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OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU
WSZYSTKIE PIZZE -25%* 

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

tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28
*dotyczy rozmiaru 24 i 31 cm

Przedszkola Maluchy w Poznaniu/Pi tkowo
na Os. W . okietka blok 3 D i 4H zapraszaj

Dzieci w wieku 2,5 6 lat
Odp atno za Przedszkole w bl.4H na zasadach publicznego
Kontakt: 515 660 787, www.oswiatapolska.eu
Nasze placówki otwarte s przez ca y rok
Godziny otwarcia dostosowane do godzin pracy Rodziców
Jeste my kameralnym Przedszkolem, któremu towarzyszy
domowa atmosfera, oferujemy atrakcyjne zaj cia dodatkowe
Ma e grupy max 15 Dzieci pozwalaj na prac indywidualn
z Dzieckiem
Zapraszamy do Przedszkoli bez op at Dzieci z orzeczeniami

                                    OBIADY DOMOWE

chrzciny * komunie * rocznice ślubu
stypy * garmażerka * catering

os. Bolesława Śmiałego 4a 
(pawilon naprzeciw Poczty)

facebook: Na górce, e-mail: nagorce@op.pl
telefon: 600 595 762 

Prosimy o przyjęcie 
najserdeczniejszych życzeń

zdrowych, radosnych i spokojnych 
Świąt Wielkiej Nocy,Świąt Wielkiej Nocy,

smacznego jajka, mokrego Dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie.

Niech każdy z nas spędzi ten szczególny czas
w serdeczności i wzajemnym szacunku.

Zarząd, Zarząd, 
Rada Nadzorcza, administracje Rada Nadzorcza, administracje 

Poznańskiej Spółdzielni MieszkaniowejPoznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Sąd obala 
prokuratorskie zarzuty
Kulisy inwestycji przy os. Bolesława Śmiałego w ar-

tykule „Jaka niegospodarność, skoro same korzy-
ści” na str. 8-10. 
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W Hetmanie wystawili Misterium 

Wielki Post to czas du-
chowego przygotowania 
się chrześcijan do świąt 
Zmartwychwstania Pań-
skiego. Jak to robią se-
niorzy z klubu Hetman 
na osiedlu Jana III Sobie-
skiego mogliśmy zoba-
czyć w piątek 17 marca.

Na przygotowane przez 
siebie  „Misterium Mę-
ki Pańskiej 2016” zaprosi-
li swoich przyjaciół klubo-
wych, przedstawicieli Po-

znańskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, samorządów: mia-
sta i osiedlowych z Sobie-
skiego, z zaprzyjaźnionych 
klubów i organizacji.

Przedstawienie w wyko-
naniu grupy klubowiczów 
imponowało rozmachem i 
zaangażowaniem nieprofe-
sjonalnych przecież akto-
rów. To, że czasami ktoś za-
pomniał tekstu i sprawdzał 
go na kartce, nie przeszka-
dzało w odbiorze. Wręcz 

przeciwnie, dodawało spek-
taklowi autentyczności.

Napisana przez Stenię 
Golińską opowieść, choć 
znana od dwóch tysięcy 
lat, zawsze warta jest przy-
pomnienia. Zaczyna się od 
ostatniej wieczerzy. Jezus 
myje przed nią nogi aposto-
łom, potem siadają do sto-
łu. Wtedy podchodzi Judasz 
i pocałunkiem zdradza Jezu-
sa. Następnie widzimy mo-
dlenie się w ogrodzie Getse-
mani, pojmanie, drogę krzy-
żową i śmierć na krzyżu. 
Gdy na koniec wszyscy akto-
rzy wychodzą przed publicz-
ność, widać jak wiele osób 
brało udział w przygotowa-
niach. Podziękowaniom nie 
było widać końca… (maja)
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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 

ul. Dzięgielowa 27

OPRAWA 
OBRAZÓW

Os. B. Chrobrego – 
pawilon k. Złotego Grosza

- renowacja ram
- ceramika
- materiały plastyczne
- pozłotnictwo

Tel. 517 750 665

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, czynne: pn – pt.  8 - 17, sob. 8 - 14

FRYZJER 
„Izabella” 

os. B. Śmiałego 30k
pon. 8-14, wt.-pt. 10-19, 

sob. 8-14

w czwartki zniżka 20%
Tel. 669 594 924

501 018 416

Gabinet Weterynaryjny
Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób 

psów i kotów,
chirurgia, czipowanie 

i wystawianie paszportów

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

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

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315

  instalacja systemów operacyjnych Windows
  rozwiązywanie problemów z działaniem 

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

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

komputerów
  instalacja dodatkowych akcesoriów 

i sterowników

dojazd gratis, faktury

„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 

Tel. 61 822 78 57,  601 56 87 32 
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Akcja „Krewniacy z Piętnastki”

Dzień Bezpiecznego Internetu
Dzień ten obchodzimy od 2004 roku. Jego celem jest 

inicjowanie i propagowanie bezpiecznego dostępu dzieci 
i młodzieży do zasobów internetowych. Od 2005 roku 
w Polsce jest organizowany przez Fundację Dzieci Niczyje 
oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK), 
tworzące Polskie Centrum Programu Safer Internet. Do 
działań włączyli się także poznańscy miejscy strażnicy 
z zespołu profilaktyki. Podczas spotkań z dziećmi, młodzie-
żą szkolną i ich rodzicami strażnicy omawiają zasady odpo-
wiedzialnego korzystania z portali społecznościowych. Zwra-
cają uwagę na konieczność natychmiastowego powiadomie-
nia rodziców (opiekunów) w przypadku niepokojących sy-
tuacji w korespondencji internetowej czy też telefonicznej.

Podczas spotkań prezentowane są filmy edukacyjne uka-
zujące zagrożenia wynikające z nierozważnego korzystania 
z sieci internetowej. Przedstawiany jest problem publiko-
wania filmów bez zgody osoby występującej w nim a tak-
że internetowego kontaktu z osobą nieznajomą. Strażnicy 
apelują o ustawienie prywatności zdjęć na portalach spo-
łecznościowych i ograniczenie grona znajomych, z który-
mi rozmawiamy w sieci, do tych, których znamy w życiu 
prywatnym i się przyjaźnimy.

Na Piątkowie pierwsze spotkanie odbyło się 17 marca 
w Szkole Podstawowej nr 48. Pogadankami objęto uczniów 
klas IV, V i VI.

W Leśnym Zakątku
Strażniczki miejskie odwiedziły Przedszkole nr 187 „Le-

śny Zakątek” na os. Władysława Łokietka. Korzystając z roz-

kładanego miasteczka drogowego użyczonego przez poznań-
ski WORD dzieci zapoznano ze znakami drogowymi, które 
mogą napotkać podczas spacerów z opiekunami. Wyjaśnio-
no znaczenie sygnalizacji świetlnej i elementów odblasko-
wych dla bezpiecznego poruszania się po drodze. Najmłod-
szym przedstawiono prosty sposób zapamiętywania nume-
ru alarmowego 112, ważnego w ratowaniu życia i zdrowia 
ludzi. Wspólnie przećwiczono skuteczne sposoby ochrony 
przed atakiem niebezpiecznego psa. Zaapelowano o unikanie 
kontaktu z osobą nieznajomą i niezwłoczne powiadamianie 
o niepokojącej sytuacji zaufane osoby dorosłe. Na koniec, 
w formie łamigłówek, sprawdzono wiedzę przedszkolaków, 
a za aktywne uczestnictwo w pogadankach wszystkim wrę-
czono kolorowanki o tematyce bezpieczeństwa.

Sam po sobie nie posprzątam!
Od lutego zapoczątkowano działania profilaktycz-

ne przypominające obowiązki posiadaczy psów. Strażni-
cy wyposażeni 
w woreczki folio-
we pojawili się 
w parkach i 
innych miej-
scach najczę-
ściej uczęszcza-
nych przez pie-
ski w towarzy-
stwie opieku-
nów. Funkcjona-
riusze promują 
właściwe zacho-
wania i obowiąz-

ki właścicieli czworonogów. Przypominając o obowiązku 
sprzątania po pupilach, wszystkim zainteresowanym roz-
dają worki na psie odchody.

Byli w parkach na Wildzie i Grunwaldzie, a teraz przy-
szła kolej na Piątkowo. 13 kwietnia w godzinach od 10 do 
12 strażnicy będą z workami foliowymi na terenie Parku 
Bolesława Chrobrego.

Wiosenny przegląd parkingów
Wiosna jest okazją do robienia porządków i to nie tylko 

w naszych domach. Sprzątane są lasy, pobocza dróg i wie-
le innych zaśmieconych miejsc. W lutym udało się doprowa-
dzić do uporządkowania śmietniska zalegającego w rejonie 
ul. Karpiej. Pod wiaduktem kolejowym „wyrosła” spora hałda 
śmieci budowlanych. Co prawda, tym razem strażnikom nie 
udało się ustalić właściciela śmietniska, ale za to pozytywnie 
zareagował zarządca terenu, jakim okazała się spółka PKP. 
Śmietnisko uporządkowano, ale jak długo będzie tam czysto? 

Pytanie to również warto zadać sobie jadąc trasą PST. 
Wiatr roznoszący rzucane beztrosko papiery i folie – to 
wszystko sprawia, że widok z tramwaju do przyjemnych nie 
należy. Ze względu na nachylenie skarpy i grunt namoknię-
ty po zimowych roztopach wszelkie prace w tym rejonie roz-
poczynają się zwykle na przełomie marca i kwietnia. Jednak 
w tym roku lekka zima sprawiła, że porządkowanie skarp 
rozpoczęto wcześniej. Na wniosek strażników referatu Północ 
prace porządkowe zostały już wykonane na odcinku Piątkowa.

Strażnicy proponują wiosenny przegląd parkingów. Cho-
dzi nie tylko o posprzątanie śmieci czy liści zalegających 
na poszczególnych parkingach, ale również o wraki, czyli 
takie pojazdy, których stan zewnętrzny wskazuje, że nie 
są używane od długiego czasu, a pozostawione na parkin-
gu zajmują cenne miejsca postojowe. Procedury wynikają-
ce z obowiązujących przepisów nakładają na zarządcę dro-
gi (w tym rozumieniu również parkingu) obowiązek zgła-
szania takich pojazdów do straży miejskiej. W lutym skie-
rowano taką informację do wszystkich kierowników osiedli 
Piątkowa. – Mamy nadzieję – mówi Przemysław Piwecki, 
rzecznik prasowy Straży Miejskiej Poznania – że spostrze-
żenia zarządcy terenu doprowadzą do usunięcia wielu za-
pomnianych aut retro.

Informacje dotyczące wraków, ale nie tylko, prosimy 
przekazywać bezpośrednio do administracji poszczegól-
nych osiedli lub do straży miejskiej: listownie na adres: 
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, pocztą elektroniczną: 
kancelaria@smmp.pl

Wszystkie chętne osoby z Piątkowa i okolic, które ukoń-
czyły 18 lat i chciałyby oddać krew, zapraszamy 15 kwiet-
nia w godzinach od 9 do 13 przed budynek Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 15 na os. Bolesława Chrobrego 107 
w Poznaniu. Jak co roku, będzie na nas czekał ambulans 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 
Serdecznie zapraszamy do przyjścia i zostania honoro-
wym krwiodawcą.

 Olga Bączyk
Klub wolontariatu w XV LO
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Os. Władysława Łokietka

Klatki schodowe jak malowane

Łagodna zima sprzyja-
ła modernizacjom chodni-
ków na osiedlu Władysła-
wa Łokietka. Gruntownie 
przebudowano odcinek przy 
wschodnim zjeździe z ul. Łu-
życkiej, przestawiając w no-
we miejsce słup ogłoszenio-
wy, który dotychczas nieco 
zakłócał ruch. Pojawiły się 
też wzdłuż budynków schod-
ki i zejścia w stronę Żura-
wińca.

- Modernizacja północ-
nej strony osiedla dopiero 
jednak przed nami. Wzdłuż 
budynków 1, 2 i 3 plano-
wana jest budowa dodatko-
wych miejsc parkingowych. 
Wstępem do tych zamie-
rzeń było usunięcie topo-
li zarastających trawniki. 
Drzewa zniknęły, lecz na-
dal trwają zmagania z ich 
odrastającymi korzeniami. 
Najpierw musimy sobie z 

nimi poradzić, a potem do-
piero przystępować do ukła-
dania kostki brukowej – mó-
wi kierownik administracji 
osiedla, Aleksander Meyza.

Chociaż w pobliżu osie-
dla funkcjonuje kilka par-
kingów, a w minionych la-
tach także wzdłuż osie-
dlowych alejek urządzo-
no sporo miejsc postojo-
wych, to jednak ze znale-
zieniem miejsca do parko-
wania, szczególnie w godzi-
nach wieczornego szczytu, 
wciąż bywa trudno. Zwłasz-
cza że często zajmują je róż-
ne pojazdy dostawcze a tak-
że auta należące do lokato-
rów pobliskich bloków dewe-
loperskich. Nowe miejsca, w 
dodatku zlokalizowane bli-
sko spółdzielczych budyn-
ków, z pewnością się więc 
przydadzą. Z przeprowadzo-
nych analiz wynika, że mo-
że tam powstać 45 miejsc 
parkingowych jeśli zostaną 
one usytuowane wzdłuż do-
mów lub nawet 60, jeśli bę-
dą ustawione prostopadle. 
O tym, czy w ogóle budo-
wać tam parkingi oraz w 
jakim wariancie, zdecydują 
mieszkańcy, wypowiadając 
się w ankiecie.

Obecnie największym 
przedsięwzięciem remonto-
wym na osiedlu, realizo-
wanym konsekwentnie już 
trzeci rok, jest komplekso-
we odnawianie klatek scho-
dowych. Prace prowadzo-
ne są z rozmachem i obej-
mują i przebudowę szafek 
licznikowych, wymianę na-
świetli i oświetlenia, mon-

taż drewnianych pochwy-
tów oraz malowanie spe-
cjalnymi trwałymi farbami 
i lakierami.

- Mieszkańcy bardzo so-
bie chwalą taką gruntow-
ną odmianę klatek schodo-
wych, a jeszcze bardziej cie-
szy, że dbają o nie i nie no-
tujemy w nich przypadków 
dewastacji. W tym roku 
chcemy zakończyć moderni-
zowanie klatek schodowych 
na osiedlu. Będą one syste-
matycznie odnawiane w bu-
dynkach 4, 5, 6, 11 i 14 – 
mówi A. Meyza.

Administrację osiedla 
czeka jeszcze w tym roku 
jedna wielka operacja. Upły-

wa pięcioletni termin lega-
lizacji funkcjonujących wo-
domierzy i trzeba dokonać 
wymiany ponad czterech 
tysięcy urządzeń. Ich mon-
taż zostanie przeprowadzo-
ny prawdopodobnie jesie-

nią. Tymczasem, jak zwykle 
z początkiem wiosny, wiele 
uwagi poświęci się stara-
niom o utrzymanie zieleni 
oraz placów zabaw, które są 
chlubą osiedla i przyciągają 
rzesze najmłodszych. 

Nie zapomina się tak-
że o potrzebach tych bar-
dziej dorosłych mieszkań-
ców osiedla. Dla nich urzą-
dzono nowoczesną siłow-
nię, która zostanie dopo-
sażona w dodatkowe urzą-
dzenia zachęcające do ćwi-
czeń i wysiłku fizycznego. 
Do spacerów i aktywnego 
wypoczynku zachęca także 
pobliski lasek Żurawiniec, 
który staraniem społeczni-

ków i naukowców odzyskuje 
dawny blask. Dzięki podję-
tym działaniom ochronnym 
i skierowaniu do niego wód 
deszczowych ma on szansę 
znów stać się enklawą ro-
ślinności torfowiskowej. (i)

Słup zmienił miejsce postoju

Zmodernizowana klatka schodowa 

Nowo zbudowane zejście na ulicę

Żurawiniec w zimowej szacie
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 Święto z piosenką,
czwartki z kijami

8 marca z okazji Dnia Kobiet w klubie Korona na osiedlu 
Bolesława Śmiałego odbył się koncert piosenek Burta Bacha-
racha. Koncert poprowadził Krzysztof Wodniczak, a wystąpili 
Ewelina Rajchel (śpiew), Piotr Schulz (śpiew), Piotr Kałużny 
(piano), Piotr Max Wiśniewski (bas). Sala była wypełniona po 
brzegi, na koncert przybył również zaprzyjaźniony z klubem 
Korona – konsul honorowy Albanii, Jarosław Rosochacki.

W klubie powstały niedawno dwa nowe kółka zainte-
resowań: decoupa-
ge (spotkania pią-
tek, godz. 11) oraz 
turystyczne (ponie-
działki, godz. 9.30). 
Rozpoczęły się tak-
że w czwartki dwa 
cykle, każdy po 10 
zajęć, z nordic wal-
kingu oraz na te-
mat zdrowego krę-
gosłupa. Dla osób 
55+ zajęcia są bez-
płatne. (lklo)

Ligowe zapisy do 31 marca
Rozpoczęły się zapisy do Piątkowskiej Ligi Piłki Nożnej 

edycji 2016. Mecze odbywać się będą na orliku na osiedlu 
Bolesława Chrobrego. Pierwsze już 9 i 10 kwietnia.

Uczestnicy w zależności od wieku (od 2002 r. i starsi) 
podzieleni zostaną na trzy grupy. W każdym zespole roz-
grywać będzie sześciu zawodników.

Przyjmowane będą tylko listy zgłoszeniowe przygoto-
wane przez organizatora rozgrywek PLPN zawierające: 
nazwę drużyny, pisemny wykaz zawodników (do 15 osób), 
obowiązkowe personalia opiekuna zespołu oraz osobne zgo-
dy rodziców (gr. B, C); Dane kapitana należy wpisać na 
pierwszym miejscu.

Wpisowe od drużyny za całą ligę (sezon wiosna, jesień) 
łącznie wynosi:

gr. B – 200 zł, dla drużyn z Piątkowa 160 zł;
gr. C – 250 zł, dla drużyn z Piątkowa 200 zł;
gr. OPEN – 490 zł, dla drużyn z Piątkowa 390 zł;

Informacje i zapisy do dnia 31 marca 2016 r. w Po-
znańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu Bolesława 
Chrobrego 117, p.81: od poniedziałku do piątku w godz. 
9–15, tel. 61 827 22 81; telefon kontaktowy – 662 142 
707, e-mail: sport@psm.poznan.pl

www.psm.poznan.pl

Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza

Nie wystarczy o nas 
słyszeć tu i ówdzie. Trze-
ba do nas po prostu zaj-
rzeć. Tak też postanowi-
li uczniowie – reprezen-
tanci samorządów szkół 
podstawowych z naszych 
okolic, którzy pozytyw-
nie odpowiedzieli na pro-
pozycję spotkania i wraz 
z opiekunami przybyli
do Gimnazjum nr 11 w 
piątkowe popołudnie 19 
lutego (SP nr 17, SP nr 
34, SP nr 48).

Uwaga! Uwaga! Oto Sa-
morząd Uczniowski Gimna-
zjum 11 prezentuje życie na 
co dzień w naszej szkole. Do 
tego mrugają do gości koloro-
we slajdy z prezentacji, gdyż 
tradycją szkoły jest utrwala-
nie tego, co ważne, ciekawe, 
ale też i radosne, twórcze.

Ale, ale... biegnijmy! Szep-
czą słodko igły i nici, ponie-

waż już za moment rozegra 
się jedyny w swoim rodzaju 
wyścig pt. Kto pierwszy przy-
szyje guzik. Organizatorzy z 
zaskoczeniem oglądają mi-
strzowskie pokazy. Okazuje 
się bowiem, że nasi goście 
szyją w sposób biegły i pre-
cyzyjny. Czyż można ich zo-
stawić bez nagród? O tym 
pamięta Ludmiła Śliwień-
ska, która z zespołem koła 
robótek ręcznych zaprasza po 
odbiór prześlicznych zakładek 
do książek. Oczywiście, wyko-
nanych ręcznie.

Wprawdzie popołudnio-
wa pora może nie sprzyjać 
żmudnym obliczeniom, ale w 
kolejnej sali już rozpoczyna 
się kolejna gonitwa. Tym ra-
zem goście stają się wytraw-
nymi matematykami, którzy 
próbują swoich sił w grze 
Żółwik (Mariola Nowak). 
Usatysfakcjonowani wycho-

dzą z figurkami żółwi rozda-
nymi na pamiątkę, choć wia-
domo, że nikt z przybyłych w 
żółwim tempie nie pracował.

Kto głodny? Ależ proszę, 
można się częstować! Na 
pięknym stole stos bagietek, 
które zachęcają przybyłych 
do poczęstunku, tym bar-
dziej że w każdej znajduje się 
słodka czekoladka! Dlaczego? 
Inaczej być nie może, w końcu 
to popularna przekąska fran-
cuska, a my jesteśmy przecież 
w sali, w której Anna Wełnitz 
– wytrawny znawca j. francu-
skiego – wywołuje uśmiechy 
na twarzach gości w trakcie 
quizu pt. Francja elegancja.

Czy zmęczenie dopada go-
ści? O nie, na twarzach ma-
luje się pełne skupienie, po-
nieważ rozpoczynają się wła-
śnie zajęcia koła teatralnego. 
Grupa No name wraz z przy-
byłymi ćwiczy ruch scenicz-

ny do improwizowanej scen-
ki pt. Jedziemy tramwajem. 
Jak to dobrze, że była roz-
grzewka aktorska! Gra wy-
pada tak dobrze, że trzeba 
uważać, aby nie ulec złudze-
niu, że oto naprawdę w sali 
nr 12 odjeżdża z przystanku 
prawdziwy tramwaj (Aneta 
Pluta).

O! Między radosnymi 
uśmiechami przebijają się 
dźwięki dobrej, rytmicznej 
muzyki. Tak, to nasza szkol-
na zumba, która na zakoń-
czenie zaprasza wszystkich, 
a szczególnie uczniów szkół 
podstawowych do optymi-
stycznego tańca w holu (Ro-
mana Graczyk).

Wszystko to zdarzyło się 
19 lutego i ku uciesze orga-
nizatorów zapisało się żywy-
mi wspomnieniami wśród 
wszystkich obecnych. W ca-
łość przedsięwzięcia zaanga-
żowani byli uczniowie z SU 
naszej szkoły i panie opiekun-
ki. Wydarzenie koordynowa-
ła Magdalena Zachman-Sta-
chowska. Zapraszamy na na-
szą stronę internetową www.
g11.com.pl/.

Magdalena Szulerowicz
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KALENDARIUM PSM 
31 marca - zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM

 4 kwietnia - dyżur członków Rady Nadzorczej

 6 kwietnia - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN

 7 kwietnia - Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa RN

12 kwietnia - Komisja Rewizyjna RN

28 kwietnia - zebranie plenarne RN

  

 Z prac Rady Nadzorczej PSM

Dla spółdzielni lokal po banku za drogi

Sąd Rejonowy Poznań 
Stare Miasto w Poznaniu 
postanowieniem z 4 lu-
tego 2016 r. uchylił śro-
dek zapobiegawczy wo-
bec członków Zarządu 
Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, wskazu-
jąc w uzasadnieniu, iż w 
aktualnym stanie sprawy 
brak jest jakichkolwiek 
podstaw dla jego stoso-
wania. Wobec tego preze-
si wrócili do wykonywa-
nia swoich obowiązków 
służbowych, a 25 lute-
go na posiedzeniu Rady 
Nadzorczej PSM człon-
kowie Rady podjęli decy-
zję o wygaśnięciu uchwa-
ły z października 2015 r., 
która wyznaczała dwóch 

jej członków do pełnie-
nia obowiązki członków 
Zarządu PSM. Prezes 
Krzysztof Winiarz po-
dziękował członkom Ra-
dy Nadzorczej za zaufa-
nie w trudnych chwilach.

Tradycyjnie, posiedze-
nie rozpoczęło się od roz-
patrzenia spraw członkow-
skich. Członkowie Rady po-
stanowili wykreślić 6 osób 
zalegających z płaceniem 
czynszu z rejestru człon-
ków PSM-u. Uchylono trzy 
takie uchwały w stosun-
ku do osób, które w cało-
ści spłaciły zadłużenie. Na-
stępnie rozpatrywano spra-
wy członków oczekujących, 
którzy nie wnoszą opłat za 
ich obsługę określonych w 

statucie, nie reagują też 
na przesyłane im propozy-
cje uczestniczenia w prze-
targach na zakup mieszka-
nia. Postanowiono wykre-
ślić 16 członków oczekują-
cych. Spośród dwóch osób, 
które przyszły na posiedze-
nie Rady, jej członkowie 
wykreślili jedną. W dru-
gim przypadku, po wysłu-
chaniu wyjaśnień członka 
oczekującego, Zarząd PSM 
sam wycofał wniosek o wy-
kreślenie.

W gospodarce zasobami 
mieszkaniowymi za dwana-
ście miesięcy 2015 roku na 
większości osiedli, za wyjąt-
kiem os. Bolesława Śmiałe-
go i ul. Grobla, wyniki były 

dodatnie. Ujemne saldo na 
Śmiałym, o czym piszemy 
od wielu miesięcy, spowodo-
wane jest dopłatą do spłaty 
z tytułu wieczystego użyt-
kowania gruntów za 2013 
i 2014 rok. Salda rozliczeń 
gazowych na wszystkich 
osiedlach były dodatnie Je-
śli chodzi o rozliczenia zim-
nej wody, to ujemne salda w 
grudniu były na osiedlach: 
Stefana Batorego, Włady-
sława Jagiełły i Zygmunta 
Starego oraz na ul. Grobla, 
jednak miały one pokrycie 

w rozliczeniach międzyokre-
sowych zimnej wody. Na 
funduszach remontowych 
wszystkie osiedla posiadały 
środki na kontach.

Na osiedlu Stefana Bato-
rego wystawiony na sprze-
daż został 188-metrowy lo-
kal po PKO. Rada Osie-
dla Stefana Batorego podję-
ła uchwałę, by spółdzielnia 
czyniła starania kupna tego 
lokalu. Mógłby on służyć do 
wynajmu na działalność go-
spodarczą, można by go też 
zaadaptować na mieszka-
nia dla osób niepełnospraw-
nych, wejście do niego by-
łoby bez barier architekto-
nicznych – wprost z chod-
nika. Sporządzono wstępne 

szacunki kosztów remonto-
wych i możliwości osiąga-
nia przyszłych zysków. Wy-
wiązała się długa dysku-
sja, czy ryzykować, czy zre-
zygnować. Podjęcie decy-
zji jest trudne, bo niełatwo 
jest oszacować rentowność 
inwestycji. Mogłaby się ona 
zwrócić po 17 latach, a mo-
głaby i jeszcze po dłuższym 
czasie. Ostatecznie, wynik 
głosowania 6:8 przesądził, 
że na razie spółdzielnia nie 
podejmie starań o zakup lo-
kalu. (big)
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Sąd obala prokuratorskie zarzuty

Jaka niegospodarność 
skoro same korzyści?

Rozmowa z Krzysztofem Winiarzem, prezesem Zarządu Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej

- Sąd uchylając decyzję 
prokuratora o zawiesze-
niu członków Zarządu 
PSM w pełnieniu obo-
wiązków, stwierdził wy-
raźnie, że „w aktualnym 
stanie sprawy brak ja-
kichkolwiek podstaw dla 
stosowania środków za-
pobiegawczych”.

- Muszę przyznać, że sąd 
bardzo rzetelnie rozpatrzył 
odwołania moje oraz moje-
go zastępcy od postanowie-
nia prokuratora zawiesza-
jącego nas w czynnościach 
służbowych. Postępowanie 
sądowe trwało prawie trzy 
miesiące na skutek opóź-
nienia przekazania mate-
riałów przez prokuratora. 
W obszernym uzasadnie-
niu decyzji sędzia odniósł 
się merytorycznie do przed-
stawionych przez niego za-
rzutów. Wykazał, że opi-
nia biegłego stanowiąca 
ich podstawę i wyliczająca 

rzekome straty poniesione 
przez spółdzielnię w wyni-
ku umowy zawartej z UWI 
oparta została „na oczy-
wiście błędnym i nieuza-
sadnionym w treści umo-
wy założeniu”. Zdaniem 
sądu, biegły przekroczył 
ramy posiadanych wiado-
mości specjalnych a tak-
że nie uwzględnił ewentu-
alnych korzyści odnoszo-
nych przez spółdzielnię. 
Sąd wskazał, że członkowie 
Zarządu PSM, zawierając 
6 marca 2013 roku umo-
wę z UWI, nie przekroczy-
li swych uprawnień, gdyż 
nieruchomość nie została 
obciążona żadnym prawem 
rzeczowym, czy prawem ob-
ligacyjnym na rzecz UWI, 
a to oznacza że nie było 
potrzeby podejmowania w 
tej sprawie uchwały Rady 
Nadzorczej.

- Tak jednoznaczne 
stanowisko sądu niesie 

Powstał park i plac zabaw

Parking dla mieszkańców osiedla

pewną satysfakcję, jakie 
są jednak źródła konflik-
tu wokół budowy bloków 
Botaniki w sąsiedztwie 
osiedla Bolesława Śmia-
łego?

- PSM to kilkadzie-
siąt tysięcy spółdzielców 
i wśród nich są ludzie, 
którzy z różnych wzglę-

dów, często osobistych in-
teresów, krytykują decyzje 
spółdzielczych władz i chcą 
być w opozycji do nich. 
Niekiedy za wszelką cenę 
chcą wykazać, że tylko oni 
mają rację. Wśród grupy 
osób niezadowolonych na 
osiedlu Bolesława Śmiałe-
go jest szczególnie aktywny 
spółdzielca, który domagał 
się zakupienia przez spół-
dzielnię działki sąsiadują-
cej z osiedlem Śmiałego. 
Według niego można ją by-
ło nabyć od miasta w trybie 
bezprzetargowym. W wyni-
ku poczynionych przez nas 
ustaleń okazało się, że mia-
sto może ją sprzedać tyl-
ko w trybie przetargowym. 
Na to spółdzielni po prostu 
nie stać. Musi ona dzia-
łać w interesie wszystkich 
swych członków i w pierw-
szej kolejności wykupywa-

ne są grunty, na których 
znajdują się budynki. Te 
argumenty jednak go nie 
przekonały i sprawą działki 
oraz podjętej na niej przez 
prywatnego nabywcę inwe-
stycji zainteresował swego 
dobrego znajomego, posła, 
byłego wojewodę i dyrekto-
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Chciałbym płacić według miejskich stawek
Rozmowa z Jackiem Cenkielem, prezesem Zarządu UWI Inwestycje

- Zapytam prowokacyjnie: dlacze-
go, jak to przedstawiano w prasie, 
pan wspólnie z członkami Zarzą-
du Poznańskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej działaliście na jej szkodę?

- Oczywiście nie działaliśmy na szko-
dę, ani nie powstały żadne straty. Po-
twierdził to sąd, wykazując że proku-
ratorskie zarzuty wobec prezesów spół-
dzielni oparte zostały na błędnej opinii 
biegłego. Nagłośniona przez niektóre po-
znańskie media sprawa ma, moim zda-
niem, swoje źródło w niedostatecznym 
przepływie informacji o planowanych 
przedsięwzięciach inwestycyjnych na 
Piątkowie. Do części mieszkańców osie-
dla Bolesława Śmiałego one nie dotarły 
lub zostały przez nich opacznie zrozu-
miane. Na podejrzenia i uwagi podnoszo-
ne przez nich w pismach i skargach kie-
rowanych do różnych instytucji wpływać 
mogły także inne niewyjaśnione konflik-
ty wewnątrz spółdzielni.

- Wokół inwestycji mającej zaowo-
cować mieszkaniami oraz uporząd-
kować zaniedbany przez lata śród-
miejski teren powstał jednak spo-
ry szum.

- Było to dla mnie przykre zaskocze-
nie. Nie spodziewaliśmy się, przystępu-
jąc do wznoszenia budynku na zakupio-
nej działce sąsiadującej z terenami osie-
dla Bolesława Śmiałego, takiego narasta-
nia konfliktu. Podejmując zagospodaro-
wanie zaniedbanego terenu, na którym 
straszyły ruiny nieukończonego gma-
chu szkoły, wiedzieliśmy, że wyniknie 
kwestia zapewnienia dojazdu do ulicy 
Mieszka I. Jest to pewien problem, ale 
zgodnie z prawem można go rozwiązać 
poprzez wystąpienie do sądu o ustano-
wienie drogi koniecznej albo osiągnięcie 
porozumienia z właścicielami sąsiednich 
działek. Wybraliśmy to drugie rozwią-
zanie, zawierając odpowiednie umowy 
z miastem a także z PSM.

- Właśnie, w ocenie krytyków, mia-
sto na nich zyskało, a spółdzielnia 
poniosła straty.

- Nieprawda, chciałbym płacić spół-
dzielni według miejskich stawek. Trzeba 
bowiem pamiętać, że działka miejska, z 
której korzystamy, jest kilka razy więk-
sza niż będąca przedmiotem służebności 
przejazdu część działki PSM. W prze-
liczeniu na metr okazuje się, że teren 
miejski kosztuje nas 77 zł za metr kwa-
dratowy, a spółdzielczy 175 zł za metr. 
A przecież ponadto zobowiązaliśmy się 
jeszcze na rzecz spółdzielni do zbudowa-
nia parkingu, którego część wydzielona 
jest tylko dla mieszkańców osiedla Śmia-
łego a także urządzenia parku, który go-
towy będzie już tej wiosny. Na wniosek 
Rady Osiedla Bolesława Śmiałego prze-
budujemy także altankę śmieciową. To 
niby niewielkie przedsięwzięcie, ale je-
go koszt wyniesie 82 tysiące zł. Wycho-
dząc naprzeciw potrzebom spółdzielców 

zaproponowaliśmy także Radzie możli-
wość poprowadzenia przez nasze dział-
ki drogi dojazdowej od ul. Mieszka I do 
centrum osiedla, co znacznie by ułatwi-
ło spółdzielcom dojazd z miasta do ich 
bloków. Należy także pamiętać o korzy-
ściach, jakie odnosi PSM z tytułu admi-
nistrowania naszymi budynkami.

- Jak w tych negocjacjach oce-
nia pan postawę członków Zarządu 
PSM, którym prokurator a także 
niektórzy spółdzielcy zarzucali nie-
gospodarność?

- Różnica w kosztach opłat za metr 
kwadratowy a także inne wynegocjowa-
ne korzyści PSM powinny przekonać 
każdego. Zarząd spółdzielni naprawdę 
zadbał o interesy spółdzielni. Dobrze, 
że potwierdził to także sąd, który w ob-
szernym uzasadnieniu odniósł się mery-
torycznie do prokuratorskich zarzutów 
i wykazał ich bezzasadność.

- Sprawa jednak nie jest zakoń-
czona.

- Toczy się ona już od ponad dwóch 
lat i jesienią, tuż przed wyborami, na-
brała niezwykłego przyspieszenia. Mam 
nadzieję, że teraz po decyzji sądu zmie-
rzać ona będzie do pozytywnego zakoń-
czenia. Cieszy też postawa autorki kry-

tycznych publikacji w „Głosie Wielkopol-
skim”. Zamieszczenie przez nią informa-
cji o decyzji sądu obalającej prokurator-
skie zarzuty należy docenić, gdyż media 
nieczęsto informują o finale podejmowa-
nych przez nie spraw. Chociaż sprosto-
wania wymagają dwie kwestie zawarte 
w tym artykule. Zaniżono w nim wyso-
kość opłat wpływających do spółdzielni 
z tytułu służebności przechodu i przejaz-
du oraz błędnie stwierdzono, że dopiero 
po publikacjach prasowych zawarto umo-
wy o opłatach za korzystanie ze spółdziel-
czej działki. Odpowiednie umowy między 
UWI i PSM podpisano wcześniej.

- Zyskało także całe Piątkowo. 
- Jestem osobiście z nim związany. 

Na Piątkowie UWI rozpoczynało działal-
ność inwestycyjną, tam stawiamy kolej-
ne domy i zależy mi, by ono się rozwijało 
i piękniało. Każdy, kto widział ten te-
ren przed rozpoczęciem naszej inwestycji 
i obecnie, musi przyznać, że jest tam 
coraz ładniej i wygodniej.  Nie straszą 
już ruiny i chaszcze, za to przybywa ko-
lorowych bloków, zadbanych ulic, chod-
ników, miejsc parkingowych oraz zieleni 
i placów zabaw.

Rozmawiał
Walerian Ignasiak
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ra oddziału NIK, Tadeusza 
Dziubę. Właśnie ten do-
świadczony i ambitny poli-
tyk powiadomił prokuratu-
rę o rzekomych nieprawi-
dłowościach związanych z 
prowadzoną na tej działce 
inwestycją.

- Jak ona przebie-
gała?

- Ponieważ nie było bez-
pośredniego dostępu do 
drogi publicznej i inwestor, 
którym jest spółka UWI In-
westycje, wystąpił do właści-
cieli dwóch sąsiednich dzia-
łek – miasta oraz PSM – o 
odpłatne udzielenie służeb-
ności przechodu i przejaz-
du. Znajdująca się w użyt-
kowaniu wieczystym PSM 
działka jest mała, liczy za-
ledwie 1309 m kw., jednak 
ustanawiając na niej słu-
żebność na 165 m kw. uzy-
skaliśmy znacznie wyższą 
stawkę opłat – 175 zł – niż 
miasto, które jest właści-
cielem drugiej dzierżawio-
nej w całości działki o po-
wierzchni 777 m kw. – 77 
zł za metr. Ponadto, inwe-
stor zobowiązał się do wyko-
nania parkingu, dostępnego 
tylko dla spółdzielców oraz 
parku. Dla realizacji tego 
zadania PSM zawarła umo-
wę z UWI o udostępnieniu 
nieodpłatnie działki „w ce-
lu urządzenia na niej ogól-
nodostępnego parkingu dla 
samochodów osobowych”.

Nieodpłatne udostęp-
nienie w celu zbudowania 
parkingu nie oznaczało w 
żadnym razie rezygnacji 
z opłat z tytułu służebno-
ści przechodu i przejazdu, 
które wynikały z innej umo-
wy. W roku 2014 wyniosły 
one 12 tys. zł. A z uwagi 
na dokonane w ubiegłym 
roku przekształcenia wła-
snościowe terenów w są-
siedztwie osiedla, zgodnie 
z uchwałą Rady Nadzorczej 
PSM zawarte zostały kolej-
ne umowy służebności, któ-
re w sumie przynosić będą 
ponad 28 tys. zł rocznie.

- Co zatem sprawi-
ło, że po ponad dwóch 

latach zajmowania się 
sprawą tej inwestycji 
prokurator zdecydował 
się zawiesić w pełnieniu 
obowiązków pana i pań-
skiego zastępcę?

- Trudno mi oceniać je-
go motywy, ale wiem, że 
miał on pełną wiedzę o umo-
wach, udostępniliśmy mu 
wszelkie dokumenty i udzie-
liliśmy wszelkich wyjaśnień, 
zarówno ze strony PSM, jak 
i UWI. Także podczas prze-
słuchania, które nastąpiło 
bezpośrednio po zatrzyma-
niu mnie o 6 rano, szczegó-
łowo wyjaśniłem wszystkie 
aspekty umów dotyczących 
udostępnienia działki na bu-
dowę parkingu oraz służeb-
ności przechodu i przejaz-
du. Moją argumentację w 
pełni podzielił później sąd. 
Jednak tamtego ranka, a by-
ło to 13 października ubie-
głego roku, prokurator nie 
przejawiał większego nią 
zainteresowania, tylko wy-
ciągnął z biurka przygoto-
wane już postanowienie o 
zawieszeniu mnie w peł-
nieniu obowiązków prezesa 
spółdzielni. Czy to przypa-
dek, że takim zdecydowa-
nym działaniem w sprawie 
zainicjowanej przez donie-
sienie polityka prokurator 
wykazał się na kilka dni 
przed jesiennymi wyborami 
parlamentarnymi?

- Jeszcze większym 
zdecydowaniem wyka-
zał się „Głos Wielkopol-
ski” publikując artykuł 
czyniący z pana niemal 
przestępcę i czarny cha-
rakter.

- Zawarto w nim kłam-
stwa i pomówienia wobec 
mnie oraz – co jest już 
szczególnie niegodziwe – 
mojej żony. Nie prowadzi-
ła ona jakiegoś „blaszaka”, 
który spłonął, ale super-
market o pow. 300 m kw. 
Ja nie znalazłem się w spół-
dzielni z przypadku, jak in-
synuuje autorka, ale wy-
grałem konkurs na preze-
sa ogłoszony w 1994 roku. 
Przy całym szacunku dla 
magazynierów, nie byłem 

też „kierownikiem magazy-
nu płytek”, ale szefem jed-
nej z sześciu w kraju hur-
towni Centrali Materiałów 
Budowlanych. Jestem inży-
nierem z dużym doświad-
czeniem zawodowym, kie-
rowałem firmą zatrudnia-
jącą ponad 130 osób i do-
brych samochodów oraz 
domu dorobiłem się zanim 
przyszedłem do spółdziel-
ni. Do tej negatywnej pre-
zentacji na łamach gazety 
wykorzystano wypowiedzi 
członka spółdzielni, który 
bezzasadnie – co wykazali 
eksperci – domagał się re-
kompensaty za ogrzewanie 
i obniżenia czynszu. Tych 
pomówień nie puszczę pła-
zem i będę dochodził od re-
dakcji odszkodowania. Tym 
bardziej że nie reagowała 
ona na moje maile o spro-
stowanie błędów.

- Ukazał się jednak 
artykuł o pozytywnej dla 
pana decyzji sądu.

- Nawet w nim jednak 
autorka nie daje za wygra-
ną i podaje nieprawdziwą 
informację, że to niby do-
piero po publikacjach ga-
zety PSM zawarła umowę 
z UWI o płatnościach za 
przejazd. Umowa została 
zawarta znacznie wcześniej 
i nierzetelne artykuły do ni-
czego dobrego się nie przy-
czyniły. Wprowadziły wiele 
zamieszania i niepewności, 
a mnie i mojego zastępcę 
kosztowały wiele nerwów. 
A przecież w sprawie bu-
dowy Botaniki, jak i przy 
każdych innych decyzjach 
kierujemy się dobrze ro-
zumianym interesem spół-
dzielni. Najlepszym tego 
potwierdzeniem są jej wy-
niki finansowe, każdego 
roku osiąga ona blisko 5 
mln zysku.

- W prasie pojawił się 
jednak zarzut, że zasia-
da pan w Radzie Nadzor-
czej UWI.

- UWI utworzono w la-
tach dziewięćdziesiątych ja-
ko spółkę PSM oraz kombi-
natów budowlanych. Zgod-
nie z uchwałą spółdziel-

czych władz, w skład jej 
Rady Nadzorczej dla właści-
wego reprezentowania in-
teresów spółdzielni wcho-
dził prezes PSM. Struktu-
ra UWI uległa przekształ-
ceniom i jesienią ubiegłe-
go roku, zgodnie z uchwa-
łą Rady Nadzorczej PSM, 
przestałem być członkiem 
Rady Nadzorczej UWI.

- Kieruje pan spół-
dzielnią od wielu lat, 
każdego roku jest pan 
rozliczany przez spół-
dzielców na walnym 
zgromadzeniu, niekiedy 
padają twarde słowa. 
Jak na tym tle odbie-
ra pan obecne doświad-
czenia?

- Przykre w tej spra-
wie jest przede wszystkim 
to, że prasa i prokuratura 
miały wiedzę i dokumenty, 
a mimo to robiły, co robi-
ły. Czułem się jak w filmie 
„Układ zamknięty”. Tyle, 
że to nie był film, lecz rze-
czywistość. Z naszymi ra-
cjami i argumentami prze-
biliśmy się dopiero w są-
dzie. Docenić jednak nale-
ży postawę członków Rady 
Nadzorczej PSM, którzy 
poczekali na jego decyzje 
i podczas zawieszenia za-
rządu dobrze poprowadzili 
spółdzielcze sprawy.

- Co jednak dalej? 
Prokuratura ponoć nie 
rezygnuje…

- W sprawie budowy 
Botaniki nie ma niepra-
widłowości, żadnego dru-
giego dna. Umowy twar-
do wynegocjowane z UWI 
są korzystne dla spółdziel-
ni. Przynoszą tysiące zło-
tych rocznie z tytułu słu-
żebności oraz administro-
wania budynkami Botani-
ki, mieszkańcy Śmiałego zy-
skali drogę, park i parking. 
A na zaniedbanym terenie, 
gdzie straszyła ruina szkoły 
i krzaki, wyrastają kolejne 
kolorowe domy. Jaka więc 
niegospodarność, skoro nie 
ma żadnych strat, ale są sa-
me korzyści? 

Rozmawiał
Walerian Ignasiak

Jaka niegospodarność 
skoro same korzyści?
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Kluczyki do dwóch samochodów 
zostały wręczone kolejnym zwycięz-
com w Narodowej Loterii Parago-
nowej. Zwycięskie paragony zosta-
ły wylosowane 18 stycznia 2016 r. 
podczas comiesięcznego losowania 
nagród w loterii. 

Ze zwycięzcami spotkał się minister 
finansów, Paweł Szałamacha. Podczas 
krótkiej rozmowy pogratulował wygra-
nej i zachęcał rodzinę oraz znajomych 
zwycięzców do wzięcia udziału w loterii.

- Analizujemy skutki loterii. Już dzi-
siaj widzimy, że zwiększa się liczba za-
rejestrowanych kas fiskalnych. Prawdo-
podobnie na przełomie kwietnia i maja 
będziemy mieli wyniki naszych analiz – 
powiedział wiceminister Leszek Skiba.

Nagrodę główną (Opel Astra), za 
„grudniowy” paragon, odebrał pan Ro-
man z miejscowości Szałsza spod Gliwic. 

W loterii zgłosił prawie 500 paragonów 
fiskalnych, z czego 139 w grudniu – je-
den z nich okazał się zwycięski (wszyst-
kich zarejestrowanych w grudniu para-
gonów było 13,5 mln).

Nagrodę specjalną (Opel Insignia) 
odebrała pani Grażyna z Częstochowy. 
Nagroda specjalna została wylosowana 
tylko spośród paragonów pochodzących 
z branży „fryzjerstwo i pozostałe zabie-
gi kosmetyczne”. Branża ta była premio-
wana od października do grudnia 2015 
r. – Nie śledziłam losowań, bo nie do 
końca wierzyłam, że mogę wygrać. By-
ło to dla mnie duże zaskoczenie” – po-
wiedziała pani Grażyna, odbierając klu-
czyki do samochodu.

***
Narodowa Loteria Paragonowa to ak-

cja edukacyjna Ministerstwa Finansów, 
która ma uświadomić Polakom, jak waż-

na jest ich rola w kształtowaniu uczci-
wego obrotu gospodarczego. Biorąc pa-
ragon wspierasz uczciwych przedsiębior-
ców i uczciwą konkurencję między nimi. 
Akcja cieszy się dużym zainteresowa-
niem: od października do grudnia Pola-
cy zarejestrowali prawie 46 milionów pa-
ragonów fiskalnych, z czego 1 milion po-
chodził z branży „fryzjerstwo i pozostałe 
zabiegi kosmetyczne”. Branże usługowe 
premiowane w loterii zostały wytypowa-
ne w związku z wprowadzeniem w 2015 
roku bezwzględnego obowiązku rejestro-
wania sprzedaży na kasach fiskalnych 
m.in. u fryzjerów, kosmetyczek, lekarzy 
i mechaników. Wybierając branże pre-
miowane kierowano się powszechnością 
i dostępnością usług. Ponadto, jak wynika 
z badań realizowanych dla Ministerstwa 
Finansów, Polacy nie mają nawyków bra-
nia paragonu, zwłaszcza za usługi.

Kwiecień to miesiąc, w którym 
nawet najbardziej oporni muszą 
zabrać się za liczenie podatków. 
Aby ułatwić to zadanie, urząd skar-
bowy na Piątkowie mieszczący się 
przy ul. Wojciechowskiego w sobo-
tę, 16 kwietnia, organizuje Dzień 

Otwarty. Tego dnia urzędnicy cze-
kać będą na zainteresowanych w 
godz. 9-13.

Masz pytania do rocznego rozli-
czenia podatku? Skorzystaj z aplikacji 
pytaniowej Szybki PIT, a odpowiedzi 
udzielą ci eksperci Krajowej Informa-

cji Podatkowej (KIP). W 2015 r. z ich 
pomocy skorzystało ponad cztery ty-
siące podatników.

Administracja podatkowa zaprasza 
do skorzystania z aplikacji pytaniowej 
na stronie Szybki PIT (link otwiera no-
we okno w innym serwisie).

Trzydzieści dni – ty-
le ma trwać maksymal-
ny czas zwrotu nadpłaty 
podatku dla rodzin wie-
lodzietnych, które rozli-
czą się elektronicznie z 
urzędem skarbowym. Za 
sprawność wypłat będą 
odpowiadać naczelnicy 
urzędów, a pomoże w tym 
specjalne narzędzie infor-
matyczne.

Przyspieszony tryb 
zwrotu nadpłaty dla podat-
ników, którzy są uprawnieni 
do korzystania z rządowego 

programu dla rodzin wielo-
dzietnych, to 30 dni od dnia 
złożenia zeznania podatko-
wego drogą elektroniczną. 
Ministerstwo Finansów, tak 
jak w ubiegłym roku, zobo-
wiązało naczelników urzę-
dów skarbowych do spraw-
nego zorganizowania tego 
procesu.

Aby to ułatwić, resort fi-
nansów wykorzysta specjal-
ne narzędzie informatyczne. 
Umożliwia ono bieżące mo-
nitorowanie elektronicznych 
zeznań rocznych, w których 

wykazano nadpłatę podatku, 
związaną z ulgą prorodzinną 
z tytułu wychowywania mini-
mum trojga dzieci. Wówczas 
system automatycznie wska-
zuje tych podatników, którzy 
są obsługiwani preferencyj-
nie, a zarazem zgodnie z prze-
pisami prawa.

Ale także pozostali po-
datnicy, którzy posiadają 
Kartę Dużej Rodziny, ale 
nie odliczają w swoim ze-
znaniu podatkowym (złożo-
nym drogą elektroniczną) 
ulgi prorodzinnej z tytułu 

wychowywania co najmniej 
trojga dzieci, mogą liczyć 
na podobne ułatwienia. Wy-
starczy, że zawiadomią swój 
urząd skarbowy o posiada-
niu karty.

Wystarczy w elektronicz-
nych deklaracjach PIT-36 i 
PIT-37 w polach (odpowied-
nio) 327 i 141 poinformo-
wać o korzystaniu z Karty 
Dużej Rodziny. Pozwoli to 
urzędom skarbow ym obsłu-
giwać takie zeznania według 
przyspieszonej ścieżki zwro-
tu nadpłaty.

Ministerstwo Finan-
sów ostrzega przed e-
-mailami informującymi 
o „zadłużeniu w De-
partamencie Podatku”, 
podpisanymi imieniem 
i nazwiskiem dyrekto-
ra Departamentu Podat-
ków Sektorowych, Lo-
kalnych oraz Podatku 
od Gier w Ministerstwie 
Finansów.

Ministerstwo Finansów 
nie jest autorem poniższe-
go e-maila (pisownia orygi-
nalna):

 Czekają na podatników

Szybszy zwrot podatku dla dużych rodzin

Narodowa Loteria Paragonowa

Nagrod y odebrane

 Uwaga na fałszywki
„Szanowny Podatniku
Spieszymy poinformo-

wać, że za czwarty kwartał 
2015 r. ma Pan (i) zadłuże-
nie w Departamencie Podat-
ku. W przypadku jeśli zadłu-
żenie nie zostanie umorzone 
w ciągu miesiąca od dnia po-
wiadomienia, będziemy mu-
sieli skierować sprawę do ko-
mornika sądowego i sporzą-
dzić akt o ściąganie środków 
pieniężnych z konta banko-
wego. Nr aktu 27850109PL 
(załączony do e-maila).

Justyna Przekopiak
Tel.: (22) 694 5804

Fax +48 (22) 694 4103”
***

Urząd Skarbowy Po-
znań Winogrady prze-
strzega też przed wia-
domościami SMS, któ-
re rozsyłają podmioty 
wykorzystujące popular-
ność Narodowej Loterii 
Paragonowej, aby wyłu-
dzić pieniądze.

Organizatorzy loterii 
oraz administracja podat-

kowa nie rozsyłają wiado-
mości SMS o treści:

„NARODOWY KON-
KURS PARAGONOWY. 
Dzwoniliśmy, gdyż masz 
SZCZESLIWY PARAGON 
i możesz zamienić  go na 
ZWROT KWOTY 500ZL! 
TERAZ ZA DARMO odpisz: 
AC na 60177”

Organizator Narodowej 
Loterii Paragonowej w dniu 
losowania wysyła do zwy-
cięzców e-maila, a następ-
nego dnia kontaktuje się te-
lefonicznie.
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Prosto z miasta 

Hejtu naszego powszedniego
Niesamowitą karierę 

robi dzisiaj hejt. Dla je-
go zwolenników i wytwór-
ców, jak i tych, którzy go 
nienawidzą, czyli hejterów 
hejtu, stał się on interne-
towym chlebem powsze-
dnim. Chcąc nie chcąc, 
wędrując po sieci, mu-
szą go konsumować. Ale 
z ekranów komputerów 
zaczyna się on także wy-
lewać na ulice i… płoty. 
To na ogrodzeniu prezy-
denckiej posesji niedawno 
ktoś kolejny raz napisał, 
co myśli o obecnym wło-
darzu Poznania.


Ludzie przez wieki nie 

wiedzieli, że są zdolni do 
hejtowania na taką skalę. 
Oczywiście, wielu z nich 
zawsze kogoś czy czegoś 
nienawidziło, ale z powia-
domieniem o tym innych 
miewało spore trudności. 
Krytykę i niezgodę czy 
też negatywny stosunek 
do władców można było 
mniej czy bardziej udolnie 
wykrzyczeć, ale chętnych 
do słuchania było niewie-

lu, a i skutki dla krzy-
czącego bywały opłaka-
ne. Każda władza zawsze 
miała sposoby, by przeko-
nać delikwenta do zamilk-
nięcia. Wynalazek pisma 
a potem druku znacznie 
ułatwił życie wszelkiej ma-
ści niezadowolonym i kry-
tykom. Mogli oni ukryć 
się pod pseudonimami i 
przelewać na papier ob-
razoburcze myśli. Wypro-
dukowana przez nich „bi-
buła” bywała szeroko kol-
portowana i stawała się 
niekiedy zaczynem zmian. 
Wymagało to wprawdzie 
nieco wysiłku i odwagi, 
jednak chętnych do pisa-
nia rewolucyjnych odezw, 
ale też paszkwili i pamfle-
tów, nigdy nie brakowało.


Prawdziwy raj dla 

przeróżnych malkonten-
tów, krytyków i niena-
wistników, zwanych no-
wocześnie hejterami, na-
stał jednak dopiero wraz 
z upowszechnieniem się 
internetu. Po nim moż-
na hulać do woli, doło-

żyć komu się tylko zapra-
gnie i kiedy się tylko za-
chce. Równie ostro moż-
na obsobaczyć zwykłego 
Kowalskiego, jak i prezy-
denta, prezesa czy swego 
szefa albo nawet święte-
go. Można się przejechać 
po ich wyglądzie, ubio-
rze, zachowaniu albo wy-
rwanych wypowiedziach, 
można ich obśmiać i wy-
szydzić na całego. Na 
ich durnym tle można 
błysnąć własnym intelek-
tem, dowcipem, wykazać 
się elokwencją i logiką, 
a wszystko to uczynić – 
siedząc wygodnie przed 
tabletem czy kompute-
rem. Co więcej, swoimi 
nie zawsze najmądrzejszy-
mi przemyśleniami moż-
na szybko podzielić się w 
sieci z innymi jej użytkow-
nikami, czyniąc to anoni-
mowo lub eksponując wła-
sne nazwisko. To my nie 
ryzykując prawie niczym, 
decydujemy kliknięciem, 
kogo polubimy, a komu 
tak dołożymy, że aż mu 
pójdzie w pięty. Oczywi-

ście, chwalić to powinni 
nas za nasze wpisy, który-
mi ostro i bezpardonowo 
rozprawiamy się z wszyst-
kimi, którzy nam podpa-
dli lub których po prostu 
nie lubimy.


Jeśli jeszcze nie chwa-

lą, to tylko kwestia czasu. 
Wkrótce docenią prawdzi-
wych hejterów, zresztą róż-
ne agencje PR czy nawet 
partie już korzystają z ich 
usług. Hejt ma bowiem 
przyszłość i nic go nie po-
wstrzyma. Już rozwija się 
szybciej od internetu. Co 
gorsza, również do niego 
stosuje się prawo Gresha-
ma-Kopernika, oznaczają-
ce że gorszy, ostrzejszy hejt 
wypiera ten lepszy(?) nieco 
delikatniejszy. Przygotuj-
my się więc na najgorsze. 
Chociaż, czy w tej dziedzi-
nie może nas jeszcze coś 
zaskoczyć? Człowiekiem je-
stem i wiem, co ludziom 
może chodzić po głowach. 
A przecież, co w głowach, 
to wkrótce i w internecie.

WIST

  

Patroni ulic piątkowskich
Franciszek Firlik (1909–1941)

Ulica Franciszka Firli-
ka znajduje się na pogra-
niczu osiedla Bolesława 
Chrobrego, stanowi prze-
dłużenie ul. Mariana Jaro-
czyńskiego. Jej patron był 
działaczem harcerskim i 
niepodległościowym.

Urodził się 17 stycz-
nia 1909 roku w Brono-
wie koło Ostrowa Wiel-
kopolskiego, uczył się 
w Kórniku i w Pozna-
niu. W latach 1925–1928 
zdobywał wykształcenie 
w Państwowym Semina-
rium Nauczycielskim w 
Poznaniu, a potem pra-
cował jako nauczyciel w 
Zbąszyniu. W pięć lat 
później eksternistycznie 
złożył egzamin dojrzało-

ści w poznańskim gimna-
zjum im. G. Bergera (przy 
ul. Strzeleckiej), a potem 
podjął studia na Wydzia-
le Matematyczno-Przy-
rodniczym Uniwersytetu 
Poznańskiego; ukończył 
je w 1937 roku.

Wielką pasją F. Firlika 
było harcerstwo. W ZHP 
był od 1922 roku, wkrót-
ce został drużynowym, 
a w 1931 roku harcmi-
strzem. Kierował polskimi 
zgrupowaniami harcerski-
mi  w Gödöllo i w Spale, 
był też m.in. delegowany 
do działalności harcerskiej 
wśród Polonii amerykań-
skiej. Politycznie związał 
się ze Stronnictwem Na-
rodowym.

W 1939 roku wrócił 
do kraju i został prze-
szkolony w zakresie dy-
wersji pozafrontowej. Po 
klęsce wrześniowej wszedł 
w skład „Ojczyzny” – naj-
większej organizacji kon-
spiracyjnej w okupowanej 
Wielkopolsce; przypusz-
czalnie utrzymywał też 
kontakty z podziemnym 
ruchem harcerskim. Wy-
siedlony w 1940 roku wraz 
z rodziną do Jędrzejowa, 
wkrótce nielegalnie wró-
cił do Kraju Warty i za-
czął działalność w Związ-
ku Walki Zbrojnej. Był 
też komendantem Chorą-
gwi Wielkopolskiej Sza-
rych Szeregów. W kwiet-
niu lub czerwcu 1941 ro-

ku został aresztowany w 
wyniku denuncjacji agen-
ta gestapo. Osadzony w 
Poznaniu, został podda-
ny brutalnemu śledztwu i 
torturom. Nikogo jednak 
nie wydał, popełnił samo-
bójstwo w poznańskiej sie-
dzibie Geheimestaatspoli-
zei w Domu Żołnierza. Po-
śmiertnie był odznaczony 
Orderem Virtuti Militari 
V klasy, Srebrnym Krzy-
żem Zasługi z Miecza-
mi, Krzyżem Walecznych 
oraz Krzyżem Armii Kra-
jowej. Dziś F. Firlik jest 
jednym z głównych boha-
terów harcerstwa wielko-
polskiego.

Marek  Rezler
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KLUB LITERACKI 

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

5 IV 2016 o godz. 18 (wtorek) X Jubileuszowe Młode Pióra – 
turniej jednego wiersza i warsztaty literackie szkół ponadpod-
stawowych. Prosimy o przyniesienie jednego utworu w 5 egz. 
Każdy egzemplarz podpisany imieniem, nazwiskiem autora, 
personaliami nauczyciela – opiekuna, adresem szkoły. Tel. or-
ganizatora: 61 8330483. Nagrody, wyróżnienia, szansa publi-
kacji.
19 IV 2016 o godz. 18 (wtorek) Opowieści, anegdoty o pi-
sarzach – prosimy o czytanie… Pogodna Muza Zygmun-
ta Dekierta. Marek J. Stachowiak – harmonijka ustna.
Zapraszamy do publikacji w „Protokole Kulturalnym”. Spo-
tkania w „Dąbrówce”, os. Bolesława Chrobrego 117. Pro-
wadzi Jerzy Grupiński.

Dni otwarte 
w Gimnazjum nr 11 i XV LO

Jak zwykle wiosną, w placówkach oświatowych rozpo-
czyna się akcja otwartych drzwi mająca ułatwić uczniom 
i rodzicom wybór miejsca przyszłej edukacji.

Gimnazjum nr 11 na osiedlu Bolesława Chrobrego 107 
zaprasza na Drzwi Otwarte 1 kwietnia w godz. 17.30-19.30. 
– Jeśli chcesz uczyć się w przyjaznej szkole, rozwijać swe 
pasje i zainteresowania, a przede wszystkim zdobywać 
rzetelną wiedzę – dołącz do nas – przekonują dyrekcja 
 i uczniowie Gimnazjum nr 11.

Również nauczyciele i uczniowie XV LO zapraszają do 
odwiedzenia swej szkoły podczas Drzwi Otwartych, które 
odbędą się 8 i 22 kwietnia w godz. 17 -19.

 Jak nie pomagać osobie uzależnionej?
Trudno jest patrzeć na cierpienia osoby uzależ-

nionej, którą się kocha i która usiłuje przestać pić, 
przyjmować leki czy narkotyki, albo usiłuje odmó-
wić sobie „jednej” gry w kasynie, ale nie potrafi 
zrobić tego skutecznie. Tak bardzo chciałoby się 
jej pomóc, było już tak wiele prób, a efektu nieste-
ty nie widać.

Przykro jest też, kiedy bliska osoba staje się przy-
czyną kolejnych nieprzyjemnych, a nawet groźnych sy-
tuacji, albo kiedy kochający człowiek staje się spraw-
cą przemocy psychicznej, częstokroć też fizycznej, 
a bliskie osoby jej ofiarami. Możliwości bezpośrednie-
go oddziaływania na drugiego dorosłego człowieka są 
niewielkie.

Wpływać pośrednio
Na inne osoby możemy wpływać tylko w spo-

sób pośredni, czyli poprzez zmianę własnej postawy 
względem nich. Mamy wtedy szansę na zmianę w za-
chowaniach drugiej osoby, szczególnie wówczas, kie-
dy istnieją powiązania rodzinne, emocjonalne czy fi-
nansowe. Odwołując się do metafory pracy zegarka, 
gdzie cały mechanizm (w tym przypadku rodzina i in-
ne bliskie osoby) składa się z pojedynczych trybów 
(żona, mąż, dzieci, dziadkowie, przyjaciele, itp.), któ-
re zazębiają się i obracają w tym samym rytmie. Tak 
jak alkoholik, narkoman czy nałogowy hazardzista (je-
den z trybów) potrafi wymusić wygodne dla siebie ob-
roty innych trybów, tak samo członkowie rodziny i in-
ne bliskie osoby (pozostałe tryby) są przecież w sta-
nie wpłynąć na niego i doprowadzając do podporząd-
kowania się określonemu przez nich wspólnie rytmo-
wi. Szanse na powodzenie całej akcji są tym większe, 
im więcej członków rodziny i osób bliskich (więcej try-
bów) uczestniczy w tym przedsięwzięciu i im lepiej ze 
sobą współpracuje.

By zegarek zaczął działać
Alkoholizm (czy inne uzależnienia) to choroby prze-

wlekłe i aby pomóc w wyzdrowieniu, trzeba zaakcepto-
wać ten fakt oraz przestać się wstydzić, nie traktując al-
koholizmu (czy innego uzależnienia) tak jakby był hań-
bą dla rodziny. Jest to bowiem jedna z wielu chorób, 
a powrót do zdrowia jest możliwy, podobnie jak w więk-
szości innych chorób.

Osoby uzależnionej nie należy traktować jak niegrzecz-
nego dziecka, bo przecież nie postępuje się tak, kiedy ktoś 
cierpi na jakąkolwiek inną chorobę. Nie ma sensu robienie 
wyrzutów i wdawanie się w kłótnie, szczególnie wówczas, 
kiedy osoba znajduje się pod wpływem alkoholu czy in-
nych środków odurzających. Używanie szantażu w formie: 
gdybyś mnie naprawdę kochał, to przestałbyś pić... nicze-

go nie zmienia, a jedynie zwiększa poczucie winy, nie mó-
wi się przecież: gdybyś mnie kochał, nie przeziębiłbyś się.

Także wygłaszanie kazań i robienie wykładów przez 
osobę współuzależnioną nie ma również większego 
sensu, ponieważ uzależniony prawdopodobnie wie już 
to wszystko, o czym chcemy mu powiedzieć. Takie za-
chowanie może natomiast sprowokować go do dalszych 
kłamstw i wymusić obietnice, których nie będzie w stanie 
dotrzymać. Nie należy też przyjmować obietnic, o których 
wiadomo, że nie będą możliwe do spełnienia w danym 
momencie. Dając się okłamywać i udając że wierzy się 
w kłamstwa, można doprowadzić do tego, że uzależnio-
ny dojdzie do przekonania, że potrafi przechytrzyć swo-
ich bliskich. Wypowiadanie gróźb, których nie jest się 
w stanie spełnić, pozwala osobie uzależnionej sądzić, że 
osoba grożąca nie traktuje poważnie swoich słów.

Nie kontrolować
Nie warto kontrolować i sprawdzać, ile osoba pije, 

bowiem i tak nie ma szans na to, aby wiedzieć o wszyst-
kim, a szukanie schowanego alkoholu zmusza alkoho-
lika do ciągłego wymyślania nowych kryjówek. Chowa-
nie i wylewanie alkoholu jedynie skłania alkoholika do 
bardziej desperackich prób zdobycia go, a przecież wia-
domo, że w końcu i tak znajdzie sposób, aby się napić. 
Gdy przyjdzie nam do głowy wspólne picie alkoholu, by 
alkoholik wypił go mniej, to ten fakt tylko odwlecze mo-
ment, w którym zdecyduje się poprosić o pomoc.

By pomóc osobie uzależnionej ważne jest, by nie 
robić za nią niczego, co mogłaby zrobić sama. Także 
usuwanie problemów, chronienie przed ponoszeniem 
konsekwencji swoich własnych nieodpowiedzialnych 
zachowań (np. nieobecności w pracy czy spłaty zacią-
gniętych pożyczek) przez najbliższe osoby przekreślają 
szansę na to, aby alkoholik zauważył, do czego dopro-
wadziło go picie i aby zechciał zmienić swoje dotych-
czasowe postępowanie.

Terapia osób uzależnionych należy do terapii długo-
trwałych i nie należy oczekiwać natychmiastowego wy-
leczenia, bowiem – tak jak w każdej przewlekłej choro-
bie – okres leczenia i rekonwalescencji jest długi, a na-
wroty choroby są możliwe. Sposób, w jaki możemy po-
móc osobie uzależnionej, to udzielanie wsparcia i zro-
zumienie podczas podejmowanych prób zaprzestania 
picia i utrzymywania się w trzeźwości.

Małgorzata Remlein
psycholog

Autorka tekstu jest psychologiem. Prowadzi psychoterapię 
indywidualną osób dorosłych oraz terapię par. 

Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń lękowych.
Gabinet Psychologiczny – 660 140 488 

lub www.malgorzataremlein.pl
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Krzyżówka
z Echem

Rozwiązanie krzyżów-
ki z poprzedniego numeru 
brzmiało: Prosto z Piątkowa.

BARAN (21.03 - 20.04). Po zimie uzbierało się wew chałupie wiele, 
zbyrów i klamotów, które najlepiej wyćpnąć na gemyle, a wew pokojach 
i szafonierkach zaprowadzić porzundek.

BYK (21.04 - 21.05). Skapną ci fest wojaże po ciepłych krajach ze 
starą eką, będziecie się bachać i nygusować. Ino się nie staluj i bacz, byś na 
balangach zdrowia i bejmów nie przenorał.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Zamiast ciągłego nygusowania, gania-
nia po marketach abo glapienia się wew komputer, lepiej przyłóż się aku-
ratnie do roboty. A wnet skapnie ci wuchta bejmów.

RAK (22.06 - 22.07). Słonyszko i coraz cieplejsze dni warto wyko-
rzystać na wygib za miasto lub spotkanie z wiarą. Zez tego lofrowania 
i blubrania mogą wyniknąć fi fne pomysły na dobry interes.

LEW (23.07 - 22.08). Daj se już spokój z tym ciągłym bręczeniem 
i rozmymłaniem. Jesteś szportowny szczun, masz fi fa do wielu rzeczy i jak 
się akuratnie przyłożysz, wnet uzorgujesz bejmy.

PANNA (23.08 - 22.09). Ale zaś na początku wiosny fest rajza ci się 
szykuje. Ino zaś na tych balangach za frechownie se nie poczynaj, bo jesz-
cze w kalafę zarobisz i poruty se narobisz.

WAGA (23.09 - 22.10). Przyłóż się akuratnie do porzundków wew 
domu a także zaprowadzenia ładu we wszelkich kwitach i rachunkach, 
a zaś potem wszystko będzie już proste i łatwe.

SKORPION (23.10 - 22.11). Zez kolejnych dobrych zmian wew ro-
bocie wyjdzie tyle co zwykle, czyli nic dobrego. Ino będziesz musiał cha-
pać za dwóch abo i trzech, ale dasz radę.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Zamiast się borchać na chlabrę i zimno, 
lepiej pomyśl o jakim wygibie do ciepłych krajów albo chociaż nad morze. 
Wiosenne lofrowanie będzie całkiem fest.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Skapnie ci fest propozycja zmiany 
roboty. Bez wielkiego stalowania się i mądrowania zabieraj się z fi fem do 
chapania, a sukces będzie murowany.

WODNIK (21.01 - 20.02). Wew robocie za wiela nie blubraj ani tyż 
się przed wiarą nie staluj. Całkiem spokojnie, z wielką rułą rób swoje, 
a szybko uzorgujesz wuchtę bejmów.

RYBY (21.02 - 20.03). Bez to glapienie się wew telewizor abo kom-
puter ino głupie, chociaż cołkiem przyjemne, myśli do łba ci przychodzą. 
Ale lepiej się ustatkuj i żadnych brewerii nie wyczyniaj.

Wiara ino wew te gwiazdy szpycuje, kalafy zadziyro jak kejter do księżyca abo w cajtungi je ciyngiem wtyko. Nasze „Echo” tyż gorsze nie 
może być i swój horoskop musi mieć leżeć na zadniej stronie. Blubry o przyszłości im barzy tajemnicze, tym prawdziwsze, dlatego podajemy je po 
naszymu. Jeśli ktoś nie rozumie, niech mu gzuby abo jaki wuja objaśni. 

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 117, pokój 81, www.echopiatkowa.pl,
e-mail: echopiatkowa@o2.pl. Dyżur red. poniedziałki 16.30 - 17.00. Druk: Drukarnia Colgraf. Nakład 3000 egz.
Przedruk z Echa Piątkowa dozwolony wyłącznie z podaniem źródła. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do opracowania 
redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów. 

Gwiazdy mówią... po naszymu  

Krzyżówka nr 4

HUMORKI
Dyrektor szkoły wzywa 

nauczyciela od wuefu:
- Panie Fąfara, doszły 

mnie informacje, że na base-
nie wszystkie pana podopiecz-
ne były w bikini. To jest nie 
do pomyślenia, one powinny 
mieć stroje jednoczęściowe!!!

- To którą część mają 
zdjąć, panie dyrektorze?


- Dzieci, jakie miasto jest 

stolicą Angoli?
Tylko Jasiu ma rękę w 

górze.
- No Jasiu, odpowiedz, co 

jest stolicą Angoli.
- Londyn?!?


- Panie doktorze, wyle-

czy mnie pan z bezsenności?
- Tak, ale najpierw trze-

ba ustalić i zlikwidować przy-
czynę.

- Oj, lepie nie… Żona jest 
tak bardzo przywiązana do 
naszego dziecka…

1 2 3 4 5 6 7

8

9 10 11 12 13 14 15
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Pojechali do Rygi 
po srebro i brąz

Dwa medale wywalczyli zawodnicy Klubu Sportowego 
Sobieski Poznań na rozgrywanych w Rydze Mistrzostwach 
Europy w Zapasach. Drugie miejsce i srebrny medal zdo-
był w kat. 80 kg Edgar Babayan, a trzecie miejsce i me-
dal brązowy – Tadeusz Michalik w kat. 85 kg.

W trzydziestoletniej historii KS Sobieski Poznań to naj-
większy sukces w gronie seniorów. Mistrzostwa Starego 
Kontynentu były ostatnim sprawdzianem przed turnieja-
mi kwalifikacyjnymi do Igrzysk Olimpijskich 2016 w Rio, 
które swym patronatem objęła PSM w Poznaniu.   

Tomek Rosada

Edgar Babayan i Tadeusz Michalik z medalami

Sobieski drużynowo 
z brązem 

211 zawodników i zawodniczek stawiło się na Międzywo-
jewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Sumo. Reprezen-
tanci z Wielkopolski, Lubuskiego, Zachodniopomorskiego 
i Pomorskiego rywalizowali w 10 kategoriach wagowych 
z podziałem na młodzików i młodziczki.

KS Sobieski Poznań wywalczył w klasyfikacji drużyno-
wej III miejsce.

Patronat na zawodami objęła PSM, która ufundowa-
ła pamiątkowe medale i puchary dla najlepszych zawod-
ników.

Tomek Rosada
Fot. – Andrzej Słabęcki

Medale dla kadetek
Dwa medale 

przywiozły pod-
opieczne trenera 
Andrzeja Erberta 
z rozgrywanego w 
Siedlcach Pucha-
ru Polski Kadetek. 
Pierwsze miejsce 
w kat. 49 kg wy-
walczyła Amanda 
Nowak, a trzecie 
miejsce zajęła We-
ronika Szukała w 

kat. 60 kg. Wyjazd na zawody odbył się przy wsparciu PSM.
Tomek Rosada

Fot. – Andrzej Erbert

Srebrna Karolina 
z Chrobrego

Dwa medale w Pucharze Polski Seniorek w Sumo roz-
grywanych w Krotoszynie wywalczyła mieszkanka osiedla 
Bolesława Chrobrego – Karolina Nogaj. Zawodniczka KS 
Sobieski Poznań dwa razy stawała na podium, wywalcza-
jąc srebrne medale w kategoriach 80 kg i 95 kg.

Tomek Rosada 

  

  

Weronika Szukała i Amanda Nowak 

ŻWIRKI I MUCHOMORKIGREEN SQUAD

Zawodnicy naszej ligi
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Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A, 
tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28

*dotyczy rozmiaru 24 i 31 cm

OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU
WSZYSTKIE PIZZE -25%* 

oferta obowiązuje w lokalu i na wynos 
bez dowozu

 

Kangur w bibliotece 
szkolnej?

W bibliotece im. Emilii Waśniowskiej w Szkole 
Podstawowej nr 34 gościły już różne zwierzęta, m.in. 
boa dusiciel, skunksy, agama brodata, świnia domo-
wa. Tym razem prezes Stowarzyszenia na Rzecz Re-
habilitacji, Ekologii i Ratowania Zwierząt Rzeźnych 
BENEK przywiózł na zajęcia walabię Benettę.

Uczniowie klas trzecich i szóstych poznali zwyczaje dzi-
ko żyjących kangurów oraz problemy związane z opieką 
nad zwierzętami egzotycznymi. Plastuś został odchowa-
ny na mleku zastępczym, ponieważ matka go odrzuciła. 
W czytelni czuł się świetnie, chodził swobodnie między 
uczniami i żywo reagował na ich zachowanie.

Michał Bednarek obiecał kolejne spotkania w szkole. 
Ciekawe, z jakim zwierzęciem przyjdzie…

Magdalena Kozłowska

 Przedszkolaki jedzą odpowiedzialnie

W Przedszkolu nr 174 „Królewny Śnieżki” na osiedlu Jana 
III Sobieskiego wszystkie przedszkolaki wiedzą, co to znaczy 
jeść odpowiedzialnie. Uczestniczą bowiem w międzynarodo-
wym projekcie „Eat Responsibly – Jedzmy odpowiedzialnie”.

Dzieci wiedzą, co to znaczy odpowiedzialne jedzenie. 
Uświadamiają sobie istotę świadomego odżywiania. Spo-
żywają owoce ze swojego regionu. Kształtują w sobie zdro-

we nawyki żywieniowe. Uwrażliwiają się na 
biedę i problem głodu na świecie. Własno-
ręcznie tworzą kolorowe sałatki owocowe, 
pyszne surówki. Chronią się przed katarem, 
tworząc „bomby witaminowe”.

Wybrana grupa rezerwuje sobie jeden 
dzień w miesiącu i tworzy z panią kuchar-
ką obiadowe menu dla całego przedszko-
la. Dzieci zaglądają do kuchennych zaka-
marków, szukając witamin. Pewnego dnia 
znalazły dużą liczbę dyń, które podarował 
jeden z rodziców. Odwiedzają gospodar-
stwa agroturystyczne. Swoją wiedzę grun-
tują na przedszkolnych warsztatach kuli-
narnych. (marz)


