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ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY 

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

tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28

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

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

i szkolenia

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

lek. stomatolog Ewa Marcinkowska 

os. St. Batorego 58 (budynek ATANER 2000) 

    Gabinet czynny: 

           poniedziałek - piątek: 9.30-12.30 

                                                 16.00-20.00             

           sobota: 9.30-14.00 

PROMOCJA! 
Emeryci i studenci – 20% zniżki  

na zabiegi stomatologiczne 

Składamy życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych 
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny 

i wiarą w sens życia. 
Pogody w sercu i radości 

oraz smacznego Święconego w gronie rodziny i bliskich

Zarząd, Rada Nadzorcza
i administracje osiedli 

Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
oraz redakcja Echa Piątkowa
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Piątkowianie w czołówce piłkarskiej

W rok Drewnianej Kozy z amuletem 

Od 1998 roku wydawnictwo 
Halszka publikuje chińskie ho-
roskopy – krótkie podręczniki 
astrologii chińskiej autorstwa Jac-
ka Kryga. Najnowszy, „2015 – 
Rok Drewnianej Kozy” ukazał się 
przed 19 lutego, czyli dniem, kie-
dy Chińczycy świętowali tegorocz-
ny Nowy Rok. Można go było na-
być 27 lutego podczas spotkania 
z Jackiem Krygiem w Dąbrówce.

Autor opowiadał o tym, że w Chi-
nach wierzy się, że wszelkie stare spra-
wy należy porzucić wraz z odejściem 

roku poprzedniego oraz że należy jak 
najlepiej przygotować się do tego, co 
czeka świat, kraj, społeczność, rodzinę 
a także każdego z nas w nadchodzącym 
okresie. Na tradycyjne zwyczaje powita-
nia nowego władcy, czyli zwierzęcia zo-
diakalnego, Chińczycy przeznaczają co 
najmniej dwa tygodnie. J. Kryg uważa, 
że w tych odmiennych systemach my-
ślenia należy z życzliwością poszukać 
czegoś dla siebie, czegoś co jest nam 
wspólne. Życie analizowane przez pry-
zmat astrologii jawi się bogatsze i peł-
niejsze, choćby dlatego że ma się moż-
liwość poznania czasami bardzo ukry-
tych przez podświadomość skłonności.

Pod rządami Drewnianej Kozy bę-
dziemy się radować i smucić aż do 7 lu-
tego 2016 roku. Jaki – zdaniem astro-
logów – będzie to rok? Należy oczeki-
wać więcej kłopotów niż w minionym 
roku. Możemy spodziewać się trzęsień 
ziemi, zawaleń budynków, lawin błot-
nych czy w ogóle obsunięć ziemi. Szy-
kuje się wyjątkowo suchy rok. Będzie 
to korzystny rok na zawieranie mał-

żeństw, a nawet staranie się o potom-
ka. Będzie dobry też dla przedsięwzięć 
związanych ze sztuką. Jedną z najważ-
niejszych cech optymistycznej Kozy 
jest, obok jej ruchliwości, umiłowanie 
spokojnego życia. Będzie więc więcej 
czasu na odpoczynek i relaks. Koza 
przy tym jest kapryśna, więc nie za-
braknie spektakularnych gaf, uniesień 
i upadków znanych ludzi. Realizowa-
nie marzeń można odłożyć na kolejne 
lata. Finansowo rok nie najlepszy, ale 
z tendencją zwyżkową. Będzie to do-
bry rok dla ludzi pomysłowych, który 
w twórczy sposób będą chcieli rozwią-
zać pojawiające się kłopoty. Reasumu-
jąc, bez znaczących wydarzeń, ale du-
żych możliwości i powolnego postępu.

J. Kryg omówił prognozy dla po-
szczególnych znaków zodiaku, najważ-
niejsze zagrożenia i sposoby radzenia 
sobie z nimi. Przybyli zadawali wie-
le pytań, podchodzili z dystansem do 
przestróg, i… wybierali amulety chro-
niące przed zagrożeniami. Może dla-
tego, że były po prostu ładne… (maja)

Podczas ferii zimowych roze-
grano XXXVI Halowy Turniej Pił-
ki Nożnej Szkół Podstawowych pod 
patronatem Głosu Wielkopolskiego 
„Zima w mieście 2015” – CHWIAŁ-
KA B. Turniej organizował Wydział 
Sportu Urzędu Miasta Poznania, a 
wykonawcą zadania był Uczniow-
ski Klub Sportowy „ŚMIAŁY” przy 
Szkole Podstawowej nr 34 w Po-
znaniu.

W pierwszym tygodniu mecze roz-
grywały zespoły z grupy mistrzow-
skiej w trzech kategoriach wiekowych: 
2002/2003, 2004/2005, 2006/2007. Wy-
startowało 16 zespołów.

A oto wyniki końcowe dla drużyn 
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Wśród zespołów rocznika 2002/2003 
drugie miejsce zajął BAD-BOYS 34, któ-
rego trenerką jest Monika Rex. Najlep-
szym bramkarzem został Mikołaj Bob-
kowski z PSM BAD-BOYS 34

Wśród zespołów rocznika 
2004/2005 trzecie miejsce zajął 
PSM „ŚMIAŁY” 34 trenowany 
przez Leszka Partyńskiego. Pią-
ta była drużyna PSM CHROBRY, 
również trenowana przez Leszka 
Partyńskiego. Najlepszym strzel-
cem został Jakub Kieliszewski z 
PSM CHROBRY (15 bramek).

W grupie rocznika 2006/2007 
szóste miejsce zajął PSM BATO-
RY.

W drugim tygodniu ferii 

rozgrywano turniej pocieszenia, tak-
że w trzech kategoriach wiekowych: 
2002/2003, 2004/2005, 2006/2007. 
Łącznie zgłosiło się 11 drużyn.

W rocznikach 2002/2003 pierwsze 
miejsce zajął PSM BAD-BOYS 34 tre-
nowany przez Monikę Rex. Najlepszym 
strzelcem został Michał Ciszewski z 
PSM BAD-BOYS 34 (16 bramek), naj-
lepszym bramkarzem – Dominik Woź-
niak z PSM BAD-BOYS 3.

W rocznikach 2004/2005 drugie 
miejsce zajął PSM ŚMIAŁY 34, a czwar-
te PSM CHROBRY, obie drużyny treno-
wane przez Leszka Partyńskiego.

W kategorii rocznik 2006/2007 dru-
gie miejsce wywalczyła drużyna PSM 
BATORY, a trzecie PSM FERIE 2015, 
również obie trenowane przez Leszka 
Partyńskiego. Najlepszym zawodnikiem 
został Jakub Sobczak z PSM BATORY.

Głównymi organizatorami turnieju 
byli PSM z Piątkowa i WZPN. Łącznie 
w obydwu turniejach zagrało sześć dru-

żyn z PSM na Piątkowie. Dla wszyst-
kich trzech pierwszych zespołów w 
każdej kategorii wiekowej PSM ufun-
dowała łącznie 100 medali, a puchary 
ufundował WZPN. Pozostali fundato-
rzy nagród to: Administracja osiedla 
Bolesława Śmiałego, GOLS-PLUS, 
FORT COLMB – Poznań, ENERGO 
– SPAW i Zakład Budowlano-Drogo-
wy „BRUK”.

Krzysztof Rex
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Poznań, os. Przyjaźni 21N/144
obok kliniki weterynaryjnej i „Netto”

codziennie od godz. 8.00
Wystawiam recepty ulgowe

Rejestracja: tel. 601 81 99 26
tel. 61 823 01 63

LECZENIE: trądziku, łuszczycy, 
grzybicy, alergii, chorób skóry, 
włosów i paznokci, chorób prze-
noszonych drogą płciową

USUWANIE: kurzajek, brodawek, 
kłykcin, włókniaków, naczynia-
ków, mięczaków zakaźnych itp.

Przeprowadzki prywatne i firmowe
Sprzedaż kartonów przeprowadzkowych
Usługi transportowe (pianina)
Przenoszenie mebli

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

  

  

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

                  tel. 601 999 570 
 

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

ul. Dzięgielowa 27

Sklep 
warzywno-owocowy
Poznań, os. Batorego 

75 i 15c
Zaprasza:

-  warzywa i owoce 
z własnego 
gospodarstwa 
rolno-sadowniczego, 

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

sob. 8-14

MULTIAGENCJA
Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, grupowe 

Kredytowanie polis: 11 rat 
Odszkodowania komunikacyjne

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

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

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

Klub Odkrywców i Reporterów 
zaprasza 31 marca

Wszystkich zainteresowanych odkrywaniem i opi-
sywaniem świata, w którym żyjemy serdecznie zapra-
szamy na inauguracyjne spotkanie Klubu Odkryw-
ców i Reporterów, które odbędzie się we wtorek, 31 
marca, o godz. 16.00 w Piątkowskim Centrum Kul-
tury „Dąbrówka”.

KOiR jest nową inicjatywą Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej oraz PCK „Dąbrówka” i „Echa Piątkowa” 
skierowaną do wszystkich, którzy mają dziennikarskie pa-
sje i chcą się dzielić wrażeniami z życia na piątkowskich 
osiedlach a także z wypraw dalekich i bliskich, którzy chcą 
opisywać zdarzenia i miejsca warte poznania. Szczególnie 
zapraszamy nauczycieli oraz uczniów i studentów zainte-
resowanych dziennikarstwem, redagujących gazetki czy za-
mieszczających publikacje w internecie. W ramach KOiR 
będziemy poszerzać wiedzę o funkcjonowaniu współczes-
nych mediów oraz spotykać się z ciekawymi ludźmi, zna-
nymi podróżnikami i reporterami. Chcemy wymieniać się 
doświadczeniami oraz pomysłami na ciekawe wyprawy 
i popularyzowanie Poznania.  Zamierzamy też przygotowy-
wać wspólnie wydawnictwa odkrywające uroki i tajemnice 
Piątkowa, a najciekawsze publikacje członków klubu będą 
zamieszczane na łamach „Echa Piątkowa”, którego redak-
cja patronuje klubowi.

Do udziału w pracach klubu gorąco zapraszamy piątkow-
skie placówki oświatowe. W wielu z nich działają szkolne 
redakcje, w których nie brak dziennikarskich talentów. Za-
chęcamy młodych redaktorów oraz nauczycieli do współpra-
cy z KOiR. Działając wspólnie, możemy sprawniej zrealizo-
wać dziennikarskie plany, zyskać większy odzew mieszkań-
ców oraz lepiej popularyzować walory Piątkowa i okolic.

Wszystkich ludzi pióra, amatorów wypraw, odkryw-
ców z reporterską pasją, redaktorów i opiekunów szkol-
nych gazetek zapraszamy na spotkanie 31 marca do PCK 
„Dąbrówka”. Dodatkowe informacje na temat KOiR – tel. 
501 354 108. 

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

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

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

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

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

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

Rozmowa z Piotrem Starzyńskim, 
dyrektorem Piątkowskiego Centrum Kultury „Dąbrówka”
Czasami można usły-
szeć wątpliwości, czy 
osiedlowe domy kultu-
ry są jeszcze potrzebne?

- Najlepszą odpowie-
dzią jest zainteresowanie 
mieszkańców. Chętnych do 
uczestnictwa w zajęciach 
kulturalnych nie braku-
je. Tak jest w naszej piąt-
kowskiej „Dąbrówce”, a za-
pewne także w podobnych 
placówkach miejskich czy 
spółdzielczych. Moim zda-
niem, domy kultury speł-
niają bardzo ważne funkcje 
edukacyjne, umożliwiają 
kontakt z różnymi forma-
mi aktywności twórczej, 
przybliżają plastykę, mu-
zykę i teatr. Jest to szcze-
gólnie ważne obecnie, gdy 
na taką pracę u podstaw 
brakuje czasu i środków w 
szkołach a także niekiedy 
w rodzinach. W „Dąbrów-
ce” staramy się właśnie jak 
najlepiej wypełniać tę kul-
turotwórczą rolę, poprzez 
między innymi umożliwia-
nie bezpośrednich kontak-
tów z twórcami oraz stwa-
rzanie możliwości do ak-
tywnego włączania się w 
różne działania twórcze.
I jak się to udaje, czy 
mieszkańcy Piątkowa 
chętnie uczestniczą w 
tych kulturalnych przed-
sięwzięciach?

- W „Dąbrówce” ruch 
jest właściwie od świtu do 
zmroku. W różnorodnych 
zajęciach biorą udział lu-
dzie w różnym wieku, choć 
oczywiście najwięcej pro-
pozycji kierowanych jest 
do dzieci i młodzieży. Na-
sza oferta kulturalna wy-
daje się szeroka i zróżnico-
wana, chociaż mogłaby za-
pewne być jeszcze szersza, 
ale ograniczają nas wa-
runki lokalowe i finanso-
we. Przyjęliśmy założenie, 
może nieco dyskusyjne, 
że udział w większości za-
jęć jest odpłatny. Na Piąt-
kowie jest też organizowa-
nych wiele imprez i festy-
nów bezpłatnych, są prze-
cież Dni Piątkowa oraz 
imprezy osiedlowe otwar-

te dla wszystkich miesz-
kańców. Jednak forma od-
płatności skłania tych, któ-
rzy zdecydują się na udział 
w zajęciach, do większej 
aktywności i rzetelności. 
„Darmochy” nikt nie ceni 
i nie szanuje. Musimy mieć 
też świadomość, że wszyst-
ko, także działalność kul-
turalna, dzisiaj kosztuje i 
my też w „Dąbrówce” mu-
simy liczyć koszty oraz 
poszukiwać różnych źró-
deł finansowania. Poznań-
ska Spółdzielnia Mieszka-
niowa utrzymuje budynek 
i przeznacza na wspar-
cie działalności kulturalnej 
140 tysięcy złotych rocz-
nie. Z tych środków dofi-
nansowywany jest m. in. 
udział dzieci spółdzielców 
w organizowanych podczas 
ferii półkoloniach, a tak-
że wiele innych przedsię-
wzięć, np. koncerty. Do-
datkowe środki trzeba jed-
nak wygospodarowywać 
poprzez opłaty za udział 
w zajęciach oraz wynajem 
sal i pomieszczeń.
Co się w nich dzieje?

- Najbardziej jest zna-
na sala widowiskowa, któ-
ra może pomieścić ok. 200 
osób i odbywają się w niej 
koncerty oraz przedstawie-
nia, na które zaproszenia 
rozchodzą się bardzo szyb-
ko. Bywa także wynajmo-
wana na konferencje i spo-
tkania. Od niedawna odby-
wają się w niej comiesięcz-
ne wykłady w ramach Uni-
wersytetu Piątkowskiego. 
Sporą popularność zyska-
ło też korzystające z niej 
kino „Pro publico” prezen-
tujące filmy o tematyce 
chrześcijańskiej oraz Teatr 
MplusM. Na okrągło wyko-
rzystywana jest odnowio-
na sala taneczna, w któ-
rej pracują nie tylko różne 
grupy tancerzy, ale także 
miłośnicy fitnessu czy tai 
chi. Ruch panuje także w 
pracowniach plastycznych, 
a najlepszym potwierdze-
niem artystycznych talen-
tów są liczne nagrody i dy-
plomy zdobywane na róż-

nych konkursach i przeglą-
dach plastycznych.
Jednak o wielkich suk-
cesach „Dąbrówki” jak-
by trochę cicho.

- Nie nastawiamy się 
na spektakularne wyda-
rzenia, o których głośno w 
mediach, ale na działania 
edukacyjne. Może rzeczy-
wiście trochę brakuje nam 
takiej kulturalnej wizytów-
ki, która byłaby kojarzona 
z Dąbrówką” i Piątkowem 
– choćby własnej strony in-
ternetowej. Jednak w po-
znańskim środowisku kul-
turalnym wszyscy dobrze 
wiedzą, ile ciekawego i 
wartościowego dzieje się w 
„Dąbrówce”. Tu przystań 
znalazły Klub Literacki, 
plastyka, zespoły tanecz-
ne, muzyczne i teatralne. 
Chociaż trochę szkoda, że 
w znacznej mierze niektó-
re formy działają na wła-
sny rachunek i na własną 

popularność. „Dąbrówka” 
jest dla nich przede wszyst-
kim miejscem, w którym 
wynajmują pomieszczenia. 
Dobrze więc byłoby budo-
wać silniejsze więzi tych 
młodych twórców z Piąt-
kowem.
Jaką pan widzi „Dą-
brówkę” w przyszłości?

- Z pewnością przyda-
ło by się więcej oraz le-
piej wyposażonych sal, ale 
remont czy przebudowa 
obiektu zależy od decyzji 
władz spółdzielni. Najważ-
niejsze, żeby w „Dąbrów-
ce”, która jest jedynym do-
mem kultury na osiedlach 
zamieszkanych przez kil-
kadziesiąt tysięcy miesz-
kańców, nadal było wiele 
ciekawych imprez i zajęć, 
żeby była atrakcyjna i jak 
najwięcej ludzi ją odwie-
dzało oraz żeby tętniło w 
niej życie kulturalne Piąt-
kowa. (i)

Platforma ELF24 – w trosce 
o bezpiecze stwo mieszka ców osiedli

Poczucie bezpiecze stwa we w asnym miesz-
kaniu to gwarant spokoju i zadowolenia 
mieszka ców ca ego osiedla. Jako wielolet-
ni rzeczoznawcy systemów zabezpiecze , za-
rz dzaj cy firm  z ponad 20-letnim do wiad-
czeniem, obserwujemy, jak sprawnie dzia a-
j  dzi  systemy bezpiecze stwa. S  aktywne 
natychmiastowo i pozostawiaj  bardzo niski, 
wr cz minimalny, próg b du. 

Dzisiejsza technika pozwala na sprawne zintegrowanie systemów, co u atwia zarz -
dzanie budynkiem lub ca ym zespo em budynków, a nawet kilkoma osiedlami naraz. Po-
zwala mieszka com w ko cu poczu  si  bezpiecznie we w asnym domu i nie obawia  
si  o mieszkanie pozostawione bez opieki np. podczas wakacji. Wiedza i do wiadcze-
nie zgromadzone przez tyle lat umo liwi o nam stworzenie zintegrowanej Platformy 
Elf24, która pozwala skutecznie zabezpieczy  budynki, osiedla oraz przede wszystkim 
ich mieszka ców.  

Poprzez nasz  platform  mo emy sterowa :
domofonem - zyskujemy mo liwo  przekierowania po czenia na telefon komórkowy 
oraz regulacji parametrów centrali domofonowej,
drzwiami - mo emy m.in. zarz dza  elektrozaczepem w celu zwolnienia zamkni -
cia drzwi,
monitoringiem personalnym - platforma pozwala nam na lokalizacj , kontrol  stanu 
zdrowia cz onków rodziny, daje te  mo liwo  wezwania pomocy przez naci ni cie 
jednego przycisku alarmowego,
systemami alarmowymi - mo emy monitorowa  central  alarmow , czujki ruchu, 
zalania, gazu, dymu oraz wiele innych,
inteligentnym domem - sterujemy urz dzeniami na zasadzie w cz/wy cz, regulujemy 
nat enia pr du, czy ogrzewania.
o wietleniem energooszcz dnym na klatce schodowej, czy w piwnicy - platforma da-
je nam mo liwo  sterowania urz dzeniami na zasadzie w cz/wy cz oraz regulacji 
nat enia pr du.

Z po ród wymienionych cech innowacyjnej Platformy Elf24, na szczególn  uwag  
zas uguje funkcja Monitoringu Personalnego. Dzi ki niej osoby starsze, chore, czy te  
mieszkaj ce samotnie mog  przebywa  w domu, nie obawiaj c si  o swoje bezpiecze -
stwo. Urz dzenia noszone na szyi lub przy pasku posiadaj  przycisk pomocy.  

Kiedy co  si  wydarzy (po lizgni cie, upadek, napa  czy jakakolwiek sytuacja za-
gra aj ca yciu), mo emy za pomoc  przycisku powiadomi  trzy wybrane osoby poprzez 
wiadomo  SMS. Otrzymaj  one informacj  wraz z lokalizacj  Podopiecznego na mapie.

Urz dzenie posiada te  funkcj  wykrywania upadku i informuje trzy wybrane oso-
by bez ingerencji Podopiecznego - na wypadek, gdyby nie by  w stanie si gn  po urz -
dzenie lub by  nieprzytomny. Monitoring Personalny z powodzeniem u ywany jest w 
krajach zachodnich i dlatego zdecydowali my si  przybli y  go tak e naszym rodakom.

Projekt jest wspó finansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZ  PRZYSZ O

echoreklama marzec 2015.indd   7 2015-03-13   04:53:09
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Powstaje książka o Piątkowie

Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że 
zgodnie z paragrafem 106 Statutu Spółdzielni i uchwałą nr 18 
Rady Nadzorczej PSM z dnia 27 marca 2008 r. Walne Zgroma-
dzenie jest podzielone na części. Poszczególne części Walne-
go Zgromadzenia odbędą się zgodnie z następującym porząd-
kiem obrad:

Porządek obrad:
 1.  Otwarcie obrad części Walnego Zgromadzenia członków
  -  wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia,
  -  wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej, 
  -  wybór komisji wnioskowej.
 2.  Przyjęcie porządku obrad części Walnego Zgromadze-

nia członków.
 3.  Rozpatrzenie odwołań członków Spółdzielni od uchwał 

Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w sprawie pozbawienia członkostwa:

  uchwały RN nr  13 z dnia 27.  2. 2014 roku,
  uchwały RN nr  32 z dnia 27.  3. 2014 roku,
  uchwały RN nr  52 z dnia 24.  4. 2014 roku,
  uchwały RN nr  60 z dnia 29.  5. 2014 roku,
  uchwały RN nr 102 z dnia 25.  9. 2014 roku,
  uchwały RN nr 116 z dnia 30. 10. 2014 roku,
  uchwały RN nr  98 z dnia 25.  9. 2014 roku,
  uchwały RN nr 127 z dnia 18. 12. 2014 roku.
 4.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2014 

rok oraz informacja Kierownika Administracji z działalno-
ści w 2014 roku w zakresie dotyczącym danej części Wal-
nego Zgromadzenia.

 5.  Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalno-
ści za 2014 rok.

 6.  Informacja z badania sprawozdania finansowego Spół-
dzielni za 2014 rok.

 7.  Podjęcie uchwał w sprawach:
  a)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdziel-

ni za 2014 r.,
  b)  zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spół-

dzielni za 2014 r.,
  c)  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 

2014 r.,
  a)  udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy 

zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie 
od 1. 7. 2015 r. do 30. 6. 2016 r.

 9.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bi-
lansowej Spółdzielni  za 2014 rok.

10.  Zmiana § 116 ust. 1 Statutu Poznańskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej poprzez zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej.

11.  Informacja Komisji Wnioskowej.
12.   Zakończenie części Walnego Zgromadzenia członków.

Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z sprawozdaniami i pro-
jektami uchwał, które będą przedmiotem obrad. Materiały wyłożone 
będą w siedzibie Spółdzielni w Poznaniu, os. Bolesława Chrobre-
go 117 i w administracji osiedla zgodnie z § 111 Statutu Spółdziel-
ni oraz na stronie internetowej Spółdzielni (www.psm.poznan.pl po 
zalogowaniu się do informacji czynszowej).

Na Zebranie prosimy zabrać legitymację członkowską lub kar-
tę identyfikacyjną Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i dowód 

tożsamości.
Terminarz zebrań poszczególnych części 

Walnego Zgromadzenia:
 dla członków mieszkających na os. Jana III Sobieskiego, Ma-

rysieńki i Baranowo
w dniu 8. 4. 2015 r. godz. 1700, miejsce: Klub Sportowy 
„Sobieski” na osiedlu Jana III Sobieskiego 22 w Poznaniu,
 dla członków mieszkających na os. Władysława Łokietka,
 w dniu 10. 4. 2015 r. godz. 1700, miejsce: Zespół Szkolno-Przed-
szkolny nr 1 na osiedlu Władysława Łokietka w Poznaniu,
 dla członków mieszkających na os. Bolesława Chrobrego i ul. 

Grobla 11-13,
w dniu 13. 4. 2015 r. godz. 1700, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 
17 na osiedlu Bolesława Chrobrego w Poznaniu,
 dla członków mieszkających na os. Władysława Jagiełły i Zyg-

munta Starego i członków oczekujących,
w dniu 15. 4. 2015 r. godz. 1700, miejsce: Piątkowskie Centrum 
Kultury „Dąbrówka” na osiedlu Bolesława Chrobrego 120 w Po-
znaniu,
 dla członków mieszkających na os. Stefana Batorego,
w dniu 17. 4. 2015 r. godz. 1700, miejsce: Gimnazjum nr 12 na 
osiedlu Stefana Batorego 101 w Poznaniu,
 dla członków mieszkających na os. Bolesława Śmiałego,
w dniu 20. 4. 2015 r. godz. 1700, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 
34 na osiedlu Bolesława Śmiałego w Poznaniu.

Zarząd
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Prezydenckie konsultacje na Łokietka
Prezydent Poznania Jacek Jaśko-

wiak uczestniczył 12 marca w konsul-
tacjach społecznych z mieszkańcami 
Naramowic i Piątkowa. Debata odby-
ła się w Szkole Podstawowej nr 35 na 
osiedlu Władysława Łokietka, a jej te-
matyka koncentrowała się wokół pro-
blemów komunikacyjnych. Po raz ko-
lejny powróciła kwestia tramwaju do 
Naramowic, ale chyba nikt nie ma złu-
dzeń, że uda się go szybko zbudować, 
choćby nawet z pomocą unijnego do-
finansowania.

Uczestnicy spotkania zgłaszali 
więc wiele propozycji dotyczących 
zmian w organizacji ruchu oraz prze-
biegu tras autobusowych, które ich 

zdaniem powinny usprawnić komu-
nikację. Wskazywano, że postulowa-
ne utworzenie gimnazjum w rejonie 
Naramowic też zmniejszy obciążenie 
ul. Naramowickiej, gdyż mniej ludzi 
będzie dojeżdżać w godzinach szczytu 
do śródmieścia. Domagano się także 
rozbudowy ścieżek rowerowych oraz 
objęcia skuteczniejszą ochroną la-
sku Żurawiniec. Przedstawiciele PSM 
przypomnieli o obietnicy władz miej-
skich zbudowania oświetlenia na uli-
cy dojazdowej do zespołu szkół na 
osiedlu Łokietka a także dopytywa-
li, kto ponosi odpowiedzialność za 
szkody wyrządzane w mieście przez 
zwierzęta leśne. Watahy dzików da-

wały się w ostatnich latach we znaki 
spółdzielczym trawnikom i drzewom.

Prezydent z uwagą odnosił się do 
zgłaszanych propozycji, podkreślał że 
warto rozmawiać, bo mieszkańcy najle-
piej wiedzą, jak rozwiązywać doskwiera-
jące im problemy. Zachęcał, by radni z 
rady osiedla, samorządu pomocniczego 
miasta Poznania, opracowali i przedsta-
wili władzom miasta plan przedsięwzięć 
możliwych do zrealizowania w krótkim 
okresie czasu oraz zadań długofalowych. 
Taki program działań z pewnością samo-
rządowcy przedstawią, zresztą nie raz 
na różnych spotkaniach o nich już mó-
wiono, tylko co z niego i kiedy zostanie 
zrealizowane?  (i)

W związku z zamiarem 
wydania książki o Piątko-
wie, kierownictwo PSM 
zwróciło się do Klubu Li-
terackiego o współpracę i 
zbieranie materiałów. Opie-

kun klubu prosi o składa-
nie związanych z tym te-
matem: opowiadań, wspo-
mnień, wierszy lirycznych, 
satyrycznych, fraszek itp. 
Także starych zdjęć, rysun-

ków i innych pamiątek. Mi-
le będą widziane elementy 
charakterystyczne dla Piąt-
kowa: wieże, PST, osiedla, 
bloki, itp. Przesyłane ma-
teriały powinny zawierać 

adres mailowy, pocztowy i 
numer telefoniczny autora. 
Należy je przekazywać do 
rąk opiekuna Klubu Lite-
rackiego, Jerzego Grupiń-
skiego. (na) 

Walne Zgromadzenie PSM 
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POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

PIĄTKOWSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
ZAPISY - EDYCJA 2015

MECZE ROZGRYWANE BĘDĄ NA BOISKU TYPU ORLIK NA OBCH
 PODZIAŁ NA GRUPY WIEKOWE:
  GRUPA B – roczniki 1999 - 2001    (rozgrywa 6 zawodników),
  GRUPA C – roczniki 1996 - 1998     (rozgrywa 6 zawodników),
  GRUPA OPEN – roczniki 1995 i starsi    (rozgrywa 6 zawodników),

Przyjmowane będą tylko listy zgłoszeniowe przygotowane
przez organizatora rozgrywek PLPN zawierające:
- nazwę drużyny;
- pisemny wykaz zawodników (15 osób);
- obowiązkowe podpisy rodziców, oraz personalia opiekuna zespołu (gr. B, C);

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 – 450 zł,  dla drużyn z Piątkowa 360 zł;

INFORMACJE I ZAPISY DO DNIA 3 KWIETNIA 2015 r. w POZNAŃSKIEJ 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ na osiedlu Bolesława Chrobrego 117, p.80/81:
1. Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00, tel. 61 827 22 81;
2. Telefon kontaktowy – 662 142 707, e-mail: sport@psm.poznan.pl

PIERWSZE MECZE JUŻ OD 11/12 KWIETNIA

ZAPRASZAMY DO GRY W LIDZE NA ORLIKU!!!
www.psm.poznan.pl

GRUPA  B 
Lp. Nazwa drużyny li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
1 UKS 12 BATORY II 21 49 179 110 69
2 UKS 12 BATORY VI 21 39 168 124 44
3 TG SOKÓŁ POZNAŃ WI-

NIARY
21 39 87 77 10

4 AVENGERS 21 36 154 116 38
5 WALENIE BONIN 20 36 87 70 17
6 FANTASTYCZNA 9 21 36 106 118 -12 1wo/1p
7 TECHNICZNY POKER 21 31 106 97 9 1wo/1p
8 MŁODZI PIĄTKOWO JR 21 30 99 108 -9
9 Z BUTA WJEŻDŻAM 21 29 80 81 -1

10 UKS 12 BATORY III 20 28 110 128 -18
11 UKS 12 BATORY IV 21 26 101 106 -5
12 UKS 12 BATORY I 21 24 101 114 -13
13 UKS 12 BATORY V 21 15 73 114 -41
14 ARMIA SP 21 6 71 159 -88 1p

GRUPA  C 
1 BATORY IV 19 49 146 67 79
2 EVERYBODY WINOGRADY 19 39 113 57 56
3 FC STRZESZYN 19 31 93 80 13
4 TECHNICZNI FANTAŚCI 

PODOLANY
19 28 85 78 7

5 AVADAKADABRA 19 18 78 91 -13

6 SPARTA PIĄTKOWO 19 3 38 172 -134 1wo
7 FC BALETSY 18 19 69 77 -8 6wo

GRUPA OPEN 
1 CZERWONE DIABŁY 26 63 175 81 94
2 AC MATERACE 26 63 156 82 74 1p
3 BALBINA 26 61 146 64 82
4 FC NOWA WIEŚ 26 60 164 108 56
5 BRYGADA NDW POZNAŃ 26 54 124 87 37
6 MIDAS POZNAŃ 27 52 164 96 68
7 LAMBADA 27 44 140 118 22
8 EVERYBODY WINOGRADY 25 39 114 136 -22
9 TĘGIE PYTONY 26 37 124 141 -17

10 GREEN SQUAD 27 36 114 125 -11
11 HETMANIA POZNAŃ 30 27 113 141 -28 7wo
12 PRIMO 26 38 121 116 5
13 KRC AUTO 25 32 140 151 -11
14 PI - KO TEAM 25 30 87 91 -4
15 WUCHTA WIARY 25 30 98 123 -25
16 BLUE DEVILS 25 27 103 148 -45
17 FLORIAN SUCHY LAS 25 26 122 157 -35 1wo/1p
18 LE GRAND SALON 25 21 87 170 -83 1p
19 MOBIL POZNAŃ 26 17 95 131 -36
20 BAYERN POZNAŃ 25 15 89 142 -53 2wo/1p
21 SPARTANIE 25 15 89 157 -68 1wo

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Piątkowska Liga Halowej Piłki Nożnej
Tabela po meczach rozegranych 8. 3. 2015 r.

Dane kapitana
wpisać na

pierwszym miejscu.
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Rozpocznij przygodę z zapasami!

Zapaśnicy 
przywieźli medale

Drzwi Otwarte 
w Gimnazjum 
na Batorego

W roku szkolnym 2015/2016 Gimnazjum nr 12 
im. Jacka Kuronia na os. Stefana Batorego w Poz-
naniu planuje otwarcie oddziałów ogólnych oraz 
klasy sportowej o profilu pływanie z elementa-
mi waterpolo i ratownictwa wodnego oraz zapasy.

Szkoła oferuje naukę wg programów autorskich, 
m.in. artystycznego Nowe Media, matematyki oraz 
języka angielskiego.

Proces dydaktyczny i wychowawczy wsparty jest 
nową metodą pracy z uczniem – tutoring – rozwi-
jającą talenty i zainteresowania uczniów, pomaga-
jącą odnaleźć im swoją ścieżkę rozwoju osobiste-
go i edukacyjnego.

Placówka proponuje także bogatą ofertę zajęć 
pozalekcyjnych.

Gimnazjum zaprasza 
na Drzwi Otwarte 

9 i 15 kwietnia w godz. 18-20.
Więcej informacji na www.gimnazjum12.pl

W sobotę, 28 marca, z okazji XXX lat funkcjono-
wania Klubu Sportowego Sobieski Poznań odbędą 
się jubileuszowe zawody.

Początki sekcji zapaśniczej KS Sobieski Poznań datuje 
się na 1985 rok. Wtedy to z inicjatywy Józefa Moczyńskie-
go została utworzona Sekcja Zapaśnicza przy Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej W roku 1986 została ona prze-
mianowana na Klub Sportowy „Sobieski” Poznań. Przez 
30 lat działalności klub wychował wielu wspaniałych spor-
towców reprezentujących Polskę na najważniejszych im-
prezach na świecie.

Tymczasem KS Sobieski Poznań wraz z Gimnazjum nr 
12 na os. Stefana Batorego ogłaszają nabór do klasy spor-
towej o profilu zapaśniczym oraz pływackim z elementami 
ratownictwa wodnego, o czym piszemy poniżej . Zaprasza-
ni są dziewczęta i chłopcy, uczniowie klas szóstych szkół 
podstawowych (urodzeni w roku 2002).

Klub i szkoła zapewniają naukę w bardzo dobrym gim-
nazjum, trening pod okiem wykwalifikowanych trenerów 
oraz uczestnictwo w zawodach i zgrupowaniach sportowych

Uczniowie i rodzice zapraszani są na drzwi otwarte w 
Gimnazjum nr 12, które odbędą się w czwartek 9 kwiet-
nia oraz w środę – 15 kwietnia w godz. 18-20.

Zainteresowani zapasami zapraszani są również na tre-
ningi w KS Sobieski Poznań, os. Jana III Sobieskiego 22G. 
Treningi odbywają się w każdy poniedziałek, środę i pią-
tek w godz. 16.30 – 18.00.

Kontakt: prezes KS Sobieski Poznań – Antoni Obryc-
ki – 603 137 081. Więcej informacji na stronie www.ks-
-sobieski.pl

Bardzo udanie zakończył się wyjazd zapaśników KS 
Sobieski Poznań na Mistrzostwa Polski Juniorów w sty-
lu klasycznym do Kartuz. Zapaśnicy z Sobieskiego wywal-
czyli dwa srebrne medale i jeden brązowy, a w klasyfika-
cji drużynowej zajęli czwarte miejsce.

Oto medalowa ekipa:
Łukasz Przybylski kat 50 kg II miejsce 
Mateusz Ułasewicz kat 66 kg II miejsce
Karol Stroiński kat 84 kg III miejsce. (na)



8  ECHO 4/237 (XVIII)
  

KALENDARIUM PSM 
26 marca - zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM

 8 kwietnia - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN

 9 kwietnia - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

13 kwietnia - dyżur członków Rady Nadzorczej PSM

14 kwietnia - Komisja Rewizyjna RN

30 kwietnia - zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Zakupy, przetarg na docieplanie i pozwy

Wyniki ekonomiczne 
Poznańskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej za 12 
miesięcy minionego ro-
ku były dobre – oce-
nił przewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej Rady 
Nadzorczej Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej na posiedzeniu Ra-
dy 25 lutego.

Na eksploatacji na więk-
szości osiedli bilans był do-
datni. Niewielki, 19-tysięcz-
ny minus odnotowano na 
wodzie i kanalizacji. Ale 
już salda na centralnym 
ogrzewaniu, ciepłej wodzie 
były dodatnie, na kontach 
wszystkich osiedli były też 
środki funduszu remonto-
wego. Zaległości czynszo-
we z lokali mieszkalnych i 
użytkowych zmniejszyły się. 
Członkowie Rady przyjęli te 
wyniki do wiadomości.

Zatwierdzili też niewiel-
ką korektę w planie finan-
sowym Piątkowskiego Cen-
trum Kultury Dąbrówka na 
2015 r. W związku ze zmia-
ną od stycznia tego roku 
ustawy o systemie ubezpie-
czeń społecznych i objęcia 
przychodów uzyskiwanych 
z pełnienia funkcji człon-

ka rady nadzorczej ubez-
pieczeniem emerytalnym i 
rentowym RN zatwierdzi-
ła też korektę planu finan-
sowego na ten rok Zarządu 
Spółdzielni.

Ponownie wróciła pod 
obrady sprawa zakupu od 
Pekabud Morasko miejsc 
postojowych dla samocho-
dów osobowych w budynku 
53 na osiedlu Stefana Ba-
torego. Członkowie Komi-
sji Rewizyjnej odbyli wizję 
lokalną, dokonali też próby 
oceny ryzyka poprzez zebra-
nie wniosków od osób zain-
teresowanych kupnem lub 
wynajmem od PSM. Osta-
tecznie w wyniku dyskusji 
podjęli uchwałę w sprawie 
zakupu 22 miejsc postojo-
wych w cenie 13 tysięcy zło-
tych netto za jedno miejsce. 
Zakup sfinansowany będzie 
środkami funduszu zasobo-
wego Spółdzielni, zaś ich 
zwrot nastąpi w drodze dal-
szego zbycia miejsc posto-
jowych lub comiesięcznego 
rozliczenia wpływów z ich 
wynajmu, zmniejszonych 
o koszty eksploatacji i utrzy-
mania. O ile wpływy bę-
dą niższe od kosztów, wów-
czas różnicę pokryje osiedle 

w ramach prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej. O za-
kup tych miejsc w celu po-
prawy sytuacji parkingowej 
na Batorego wnioskowała 
rada osiedla.

W zawiązku z wykupem 
od miasta blisko 6 tysięcy 
metrów kwadratowych dzia-
łek przypisanych do budyn-
ku 75 na osiedlu Stefana 
Batorego członkowie Rady 
zaakceptowali decyzję Za-
rządu PSM zmniejszającą z 
0,72 zł/m kw. na 0,04 zł/ m 
kw. miesięczną opłatę z ty-
tułu wieczystego użytkowa-
nia gruntów dla mieszkań-
ców tego budynku.

Rada zapoznała się z pi-
smem dzierżawcy strzeżo-
nego parkingu na osiedlu 
Bolesława Chrobrego przy 
bl. 18, który wnioskował 
o obniżenie czynszu dzier-
żawnego. Członkowie Ra-
dy postanowili wysłać do 
wnioskodawcy informację, 
że sprawa ta nie leży w jej 
kompetencjach, a Zarządu 
PSM. Następnie uzgodnili 
też odpowiedź do mieszkań-
ca osiedla Bolesława Chro-
brego 39.

Zarząd poinformował 
Radę o nierozstrzygniętym 

przetargu na docieplenie 
budynku na osiedlu Bo-
lesława Śmiałego. Do ad-
ministracji przyszli miesz-
kańcy, którzy poinformo-
wali, że mają wykonawcę 
docieplenia, który zrobi je 
o 500 tys. zł taniej. Ogło-
szono więc kolejny przetarg. 
Czekano trzy tygodnie, ale 
wykonawca ten nie zgłosił 
się. Administracji kończy 
się czas, bo w przypadku 
przekroczenia terminu, nie 
otrzyma po dociepleniu pre-
mii gwarancyjnej od banku 
i wszyscy mieszkańcy będą 
musieli zapłacić więcej. Po-
stanowiono więc, że 3 mar-
ca przetarg zostanie osta-
tecznie rozstrzygnięty. 

Na koniec omówiono 
sprawę wywozu śmieci z 
osiedli. Sytuacja kryzysowa 
została opanowana. Wiel-
kogabarytowe sprzęty Spół-
dzielnia wywozi na własny 
koszt. Niebawem trafią do 
sądu pierwsze pozwy Prze-
ciwko GOAP-owi o zwrot 
kosztów ich wywozu. Dla 
mieszkańców PSM opłaty 
wzrosły bowiem dwukrot-
nie, a sytuacja się pogorszy-
ła, bo za wywóz np. mebli 
trzeba odrębnie płacić. (big)
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Jak minął miesiąc?
Kontynuując przekaz wiadomości z istotnych dla 

spółdzielczej społeczności Piątkowa wydarzeń, któ-
re miały miejsce na przestrzeni ostatnich 30 dni, 
zacznę od kwestii przekształceń praw do gruntów 
pod budynkami mieszkalnymi.

Proces ten stopniowo postępuje w przypadku dziesięciu 
budynków (OBCH 13 i 14; OSB 2, 34 C-D, 78; OBŚ 17, 
18, 23, 24, 25) Spółdzielni udało się pozyskać zgodę wszyst-
kich właścicieli mieszkań na przekształcenie i Wydział Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania zlecił 
już wycenę gruntów. W przypadku kolejnych ośmiu budynków 
(OBCH 8, 16; OBŚ 1; OBŚ 6, 7, 19, 20, 21) Spółdzielnia 
z nadzieją na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy w interesie 
mieszkańców wymienionych budynków wniosła pozwy prze-
ciwko tym właścicielom mieszkań, którzy takich zgód, mimo 
wielokrotnych naszych próśb i wyjaśnień, nie chcieli udzielić.

W przypadku dwóch dalszych budynków (OBCH 18 
i OBŚ 36) WGN odmawia Spółdzielni wydania zgody na 
przekształcenie prawa do gruntu, pomimo jej akceptacji przez 
wszystkich odrębnych właścicieli mieszkań w tych obiektach. 
Powodem, niezrozumiałej dla Spółdzielni, odmowy Urzędu 
jest fakt funkcjonowania w nich lokali należących nie do 
osób fizycznych, lecz do osób prawnych, tj. Teatru Wielkie-
go i PZU. Nie godząc się z decyzją odmowy Urzędu, Spół-
dzielnia zaskarżyła ją do Samorządowego Kolegium Odwo-
ławczego działającego przy Wojewodzie Wielkopolskim. Ma-
my nadzieję na pozytywne dla spółdzielczej społeczności roz-
strzygnięcie. Wówczas byłaby szansa na przekształcenie pra-
wa do gruntu pod kolejnymi dwoma budynkami.

Kontynuuje również działalność, uruchomiony w lutym 
tego roku, Uniwersytet Piątkowski, w ramach którego na 26 
lutego zaplanowano wykład byłego dyrektora Teatru Wiel-
kiego w Poznaniu, Sławomira Pietrasa. Miał on przybliżyć 
postać wielkiego poznaniaka, Jerzego Waldorfa. Z powodu 
wyjazdu S. Pietrasa do Włoch wykład ten przełożono na 
24 marca, zaś przybyłym do Dąbrówki osobom zapropono-
wano wysłuchanie wykładu profesora Radosława Fiedlera 
pt. „Czy zwycięży islam brutalny”. Nagła zmiana tematy-
ki wykładu, za co organizator przeprosił liczniejszą niż na 
pierwszym wykładzie widownię, nie spowodowała opuszcze-
nia sali przez kogokolwiek z obecnych na sali. Myślę, że 
nikt nie żałował poświęconego czasu na wysłuchanie cieka-
wego wykładu na temat powstania i przyszłości Państwa 
Islamskiego, którego bojownicy tak okrutnie obchodzą się 
ze swoimi przeciwnikami. Optymistycznie zabrzmiała teza 
kończąca wykład, iż Państwo Islamskie słabnie, między in-
nymi na skutek malejących wpływów ze sprzedaży ropy naf-
towej, zaś jego szybki kres może nastąpić w wyniku rozpo-
częcia na przełomie marca i kwietnia ofensywy lądowej ko-
alicji państw walczących z dżihadystami.

Jeśli mowa o nowych inicjatywach Spółdzielni wzboga-
cających jej ofertę programową z zakresu czasu wolnego, to 
warto przypomnieć, iż startuje w PCK „Dąbrówka” Klub 
Odkrywców i Reporterów. Autorski program klubu opraco-
wany przez byłego redaktora Głosu Wielkopolskiego, człon-
ka Spółdzielni, Waleriana Ignasiaka adresowany jest do lu-
dzi młodych interesujących się rzeczywistością i chcących ją 
opisywać, m.in. w Echu Piątkowa czy też w szkolnych ga-
zetkach. Pozostaje mieć nadzieję, iż dzieci, młodzież i stu-
denci z Piątkowa licznie odpowiedzą na tę propozycję i po-
dejmą współpracę z korzyścią dla siebie (dla rozwoju swo-
ich umiejętności dziennikarskich), jak i czytelników (intere-
sujące artykuły).

Za  nami już tegoroczne ferie zimowe, podczas których 
Spółdzielnia skierowała do dzieci i młodzieży dość bogatą 
ofertę programową zagospodarowującą czas wolny od zajęć 
szkolnych. W PCK „Dąbrówka” odbyły się dwa tygodniowe 
turnusy półkolonii, w których uczestniczyło 60 dzieci. Na 
osiedlu Jana III Sobieskiego jego administracja w świetlicy 
i w salach gimnastycznych Szkoły Podstawowej nr 15 zor-
ganizowała zajęcia sportowe i klubowe pod nadzorem za-

trudnionych nauczycieli.  Administracja osiedla Bolesława 
Chrobrego w holu Szkoły Podstawowej nr 17 zorganizowa-
ła treningi i turnieje tenisa stołowego. Natomiast admini-
stracja osiedli Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego 
w świetlicy dziecięcej i młodzieżowej obu osiedli zorganizowa-
ła zajęcia klubowe z licznymi wyjściami na zewnątrz, do in-
stytucji kulturalnych (kina) i rekreacyjnych (Niku i Atlantis).

Zajęcia sportowe dominowały również w ofercie sekcji 
sportu i rekreacji Spółdzielni zorganizowanych w Gimna-
zjum nr 12 na os. Stefana Batorego, w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym nr 1 na os. Władysława Łokietka. Na obu 
osiedlach przeważały gry zespołowe i tenis stołowy, zaś na 
os. Władysława Łokietka program wzbogacono o ćwiczenia 
na ergometrach pod fachowym okiem poznańskiego olimpij-
czyka, Grzegorza Nowaka.

Ponadto, Spółdzielnia zgłosiła do 36. miejskiego piłkar-
skiego turnieju „Zima w mieście 2015”, rozgrywanego pod-
czas ferii, aż sześć zespołów (na 16 w turnieju startują-
cych), z których trzy pod okiem trenera Leszka Partyńskie-
go reprezentowały os. Stefana Batorego, jeden zespół – os. 
Bolesława Chrobrego, zaś dwa – os. Bolesława Śmiałego. 
Spółdzielnia wynajęła także na okres ferii dwa tory na pły-
walni Atlantis na osiedlu Stefana Batorego, udostępniając 
je bezpłatnie dzieciom i młodzieży.

Wspomnieć należy także o doświadczeniu, które było 
dane niżej podpisanemu oraz kierownictwu administracji 
osiedla Bolesława Śmiałego. Otóż, w odpowiedzi na brak 
zgody Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” na par-
tycypowanie w kosztach utrzymania naszej pieszojezdni, 
z której użytkownicy lokali w budynku ww. Spółdzielni przy 
ulicy Znanieckiego korzystali, postawiono tzw. szykanę. Jej 
wykonawca nie zdążył dokończyć prac, a już została ona 
zdewastowana, co było sygnałem niezadowolenia korzysta-
jących z tej drogi. I gdy zleceniodawca tych prac delibero-
wał nad problemem na terenie budowy, zebrała się niemała 
grupa mieszkańców okolicznych budynków, która w głośnych 
słowach wyrażała swoje niezadowolenie z podjętej przez nas 
decyzji. Nie przyjmowali oni do wiadomości, iż szykana ma 
bronić naszych portfeli, i żądali jej likwidacji. Jedyną w tej 
sytuacji racjonalną decyzją było przerwanie prac i zapyta-
nie mieszkańców okolicznych budynków o ich pogląd na 
sposób rozwiązania problemu. Ankietę skierowano do 217 
mieszkań sześciu budynków (nr 22, 23, 24, 25, 26 i 27). 
Zwróciło ją 120 osób (55% ogółu), z czego 21 ankiet było 
nieważnych, zaś 51 osób było za pozostawieniem szykany 
(43 procent odpowiadających), a 48 osób przeciw (40 proc. 
odpowiadających). W ten to demokratyczny sposób rozwią-
zano problem w interesie wszystkich członków Spółdzielni 
mieszkających na osiedlu. Decydentom natomiast pokazało, 
iż należy częściej sięgać po ten sposób rozwiązywania kwe-
stii mogących budzić wśród mieszkańców emocje i różnico-
wanie poglądów na ich rozwiązanie.

Gdy to piszę, przed nami wybory do samorządów pomocni-
czych Urzędu Miasta Poznania. Teren PSM-u objęty jest dzia-
łaniem trzech rad osiedli, tj. Poznań-Piątkowo, osiedli Jana 
III Sobieskiego i Marysieńki oraz Poznań – Naramowice. Do 
pierwszej z tych rad na 15 mandatów zgłoszono 16 kandyda-
tów. Do drugiej na 21 mandatów zgłoszono 55 kandydatów, 
zaś do trzeciej na 15 mandatów zgłoszono 21 kandydatów. 
Zatem mały wybór będą mieli mieszkańcy osiedla Jana III 
Sobieskiego i Marysieńki, zaś stosunkowo duży osiedla Bo-
lesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego, Stefana Batorego, 
Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego. By następowały po-
zytywne zmiany na terenach znajdujących się pod jurysdyk-
cją wymienionych rad i by znikały z tych obszarów sygnalizo-
wane przez mieszkańców bariery i problemy, musimy wybrać 
właściwych, pełnych poświęcenia i woli walki radnych. Dlate-
go warto iść masowo do urn, bo od tego wyboru zależy nie 
tylko wygląd tych terenów, ale również współpraca ze Spół-
dzielnią w pozytywnym przekształceniu tego obszaru miasta.

M.T.
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Reporterskie oko i ucho
W dziesięciolecie działalności 

Klubu Literackiego „Dąbrówka” 
przy PSM, wznawiamy na łamach 
„Echa Piątkowa” cykl prezentacji 
autorów tworzących nasze środowi-
sko literackie. Rubrykę poprowadzi 
dziennikarka i eseistka, Anna Ko-
kot. Tym razem przedstawiamy syl-
wetkę znakomitej recenzentki i po-
etki – Barbary Kęcińskiej - Lempki.

Autorka w latach osiemdziesiątych 
pracowała jako reporterka Expressu Po-
znańskiego. Była także działaczką „So-
lidarności”. W stanie wojennym nega-
tywnie zweryfikowana – musiała odejść 
z redakcji. Szyła maskotki, pracowała 
jako pomoc kuchenna w klasztorze w 
Zakopanem. Po Okrągłym Stole wróci-
ła do pracy w poznańskiej prasie, a po 
likwidacji Dziennika Poznańskiego za-
trudniona została w Klubie Literackim 
Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu. 
Obecnie tworzy w ramach Klubu Lite-
rackiego „Dąbrówka”. Należy do Stowa-
rzyszenia Dziennikarzy Polskich. Jest 
autorką wielu reportaży o Poznaniu i 
jego mieszkańcach. Współpracuje z pi-
smami literackimi („Akant”, „Radosto-
wa”, „Protokół Kulturalny”), pisze felie-
tony i recenzje. Znamy ją również jako 
laureatkę wielu konkursów poetyckich, 
zdobyła między innymi II nagrodę w 
Międzynarodowym Konkursie Poetyc-
kim „Sen o Karpatach” oraz I nagro-
dę w Konkursie Poetyckim im. Łucji 
Danielewskiej.

Oto jej dwa pełne humoru reportaże.

NIE PŁACZ ZOŚKA
Pod koniec października zmrok za-

pada bardzo wcześnie, toteż spieszył się 
bardzo, by zdążyć przed zamknięciem 
cmentarnej bramy. W głowie jeszcze 
szumiał alkohol, wypity z kolegami ze 
zjednoczenia. Tak to już jest na delega-
cji, wypić trzeba, ale o rodzinnych zo-
bowiązaniach trzeba pamiętać.

- Jak dobrze, że jedziesz do Pozna-
nia – powiedziała ciotka, której nie-
opatrznie przyznał się do delegacji. – 
Udekorujesz na Wszystkich Świętych 
grób wuja. Nie będziemy wcześnie ra-
no taszczyć się ze świerkiem, przywie-
ziemy tylko chryzantemy w doniczce. 
Pieniądze ci dam.

Ciotka z blaszanego pudełka po cu-
kierkach wyjęła zwitek banknotów: - Bę-
dę ci bardzo wdzięczna, wuja na Tam-
tym Świecie na pewno też.

Przed bramą kupił świerk (sekator 
miał w teczce) i wkroczył na Cmentarz 
Junikowski, który, jak zawsze, przeraził 
go swoim ogromem. Na grób wuja przy-
jeżdżał co roku, więc po małym klucze-
niu między nagrobkami odnalazł ziem-
ną mogiłę. Ciotka, z braku środków, 
jeszcze nie położyła na wuju kamien-
nej płyty. Szybko i zgrabnie poprzyci-

nał świerk, obłożył grób gałązkami, zo-
stawiając na środku wolne miejsce na 
wkopanie chryzantemy. Do domu wró-
cił późnym wieczorem, zadowolony ze 
spełnienia dobrego uczynku, o którym 
nazajutrz zameldował ciotce.

Jakież było jego zdumienie, gdy 
pierwszego listopada na cmentarzu zo-
baczył rodzinę, otaczającą gołą, nie ude-
korowaną mogiłę. Przywitali go gniew-
nymi spojrzeniami i wymówkami, a ciot-
ka nawet krzykiem: - Ty krętaczu i kłam-
czuchu! A mówiłeś, że wszystko zrobio-
ne! Gdzie podziałeś pieniądze? Chyba 
przepiłeś ze swoimi koleżkami. Łobuz!

Zdumiony, wtulił głowę w ramiona. 
Gorączkowo szukając w myślach jakiś 
wyjaśnień, nie zauważył kobiety stoją-
cej kilka grobów dalej. Kobieta głośno 
szlochała, ocierając oczy chusteczką.

- Domyślałam się, że nieboszczyk 
miał kochankę, ale żeby ta bezczelna 
krowa śmiała tu przyjść i udekorować 
jego grób. Co za wydra! Zostawiła mi 
tylko miejsce na doniczkę z chryzante-
mami. A ja mu tak wierzyłam! – zanio-
sła się łkaniem.

Stojąca tuż obok starsza pani o wy-
glądzie sufrażystki, pocieszała nieutulo-
ną w żalu jak tylko mogła.

- Nie płacz Zośka! Weź się w garść. 
Leży w ziemi i już go ta małpa nie do-
stanie. A swoją drogą dziwię się, że 
jeszcze miałaś co do mężczyzn jakieś 
złudzenia. Tyle razy ci powtarzałam – 
DZIAD I PIES TO JEDNO!

MIŁOŚĆ, SEKS I GRAMATYKA
Wodzirej w granatowej marynarce 

zachrypiał z estrady:
- A teraz, proszę państwa, długo 

oczekiwane białe tango! Panie proszą 
panów!!!

- Ścigany! – dopowiedział stetrycza-
ły emeryt naprzeciw niej.

Wymalowane kuracjuszki zaczęły 
przepychać się między stolikami. Dziew-
czyna w kącie, która przesiedziała cały 
wieczór, podniosła się szybko. Niestety, 
ubiegła ją tleniona blondyna i porwa-
ła na parkiet sanatoryjnego donżuana. 
Opalony, ze szpakowatą bródką, brylo-
wał otoczony wianuszkiem pań.

- Żeby tak na mnie choć raz zwrócił 
uwagę – marzyła dziewczyna. Naczyta-

ła się romansów i chciała znaleźć się 
w objęciach tego jedynego, poczuć jego 
oddech przy uchu i drżenie ciała. Nie 
miała powodzenia. Wyglądała szaro na 
tle kuracjuszek, ubranych z krzykliwą 
elegancją, które wiedzą co mogą dać 
mężczyźnie w ciepłą, letnią noc, gdy za 
oknami szumi morze, a na stole stoją 
puste kieliszki po „Wyborowej”.

Dziewczyna nie rezygnowała. Cały 
wieczór wpatrywała się uparcie w męż-
czyznę, aż wreszcie ściągnęła go wzro-
kiem. Ostatni taniec. Podszedł do stoli-
ka i po chwili, bez tchu wirowała w je-
go ramionach. Jak w książkach, świat 
przestał istnieć. Nie była już szarą mysz-
ką, lecz księżniczką w objęciach księcia. 
Wirowała i wirowała...

- Ale nam się ręce spocili, nie? – 
mężczyzna czuł się zobowiązany do roz-
poczęcia jakiejś rozmowy.

Odepchnęła go gwałtownie i wybie-
gła w letnią noc.

***
po wielu, wielu latach

- Ten turnus jest wyjątkowy. Po raz 
pierwszy, jak tu przyjeżdżam, jest wię-
cej mężczyzn niż kobiet – dwie podeks-
cytowane kuracjuszki rozmawiały przed 
recepcją. Już „na stołówce”, w czasie 
pierwszego obiadu, rozpoczęto takso-
wanie się wzrokiem. Kobieta, zmęczo-
na szarością i monotonią życia, przyje-
chała tu z nadzieją na swój ostatni, być 
może, romans.

- Niech on wie, że i ja też mogę! Dość 
już mam jego i tej lafiryndy!

Była bardzo zadowolona, gdy cią-
gle zerkał na nią postawny mężczyzna, 
siedzący tuż przy wejściu do stołówki. 
Był trochę starszy od niej. Ukradkiem 
rzucała mu wymowne spojrzenia. Po-
dobał jej się.

- Zajrzę wieczorem – szepnął znad 
mielonego.

Wiedziała, że przyjdzie pod pierw-
szym lepszym pretekstem. Wymalowa-
ła się. Kupiła alkohol. Czekała z bijącym 
sercem, niemal jak nastolatka.

Rozległo się pukanie.
- Czy może ma pani nici do szycia? 

– wyelegantowany mężczyzna stał w 
drzwiach, zachowując pozory.

- Proszę, niech pan wejdzie – odpo-
wiedziała, jakby grała wyuczoną rolę. 
– Jakiego koloru nitkę pan potrzebuje?

Mężczyzna wszedł do pokoju i objął 
ją ramieniem. Nie wypadał z roli.

- Biołą! Czorna w ostateczności tyż 
może być.

Wypchnęła go na korytarz i zatrza-
skując drzwi, pozostawiła stojącego jak 
słup soli.

Czy to nie idiotyczne, że do miłości 
i seksu potrzebna jest znajomość gra-
matyki?

Anna Kokot
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Wszystkie klatki scho-
dowe w blokach na osie-
dlu Władysława Łokiet-
ka oświetlane są od roku 
energooszczędnymi lam-
pami włączanymi przez 
fotokomórki reagujące 
na ruch. Z przeprowa-
dzonej przez administra-
cję osiedla analizy wyni-
ka, że zastosowanie te-
go nowoczesnego roz-
wiązania przyniosło ok. 
26 proc. oszczędności w 
kosztach zużycia prądu.

- LED-owe lampy dają 
jaśniejsze światło, choć ma-
ją znacznie niższą moc od 
tradycyjnych żarówek, a w 
dodatku świecą znacznie 
krócej. Wyłączają się au-
tomatycznie po 30 sekun-
dach, tradycyjne paliły się 
przez dwie minuty. System 
się sprawdził, jest energo-
oszczędny i wygodny, a do 
tej pory zanotowaliśmy tyl-
ko jedną awarię – wyjaśnia 
Aleksander Meyza, kierow-
nik Administracji Os. Wła-
dysława Łokietka.

Nowe oświetlenie oraz 
zainstalowane wcześniej no-
woczesne domofony wraz 
z chipami ułatwiającymi 
otwieranie drzwi wejścio-
wych to kolejne elemen-
ty systematycznie prowa-
dzonej modernizacji klatek 
schodowych. Po zakończe-
niu docieplania budynków 
właśnie one poddawane są 
gruntownej kuracji unowo-
cześniającej.

Zainstalowano w nich 
plastikowe okna i drzwi a 
także nowoczesne grzejniki, 

tzw. higieniczne, gdyż nie 
gromadzi się w nich kurz. 
Wyposażone są one w gło-
wice termostatyczne zapew-
niające utrzymanie na klat-
kach optymalnej temperatu-
ry. Właściwe określenie jej 
dla poszczególnych pięter 
powierzono biegłemu spe-
cjaliście.  Zastosowanie tych 
urządzeń i odpowiednie ich 
zaprogramowanie wpływa 
na zmniejszenie ogólnych 
kosztów ogrzewania budyn-
ków, klatki stanowią bo-

wiem ok. 17 proc. ich po-
wierzchni.

Realizowane przedsię-
wzięcia przynoszą nie tyl-
ko oszczędności w zuży-
ciu ciepła i prądu, ale 
przede wszystkim znacz-
nie poprawiają estetykę bu-
dynków. Modernizowane 
są więc szafki licznikowe, 
w których wymieniane są 
też urządzenia pomiarowe. 
Zmieniają się balustrady 
schodowe, na których mon-
towane są okazale się pre-
zentujące drewniane osło-
ny. Dopełnieniem tych prac 
jest malowanie ścian. Zde-
cydowano się na nakłada-
nie kilku warstw, po szpa-
chlowaniu i farbach pod-
kładowych malowana jest 
warstwa dekoracyjna, któ-
ra następnie jest lakiero-
wana. Zapewnia to większą 
trwałość oraz odporność na 
drobne uszkodzenia czy za-
brudzenia.

Pięknieją nie tylko klatki 
schodowe, finał ich moder-
nizacji powinien nastąpić 
w przyszłym roku, zmienia 

się także wygląd tere-
nów zielonych pomię-
dzy blokami. Po dłu-
gich staraniach ad-
ministracja uzyskała 
wszelkie wymagane 
pozwolenia i jesienią 
wycięto 30 drzew od 
północnej strony osie-
dla. Na pozyskanym 
terenie planowane 
jest urządzenie kilku-
dziesięciu miejsc par-
kingowych. Władze 
miejskie zezwalając 
na wycięcie drzew, zo-
bowiązały jednak za-
rządcę do posadzenia 
w ramach kompen-
sacji 30 drzew w in-
nych miejsca osiedla. 
Wskazały nawet gatunki, 
jakie można wykorzystać. 
– Zdecydowaliśmy się na 8 
klonów, 6 jarząbów oraz 16 
wiśni kulistych. Są to szla-
chetne gatunki drzew liścia-
stych. Zastąpią one topo-
le, które zasadzono niemal 
wraz z powstającymi blo-
kami, gdyż łatwo i szybko 
rosną. Sprawiły, że osiedla 
szybko się zazieleniły, ale 
teraz już spełniły swą rolę. 
Ich korzenie często zagra-
żają ulicom i chodnikom a 
nawet podziemnym rurocią-
gom. Będziemy więc je za-
stępować gatunkami drzew 
wolniej rosnącymi – mówi 
A. Meyza.

Osiedlowa zieleń cieszy 
mieszkańców, stanowi tak-
że ostoję dla ptaków. Obok 
wróbli, jerzyków czy kawek 
pojawiają się też pomiędzy 
blokami mniej znane gatun-
ki, łatwo o to, gdyż w pobli-

żu jest las Żurawiniec. Utra-
pieniem okazał się na przy-
kład dzięcioł, który zamiast 
w pień drzewa, kuł elewa-
cję budynku i zrobił w niej 
sporą dziurę. W ostatnich 
latach wychodząc naprze-
ciw staraniom ekologów, na 
drzewach oraz niektórych 
ścianach docieplanych bu-
dynków zamontowano bud-
ki dla ptaków.  Z obserwacji 
wynika, że większość z nich 
znalazła lokatorów. 

Osiedlowa symbioza lu-
dzi i ptaków, choć na ogół 
sympatyczna, ma też jednak 
sporo krytyków. Nie podoba 
się im dokarmianie przez 
niektórych mieszkańców 
skrzydlatych przyjaciół, a 
zwłaszcza innych zwierząt, 
np. kotów, psów a nawet dzi-
ków. Zwłaszcza odwiedziny 
dzików, dość częste w minio-
nych miesiącach, powodują 
spore szkody na trawnikach 
i klombach. (i)

 Os. Władysława Łokietka
Na klatkach schodowych ładniej i oszczędniej



12  ECHO 4/237 (XVIII)

Prosto z miasta 

Skok terytorialny
Upłynęło sto dni rządów 

nowego prezydenta, głów-
nie na spotkaniach, zapo-
wiedziach i dziwnych pomy-
słach. A tymczasem miasto 
podupada. Z początkiem te-
go roku nawet Zielona Gó-
ra stała się większa od Po-
znania. Po prostu przyłą-
czono do niej sąsiednie gmi-
ny pełne pól, lasów i zwie-
rza wszelakiego oraz nielicz-
nych mieszkańców. Tak oto 
powstała metropolia mogą-
ca obszarem zakasować in-
ne w kraju. Takiego dyna-
micznego rozwoju nieodle-
głej Zielonej Górze pozaz-
drościł nasz nowy prezy-
dent i ogłosił w mediach po-
mysł przyłączenia do Pozna-
nia kilku sąsiednich gmin, 
zwłaszcza tych bogatszych, 
jak Suchy Las, Komorni-
ki czy Tarnowo Podgórne. 
Ku niejakiemu zdziwieniu 
pomysłodawcy jego inicjaty-
wa nie spotkała się z gorą-
cym odzewem mieszkańców 
podpoznańskich wsi i mia-
steczek. Jakoś nie chcą oni 
docenić zaszczytu zamiesz-

kiwania w Poznaniu i nad 
miejskie luksusy wolą swoj-
skie gminne życie. Włoda-
rze Powiatu Poznańskiego, 
skupiającego 17 podpoznań-
skich gmin, zaproponowali 
nawet żeby to Poznań przy-
łączył się jako 18 gmina do 
powiatu. Można zrozumieć 
argumenty władz Poznania 
przemawiające za rozszerze-
niem granic miasta – cho-
dzi głównie o nowe tere-
ny do rozwoju oraz większe 
wpływy z podatków. Co jed-
nak ma przekonać miesz-
kańców gmin do wejścia 
w miejskie struktury? Splen-
dor zostania poznaniakiem 
to trochę mało. Zwłaszcza że 
grozi utrata samodzielności, 
wyższe opłaty i konieczność 
podzielenia się wpływami 
z miastem.


Pomysł na rozszerzenie 

Poznania jest więc równie 
dobry jak poprzednia prezy-
dencka propozycja sprzeda-
ży miejskiego stadionu, do 
którego utrzymania miasto 
wciąż musi dopłacać. Są 

to słuszne inicjatywy, tyle 
że mało realne. Oczywiście, 
stworzenie wielkiej i wspól-
nej aglomeracji poznańskiej 
ma sens, gdyż gminy i mia-
sto wiele łączy, także proble-
my, które łatwiej byłoby roz-
wiązywać wspólnie. Wątpli-
we jednak, by powstała ona 
w drodze wchłaniania przez 
Poznań mniejszych sąsia-
dów. Prawnie, miasto i gmi-
ny są sobie bowiem równi 
i do ich połączenia w jeden 
wspólny organizm trzeba że-
by dwoje chciało na raz, a 
jak wiadomo, z tym najwięk-
szy jest ambaras.


Gminy są zasobne i zna-

ją swą samorządową siłę. 
Dlaczego miałyby rezygno-
wać z samodzielności i nie-
zależności? Realniejszą dro-
gą niż ich przyłączanie do 
wielkiego Poznania wydaje 
się zawieranie porozumień 
czy zawiązywanie związków 
celowych. Tworzone są one 
w niektórych sferach – ko-
munikacji, kanalizacji czy 
gospodarce odpadami. Mo-

że nie wygląda to tak spek-
takularnie jak rewolucyjne 
rozszerzenie granic miasta, 
ale przybliża nas do wspól-
nej aglomeracji.


Poznań wielokrotnie 

zmieniał swe granice i roz-
szerzał się na różne sposo-
by. Na początku obejmował 
tylko Stary Rynek i okolicz-
ne uliczki. Śródka, Święty 
Marcin czy Św. Wojciech to 
już były tereny za murami 
miasta. Dopiero na począt-
ku ubiegłego wieku miastem 
stały się Jeżyce, Wilda czy 
Sołacz. 90-lecie włączenia do 
Poznania obchodzą w tym 
roku Naramowice. A ostatni 
wielki rozwój Poznania na-
stąpił pod koniec minionego 
systemu, gdy takich operacji 
można było jeszcze dokonać 
bez pytania mieszkańców 
o zdanie. Wtedy do Poznania 
włączono Umultowo i Rado-
jewo. Szanse, że obecnie uda 
się powtórzyć taki skok te-
rytorialny, są znikome. Ale 
może próbować trzeba?

WIST

  

Patroni ulic piątkowskich

Teofil Matecki (1810-1886)
Doktor Teofil Matecki 

był zasłużonym lekarzem, 
jednym z najbliższych 
współpracowników dr. Ka-
rola Marcinkowskiego.

Urodził się 25 kwiet-
nia 1810 roku w Poznaniu, 
uczęszczał do gimnazjum 
św. Marii Magdaleny, ale 
w 1831 roku porzucił szko-
łę, by wziąć udział w po-
wstaniu listopadowym. Po 
powrocie musiał odbyć karę 
trzech miesięcy więzienia. 
W 1833 roku zdał matu-
rę we Wrocławiu, a potem 
w tymże mieście na uniwer-
sytecie studiował medycy-
nę. Po uzyskaniu dyplomu 
i odbyciu stażu w Berlinie, 
w 1838 roku osiadł w Po-
znaniu. W swej pracy leka-
rza przyjął metodę wyprak-
tykowaną przez K. Marcin-
kowskiego: nie ograniczał 
swej działalności do spraw 
medycznych, lecz także po-
święcał się pracy społecz-

nej, m.in. w Towarzystwie 
Naukowej Pomocy dla Mło-
dzieży Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego, w Spółce Ba-
zarowej, Kasynie Poznań-
skim.

Jednak w odróżnie-
niu od starszego przyja-
ciela, nie odżegnywał się 
od udziału w konspiracji 
niepodległościowej, w la-
tach 1845-1846 zaangażo-
wał się w przygotowania 
powstańcze, co po niepowo-
dzeniu spiskowych planów 
ściągnęło nań aresztowanie 
i uwięzienie. Skazany 
w tzw. procesie moabickim, 
został uwolniony w 1848 ro-
ku, na fali wydarzeń wielko-
polskiej Wiosny Ludów. Od 
razu przystąpił do organi-
zowania polskiej wojskowej 
służby medycznej, założył 
szpitale w Śremie, Wrze-
śni i Miłosławiu, sam też 
po rozpoczęciu walk ofiar-
nie pracował w nich jako 

lekarz. Powtórzył tę dzia-
łalność w latach 1863-1864, 
gdy na obszarze zaboru 
pruskiego utworzono laza-
rety dla powstańców stycz-
niowych. Znany był tak-
że jako specjalista w zwal-
czaniu epidemii (zwłaszcza 
cholery), które w XIX wie-
ku czyniły spustoszenie w 
ludności miast. Zawodo-
wo, „cywilnie” był naczel-
nym chirurgiem w Szpitalu 
Przemienienia Pańskiego, 
kierownikiem zakładu po-
łożniczego w Szpitalu Elż-
biety, lekarzem i wykładow-
cą medycyny pastoralnej w 
seminarium duchownym, 
a także kierował uzdrowi-
skiem wodoleczniczym w 
Dębnie. Należał do licznych 
polskich towarzystw nauko-
wych, m.in. do Poznańskie-
go Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, był także radnym 
miejskim.

Poza sprawami medycz-

nymi interesowały go rów-
nież chemia (pracował nad 
polskim słownictwem z tej 
dziedziny), fizyka, matema-
tyka i astronomia, prowa-
dził wykłady, m.in. na te-
mat darwinizmu. Otoczony 
był wielkim uznaniem i sza-
cunkiem, także jako osoba 
szlachetna i wielkiego ser-
ca, określany jako lekarz 
ubogich. Zmarł w Pozna-
niu, 15 maja 1886 roku. Po-
chowany był początkowo na 
tzw. cmentarzu staromar-
cińskim przy ulicy Towaro-
wej, ale potem grób prze-
niesiono na obecny Cmen-
tarz Zasłużonych Wielko-
polan – i tam dr Teofil 
Matecki spoczywa do dziś. 
W Poznaniu ulica Teofila 
Mateckiego jest na Piątko-
wie, na zachodnim pogra-
niczu osiedla Marysieńki.

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

Zapraszamy do reklamy 

Tel. 61 822 78 57,  601 56 87 32 

Gabinet Weterynaryjny
Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób 

psów i kotów,
chirurgia, czipowanie 

i wystawianie paszportów

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

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

POGOTOWIE
Komputerowe

tel. 
693 313 315

KLUB LITERACKI 

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

14 IV 2015 o godz. 18.00 (wtorek) X Konkurs „Młodych 
Piór” i warsztaty szkół ponadpodstawowych. Zapraszamy 
autorów wierszy, prozy oraz nauczycieli-opiekunów twórczości. 
Podpisane prace w 4 kopiach (max 5 wierszy, 2 krótkie utwory 
prozą), z informacją: szkoła, klasa, nauczyciel-opiekun, prosimy 
dostarczyć w dniu imprezy o godz. 18.00. Tel. organizatora: 61 
833 04 83. Wybrane prace opublikuje lokalna prasa.
21 IV 2015 o godz. 18.00 (wtorek)  Spotkanie z niemieckim 
pisarzem Reinhardem Grossmannem.
Spotkania w „Dąbrówce” i w „Bistro Cezar”, os. Bolesława 
Chrobrego 120. Prowadzi Jerzy Grupiński.

Jak wpływać na swoje emocje
„Nie uda mi się”, „nic nie osiągnę”, „na pewno 

mnie zwolnią” – to tylko kilka przykładów niezdrowe-
go i nieracjonalnego myślenia. Jeżeli takie myśli w na-
szej głowie pojawiają się sporadycznie, to nie ma się 
czym przejmować. Problem jest wtedy, gdy negatyw-
ne myślenie towarzyszy nam przez cały czas, ponie-
waż wpływa na nasz nastrój, emocje oraz zachowanie.

Myślenie wpływa na uczucia i zachowanie. Jeżeli nie-
zdrowo i nieracjonalnie myślimy, odczuwamy również 
emocje określane potocznie jako nieprzyjemne – smu-
tek, lęk, złość, poczucie winy, bezsilność czy wstyd. 
Od negatywnego myślenia generującego nieprzyjem-
ne uczucia prosta droga wiedzie do destrukcyjnego 
zachowania: rezygnacji, poddania się, ucieczki. Nale-
ży pamiętać że takie myślenie może stać się samo-
spełniającą przepowiednią. Jeżeli o sobie, innych lu-
dziach, świecie zewnętrznym myślimy nieprzychylnie 
i jest to myślenie towarzyszące nam bez przerwy, to kon-
sekwencją będzie napięcie emocjonalne, spadek na-
stroju, stany przemęczenia i obniżenie poczucia własnej 
wartości. Negatywne myślenie jest szkodliwe dla naszego 
zdrowia psychicznego, życia osobistego i zawodowego 
a także funkcjonowania społecznego. Dlatego nie tylko 
można, ale i trzeba się go pozbyć!

Jak nauczyć się zdrowego myślenia?
Po pierwsze: należy je u siebie zaobserwować. Ne-

gatywne myśli najczęściej są automatyczne, szczególnie 
u osób, które funkcjonują tak od lat. Dobrym drogowska-
zem w nauce zdrowych myśli jest nasz nastrój: jeśli bez 
wyraźnego powodu czujemy się przygnębieni, rozdrażnie-
ni, smutni, to możliwe, że chwilę wcześniej myśleliśmy ne-
gatywnie i nawet tego nie zauważyliśmy.

Po drugie: zatrzymajmy niezdrowe myśli i zastąpmy 
je zdrowymi, i bardziej realistycznymi. Tylko my sami je-
steśmy kreatorami swoich myśli i uczuć, i tylko my może-
my je zamienić. Pamiętajmy, że to nie sytuacje zewnętrz-
ne wyprowadzają nas z równowagi, tylko my im na to po-
zwalamy. Zatrzymywanie i zastępowanie niezdrowego, 
i nieracjonalnego myślenia wymaga czasu. Nie nale-
ży spodziewać się natychmiastowych efektów, bo zmia-
na myślenia to umiejętność wymagająca ćwiczeń i tre-
ningu. Zanim nauczymy się przyłapywania się na nega-
tywnych myślach i za pomocą zdrowego myślenia wpły-
wać na swój nastrój i zachowanie, czeka nas dużo pracy. 
W osiągnięciu celu mogą pomóc poniższe strategie.

Po pierwsze, pielęgnujmy dobre informacje dotyczą-
ce naszego życia i samego siebie. Po drugie, cieszmy 
się tym, co dziś osiągnęliśmy, co wydarzyło się dobrego 
nam i naszym bliskim. Po trzecie, nie używajmy stwier-
dzeń typu „powinienem”, „muszę”, „zawsze”, „nigdy”, „na 
zawsze”, ponieważ są one skrajne, kategoryczne i czę-
sto ograniczają moc sprawczą, pozbawiając nas wpływu 
na rzeczywistość.

Często negatywne myślenie zaczyna się od katastro-

ficznych wizji świata, przyszłości, które niewiele mają 
wspólnego z faktami. W pracy nad nauką zdrowego my-
ślenia ważne jest też zmienianie znaczenia nieprzyjem-
nych emocji – traktujmy więc nasze uczucia, takie jak: lęk, 
złość, smutek, poczucie winy czy wstyd, jako sygnały pły-
nące z naszego wnętrza i informujące, że wydarzyło się 
coś nieprzyjemnego, a w konsekwencji będzie wymaga-
ło zmiany i konstruktywnego działania. Powtarzajmy jak 
afirmacje zdania pełne nadziei i optymizmu. Stwierdzenia: 
„poradzę sobie”, „mam wpływ na tę sytuację”, „zawsze jest 
jakieś rozwiązanie” działają, jak pozytywne samospełnia-
jące się proroctwo.

Oceniajmy tylko swoje postępowanie, a nie siebie 
– każdy ma prawo do błędu. Jak go popełnimy, nie ucie-
kajmy od odpowiedzialności, nie obwiniajmy siebie, tylko 
swoje nieodpowiednie zachowanie. Doceniajmy i nagra-
dzajmy siebie – doceńmy, jak uda się nam coś osiągnąć, 
jak przyłapiemy się na negatywnym myśleniu i zastąpimy 
je konstruktywnym, budującym komunikatem. Będzie to 
wewnętrzną motywacją do dalszej pracy nad tworzeniem 
przychylnego obrazu świata i samego siebie. I najważniej-
sze, nie poddawajmy się po pierwszych nieudanych pró-
bach zmiany myślenia. Wpływanie na głęboko zakorze-
nione negatywne przekonania jest pracochłonną sztuką, 
ale wartą późniejszych efektów.

Małgorzata Remlein
psycholog

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

Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń lękowych. 
Informacje – tel. 660 140 488 lub www.malgorzataremlein.pl 
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Krzyżówka
z Echem

Hasło krzyżówki z po-
przedniego numeru brzmia-
ło: Wiosna lada dzień.

BARAN (21.03 - 20.04). Od famuły abo kumpli skapnie ci 
fest propozycja nowej roboty. Bez brynczenia i stalowania się, ze 
szwungiem zabieraj się do chapania, a uznanie i wuchta bejmów 
same skapną.

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

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Wew robocie przyjdzie ci teraz 
chapać za dwóch abo i trzech kumpli, ale zaś potem wnet uzorgu-
jesz wuchtę bejmów, będziesz se mógł lofrować po cołkim świecie.

RAK (22.06 - 22.07). Bez to wiosenne słonyszko do łba ci 
ino głupie, chociaż cołkiem przyjemne, myśli przychodzą. Ale za 
wiela się nie staluj i żodnych brewerii z melami nie wyczyniaj.

LEW (23.07 - 22.08). Przestań się borchać na famułę, lepiej 
z nią dobrze żyć. Niechaj gzuby i kejter, zamiast szuszwolić po ca-
łych dniach, wezmą się za robotę i nie robią poruty.

PANNA (23.08 - 22.09). Najwyższy czas skończyć z ciągłym 
nygusowaniem i glapieniem się wew telewizor abo komputer. Weź 
się za porzundki abo chociaż polofruj trochę z kumplami.

WAGA (23.09 - 22.10). Pora zrobić świąteczne porzundki 
wew chałupie oraz całką famułę poustawiać jak należy. Zbyry i in-
sze klamoty wyćpnij na gemyle, a gzubów i kejtra weź do galopu.

SKORPION (23.10 - 22.11). Około świąt szykuje się fest 
wygib ze starą eką. Będziecie lofrować i nygusować na słonyszku. 
Ino bacz, byś na tych balangach za wiela bejmów nie przenorał.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Zez memłania i blubrania 
z wiarą po próżnicy niewiele dobrego wyniknie. Trza z fifem zabrać 
się do roboty, trochę pochapać, a wnet uzorgujesz pełną kabzę.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Przestań udawać nyrola 
i zamiast cięgiem szporać, zacznij więcej chapać, a bejmy same 
skapną. Wtedy lajsnij famule nowe ancugi abo fundnij jaką rajzę.

WODNIK (21.01 - 20.02). Zez brynczeniem na szefów dej 
se już w robocie spokój. Jesteś szportowny szczun i masz sporo 
fifnych pomysłów, tylko musisz się akuratnie do roboty przyłożyć.

RYBY (21.02 - 20.03). Nie przyzwyczajaj się do świątecznej 
laby i słodkiego nygusowania. Uważej tyż przy stole i przed wia-
rą się nie staluj ani frechownie se nie poczynaj.

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
Rozmawiają dwaj studen-

ci:
- Jak mam napisać rodzi-

com, że znowu oblałem eg-
zamin?

- Napisz: „Już po egzami-
nie, u mnie nic nowego”.


Żona do męża:
- Nie mogę zasnąć…
- Bo zło nigdy nie śpi.


Generał po inspekcji pod-

ległej jednostki budzi się w 
hotelu. Głowa pęka, na zega-
rze południe. Dzwoni na re-
cepcję z pretensjami:

- Mieliście mnie obudzić 
o szóstej, spóźniłem się na 
samolot!

- Bardzo nam przykro, 
chcieliśmy obudzić według ży-
czenia , ale przynieśli pana do 
hotelu o 8.45.

8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7
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 Ferie w mieście i w górach

Administracja osiedli 
Władysława Jagiełły i 
Zygmunta Starego we 

współpracy z Uczniow-
skim Klubem Sporto-
wym Chrobry działają-

cym przy Szko-
le Podstawowej 
nr 17 zapewni-
ły dzieciom w 
okresie ferii zi-
mowych cieka-
wy cykl zajęć.

Program i or-
ganizację zajęć z 
dziećmi w świe-
tlicach osiedlo-
wych przygoto-
wała, jak co roku, 
Krystyna Kacz-
marek – prezes 
UKS Chrobry. 
Dla 46 dzieci od-
były się m.in. za-
jęcia na kręgiel-
ni, wyjścia do 
kina, wycieczka 

do Palmiarni, autokarowa 
wycieczka edukacyjna do 
Aquanetu. Dzieci zwiedzi-
ły trzy obiekty wodne, po-
znały zasady gospodarowa-
nia wodą w naszym mie-
ście a na koniec otrzyma-
ły książeczki edukacyjnie 
z materiałem do własnej, 

domowej hodowli roślinnej. 
Wrażenia, jakimi się dzieci 
dzieliły, miały swój efekt w 
postaci prac plastycznych, z 
których następnie zrobiono 
wystawę.

Zajęcia odbywały się od 
poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8 do 15. Co-
dziennie dzieci otrzymywa-
ły obiad i napoje.

Drugą inicjatywą by-
ła organizacja zimowiska 
w Borowicach koło Karpa-
cza. Na zimowisko pojecha-
ło dwadzieścioro dzieci, a 
jego tematem przewodnim 
była nauka jazdy na nar-
tach. Śnieg dopisał, więc 
dzieci wróciły bardzo za-
dowolone. Zimowisko było 
dofinansowane ze środków 
Miasta Poznania, o które 
jako prezes klubu wystąpi-
ła K. Kaczmarek.

Następna oferta dla 
dzieci to najbliższe wakacje 
letnie, na które już dziś ser-
decznie zapraszani są mło-
dzi mieszkańcy. (kna)
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Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A, 
tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28

ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY 
oferta obowiązuje w lokalu i na wynos 

bez dowozu
 

  

„Anioł”  przyniósł nagrody

Fot. – B. Mamica
W imieniu wszystkich nagrody i wyróżnienia 

odebrała Zuzia Mamica

Uczestnicy Warszta-
tów Plastycznych w Piąt-

kowskim Centrum Kul-
tury ,,Dąbrówka’’ wy-

konkursu dzieci i młodzież 
opieką artystyczną objęło 
658 instruktorów i nauczy-
cieli.

Uznanie jury zdobyły 
m.in. prace uczestników 
Warsztatów Plastycznych z 
„Dąbrówki”. Nagrody otrzy-
mali Zuzanna Mamica i Mi-
chał Kowalski, wyróżniono 
też Aleksandrę Górka, Oli-
wiię Moszczyńską, Maję Sła-
wecką, Piotra Dankowskie-
go i Monikę Świtała.

Wyróżnienie specjalne 
za szczególne osiągnięcia w 
pracy z dziećmi i młodzieżą 
otrzymała mgr Anna Szysz-
ka, instruktorka warszta-
tów w „Dąbrówce”. Jej pod-
opieczni każdego roku zdo-
bywają nagrody na wielu 
krajowych i międzynarodo-
wych konkursach plastycz-
nych. Do gratulacji przyłą-
cza się także Echo Piątko-
wa. (big)

słali swo-
je prace 
na ogólno-
polski kon-
kurs pla-
styczny pt. 
, ,Anio ł ’ ’ , 
który zor-
g a n i z o -
wał Ośro-
dek Dzia-
łań Arty-
stycznych 
dla Dzieci 
i Młodzie-
ży ,,Doroż-
karnia” w 
Wa r s z a -
wie. I jak 
z w y k l e , 
wrócili z 
nagroda -
mi.

Na kon-
kurs nade-
słano 3228 
prac z 490 
p l a c ów e k 
k u l t u r a l -
nych. Zgło-
szone do 


