu
B. Ogrodowskiej. Życzymy
znalezienia wielu inspiracji
na tegoroczne święta!
Żaneta Dolatowska
Filia 14 Biblioteki Raczyńskich

Twoje rozliczenie
roczne za 2018 r.
Twój e-PIT to przygotowane przez Administrację Skarbową rozliczenie. Znajdziesz w nim informacje od pracodawcy, dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak: numer
twojego rachunku bankowego, ulga na dzieci czy dane organizacji pożytku publicznego (OPP).
Wśród podatników Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady aplikacja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem,
skorzystały z niej już 10.892 osoby.
Jak skorzystać z usługi – w serwisie podatki.gov.
pl – wybierz Twój e-PIT.

Wrastanie w Piątkowo
Jest potrzeba społeczna utrwalania historii swojego otoczenia,
dla tworzenia i rozwijania patriotyzmu lokalnego, szczególnie wśród
młodego pokolenia, ale
także wśród starszej generacji, która przed laty przenosiła się na nowe osiedla na Piątkowie,
leżące wtedy hen, daleko
za miastem.
Opisanie tamtej rzeczywistości ma na celu zachowanie w społecznej pamięci procesów, obok których
bardzo często przechodzi
się obojętnie, dopiero z
upływem czasu uświadamiając sobie bezpowrotne
odchodzenie w niepamięć
ludzi, zdarzeń i faktów
wzbogacających naszą wiedzę o otoczeniu.
Szczególne znaczenie
ma to w odniesieniu do
młodych pokoleń a także i do tych, którzy sami
tworząc tę nową rzeczywistość, niejednokrotnie nie
ogarniali, a tym bardziej
nie zapamiętywali dziejących się procesów. Dyskusje przeprowadzone na spotkaniach w klubach seniorów w całości potwierdzają
powyższe opinie. O znaczeniu tych spraw dla pokolenia młodych mieszkańców
osiedli będzie można powiedzieć po zakończeniu spotkań organizowanych przez
nauczycieli w piątkowskich
szkołach średnich.
Pierwsze spotkania rozpoczęły się w lutym i marcu. Już teraz zaryzykować
można opinię, że realiza-

cja projektu popularyzuje i jeszcze bardziej uaktywnia kluby seniora. Podobnie, zrealizowanie spotkań ze szkolnymi grupami młodzieży zaangażowanej w projekt powiększy
jej zainteresowanie historią najbliższego otoczenia
a także rozszerzy kontakty rodzinne i towarzyskie
uczestników projektu. Równie pozytywnie ocenić można zamiar wykonania zbioru aktualnych zdjęć oraz
opracowanie zbioru zdjęć
archiwalnych na wystawę
fotograficzną, dokumentującą wrastanie w Piątkowo. Piątkowo i zespół osiedli Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej do dziś czeka na opis i przedstawienie tej części Poznania w
sposób podobny do opracowań omawiających inne
części miasta.
Częścią projektu będzie
przeprowadzenie środowiskowego spotkania w Piątkowskim Centrum Kultury
„Dąbrówka”, połączonego
z prezentowaniem wystawy fotograficznej, która zostanie pokazana również w
klubach seniora oraz szkołach piątkowskich. Materiały z realizacji projektu
prezentowane będą przez
ich wykonawców, znanych
uczestnikom spotkania.
Ten fakt powinien zapewnić autentyczność prezentacji oraz wzbudzić zainteresowanie uczestników spotkania. Może być także impulsem do dalszego działania na tym polu.
Hubert Owczarek

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY
2 IV 2019 o godz. 18 (wtorek – bistro „Cezar”). Promocja
nowej książki Stanisława Chutkowskiego – „Oczekiwanie”.
Prezentacja twórczości plastycznej Krystyny Wojciech-Ratajczak oraz tomiku poetyckiego pt. „Opowieści zimowego
ogrodu”. Recenzje – Barbara Kęcińska-Lempka, Aleksander Talarkiewicz.
16 IV 2019 o godz. 18 (wtorek). Kalina I. Zioła – pocztówka
z Chin. Przegląd publikacji Klubu Literackiego w roku 2018,
w mediach. Prosimy o prezentację materiałów. Warsztaty literackie, konsultacja tekstów.
Zapraszamy do publikacji w „Protokole Kulturalnym”.
Spotkania w „Dąbrówce” prowadzi Jerzy Grupiński.
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HUMORKI
Test na to, kto jest lepszym
przyjacielem: żona czy pies?
Zamknij żonę i psa w bagażniku, wróć za godzinę i zobacz,
kto się będzie bardziej cieszył na
twój widok.
HHH
Sierżant pokazuje przyszłym
policjantom pistolet maszynowy.
- To jest automat.
- Automat? – dziwi się jeden.
– A gdzie jest otwór na monetę?
HHH
- Jakie zdolności są najbardziej cenione u mężczyzn?
- Zdolności płatnicze.
HHH
Mąż wraca do domu i pyta żonę:
- Kochanie, co dziś na obiad?
- Nic
- Wczoraj też nic nie było…
- Tak, ugotowałam na dwa
dni.

Hasło dzisiejszej krzyżówki brzmi: Radosne Piątkowo.
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Gwiazdy mówią... po naszymu 
Wiara ino wew te gwiazdy szpycuje, kalafy zadziyro jak kejter do księżyca abo w cajtungi je ciyngiem wtyko. Nasze „Echo” tyż gorsze nie może być
i swój horoskop musi mieć leżeć na zadniej stronie. Blubry o przyszłości im barzy tajemnicze, tym prawdziwsze, dlatego podajemy je po naszymu.
Jeśli ktoś nie rozumie, niech mu gzuby abo jaki wuja objaśni.
BARAN (21.03 - 20.04). Nie przyzwyczajaj się do wiosennej laby
i słodkiego nygusowania na słonyszku. Uważej tyż na korbole oraz insze
blondki i zbytnio się nie stalu,j bo se ino poruty narobisz.

WAGA (23.09 - 22.10). Ale zaś szykuje się fest rajza zez starą eką. Będziecie
bachać i nygusować na słonyszku. Ino bacz byś na tych balangach za wiela
zdrowia i bejmów nie przenorał.

BYK (21.04 - 21.05). Przestań się borchać i brynczeć na szczunów i kumpli.
Wiosenny wspólny wygib będzie cołkiem fest. Ino uważajcie, by se nie
narobić jakiej poruty i zdrowia nie przenorać.

SKORPION (23.10 - 22.11). Przestań się borchać na famułę, lepiej z nią
dobrze żyć. Niechaj gzuby i kejter, zamiast szuszwolić po całych dniach,
wezmą się za robotę i nie robią poruty.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Bez to ciągle blubranie zez kumplami do łba
ci ino głupie, chociaż cołkiem przyjemne, myśli przychodzą. Ale za wiela się
nie staluj ani tyż se frechownie nie poczynaj.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Wiosna to najlepszy czas na porzundki wew
chałupie i zez famułą. Zbyry i insze klamoty wyćpnij na gemyle, a cołką
famułę, zwłaszcza gzubów i kejtra poustawiaj jak należy.

RAK (22.06 - 22.07). Od zająca na święta skapnie ci fest propozycja nowej
roboty. Bez żodnego stalowania się, ze szwungiem zabieraj się do chapania,
a sukces i wuchta bejmów murowane.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Zez brynczeniem na wszystko i wszystkich
dej se już lepiej spokój. Jesteś szportowny szczun i masz sporo ﬁfnych
pomysłów. Jak pochapiesz, bejmy same skapną.

LEW (23.07 - 22.08). Wew robocie przyjdzie ci teraz chapać za dwóch abo
i trzech kumpli, ale zaś potem z uzorgowaną wuchtą bejmów będziesz se
mógł lofrować zez melami po cołkiem świecie.

WODNIK (21.01 - 20.02). Zez wiosennym słonyszkiem daj se więcej luzu.
Nie bądź nyrol i zamiast cięgiem szporać, lajsnij se nowy dyrdon czy ancug
abo pojedź chlabrać się w ciepłych morzach.

PANNA (23.08 - 22.09). Daj se już luz z tym nygusowaniem, wystawianiem
kalafy na słonyszko abo glapieniem się wew telewizję. Weź się za porzundki
abo inszą gimnastykę dla poprawy zdrowotności.

RYBY (21.02 - 20.03). Zez ciągłego nygusowania, memłania i blubrania po
próżnicy niewiele dobrego wyniknie. Trza akuratnie, z ﬁfem przyłożyć się do
chapania, a wnet uzorgujesz pełną kabzę.

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.
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Dzieje się w klubie Korona

10 marca w Osiedlowym Klubie Korona obchodzono Dzień Olimpijczyka. Z tej okazji zaproszono dzieci, dla których
przygotowano interesujące animacje ruchowe –
na zdjęciu.

A co planowane jest
w kwietniu? Miesiąc włoski! Oprócz stałych zajęć i
spotkań w kółkach zainteresowań, będą także inne
atrakcje.
1 kwietnia Teatr „Hop z
kanapy” wystąpi w Klubie

„Raszyn”. 2 kwietnia obchodzone będą piąte urodziny
Happy Fit. Z tej okazji zajęcia fitness latino odbędą się
w stylu Flower Power. Podczas zajęć planowana jest
loteria urodzinowa.
3 kwietnia piosenki Czesława Niemena zaśpiewa
Andrzej Szpak. 7 kwietnia
w sali muzycznej na Stadionie odbędzie się Przegląd
Zespołów Senioralnych. Teatr „Hop z kanapy” został
na niego zaproszony ze swoim przedstawieniem.
10 kwietnia klubowicze
wyjadą na „Spotkanie Wielkanocne w Brzeźnie”. Na
miejscu będzie poczęstunek
i rekreacja, w tym przejazd
bryczką, poszukiwania wielkanocnego zajączka, przejazd koniem w siodle i wiele innych atrakcji.

„Małe fusy” – duża przyjemność

Kawiarenka „małe fusy” zlokalizowana w pawilonie 110 na os. Bolesława Chrobrego na swe
otwarcie zaprosiła dorosłych i maluchy. Zbliżała się godz. 17, gdy przed wejściem zgromadzili
się pierwsi zainteresowani.
Wykwintnie zapachniało kawą. Oczy i nosy
chłonęły czar domowych wypieków. Tort serowy
– palce lizać, ciasteczka z bitą śmietaną artystycznie wykonane – rozpływały się w
ustach. Były też pyszne ciasteczka owsiane i wiele innych smakołyków. Chętnych
przybywało, rosła kolejka przy ladzie, zapełniły się do ostatniego miejsca przy stolikach. Maluchom stworzono urozmaicony kącik zabaw, w którym tryskały energią
i radością. Wśród uczestników słyszałam wypowiedzi, że zamiast wystawać przed
„Biedronką”, lepiej wpaść na sąsiedzkie pogaduszki do kawiarenki. Tym bardziej
że ustawiono przed nią stoliki i krzesła, które się zapełniają, gdy przygrzeje słonko. Sympatycznym właścicielom i obsłudze należy pogratulować pomysłu na stworzenie przyjaznego miejsca oraz życzyć powodzenia.
Opisała i sfotografowała mieszkanka osiedla
Maria Drogomirecka

12 kwietnia w klubie pod
hasłem „Zdrowy styl życia”
odbędzie się prezentacja naturalnych kaw, herbat i suplementów opartych na naturalnych składnikach.
A 13 kwietnia w godz.
10-13 na Wielkanocne kicanie zapraszane są dzieci. W programie animacje
dla dzieci, nauka podstawowych kroków tańca ludowego oraz tematyczne gry
i zabawy.
17 i 24 kwietnia od godz.
16.30 można będzie uczyć
się tańca przy włoskiej muzyce. Zajęcia poprowadzi
znana włoska piosenkarka
Farida. 24 kwietnia o godz.
18.30 rozpoczną się włoskie
rozmowy przy spaghetti.
Gotować dla klubowiczów
będzie Americo. (lklo)
Fot. – Piotr Zagawa

Przygoda u dentysty

Mleczaki górne, dolne, siekacze,
trzonowe i kły... Maluchy z przedszkola
PLUSZAKI znają je już wszystkie doskonale po spotkaniu z panem dentystą. Przedszkole mieści się na os. Stefana Batorego 14, więc wizyta odbyła się
po sąsiedzku – w gabinecie doktora Ziemowita Franaszka, przy ul. Opieńskiego 8. Było o myciu zębów, co je psuje
i jak tego unikać, były zdjęcia rentgenowskie, przybory dentystyczne i wypróbowanie fotela stomatologicznego.
Było super! (kk)
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