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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

Dokończenie na stronie 16

                                    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 

Bieg Jońca po raz szósty!

Na osiedlu Jana III 
Sobieskiego w piątek, 8 
kwietnia, blisko 1300 osób 
uczestniczyło w zorganizo-
wanym po raz szósty Po-
znańskim Biegu im. o. Jó-
zefa Jońca SP. Organiza-
tor imprezy, Zespół Szkół 
Zakonu Pijarów, uczcił w 
ten sposób pamięć pijara, 
założyciela Stowarzysze-

nia Parafiada, który za-
inicjował ruch parafiado-
wy oraz program eduka-
cyjny Ruch rzeźbi umysł, 
serce i ciało.

Od 1988 r. organizował 
on Międzynarodowe Parafia-
dy Dzieci i Młodzieży, w któ-
rych corocznie bierze udział 
blisko 2 tysiące młodych lu-
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Wygrali Piątkowską Ligę Halową

CZERWONE DIABŁY pierwsze miejsce w grupie OPEN

TG SOKÓŁ POZNAŃ WINIARY drugie miejsce w grupie B

OKS  OZ pierwsze miejsce w grupie C

POSZUKIWACZE ZAGINIONEJ BRAMKI pierwsze miejsce w grupie B

MŁODZI PIĄTKOWO drugie miejsce w grupie C

BALBINA drugie miejsce grupie OPEN

ŻWIRKI I MUCHOMORKI trzecie miejsce w grupie OPEN FC NAM SIE NIE CHCE trzecie miejsce w grupie B
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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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Dzieje się 
w klubie KORONA

2 kwietnia wieczorową porą odbyła się zabawa „Przywita-
nie Wiosny”.

6 i 20 kwietnia w godz. 17–20 zaplanowano także zaba-
wy klubowe.

7, 14, 21, i 28 kwietnia w klubie odbywa się cykl zajęć 
„Zdrowy Kręgosłup”

22 i 23 kwietnia - klub „Korona” uczestniczy w targach 
Viva Seniorzy. W prog ramie pokaz prac kółka plastycz-
nego „Werniks”, kółka Koralik, hafciarskiego oraz deco-
upage. W piątek odbędą się otwarte warsztaty „Fitness 
latino – cha cha od podstaw”, natomiast w sobotę „Gim-
nastyka z elementami tańca brzucha”. Warsztaty prowa-
dzić będzie instruktorka fitness współpracująca od 6 lat 
z klubem Korona – Justyna Kucner. (lklo)

Kije zamoczone  – sezon wędkarski otwarty

2 kwietnia wczesnym rankiem w pobliżu budyn-
ku nr 10 na os. Bolesława Chrobrego – mimo wcze-
snej pory – ożywiony ruch. To członkowie koła PZW 
„Chrobry” wyznaczyli sobie zbiórkę przed pierwszy-
mi w sezonie 2016 zawodami.

Szyby samochodów oskrobane z porannego szronu – 
rankiem było 0 st. C. Następuje pakowanie niezbędnego 
ekwipunku a także rozlokowanie kolegów nieposiadających 
własnego transportu. O godzinie 7 kolumna samochodów 
z wędkarzami rusza w kierunku Jeziora Niepruszewskie-
go, gdzie kolega Robert (wice ds. sportu) oznaczył już sta-
nowiska i zorganizował punkt sędziowski. Auta dojeżdżają 
do celu, a tu niemiła niespodzianka – droga do jeziora po 
ostatnich deszczach wygląda jak czołgowisko po roztopach.

Jednak prowadzący kolumnę prezes koła odważnie zjeż-
dża w stronę brzegu. Niestety, 30 metrów od celu grzęźnie 
w błocie i tylko dzięki ofiarnej akcji ratunkowej kolegów, 
auto zostało wypchnięte na suchy teren. Pozostali omija-
ją pechowe miejsce i szczęśliwie docierają na suchą łąkę. 
Zbieramy się na brzegu jeziora, ale widoki są tu niecie-

KLUB LITERACKI 

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

10 V 2016 o godz. 18 (wtorek) Nowe książki w klubie. Maciej 
Porzycki – „Zakres”, Jolanta Skamarska – „półgłosem”. Omó-
wienie Piotr Bagiński, Stanisław Szwarc.
24 V 2016 o godz. 18 (wtorek) Prof. dr hab. Lech W. Szajdak 
– Grupa poetycka „Wołyń” – tradycje, kontynuacje, wydawnic-
twa. Najmłodsza poezja polska – wiersze czyta Patryk Nadolny.
7 VI 2016 o godz. 18 (wtorek) W 60 rocznicę Poznańskiego 
Czerwca zapraszamy do wspomnień i czytania wierszy o Po-
wstaniu 1956. Brygida Mielcarek prezentuje nową książkę pt. 
„W granicach rzeczywistości”, omawia Paweł Kuszczyński.
12 VI 2016 o godz. 18 (wtorek) Piszemy dla dzieci… Twórczość 
Aldony Latosik, Stanisława Romaniuka, Barbary Tylman. Re-
cenzja – Jolanta Szwarc.
Spotkania w „Dąbrówce”, os. Bolesława Chrobrego 117. Prowa-
dzi Jerzy Grupiński.

kawe – mnóstwo śmieci. Jesteśmy jednak na to przygoto-
wani. Podejmujemy decyzję, by po rozpoczęciu zawodów 
i rozlosowaniu stanowisk każdy zrobił porządek wokół wła-
snego łowiska (worki na śmieci zabezpieczył kol. Ryszard 
– gospodarz koła), a zawody rozpoczniemy z półgodzinnym 
poślizgiem, tj. o g. 9.30. I tak też się stało.

O 9.30 na sygnał „można łowić” – na 27 stanowiskach 
– tylu było zawodników, a więc frekwencja jak na tę po-
rę roku dobra – lecą” do wody kule zanętowe i rozcho-
dzą się różne smakowite zapachy dodawane do zanęty. 
Mimo przeróżnych zabiegów a także sprzyjającej pogody 
– słaby wiaterek, słonecznie i z minuty na minutę coraz 
cieplej – ryby nie chciały współpracować. Dodatkowo, de-
cyzje podjęte na ostatnim zebraniu (ukleja nie punktuje, 
a minimalna wielkość ryb bez wymiarów ochronnych – 
15 cm) nie wpływały dodatnio na liczbę złowionych i za-
chowanych „do wagi” ryb. Brania były częste, ale była 
to drobnica, głównie płotka i wszędobylska ukleja – dość 
wspomnieć że największą rybą zawodów okazał się „leszcz” 
24 cm (Andrzeja Szargana).Wreszcie koniec łowienia i ko-
misja waży efekty połowów.

Pierwsze miejsce zajmuje Jakub Balcerek (2880 pkt.), 
drugie Ryszard Styperek (2220 pkt.), a trzecie Paweł Sty-
perek (2040 pkt.). Wśród juniorów najlepszy był Mateusz 
Czapczyk (840 pkt.). Prezes wręczył najlepszym dyplomy 
i puchary, a kol. Ryszard zaprosił na wyjątkowo pyszne 
kiełbaski z grilla. Tym smakowitym akcentem wędkarze 
z Piątkowa zakończyli pierwsze, wiosenne zawody. Następ-
ne spotkanie to mistrzostwa koła – 16 kwietnia na jez. Po-
biedziska.

Zbigniew Jędrys
Zdjęcia: Zbigniew Jędrys, Bogdan Gmerek
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L. Adamczewski 17 maja w KOiR 

Wyprawy po skarby i tytuł Herolda

Z wiosennym zapa-
łem kontynuuje działal-
ność Klub Odkrywców 
i Reporterów. Pod jego 
egidą odbywać się bę-
dą spotkania ze znany-
mi dziennikarzami i po-
dróżnikami, przygotowy-
wane będą publikacje 
oraz zorganizowany zo-
stanie konkurs na naj-
ciekawszą gazetkę, ar-
tykuł czy blog związa-
ny z Piątkowem. Szcze-
gółowy program działań 

zostanie przedstawiony 
podczas kolejnego spo-
tkania KOiR, które tra-
dycyjnie odbędzie się we 
wtorek, 17 maja, o godz. 
17 w sali konferencyjnej 
PCK „Dąbrówka”.

Gościem specjalnym bę-
dzie znany poznański dzien-
nikarz, eksplorator i autor 
wielu reportaży red. Leszek 
Adamczewski. Jest on ce-
nionym znawcą i tropicie-
lem powojennych tajemnic 
oraz skarbów. Może są one 

ukryte nie tylko na Dol-
nym Śląsku? Zachęcamy 
do wspólnej wyprawy po 
wielkopolskie skarby z KO-
iR oraz L. Adamczewskim.

Przy okazji organizowa-
nego przez Klub Literacki 
„Dąbrówka” X finału kon-
kursu „Młode Pióra”, w 
którym zwycięski laur zdo-
była Julia Witke, ustalono, 
że właśnie pod patronatem 
KOiR oraz redakcji „Echa 
Piątkowa” prowadzony bę-
dzie konkurs na najciekaw-

szą gazetkę szkolną, artykuł 
czy blog, a laureatom przy-
znany zostanie, jak przystoi 
na królewskich osiedlach, 
zaszczytny tytuł Herolda 
Piątkowa. Konkurs kierowa-
ny jest przede wszystkim do 
uczniów piątkowskich szkół 
i studentów, ale zachęcamy 
do udziału w nim wszyst-
kich przygotowujących róż-
ne artykuły i publikacje 
związane z Piątkowem i 
okolicami.

Chcemy docenić auto-
rów a także popularyzo-
wać materiały przybliżają-
ce dzieje oraz współcze-
sność północnych rejonów 
poznańskiej metropolii. Za-
chęcamy do udziału w tej 
wspólnej zabawie, która, 
mamy nadzieję, dostarczy 
miłych wrażeń, a także spo-
ro wiedzy o naszych osie-
dlach, ich atrakcjach i taj-
nikach. Do konkursu moż-
na zgłaszać gazetki, arty-
kuły czy wydawnictwa, któ-
re ukazały się w tym oraz 
poprzednim roku. Czeka-
my na nie do 30 września 
br. Szkolne redakcje oraz 
autorzy mogą już nadsyłać 
swoje prace, w wersji elek-
tronicznej drogą mailową: 
echopiatkowa@o2.pl lub do-
starczyć wydrukowane ma-
teriały do siedziby redak-
cji „Echo Piątkowa” – Po-
znań, os. Bolesława Chro-
brego 117. (i)

Podczas konkursu „Młode Pióra” mówiono też o planach KOiR

Wygraj Insignię za paragon od mechanika

Konserwacja i naprawa 
samochodów osobowych, 
sprzedaż detaliczna części i 
akcesoriów do pojazdów sa-
mochodowych – to trzecia w 
kolejności dodatkowo pre-
miowana branża w Narodo-
wej Loterii Paragonowej. Pa-
ragony fiskalne zarejestro-
wane od 1 kwietnia do 30 
czerwca 2016 r. na stronie 
loterii wezmą udział w lo-
sowaniu nagrody specjalnej, 
czyli samochodu Opel Insi-
gnia. Losowanie odbędzie 
się 18 lipca.

A tymczasem już 18 

kwietnia odbyło się losowa-
nie „branżowe”, które objęło 
paragony zgłoszone w pierw-
szym kwartale 2016 r. z bran-
ży „prywatna praktyka lekar-
ska i dentystyczna”. Polacy 
zarejestrowali ponad 350 ty-
sięcy takich dowodów zaku-
pu. Losowanie specjalne co 
kwartał towarzyszy comie-
sięcznemu losowaniu Opla 
Astry i tabletów, w którym 
biorą udział wszystkie para-
gony wystawione za zakupy 
towarów lub usług na kwotę 
co najmniej 10 zł. Losowanie 
nagród można było obejrzeć 
w TVP3. Nagrania z losowa-
nia i wyniki są też dostępne 
na stronie loterii.

O aktualnie premiowanej 

branży będziemy przypomi-
nać dodatkowo w spotach ra-
diowych i telewizyjnych.

Aby wziąć udział w loterii, 
wystarczy mieć ukończone 18 
lat i paragon fiskalny na mi-
nimum 10 zł oraz zarejestro-
wać go na stronie loteriapa-
ragonowa.gov.pl (link otwiera 
nowe okno w innym serwisie.

***
Narodowa Loteria Para-

gonowa to akcja edukacyj-
na Ministerstwa Finansów, 
dzięki której chcemy uświa-
domić Polakom, jak dużą 
rolę pełnią w uczciwym ob-
rocie gospodarczym. I po-
kazać, że branie parago-
nu to wspieranie uczciwych 

przedsiębiorców i uczciwej 
konkurencji między nimi.

Branże usługowe pre-
miowane w loterii wytypo-
wano w związku z wpro-
wadzeniem w 2015 r. bez-
względnego obowiązku re-
jestrowania sprzedaży na 
kasach fiskalnych m. in. u 
fryzjerów, kosmetyczek, le-
karzy i mechaników. Wy-
bierając branże premiowa-
ne, kierowaliśmy się też 
powszechnością i dostępno-
ścią usług. Ponadto, jak wy-
nika z badań realizowanych 
dla Ministerstwa Finansów, 
Polacy nie mają nawyków 
brania paragonu, zwłaszcza 
za usługi. 
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Złota dla juniorów sumo 

Spotkanie w spółdzielni

Dobra forma 
także na Węgrzech 

Walczyli o miejsce w kadrze
n a międzynarodowym 

turnieju

Dwa złote medale wywalczyli zawodnicy Klubu Sporto-
wego Sobieski Poznań na rozgrywanych 10 kwietnia w Po-
znaniu Mistrzostwach Polski Juniorów w Sumo.

Bartosz Rajter (kat. 90 kg) i Gerard Kurniczak (kat. 
100 kg) nie mieli sobie równych i, wygrywając wszystkie 
swoje walki, zdobyli złote medale.

Na poznańskim Piątkowie na doyho walczyło 152 zawod-
ników, którzy reprezentowali 22 kluby z całej Polski. Impre-
zę patronatem objęła Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Tomek Rosada
Fot. – Andrzej Słabęcki

Bardzo dobrze spisa-
li się zawodnicy KS So-
bieski Poznań na Między-
narodowym Turnieju Za-
paśniczym GRAND PRIX 
DOROG, który odbył się 
w dniach 18-20 marca na 
Węgrzech. W gronie 161 
zawodników złoty medal 

w kategorii 100 kg wywal-
czył Gerard Kurniczak, a 
Oskar Czyżewski zajął trze-
cie miejsce. Podopieczni 
trenera Piotra Leonarczy-
ka potwierdzili swoją wy-
soką formę i czołowe miej-
sca w kadrze Polski na rok 
2016. Admin

9 kwietnia 70 zawodni-
ków z Holandii, Czech, Ukra-
iny, Litwy i Polski rywali-
zowało na matach Klubu 
Sportowego Sobieski Poznań 
w XXIV Międzynarodowym 
Turnieju o Puchar Sobieskie-
go. Obsadę turnieju uzupełni-
ła kadra narodowa Polski ka-
detów wraz z trenerami Pio-
trem Szczeponiokiem i Pio-
trem Leonarczykiem.

W dziesięciu kategoriach 
wagowych zmagali się najlep-

si zawodnicy z Polski, którzy 
walczyli o miejsca w kadrze 
Polski.

Pierwsze miejsce druży-
nowo wywalczył KS Sobie-
ski Poznań, a najlepszym za-
wodnikiem turnieju został 
Gerard Kurniczak zwycięzca 
kat. 100 kg.

Zawody objęła patrona-
tem Poznańska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa.

Tomek Rosada 
Fot. - Andrzej Słabęcki

18 marca w siedzibie Po-
znańskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej odbyło się uroczy-
ste spotkanie z medalistami 
Mistrzostw Europy w zapa-
sach stylu klasycznym. Nasi 
piątkowscy medaliści: Edgar 
Babayan (kat. 80 kg) i Tade-
usz Michalik (85 kg) skorzy-
stali z zaproszenia włodarzy 
PSM i podzielili się wrażenia-
mi z tak bardzo udanych Mi-
strzostw Europy, które przy-

niosły im dwa medale: srebr-
n y dla Babayana i brązowy dla 
Michalika.

W miłej i serdecznej at-
mosferze opowiadali o zawo-
dach oraz kolejnych przygoto-
waniach do turniejów kwalifi-
kacyjnych do Igrzysk Olimpij-
skich RIO 2016. Zawodnicy po-
dziękowali również za patronat 
w przygotowaniach do Olim-
piady, jakim objęła ich PSM.

Tomek Rosada
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Liga halowa zakończona

W weekend 19/20 mar-
ca rozgrywki zakończyła 
26 Piątkowskia Liga Ha-
lowa Piłki Nożnej. Przez 
5 miesięcy rozgrywki te 
toczone były w każdą so-
botę i niedzielę w godz. 
9-19 w Gimnazjum nr 12 
na os. Stefana Batorego. 
W całej lidze wystartowa-
ło 45 zespołów w trzech 
kategoriach wiekowych.

W najmłodszej grupie B 
(szkoły gimnazjalne, roczni-
ki 2000-2002) zagrało od po-
czątku 10 zespołów w syste-
mie trzyrundowym, każdy z 
każdym. Niestety, szybko wy-
cofała się jedna drużyna i w 
rozgrywkach pozostało 9 ze-
społów. Dlatego też wszyscy 
uczestnicy rozegrali w sumie 
po 24 spotkania. Grupa B by-
ła wyrównana, mecze pokaza-
ły, że każdy może wygrać z 
każdym. Do ostatniej kolejki 
nie były wyjaśnione jeszcze 
miejsca na podium. Rywali-
zację toczono o trzecie miej-
sce. W ostatnim meczu do-
szło do bezpośredniego poje-
dynku zainteresowanych ze-
społów. Mecz wygrała druży-
na FC NAM SIĘ NIE CHCE 
z OD MAŁEGO NA CAŁE-
GO 7:3. Zwycięzcą tej gru-
py zostali POSZUKIWACZE 
ZAGININEJ BRAMKI, któ-

rzy w ostatniej kolejce ulegli 
zespołowi z drugiego miejsca 
TG SOKÓŁ POZNAŃ WI-
NIARY 6:2. W końcowej ta-
beli zwycięzcy mieli tylko trzy 
punkty przewagi nad dru-
gim zespołem. Najlepszym 
strzelcem tej kategorii wieko-
wej został zawodnik zespołu 
POSZUKIWACZE ZAGINIO-
NEJ BRAMKI – Filip Ciesiel-
ski, który strzelił 80 bramek.

W grupie C (szkoły po-
nadgimnazjalne, roczniki 
1997-1999) wystartowało 9 
zespołów. Kategoria ta roz-
grywała swoje mecze w sys-
temie trzyrundowym, każdy 
z każdym. Drużyny rozegra-
ły po 22 spotkania, a sędzio-
wie pokazali 83 kartki. W 
tej rywalizacji najlepsi oka-
zali się zawodnicy z zespołu 
OKS OZ, którzy z liczbą 56 
punktów zasłużenie wygrali 
tegoroczne rozgrywki. Dru-
gie miejsce ze stratą tylko 
jednego punktu zajęła dru-
żyna MŁODZI PIĄTKOWO. 
Ostatnie miejsce na podium 
przypadło zespołowi TECH-
NICZNY POKER. Ostatnia 
kolejka nie miała już znacze-
nia w końcowej klasyfikacji i 
wszyscy faworyci pewnie wy-
grali swoje mecze, umacnia-
jąc się na swoich pozycjach. 
Królem strzelców w tej gru-

FC NOWA WIEŚ czwarte miejsce w grupie Open

DRUŻYNA PIERŚCIENIA czwarte miejsce w grupie C

EJBRY Z FYRTLA piąte miejsce w grupie OPEN

BYLE NIE DO ZERA piąte miejsce w grupie B

pie został zawodnik zespołu 
OKS OZ – Dawid Kaczmarek 
zdobywca 38 bramek.

W najliczniejszej grupie 
OPEN wystartowało 26 dru-
żyn. Kategoria ta rywali-
zowała w systemie każdy 
z każdym. Rywalizacja w 
tej grupie była arcyciekawa. 
Jednak zdecydowanym zwy-
cięzcą i jednocześnie obroń-
cą trofeum z zeszłego roku 
był zespół CZERWONE DIA-
BŁY, który po 25 spotka-
niach zgromadził na swoim 
koncie aż 70 punktów. Za je-
go plecami przez cały okres 
trwania rozgrywek toczyła 
się zacięta walka o pozosta-
łe pozycje. Na trzy kolejki 
przed końcem szanse na po-
dium miało aż osiem zespo-
łów. Niestety ta liczba przed 
ostatnią kolejką się zmniej-
szyła i do ostatniego meczu 
walczyły tylko cztery zespo-
ły. W decydującym meczu, 
mająca pewne drugie miej-
sce BALBINA, przegrała z 
walczącym o trzecie miejsce 
zespołem ŻWIRKI I MU-
CHOMORKI 5:1. I tym sa-
mym debiutanci Żwirki i Mu-
chomorki wyprzedzili czwar-
tą drużynę FC NOWA WIEŚ 
o zaledwie 2 punkty.

Większość meczy stała 
na wysokim poziomie i do-

starczyła kibicom wiele emo-
cji. Tak więc zwycięzcą ligi 
po raz trzeci z rzędu została 
drużyna CZERWONE DIA-
BŁY z 70 punktami. Drugie 
miejsce przypadło zespołowi 
BALBINA z 64 punktami, a 
trzecie zajęli zawodnicy z ze-
społu Żwirki i Muchomorki 
z 61 punktami. W tym roku 
poziom rozgrywek był wyso-
ki, natomiast sędziowie po-
kazali więcej kartek niż w 
zeszłym roku. W sumie na 
325 spotkań pokazano 248 
kartek (żółtych i czerwonych 
razem). Najlepszym strzel-
cem został zawodnik zespo-
łu FC NOWA WIEŚ – To-
masz Węcławek, zdobywca 
90 bramek.

Uroczyste zakończenie li-
gi nastąpiło kolejno w gru-
pach po ostatnim rozgranym 
meczu. Fundatorem nagród 
była Poznańska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa. Drużyny, któ-
re zakończyły rywalizację na 
miejscach od pierwszego do 
trzeciego otrzymały pamiąt-
kowe puchary oraz nagrody 
rzeczowe w postaci sprzętu 
piłkarskiego i sportowego. 
Najlepsi strzelcy natomiast 
otrzymali pamiątkowe statu-
etki wraz z drobnym sporto-
wym upominkiem.

Robert Halaburda
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KALENDARIUM PSM 
28 kwietnia - zebranie plenarne Rady Nadzorczej

 4 maja - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN

 5 maja - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

 9 maja - dyżur członków RN

10 maja - Komisja Rewizyjna RN

19 maja - zebranie plenarne Rady Nadzorczej

 Z prac Rady Nadzorczej PSM
Kolejne miejsca postojowe dla mieszkańców Batorego

Pięć osób mających za-
ległości czynszowe człon-
kowie Rady Nadzorczej 
Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej postano-
wili pozbawić członko-
stwa w spółdzielni. Żad-
na z nich, mimo zapro-
szenia, nie pojawiła się 
na zebraniu rady. Wy-
kreślili też z listy człon-
ków oczekujących osiem 
osób, które mimo wielo-
krotnych propozycji kup-
na mieszkania, nie re-
agowały na nie, nie wpła-
cały też przewidzianej w 
statucie opłaty admini-
stracyjnej. Cztery oso-
by, które tę opłatę wno-
szą, postanowiono pozo-
stawić wśród członków 
oczekujących.

Rada wykreśliła z reje-
stru członków trzy osoby, 
którym w związku z ich sy-
tuacją życiową (np. rozwód) 
ustały przyczyny pozosta-
wania członkami w PSM.

Gościem rady nadzor-
czej na posiedzeniu 31 mar-
ca był przedstawiciel Kan-
celarii Biegłych Rewiden-
tów dr Tadeusz Dopierała z 
Poznania. Przedstawił opi-
nię i raport z badania spra-

wozdania finansowego za 
rok 2015. Podkreślił on uzy-
skanie przez PSM korzyst-
nych wskaźników. Księgi 
były prowadzone prawidło-
wo. Biegli nie stwierdzi-
li naruszeń prawa w ubie-
głym roku. Członkowie ra-
dy przyjęli tę opinię. Zosta-
nie ona odczytana na Wal-
nym Zgromadzeniu PSM w 
tym roku.

Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej zreferował wy-
niki ekonomiczne PSM za 
dwa miesiące tego roku. W 
przypadku gospodarki zaso-
bami mieszkaniowymi były 
one dodatnie. Rozliczenia 
za poszczególne media rów-
nież generalnie miały dodat-
nie salda na osiedlach. Roz-
liczenia wód opadowych by-
ła na minusie, ale będzie się 
on zmniejszał, jako że każ-
dy lokal jest już obciążony 
opłatą z tego tytułu.

Rada Osiedla Władysła-
wa Łokietka wnioskowała o 
korektę planu remontowego 
osiedla na lata 2015 i 2016. 
Polega ona na przeniesieniu 
kwoty 4.436,78 zł salda fun-
duszu remontowego za 2015 
r. na roboty awaryjne i ogól-
nobudowlane w roku 2016. 

Rada Nadzorcza przychyliła 
się do wniosku.

Rada podjęła także 
uchwałę w sprawie zaku-
pu od Pekabud – Morasko 
Sp. z o.o. 21 miejsc posto-
jowych w budynku 55 na 
osiedlu Stefana Batorego 
w Poznaniu. To już drugi 
taki zakup w ciągu dwóch 
lat, Zarząd PSM poinformo-
wał, że wszystkie poprzed-
nio nabyte miejsca postojo-
we zostały wynajęte i dąży 
się do ich sprzedaży miesz-
kańcom. Zakup miejsc sfi-
nansowany będzie środka-
mi funduszu zasobowego 
spółdzielni, zaś ich zwrot 

nastąpi w drodze dalszego 
zbycia nabytych miejsc lub 
comiesięcznego rozliczenia 
wpływów z ich wynajmu, 
zmniejszonych o koszty ich 
eksploatacji i utrzymania. O 
ile wpływy z wynajmu będą 
niższe od kosztów ich eks-
ploatacji i utrzymania, wów-
czas całą różnicę pokrywać 
będzie osiedle Stefana Bato-
rego w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej.

Ponieważ na koniec mar-
ca nie było jeszcze listu po-
lustracyjnego PSM, co de-

terminuje termin Walnego 
Zgromadzenia, odbędzie się 
ono w ustawowym termi-
nie, czyli do końca czerw-
ca. Przekazano następują-
ce terminy odbywania się 
cząstkowych zebrań Walne-
go na poszczególnych osie-
dlach: 1 czerwca – osiedle 
Stefana Batorego, 3 czerw-
ca – osiedle Władysława Ło-
kietka, 6 czerwca – osiedla 
Władysława Jagiełły i Zyg-
munta Starego oraz człon-
ków oczekujących, 8 czerw-
ca – osiedle Jana III Sobie-
skiego, Marysieńki i Bara-
nowo, 10 czerwca – osiedle 
Bolesława Chrobrego i ul. 

Grobla, 13 czerwca – osie-
dle Bolesława Śmiałego.

Na koniec, Henryk Bi-
niek zaproponował, by w 
uznaniu zasług zmarłych 
członków Rady Nadzorczej 
i zaangażowanych działa-
czy sportowych nazwać ich 
imieniem rozgrywane za-
wody, których byli zresztą 
inicjatorami i spiritus mo-
vens. Ligi Piątkowskiej – 
imienia Edwarda Juskowia-
ka i czerwcowych zawodów 
Streetballa – imienia Kazi-
mierza Paprockiego. (big)
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Mieszkania na os. Batorego 

Tanie w eksploatacji, drogie na rynku
Rozmowa z Mariuszem Szymczakiem, przewodniczącym Rady Osiedla Stefana Batorego

Wielu mieszkańców za-
stanawia się, co właści-
wie może i czym na co 
dzień zajmuje się rada 
osiedla?

- Jej uprawnienia są 
szczegółowo określone w 
Statucie spółdzielni. Zgod-
nie z nim, do podstawowych 
zadań rady należy opinio-
wanie w imieniu mieszkań-
ców osiedla planów eksplo-
atacyjnych i remontowych, 
wprowadzanie do nich ko-
rekt oraz kontrolowanie ich 
wykonania. Członkami rady 
są członkowie spółdzielni – 
mieszkańcy osiedla, mają 
więc oni najlepsze rozezna-
nie w rzeczywistych potrze-
bach. Są oni też fachowcami 
w różnych dziedzinach i ma-
ją wiedzę, jak należy realizo-
wać przedsięwzięcia. Wiążą 
się one z nakładami finanso-
wymi ponoszonymi z naszej 
wspólnej spółdzielczej kasy, 
zadaniem rady jest więc pil-
nowanie rzetelności i opła-
calności tych wydatków.
Na co przeznacza się 
więc nasze wspólne pie-
niądze?

- Docieplania budynków 
to wydatek dużych środ-
ków. Kwestie te budzą też 
wiele emocji mieszkańców. 
Zazwyczaj są oni za tym, 
żeby spółdzielnia dociepli-
ła ich budynek, gdy jednak 
dociera do nich świado-
mość, że to oni poniosą w 
znacznej mierze koszty te-
go przedsięwzięcia, to poja-
wiają się wątpliwości i py-
tania. Na Batorego budyn-
ki zbudowane są w techno-
logii płyty trójwarstwowej 
z ociepleniem między pły-
tami oraz tradycyjnej z ob-

łożeniem styropianem. Nie-
odzowne jest więc rzetelne 
rozważenie zasadności do-
cieplenia konkretnego bu-
dynku. Rada poświęca wie-
le uwagi planom termomo-
dernizacyjnym. Nie jeste-
śmy przeciwni ich realizacji, 
ale rozważamy szczegóło-
wo zasadność oraz opłacal-
ność dociepleń budynków. 
Po analizach i dyskusjach 
przyjęliśmy specyfikację ro-
bót termomodernizacji, ale 
ostateczne zdanie należy 
do mieszkańców poszcze-
gólnych budynków. To oni, 
odpowiadając na  ankietę, 
zdecydują czy ich budynek 
ma być docieplany.
Zdania bywają zapewne 
podzielone.

- Zrozumiałe, że pełną 
zgodność we wszystkim trud-
no osiągnąć, ale rozstrzygają-
ce jest zdanie większości. Lu-
dzi przekonują też rzeczowe 
argumenty. Uważam i sta-
ram się do tego przekonać 
pozostałych członków Rady, 
że jeśli coś robić, to rzetelnie 
i dokładnie. Najgorsze, i jak 
się często okazuje najdroższe, 
są różne prowizorki. Dlate-
go cieszy mnie, że zdecydo-
waliśmy przeprowadzić kom-
pleksowy program moderni-
zacji klatek schodowych. Nie 
ograniczamy się do ich po-
malowania, ale wymieniamy 
w nich balustrady i szafki 
licznikowe oraz instalujemy 
energooszczędne oświetlenie 
ledowe. Montowane poręcze 
niklowe-chromowe wyglądają 
nowocześnie i są bardzo trwa-
łe. Do tej pory odnowiliśmy 
ok. 20 procent klatek schodo-
wych, kolejne będą systema-
tycznie remontowane. Warto 
podkreślić, że tak gruntowna 
modernizacja klatek spoty-
ka się z wieloma pozytywny-
mi ocenami. Niektórym oso-
bom aż trudno uwierzyć, że 
tak pięknie mogą wyglądać 
klatki schodowe w spółdziel-
czych budynkach.
Ładnie wyglądają też place 
zabaw i tereny zielone.

- Wspólnie z administra-
cją wiele uwagi poświęcamy 
ich właściwemu utrzyma-
niu. Wiąże się to ze spory-
mi kosztami, ale poprawia 

się estetyka osiedla oraz wa-
runki życia mieszkańców. 
Mówiąc o spółdzielczej dba-
łości o zieleń a także chodni-
ki czy osiedlowe ulice, które 
służą wszystkim poznania-
kom, trzeba wskazać na nie-
rozwiązany od lat problem. 
Spółdzielnia ponosi koszty 

utrzymania ulic, choć  jest 
to obowiązek miasta jako 
właściciela tych terenów.

Gdybyśmy jednak ich nie 
posprzątali lub odśnieżyli, 
wówczas korzystanie z nich 
byłoby utrudnione, nie mó-
wiąc o ich estetyce.
A jak się układa współ-

praca z innymi sąsiada-
mi?

- W pobliżu osiedla Stefa-
na Batorego, a nawet pomię-
dzy jego budynkami, wyro-
sło w ostatnich latach sporo 

bloków deweloperskich. Ich 
mieszkańcy korzystają w 
części ze spółdzielczej infra-
struktury, choćby dróg, par-
kingów czy nawet placów za-
baw. Zrozumiałe jest więc, 
że powinni także partycypo-
wać w kosztach ich utrzyma-
nia. Wspólnoty mieszkanio-

we na ogół ponoszą koszty 
prawa użytkowania wieczy-
stego, ale nie zawsze par-
tycypują w kosztach utrzy-
mania dróg.  Właśnie nie-
dawno rada zwróciła się do 
Zarządu PSM o urealnie-
nia tych opłat ponoszonych 
przez wspólnoty i zawarcia 

nowych umów dzierżawy.
Najtrudniej chyba doga-
dać się w sprawie miejsc 
parkingowych?

- Ich zawsze jest za ma-

Mariusz Szymczak

Odnowione klatki schodowe są ładne, wygodne i trwałe

Zielony skwer z kolorowym placem zabaw

Dokończenie na stronie 11
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Miejsca dla niepełnosprawnych
czasami „niestrzeżone”

Strażnicy miejscy, 
którzy przyjeżdżają na 
wezwanie od miesz-
kańców, że miejsce dla 
osoby niepełnosprawnej 
zajmuje kierowca nie-
mający uprawnień, nie 
zawsze ukarzą go za to 
– zaalarmował Czesław 
Koperski, członek Rady 
Nadzorczej PSM na jed-
nym z jej posiedzeń. Po-
wodem ma być niewła-
ściwe oznakowanie tych 
miejsc. Czy tak jest, i 
dlaczego – poszukali-
śmy odpowiedzi.

Przemysław Piwecki, 
rzecznik prasowy Straży 
Miejskiej Poznania, po-
twierdza to:

- Każdy znak drogowy, 
a takim jest też oznako-
wanie miejsca parkingo-
wego dla niepełnospraw-
nych, musi być wykonany 
zgodnie z wytycznymi za-
wartymi w rozporządze-
niu o znakach i sygnałach 

na drodze. Jeżeli znak po-
ziomy (koperta) bądź znak 
pionowy nie będą wykona-
ne zgodnie z rozporządze-
niem, a tym samym nie bę-
dą znakami drogowymi w 
myśl przepisów Ustawy o 
ruchu drogowym, to kie-
rujący nie naruszy żad-
nej normy prawa. Nato-
miast funkcjonariusz nie 
ma prawa nakładać sank-
cji karnych, gdyż nie zo-
stało naruszone prawo. 
Mieszkańców, oczywiście, 
takie tłumaczenie nie ob-
chodzi, dlatego przekazu-
jemy informacje o tym do 
zarządcy drogi (np. spół-
dzielni mieszkaniowej lub 
innych). Nie możemy jed-
nak nikogo zmusić do pra-
widłowego oznakowania. 
Problem jest omawiany od 
2010 roku, kiedy to w wy-
niku zmian w przepisach 
drogi wewnętrzne prak-
tycznie zrównano z dro-
gami publicznymi, ale pod 

warunkiem prawidłowego 
oznakowania.

Za parkowanie na miej-
scach dla osób niepełno-
sprawnych grozi mandat 
w wysokości 500 zł, cza-
sami można też otrzymać 
punkty karne. Od 2010 
roku nie tylko w Pozna-
niu, ale i w całym kraju 
strażnicy w wątpliwych 
sytuacjach nie podejmują 
czynności.

Zasady oznakowania 
miejsc dla osób niepełno-
sprawnych określa Roz-
porządzenie ministra in-
frastruktury w sprawie 
szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warun-
ków ich umieszczania na 
drogach. Miejsca dla nie-
pełnosprawnych powinny 
być oznakowane znakami 
pionowymi i poziomymi. 
Bywa że zarządca terenu 
stawia wyłącznie znaki 
pionowe oznaczone sym-
bolem D-18 (miejsce par-
kingowe) lub D-18a (par-
king – miejsce zastrzeżo-
ne) i dodatkowo umiesz-
cza tabliczkę informującą, 
że miejsce jest dla osób 
niepełnosprawnych (znak 
T-29). Zapomina jednak o 
oznakowaniu poziomym. 
Tymczasem rozporządze-
nie zaleca, by miejsce dla 
niepełnosprawnych mia-
ło znak pionowy D-18 lub 
D-18a wraz z tabliczką 
T-29, na której namalowa-
ny jest symbol osoby nie-
pełnosprawnej. Natomiast 
oznakowanie poziome po-
winno zawierać znak P-24, 
czyli namalowany białą 
farbą symbol osoby nie-
pełnosprawnej. Muszą też 
oczywiście być wyrysowa-
ne linie oznaczające miej-
sce postoju. Dopuszcza się 
też znak poziomy P-29 (ko-
perta), ale i w tej kopercie 
powinien znaleźć się sym-
bol osoby niepełnospraw-
nej (znak P-24).

Eksperci informują, że 
miejsca dla osób niepełno-
sprawnych mogą być ozna-

czone tylko znakami po-
ziomymi. Jednak bywają 
sytuacje, że znaki te mo-
gą być nieczytelne (np. wy-
tarte lub pod śniegiem). 
Dlatego zarządca drogi po-
winien dbać o ich czytel-
ność. Ale lepiej stosować 
oba rodzaje znaków.

Są jeszcze inne wymo-
gi dotyczące miejsc po-
stojowych dla osób nie-
pełnosprawnych. W Roz-
porządzeniu w sprawie 
warunków technicznych, 
jakimi powinny odpowia-
dać budynki i ich usytu-
owanie zapisano, jakie po-
winny być wymiary takich 
miejsc. Stanowiska po-
stojowe dla samochodów 
osobowych powinny mieć 
co najmniej szerokość 2,3 
m i długość 5 m. Jednak 
dla samochodów użytko-
wanych przez osoby nie-
pełnosprawne szerokość 
stanowiska powinna wy-
nosić co najmniej 3,6 m, z 
możliwością ograniczenia 
do 2,3 m w przypadku za-
pewnienia możliwości ko-
rzystania z przylegające-
go dojścia lub ciągu pie-
szo-jezdnego. W przypad-
ku usytuowania miejsca 
wzdłuż jedni – długość co 
najmniej 6 m i szerokość 
co najmniej 3,6 m, z moż-
liwością jej ograniczenia 
w przypadku zapewnienia 
możliwości korzystania z 
przylegającego dojścia lub 
ciągu pieszo-jezdnego.

Te same minimalne wy-
miary (2,3 x 5 m) określo-
ne są dla miejsc postojo-
wych położonych w gara-
żu, przy czym dodatkowym 
wymogiem w tym przypad-
ku jest konieczność zacho-
wania odległości między 
bokiem samochodu a ścia-
ną lub słupem co najmniej 
0,5 m, a dla osób niepełno-
sprawnych 1,2 m. Określo-
ne są również inne wymo-
gi wynikające ze s pecyfiki 
lokalizacji miejsc postojo-
wych w garażu. Oznacza to 
minimum 11,5 m2 na jed-
no miejsce postojowe bez 
dojazdu i wind awaryj-
nych. (big)
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ło. Mamy plan budowy ko-

lejnego parkingu przy ul. 

Umultowskiej. Jednak nie-
pokój budzi projekt wznie-
sienia budynku na odzy-

skanej przez prywatnego 
właściciela działce w pobli-
żu budynku nr 10. W miej-
scu obecnego parkingu na 
50 miejsc może powstać bu-
dynek, którego mieszkań-
cy będą też potrzebowali 
miejsc postojowych. Rada 
osiedla negatywnie oceni-
ła projekt budowy budyn-
ku w tym miejscu, ale na 
ostateczne rozstrzygnięcia 
władz miejskich trzeba jesz-
cze poczekać.
Co pana, doświadczone-
go działacza osiedlowe-
go, najbardziej cieszy? 

- Z PSM jestem związa-
ny od wielu lat, a pracom 
Rady Osiedla Stefana Ba-
torego przewodniczę już 
kolejną kadencję i widzę 
wiele pozytywnych zmian 
zachodzących na osiedlu. 

Cieszą elewacje odnowio-
nych budynków, kolorowe 
place zabaw, powstałe bo-
iska do piłki nożnej, siatko-
wej i koszykówki czy wznie-
siony m. in. staraniem rady 
pawilon administracyjno-
-usługowy, w którym zna-
lazły siedzibę administra-
cja, przychodnia zdrowia, 
klub seniora i rada osie-
dla. Przede wszystkim cie-
szy jednak, że mieszkania 
na osiedlu Batorego, usy-
tuowanym w pobliżu trasy 
PST i kampusu UAM, są 
stosunkowo tanie w eksplo-
atacji, a zarazem drogie na 
rynku poznańskich nieru-
chomości. To najlepszy do-
wód, że ludzie chcą na Ba-
torego mieszkać.

Rozmawiał
Walerian Ignasiak

Mieszkania na os. Batorego 

Tanie w eksploatacji, drogie na rynku
Rozmowa z Mariuszem Szymczakiem, przewodniczącym Rady Osiedla Stefana Batorego

Błędy dobrych rodziców
Rodzice chcą dla swojego dziecka jak najlepiej, ty-

le że nie zawsze wiedzą i często nawet nie zdają sobie 
sprawy, że robią dziecku krzywdę. Jakie błędy popełnia-
ją najczęściej?

INTUICJA RODZICA
Przez tysiące lat ewolucji spanie przy dorosłych osobni-

kach oznaczało dla nowonarodzonych, małych ssaków więk-
sze bezpieczeństwo w razie ataku drapieżnika, chroniło przed 
wiatrem i chłodem.

Kiedy Kasia patrzyła na swoją małą, nowonarodzo-
ną córeczkę, najchętniej nie odrywałaby od niej oczu, tu-
liła bez końca. Wbrew sobie dała się przekonać koleżan-
ce, która mówiła: „Nie noś jej tyle, bo się przyzwyczai”. 
Sąsiadka przestrzegała Kasię, mówiąc: „Nie wolno spać 
z dzieckiem, bo później nie będzie chciało zasypiać sa-
modzielnie, rozpieścisz i będziesz miała!”. Więc odkłada-
ła córeczkę do łóżeczka, chociaż mała płakała, trzęsła się 
z rozpaczy i strachu, a Kasia płakała pochylona nad nią, 
umęczona podnosiła i odkładała dziecko setki razy i my-
ślała, że łatwiej byłoby zabrać z łóżeczka, przytulić i razem 
zasnąć, ale „przyzwyczajenie” jawiło się jej jako błąd wy-
chowawczy. Małe dziecko potrzebuje być blisko nas – to 
jego potrzeba fizjologiczna, pierwotna potrzeba poczucia 
bezpieczeństwa.

DOCENIANIE, OKAZYWANIE WSPARCIA 
I BLISKOŚCI

Zimny chów, na całe szczęście chyba na zawsze wyszedł 
z mody, dziś coraz więcej i głośniej mówi się o rodzicielstwie 
bliskości, podkreśla wagę kontaktu fizycznego, przytulania, 
propaguje noszenie dzieci w chustach. Człowiek, który nie 
zaznał bezwarunkowej miłości rodziców, nie będzie umiał 
jej okazywać swoim dzieciom. Mówmy dzieciom jak najczę-
ściej, że są dobre, mądre, że je kochamy i są naszym skar-
bem. My dorośli, słysząc takie słowa, czujemy się lepsi i sta-
jemy się lepsi.

SZACUNEK DLA UCZUĆ
Gdy dziecko przewróci się, przestraszy, zgubi uko-

chaną przytulankę – rodzice najczęściej mówią: „Nic się 
nie stało, poboli i przestanie, nie płacz, bądź dzielny, to 
tylko maskotka, kupimy nową”. Dziecko w takiej sytu-
acji potrzebuje wsparcia, oczekuje zrozumienia, a dosta-
je garść rad świadczących o tym, że rodzice nawet nie 
próbują wczuć się w jego położenie. Lepiej spytać: „Bo-
li cię? Jest ci przykro? Przestraszyłeś się?”, a na dziec-
ka uczucia zareagować: „Rozumiem, to musi być trud-
ne dla ciebie”, „Przykro mi, że ciebie teraz boli”. Dziecko 
szybciej się uspokoi, gdy je przytulimy, wiedząc, że akcep-
tujemy jego uczucia takie, jakie przeżywa w danej chwili 
i ma w nas oparcie.

ZABAWKA NIE ZASTĄPI WSPÓLNEJ ZABAWY
Dziecko potrzebuje bliskości tych, których kocha. Wy-

obraźmy sobie męża, który obsypuje żonę prezentami, 
ale kiedy ona chce z nim porozmawiać – wręcza jej flakon 
perfum i wlepia wzrok w swój smartfon, a kiedy ona chce 
z nim wyjść do kina – daje jej na bilet, a sam zostaje w do-
mu lub idzie na piłkę z kolegami. Ta kobieta nie czuje się ko-
chana tak samo, jak dziecko, które obsypujemy zabawkami, 
zamiast z nim porozmawiać i pobawić się. Dziecko bardziej 
niż zabawek potrzebuje zabawy z rodzicami, rozmowy, za-
interesowania, patrzenia w oczy, uważnego słuchania tego, 
co dziecko do nas mówi. Dziecko zarzucone kolorowymi za-
bawkami nie może się skupić na żadnej z nich. Pamiętajmy 
również, że prezent – zabawka jest pozytywnym wzmocnie-
niem, nagrodą. Wykorzystujmy to, uważając równocześnie, 
by prezenty nie zastąpiły ciepłych słów i bliskości. Warto się 
zastanowić, co tak naprawdę chcemy dziecku wynagrodzić, 
zasypując je prezentami, którymi nie może się nacieszyć 
z powodu ich mnogości. Zdarza się, że takie zachowanie ro-
dziców jest wywołane poczuciem winy z powodu częstej nie-
obecności w domu.

Dokończenie ze strony 9

Dokończenie na stronie 13
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Prosto z miasta 

Co nam rośnie na wiosnę
W przyrodzie jednak bez 

zmian. Ani dobrych, ani 
złych. Tradycyjnie na wiosnę 
wszystko co może, a jeszcze 
bardziej to co nie powinno, 
rośnie na potęgę. Fachowo 
określa się to, że rusza we-
getacja. Rzeczywiście, nasze 
codzienne życie na wiosnę, 
i nie tylko, w mieście śred-
niej wielkości, jakim jest Po-
znań, coraz bardziej przypo-
mina wegetację.


Najbardziej rośnie nam 

wieżowiec Bałtyk w central-
nym punkcie miasta. Po-
tężna i dość niezwykłych 
kształtów konstrukcja zaczy-
na już dominować nad po-
bliskimi budynkami „Shera-
tona” i „Akumulatorów” a 
także całym rondem Kapo-
niera. Wkrótce ma szansę 
stać się prawdziwą archi-
tektoniczną wizytówką Po-
znania. Czy jednak dorów-
na sławą dawnemu „Bałty-
kowi”? Tamten był dość to-

porną kamienicą, ale za to z 
wielkim kinem oraz klasycz-
ną peerelowską knajpą, w 
których pokolenia poznania-
ków przeżywały młodzieńcze 
uniesienia i przygody. W no-
wym „Bałtyku”, jeśli w ogóle 
uchowa się jeszcze ta bliska 
poznańskim sercom nazwa, 
choć dla młodszych już nie 
bardzo zrozumiała, będą za-
pewne światowe konsorcja i 
holdingi. Czy gdzieś pośród 
nich przetrwa czar tamtego 
niegdysiejszego „Bałtyku”?


Szybko rośnie też cen-

trum handlowe „Posnania”, 
którego powstanie ma się 
przyczynić, jak zapowiadali 
jego budowniczowie, do rewi-
talizacji śródmieścia. Twier-
dzenie, że poprzez zbudowa-
nie kolejnego potężnego cen-
trum handlowego ożywią się 
śródmiejskie ulice, dowodzi 
tylko tego, że dzisiaj moż-
na próbować wciskać ludo-
wi wszelką ciemnotę. Wia-

domo, że nieważne są ar-
gumenty, ale kasa. Nie wia-
domo tylko po co więc mia-
sto ogłasza jakieś konkursy 
i programy na rewitalizację 
śródmiejskich ulic i placów, 
z których – ze św. Marcinem 
na czele – znikają sklepy i 
zmieniają się one w zapyziałe 
kąty. Trzeba po prostu zna-
leźć tam miejsce na kolejne 
wielkie centrum handlowe i 
zaraz te tereny ożyją.


Dynamicznie rośnie po-

ziom „urowerowienia” po-
znaniaków. Miłośników po-
dróżowania na dwóch kół-
kach przybywa w szybkim 
tempie. Przykład daje sam 
prezydent miasta, który na 
różne sposoby zachęca do 
pedałowania, a zniechęca do 
korzystania z samochodów. 
Niestety, w równie szybkim 
tempie nie przybywa w mie-
ście tras rowerowych. Zresz-
tą, sprawiedliwe trzeba przy-
znać, że tras samochodo-

wych, tramwajowych czy au-
tobusowych też nie przybywa. 
W tej dziedzinie władze są 
konsekwentne i starają się 
nie budować niczego. A w 
każdym razie niewiele.


Nic zatem dziwnego, że 

poznaniakom rośnie ogólny 
poziom zniechęcenia i nie-
zadowolenia z tego, co dzie-
je się wokół a także z po-
czynań nowych władz samo-
rządowych, które rządzą już 
półtora roku i efektów ich 
działań można ze świecą szu-
kać. Pośród budzącej się zie-
leni oraz w blasku wiosen-
nego słońca coraz wyraźniej 
widać, że w mieście rośnie 
liczba codziennych kłopotów 
oraz nierozwiązywalnych od 
lat problemów. Zdaje się 
też niestety, że rośnie rów-
nież poziom samozadowole-
nia miejskich władz.

WIST

  

Patroni ulic piątkowskich
Wiktor Pniewski (1891–1974)

Ulica Wiktora Pniew-
skiego znajduje się na osie-
dlu Władysława Jagiełły, 
jest boczną od ulicy Toma-
sza Drobnika. Jej patron był 
jednym z twórców polskiego 
lotnictwa wojskowego.

Urodził się 5 grudnia 
1891 roku w Kłecku, był sy-
nem urzędnika pocztowego 
Stanisława i Anny z Chrza-
nowskich. Ukończył szkołę 
handlową i aż do wybuchu 
I wojny światowej pracował 
w Poznaniu jako drogista. 
W 1914 zmobilizowany, był 
pomocnikiem mechanika w 

4 batalionie lotniczym, a po 
odbyciu przeszkolenia lotni-
czego w Koszalinie walczył 
na froncie zachodnim. Kon-
tuzjowany, wrócił do Pozna-
nia i w październiku 1918 
został przydzielony do sta-
cji lotniczej w Ławicy. Od 
listopada tegoż roku nale-
żał do Wydziału Wykonaw-
czego Rady Robotniczo-Żoł-
nierskiej i wiele uczynił, by 
zapobiec ewakuowaniu z Po-
znania sprzętu i uzbrojenia 
lotniczego.

Uczestniczył w walkach 
powstańczych 27 grudnia 

1918 i po zdobyciu stacji w 
nocy z 5 na 6 stycznia 1919 
roku został wyznaczony na 
komendanta stacji. Jeszcze 
w tym samym roku dowo-
dził I eskadrą lotniczą w 
odsieczy Lwowa, a potem 
walczył na Froncie Litew-
sko-Białoruskim i w wojnie 
polsko-bolszewickiej.

W okresie międzywojen-
nym został w wojsku, pełnił 
różne funkcje w lotnictwie 
polskim, osiągnął stopień 
pułkownika, wiele też pisał 
o lotnictwie powstania wiel-
kopolskiego.

We wrześniu 1939 przez 
Rumunię przedostał się do 
Francji a później do Wiel-
kiej Brytanii, był komen-
dantem obozu polskich sił 
powietrznych w Dunholme 
- Lodge. W 1947 wrócił do 
kraju i nadal służył w lot-
nictwie. Po przejściu do re-
zerwy pracował w Państwo-
wym Instytucie Hydrolo-
giczno –Meteorologicznym. 
Zmarł 13 sierpnia 1974 w 
Koźminie, spoczął w Roz-
drażewie.

Marek Rezler

Lokal użytkowy do wynajęcia 
Os. Władysława Jagiełły budynek nr 1

– podpiwniczenie budynku mieszkalnego
 – osobne zejście, 3 pomieszczenia
  – nadający się na biuro
   – co. i zaplecze sanitarne
    – powierzchnia 39,55 m2

     – czynsz 9,00 zł za m2 + media + VAT
      – do wynajęcia od zaraz

Informacje w administracji osiedla Władysława Jagiełły budynek 
nr 29, tel. 61/8225-831; adm.jagiello@psm.poznan.pl

Lokal użytkowy do wynajęcia
Os. Władysława Jagiełły budynek nr 14

      – podpiwniczenie budynku mieszkalnego
     – osobne zejście, 5 pomieszczeń
    – nadający się na biuro
   – co. i zaplecze sanitarne
  – powierzchnia 82,00 m2

 – czynsz 9,00 zł za m2 + media + VAT 
– do wynajęcia od zaraz

Informacje w administracji osiedla Władysława Jagiełły budynek 
nr 29, tel. 61/8225-831; adm.jaqiello@psm.poznan.pl
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DZIECI POTRZEBUJĄ GRANIC
Dziecko nie może mieć pełnej swobody i robić tylko te-

go, na co ma ochotę. Umiejętność stawiania asertywnych 
granic to umiejętność, którą rodzice powinni opanować jak 
najszybciej – dziecko oczekuje, że rodzice wyraźnie powie-
dzą mu, co jest dobre, a co złe. Dziecko nie przychodzi na 
świat z ustalonym systemem wartości. Empatia, współczu-
cie, umiejętność rozróżniania dobra i zła są wynikiem nie-
ustannego rozwijania się malucha. Dla niego bezpieczny 
jest świat, który jest przewidywalny, ponieważ w ogromnej 
ilości napływających ze wszystkich stron bodźców trudno się 
mu odnaleźć. Wychowanie dzieci wymaga zarówno miłości, 
uwagi, wrażliwości, jak i stawiania rozsądnych wymagań 
i granic. Najlepsze warunki rozwoju dla dzieci tworzą rodzi-
ce opiekuńczy i wrażliwi na potrzeby dziecka, ale także sta-
wiający mu wyraźne ograniczenia i tworzący przewidywal-
ne środowisko. Brak kontroli i konsekwencji rodziców spra-
wia, że otoczenie staje się dla dziecka nieprzewidywalne 
i tym samym niedające mu podstawowego bezpieczeństwa.

PRZEJAWY NIEZALEŻNOŚCI TO ETAP ROZWOJU
Weronika ciągle słyszy zakazy: „Nie wolno dotykać brud-

nych kamyczków, nie wolno siadać na mokrym piasku, nie 
wolno wchodzić do kałuży, nie wolno bawić się papierem to-
aletowym, nie wolno wchodzić na krzesełko, nie wolno gryźć 
łyżeczki, nie wolno wkładać rączki do talerza”. Rodzice We-
roniki karzą i krzyczą, gdy ona złamie któryś zakaz. Warto 
zastanowić się, czy wszystkie wprowadzone zakazy mają 
sens. Im więcej rzeczy zabronionych, tym mniej dziecko się 
nimi przejmuje. Może lepiej zarezerwować zakazy dla rze-
czy naprawdę niebezpiecznych, a na całą resztę przymknąć 
oko? Rączki umyć po kontakcie z kamyczkami, założyć ka-
losze i pozwolić na brodzenie w kałużach, od czasu do cza-
su pozwolić na jedzenie rękami? Dziecko wychowane w do-
mu, gdzie niczego nie wolno, nie otrzymuje od rodzica szan-
sy poznawania świata. Dotyk jest bardzo ważnym zmysłem, 
a dotykanie przedmiotów o różnych kształtach, fakturach, gę-
stości i cieple jest ważnym sposobem stymulowania rozwoju 
dziecka. Zabawa kamykami, patykami znalezionymi na spa-
cerze i darcie papieru na malutkie kawałeczki często stymu-
lują lepiej niż drogie zabawki.

NIE PORÓWNUJ
Marysia miała trzy lata, kiedy urodziła się Kasia. Mama 

angażowała starszą córeczkę do pomocy przy noworodku, 
chwaliła ją często i opowiadała gościom, jak Marysia przyno-
si jej pieluszki dla siostrzyczki i podaje zasypkę. Później oka-
zało się, że Marysia jest bardziej posłuszna, spokojna, lepiej 
się uczy, więc młodsza Kasia nieustannie słyszała: „Zobacz, 
jaka twoja siostra jest miła, jak ładnie pisze, jak dobrze się 
uczy, bierz z niej przykład!”. Marysia dumnie się nosiła, a Ka-
sia coraz bardziej nie cierpiała swojej idealnej siostry i robiła, 
i jej, i rodzicom, wszystko na przekór.

Wiele osób ciągle porównuje i ocenia siebie i innych, 
co w konsekwencji prowadzi do niskiego poczucia własnej 
wartości. Taka próba motywacji przynosi więcej szkody niż 
pożytku. Czy dorosłemu byłoby miło, gdyby szef w pracy 
porównywał go w ten sposób z innym pracownikiem? Ko-
munikat: „Zobacz jaka ona jest miła”, może zostać przez 
dziecko odebrana jako: „Ty nie jesteś tak miła jak ona, więc 
jesteś nie ok”. A to sprawia przykrość i może stać się po-
wodem zazdrości między rodzeństwem o uczucia rodzi-
ców. „Patryczek jest taki łobuz, za to Julcia to anioł nie 
dziecko”, wzdycha babcia. „Patryczek daje popalić” – ko-
mentuje ojciec. „Julcia to złote dziecko, zawsze taka mi-
ła, a na Patryczka to już nie mam siły” – narzeka mama. 
Dzieci się różnią. Mają różne zalety i wady. Sygnalizując 
im w taki sposób nasze spostrzeżenia, wtłaczamy dzie-
ci w stereotypowe role, które one zaczną w pewnym mo-

mencie pełnić, by w dziecięcym rozumieniu spełnić ocze-
kiwania dorosłych.

KONSEKWENCJA RODZICA
Kiedy Wojtek poprosił o cukierka przed obiadem, mama 

odpowiedziała: „Nie”. Kiedy Wojtek drugi raz poprosił – ma-
ma ponownie odmówiła. Ale kiedy Wojtek rzucił się na pod-
łogę i zaczął wrzeszczeć, mama szybko podała mu cukierka, 
żeby tylko nie krzyczał. Jest wiele powodów, którymi rodzice 
tłumaczą brak konsekwencji w postępowaniu z dziećmi, np. 
kiedy dziecko domaga się czegoś w sklepie, wolą ulec, niż 
być obiektem powszechnego zainteresowania. Konsekwencja 
jak nic innego w wychowaniu przynosi dobre rezultaty, bo da-
je dziecku ważną do poczucia bezpieczeństwa przewidywal-
ność. Rodzice muszą się stosować do ustalanych przez sie-
bie norm i traktować dzieci z szacunkiem i delikatnością, któ-
rych sami od niego wymagają. Nie może od opinii przypadko-
wych ludzi w sklepie być ważniejsze to, co czujemy my i na-
sze dziecko. Nie pozwólmy, by lęk przed oceną i komentarza-
mi obcych osób decydował o naginaniu naszych ustalonych 
wcześniej metod wychowawczych.

STOSOWANIE PRZEMOCY
Częstym argumentem za stosowaniem kar cielesnych 

jest powiedzenie: „Mnie ojciec bił i wyrosłem na porządne-
go człowieka”. Kary cielesne, czyli bicie dzieci, a podkre-
ślam, że klaps też jest biciem, są nie metodą wychowaw-
czą, a wyładowaniem agresji na słabszym, niepotrafiącym 
się obronić dziecku Są okrucieństwem, przynoszą lęk i po-
czucie krzywdy, a posłuszeństwo, które dzięki nim osiąga-
my, jest posłuszeństwem ze strachu. Czy argumentują-
cy „wyrosłem na porządnego człowieka” czuł się w tamtej 
chwili kochany i szczęśliwy? Czy dzisiaj chcieliby dostać 
w twarz od sprzedawcy w sklepie, kiedy go zdenerwują nie-
potrzebnymi pytaniami? Albo od swoich rodziców klapsa przy 
dyskusji na rodzinnym spotkaniu? Dlaczego nie bijemy tych, 
którzy mogą nam oddać? Przemoc to najgorsza pseudowy-
chowawcza metoda, która świadczy o braku wiedzy i umie-
jętności wychowawczych rodzica.

KRYTYKA JAKO KOMUNIKAT
Każdą rzecz można powiedzieć na dwa sposoby, do-

ceniając: „Wspaniale poukładałeś zabawki z powrotem na 
swoje miejsce” albo z nutą sarkazmu: „Co się stało, że 
w tym pokoju taki porządek, cud jakiś?” Doceniajmy trud, ja-
ki wkładają dzieci, nie bójmy się, że je rozpuścimy docenia-
niem! Docenienie za trud włożony w wykonanie jakiejś pracy 
jest bardzo ważnym elementem w procesie wychowawczym 
– oczekiwaną przez dziecko nagrodą. Motywuje je do dalsze-
go wysiłku oraz wzmacnia jego poczucie własnej wartości. 

OBOWIĄZKI DOMOWE DLA KAŻDEGO
Każdy członek rodziny ma swoje prawa i obowiązki, po-

winno je mieć także dziecko. Warto od najmłodszych lat 
uczyć malucha konkretnych zadań: sprzątania swoich zaba-
wek, pomagania w pracach domowych czy przygotowywa-
nia posiłków. Dzieci chętnie angażują się w pracę, która jest 
dla nich okazją do zabawy w naśladowanie dorosłych, trze-
ba im tylko dokładnie wytłumaczyć, co mają robić. Wart pa-
miętać też, żeby do dziecka mówić konkretnie, co ma zrobić: 
„Jasiu, wrzuć klocki do tego pudełka, a samochodziki ustaw 
na półce”, a nie „Posprzątaj swój pokój”.

Każdy z nas popełnia w życiu błędy, są one także nieunik-
nione w tak delikatnej dziedzinie, jak wychowanie dzieci. Pa-
miętajmy jednak, że potknięcia w tej materii mogą boleśnie 
odbić się na życiu naszego dziecka i przysporzyć jemu i nam 
dodatkowych problemów w przyszłości

Małgorzata Remlein
Autorka tekstu jest psychologiem.

Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię par.
Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń lękowych. 

Informacje – tel. 660 140 488
lub www.m algorzataremlein.pl

Błędy dobrych rodziców
Dokończenie ze strony 11
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Krzyżówka
z Echem

Rozwiązanie krzyżów-
ki z poprzedniego numeru 
brzmiało: Dyngusa i pisanki.

BARAN (21.03 - 20.04). Za wiela się nie staluj wew robo-
cie, bo se ino bachandryji narobisz, a może i w kalafę zarobisz. 
Przyłóż do roboty, a skapnie ci trochę bejmów i może jaki awans.

BYK (21.04 - 21.05). Jesteś szportowny szczun i masz fifa 
do wszystkiego. Jak się akuratnie przyłożysz, dogadasz ze znajo-
mą wiarą, to bez wielkiego chapania uzorgujesz wuchtę bejmów.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Wiosną przestań udawać ny-
rola i cięgiem szporać bez opamiętania. Lepiej dać se trochę wię-
cej luzu i lajsnąć sobie oraz famule jakieś nowe jaczki.

RAK (22.06 - 22.07). Słonyszko grzeje wew kalafe i najwyż-
sza pora brać się do wiosennych porzundków. Trza też całką fa-
mułę, szczunów i kejtra wysztafirować jak należy.

LEW (23.07 - 22.08). W wiosenne ciepłe dni wygib za miasto 
zez znajomą wiarą będzie ci plożył, ale zaś zbyt frechownie se nie 
poczynaj, ani też berbeluchy czy inszych trunków nie nadużywaj.

PANNA (23.08 - 22.09). Za to ciągłe chapanie wew robocie, 
zostaniesz fest nagrodzony. Skapną ci awans i dodatkowe bejmy. 
Szykuje się też atrakcyjne szkolenie wew górach albo nad morzem.

WAGA (23.09 - 22.10). Rychtuj się na lofrowanie i blubra-
nie zez starą wiarą. Ale zaś uważaj, by za wiele nie wypaplać. 
Rad różnych takich mądrych też nie słuchaj, bo swój rozum masz.

SKORPION (23.10 - 22.11). Z tego borchania się na ca-
ły świat nic dobrego nie wyniknie. Lepiej zabierz znajomą wia-
rę na jaki wygib za miasto i polofrujcie se trochę na słonyszku.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Zez nygusowaniem i glapieniem 
się wew telewizor trza już kończyć. Ze szwungiem zabieraj się do 
chapania wew robocie oraz porzundków we chałupie.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Za frechownie se nie poczy-
naj i wiela się nie staluj, ale zaś gzuby i kejter w domu szuszwo-
lić nie mogą i powinni wiedzieć że porzundek musi być. 

WODNIK (21.01 - 20.02). Bez to lofrowanie i balangi do 
białego dnia ostały ino pustki w kabzie i łupanie w krzyżu. Pora 
więc zadbać o zdrowie, akuratnie się odżywiać i gimnastykować.

RYBY (21.02 - 20.03). Warto się wyrychtować na jaką raj-
zę w góry abo do jakich ciepłych krajów. Zez takiego wygibu mo-
gą wyniknąć całkiem fifne pomysły i znajomości.

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 5

HUMORKI
Przychodzi baba do ap-

teki:
- Niech mi pani magister 

da jakieś tabletki na chci-
wość. Tylko DUŻO! DUŻO!!!


Rozmawiają dwie kole-

żanki:
- Widziałaś jak Kaśka 

zbrzydła?
- No, aż miło popatrzeć!


Przychodzi koń do baru 

i prosi o piwo.
- 10 złotych.
Kiedy koń sączy piwo, 

barman zagaduje:
- Nieczęsto widujemy tu-

konie.
- Wcale się nie dziwię! Pi-

wo za 10 złotych…
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Sercem i pędzlem malowane

Król Władysław Łokietek, uśmiechając się pod wą-
sem, z wyrozumiałością spogląda na rozgardiasz pa-
nujący w holu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, któ-
remu patronuje. Na sąsiednim kilkumetrowym ma-
lowidle ściennym przedstawiono artystyczną wizję 
wjazdu władcy na Wawel. A na innych równie oka-
załych rozmieszczonych w różnych miejscach szkoły 
obejrzeć można pogodne krajobrazy.

Autorem tych dzieł w ZSP nr 1 na osiedlu Władysła-
wa Łokietka jest Stanisław Rakowski, mieszkaniec bloku 
sąsiadującego z tą placówką oświatową. Jest samoukiem, 
ale malarstwo – jak sam mówi – fascynowało go od małe-
go. Zawsze lubił malować i rysować. Swoim pasjom mógł 
się oddawać, pracując przez kilkanaście lat w Teatrze Wiel-
kim. Spod jego rąk wychodziły wówczas kolorowe stroje 
i dekoracje a także wielkie scenograficzne panoramy. Na-
stępnie tworzył plakaty i wystawy na piętrach popularne-
go niegdyś „Okrąglaka”. Przygoda z malarstwem ścien-
nym rozpoczęła się w Szkole Podstawowej przy ul. Sar-
mackiej. Kolorowe malowidła spodobały się nauczycielom 
i uczniom. Przyszła więc kolej na ozdobienie również pla-
cówki na swoim macierzystym osiedlu.

Zachęcony przez dyrekcję ZSP ozdabia ściany pastelo-
wymi obrazami. Przez ponad rok malarskiej działalności 
powstało 14 malowideł o różnych rozmiarach. Największy 
zdobi ścianę w przedszkolu „Leśny zakątek”. Artystyczne 
wizje pór roku oraz szybujących książek podziwiać moż-
na w szkolnej bibliotece, a na korytarzach unoszą się łany 
kwiatów malowanych popołudniami przez S. Rakowskiego.

–Praca nad każdym dziełem zajmuje mi około miesią-
ca. Lubię malować i mam plany na kolejne obrazy – mówi. 

Można powiedzieć, że szkoła jest obecnie upiększana z 
zewnątrz i wewnątrz. Od kilku miesięcy trwa bowiem ter-
momodernizacja gmachu i niebawem będzie on cieszył oko 

odnowionymi elewacjami. Natomiast na szkolnych ścianach 
korytarzy powstają kolejne pastelowe krajobrazy piątkow-
skiego malarza. Znajduje on czas na tworzenie także in-
nych dzieł. Jego obrazy podziwiać można było na wysta-
wach prezentowanych w szkołach a także w internecie. 
Niedawna ekspozycja prac S. Rakowskiego nosiła nazwę 
„Sercem i pędzlem malowane”. Ten tytuł najlepiej chyba 
oddaje przesłanie artysty, który swym talentem chce słu-
żyć innym. (i) 
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Bieg Jońca po raz szósty!

dzi. Z jego inicjatywy powstał 
także projekt Katyń… ocalić 
od zapomnienia, mający na 
celu upamiętnienie polskich 
oficerów zamordowanych w 
Katyniu. Ojciec Joniec zgi-
nął sześć lat temu w katastro-
fie prezydenckiego samolotu 
pod Smoleńskiem.

Coroczny kwietniowy 
Bieg Jońca jest już stałym 
wydarzeniem na osiedlu So-
bieskiego, przez które pro-
wadzi ciekawie wytyczona 
przez organizatorów crosso-
wa trasa biegu. Impreza jest 
jednym z największych tego 
rodzaju wydarzeń biegowych 
w Wielkopolsce. W dwunastu 
biegach dla dzieci i młodzie-
ży wystartowało ponad 1100 
uczniów i lekkoatletów z 54 
placówek oświatowych z kil-
kunastu miejscowości z ca-
łej Polski. W biegu głównym 

  

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

 

uczestniczyło blisko 230 osób 
z 18 miejscowości.

W organizacji wydarze-
nia pomagała grupa blisko 
150 wolontariuszy. Nad prze-
biegiem rywalizacji czuwał li-
cencjonowany sędzia główny, 
a wyniki biegów były reje-
strowane elektronicznie. Or-
ganizator przygotował dla 
wszystkich uczestników żółte 
koszulki biegowe z charakte-
rystycznym logo biegu, a na 
mecie na każdego czekał ład-
ny tłoczony medal. Specjalnie 

na wydarzenie zaprojektowa-
ny medal ma kształt pozwala-
jący na łączenie wielu medali 
w kształt plastra miodu, aby 
wyrazić w ten sposób ideę, 
że bieganie łączy ludzi. Wy-
razem ludzkiej łączności i so-
lidarności była towarzysząca 
imprezie akcja charytatywna 
Biegnę dla Marysi. Uczestni-
cy poprzez zakup cegiełek i 
symboliczny bieg dla chorej 
kilkumiesięcznej dziewczyn-
ki wsparli kosztowną rehabi-
litację dziecka.

Organizatorzy z wdzięcz-
nością podkreślają, że bieg, 
który w ciągu swojej sze-
ścioletniej historii wpisał się 
trwale w życie Piątkowa, 
może się odbywać i rozwijać 
dzięki życzliwości i partner-
skiej współpracy z Poznań-
ską Spółdzielnią Mieszkanio-
wą. Pracownicy Administra-
cji Osiedla Jana III Sobie-
skiego zawsze służą pomocą 
w przygotowaniach do wyda-
rzenia. Za stałą współpracę 
i coroczne wsparcie organi-
zatorzy są wdzięczni Radzie 
Osiedla Jana III Sobieskiego 
i Marysieńki.

Na starcie biegu co roku 

stają mieszkańcy Piątkowa, 
zarówno dzieci, jak i dorośli, 
którzy coraz liczniej uczestni-
czą w tym wyjątkowym spor-
towym wydarzeniu. Okazuje 
się, że ciekawą i dobrze zor-
ganizowaną imprezę biego-
wą można mieć u siebie i 
wcale nie trzeba daleko szu-
kać okazji na współzawodnic-
two i niezapomniane sporto-
we emocje. Radość i dziecię-
cy żywioł najmłodszych bie-
gaczy udziela się wszystkim 
uczestnikom.

Wydarzenie patronatem 
honorowym objęli: Metropo-
lita Poznański, Wojewoda 
Wielkopolski, Marszałek Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, 
Prezydent Miasta Poznania, 
Prowincjał Polskiej Prowin-
cji Zakonu Pijarów oraz Biu-
ro Edukacji Publicznej IPN. 
Projekt został dofinansowa-
ny ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.

Organizatorzy już zapra-
szają na siódmą edycję w 
kwietniu 2017 r. Na stro-
nie www.bieg-jonca.pl można 
obejrzeć filmy oraz obszerne 
galerie zdjęć z biegu.

Grażyna Gulczyńska
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