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KARTA RABATOWA UPOWAŻNIA 
DO ZNIŻKI W WYSOKOŚCI 15% 

DOTYCZY CAŁEGO MENU
NIE OBOWIĄZUJE W DOWOZIE

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

                                    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 

Sklep rowerowy
Działa na Piątkowie 

od 1989 roku
- sprzedaż rowerów
- rowery elektryczne
- serwis rowerowy
Tel.: 61 823 51 26, 
Os. Jana III Sobieskiego 26 
Szczegółowe informacje 
na stronie internetowej: 
www.bicykl.com.pl
www.facebook.com/bicyklrowery

Ada nadzieją  olimpijską?
8-9 kwietnia w Gniewie odbył się II Puchar Pol-

ski Juniorek – Turniej Nadziei Olimpijskich Krajów 
Wyszehradzkich.

Bardzo dobrze spisała się na nim Ada Adaszek, która 
w kategorii 72 kg zajęła drugie miejsce. Podopieczna tre-
nera Andrzeja Erberta po raz kolejny potwierdziła swoje 
aspiracje do grona najlepszych zawodniczek w kraju.

Ada ćwiczy zapasy w ramach Młodzieżowego Centrum 
Sportu w Zapasach w KS Sobieski Poznań, które zaprasza 
wszystkie dziewczyny na zajęcia zapasów od poniedziałku 
do piątku w godzinach 16.30–18.

Tomek Rosada
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Senger & Partners Nieruchomości  
oferuje : 

-  pośrednictwo w sprzedaży i kupnie 
nieruchomości 

-  pośrednictwo w wynajmie i najmie 
nieruchomości 

DLA OSÓB ZADŁUŻONYCH  : 
- bezpłatne porady prawne 
- spłata zadłużenia  
-  reprezentacja przed Komornikiem 

oraz Spółdzielnią
- gotówka na wykup mieszkań 

KONTAKT : 791 – 848 -548 
            biuro@senger.nieruchomości.pl 

Wielkanocne zapasy na Piątkowie

8 kwietnia na matach 
KS Sobieski Poznań od-
był się Turniej Wielka-
nocny. Na poznańskie 
Piątkowo przybyły klu-
by z całej Wielkopolski 
– Unia Swarzędz, Tę-
cza Środa Wielkopolska, 
WKS Grunwald Plewi-
ska, Zapasy SP 45, Grun-
wald Poznań, UKS Olim-
pijczyk Sulmierzyce i KS 
Sobieski Poznań.

W 16 kategoriach wago-
wych walczyło 80 zapaśni-
czek i zapaśników. Walki 

Grunwaldu Plewiska, Maria 
Karaszewska (kat. 38 kg) z 
Sobieskiego Poznań, Micha-
lina Ignaszak (kat. 42 kg) 
z Tęczy Środa Wlkp., Ju-
lia Czempińska (kat 54 kg) 
z Grunwaldu Plewiska oraz 
Oliwia Paczkowska (kat. 64 
kg) z Grunwaldu Plewiska.

W zapasach w stylu 
klasycznym najlepsi okaza-
li się: Patryk Kropski (kat. 
do 24 kg) z Sobieskiego Po-
znań, Ksawery Majchrzak 
(kat. 26 kg) z Sobieskie-
go Poznań, Michał Wojcie-

chowski (kat. 28 kg) z So-
bieskiego Poznań, Jakub 
Garstkiewicz (kat. 30 kg) 
z Sobieskiego Poznań, Oli-
wier Zysk (kat. 34 kg) z So-
bieskiego Poznań, Hubert 
Wysoczański (kat. 35 kg) 
z Sobieskiego Poznań, Mi-
chał Kałużny (kat. 36 kg) z 
Unii Swarzędz, Albert Tyl-
ski (kat. 38 kg) z Unii Swa-
rzędz, Nicholas Kempiński 
(kat. 40 kg) z Sobieskie-
go Poznań, Jan Niedzielski 
(kat. 42 kg) z Sobieskiego 
Poznań, Krzysztof Szukała 
(kat.44 kg) z Sobieskiego 
Poznań, Piotr Chałek (kat. 
50 kg) z Unii Swarzędz oraz 
Robert Borkowski (kat. 50+) 
z Sobieskiego Poznań.

Tekst i fot.:
 Andrzej Słabęcki

były emocjonujące i pełne 
niespodziewanych zwrotów. 
Medale i nagrody ufundo-
wała Poznańska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa, która by-
ła patronem zawodów.

Wśród kobiet najlepsze 
okazały się Zuzanna Hoff-
mann (kat. do 25 kg) z So-
bieskiego Poznań, Paulina 
Mrugas (kat. 27 kg) z Tęczy 
Środa Wielkopolska, Ada 
Czempińska (kat. 33 kg) z 
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Przeprowadzki prywatne i firmowe
Sprzedaż kartonów przeprowadzkowych
Usługi transportowe (pianina)
Przenoszenie mebli

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

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

                  tel. 601 999 570 
 

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

WARZYWA 
I OWOCE

bez nawozów i oprysków,
polecane dla małych dzieci!

dla osób starszych i chorych
możliwa dostawa do domu, tel. 787 209 322możliwa dostawa do domu, tel. 787 209 322

świeże jaja wiejskie
Os . Batorego 15c, czynne: pn – pt.  8 - 17, sob. 8 - 14Os . Batorego 15c, czynne: pn – pt.  8 - 17, sob. 8 - 14

FRYZJER 
„Izabella” 

os. B. Śmiałego 30k
wt., pt. 10-19, 
śr., czw. 10-16

sob. 9-14
w czwartki zniżka 20%
Tel. 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 

  

  

  

DERMATOLOG
Karolina Knio a

DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHORÓB
SKÓRY DOROS YCH I DZIECI

www.dermatolog poznan.eu
Tel. 61 826 72 78 ul. Trójpole 7, Pozna

(okolice Galerii Plaza)

Będzie się działo 
w KORONIE 

W klubie seniora KORONA na osiedlu Bolesława Śmiałego na 10 
maja od godz. 17 do 20 zaplanowano zabawę taneczną.

 12 i 13 maja odbywają się Targi Viva Seniorzy! Klub po raz ko-
lejny będzie prezentował na stoisku swój dorobek. 12 maja 
w godz. 13.30-14 warsztaty fitness latino, salsa solo dla począt-
kujących poprowadzi tam Justyna Kucner. Tego samego dnia od 
godz. 14.25 do 14.55 zaprezentuje zajęcia z gimnastyki z elemen-
tami tańca brzucha.

 17 maja o godz. 17 w ramach Przyjaznego dnia zdrowia odbę-
dzie się prelekcja nt. „Nadciśnienie tętnicze, zdrowe zasady od-
żywiania”.

 24 maja seniorzy po raz kolejny spotkają się na zabawie tanecz-
nej.

 25 maja planowany jest wyjazd 20-osobowej grupy klubowi-
czów, która otrzymała nominację do tytułu „Człowieka Roku 
2016” oraz otrzyma „Srebrną Honorową Odznakę Ruchu Przyja-
ciół Harcerstwa” za działalność charytatywną dla niepełnospraw-
nych dzieci. (lklo)
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Walne na o s. Bolesława Chrobrego

Na 40 lat festyn i modernizacje

Największe zaintere-
sowanie podczas części 
Walnego Zgromadzenia 
członków PSM posiada-
jących tytuł prawny do 
lokalu na terenie osiedla 
Bolesława Chrobrego bu-
dziły kwestie przekształ-
ceń własnościowych. Do 
tej pory spółdzielnia wy-
kupiła grunty pod 23 bu-
dynkami spośród 40 na 
osiedlu, w pozostałych 
toczą się postępowania, 
które są na różnym eta-
pie zaawansowania.

Po ukonstytuowaniu się 
władz zebrania jego uczest-
nicy, zgodnie z porządkiem 
obrad, przystąpili do wybo-
ru delegata na VII Krajowy 
Zjazd Związku Rewizyjne-
go Spółdzielni Mieszkanio-
wych. Jedynym kandyda-
tem był Rafał Kupś, społecz-
nik i przewodniczący Rady 
Nadzorczej PSM w poprzed-
nich kadencjach. Wyboru 
dokonano w tajnym głoso-
waniu, którego wyniki bę-
dą znane po podsumowaniu 
głosowań wszystkich części 
Walnego Zgromadzenia.

Uczestnicy opowiedzie-
li się za uznaniem odwo-
łania członkini od decyzji 
Rady Nadzorczej PSM wy-
kluczającej ją ze spółdziel-
ni z uwagi na zaległości 
czynszowe. Jednak obec-
nie systematycznie je spła-
ca, więc niemal jednogło-
śnie głosowano za uchyle-
niem decyzji Rady Nadzor-
czej. Następnie sprawozda-

nie z działalności spółdziel-
ni w ubiegłym roku złożył 
prezes jej zarządu Krzysz-
tof Winiarz. Na wstępie 
przypomniał, że z pełnym 
sprawozdaniem można się 
zapoznać na stronie inter-
netowej oraz w siedzibach 
Zarządu i osiedlowych ad-
ministracji. Przedstawiając 
najistotniejsze części spra-
wozdania podkreślił, że w 
minionym roku spółdziel-
nia osiągnęła zysk prze-
kraczający 4,1 mln zł i 
utrzymuje należyty wskaź-
nik płynności finansowej. 
Dobre wyniki ekonomicz-
ne PSM potwierdził od-
czytany na zebraniu ra-
port biegłego rewidenta 
badającego sprawozdanie 
finansowe spółdzielni. Na 
różnorodne przedsięwzię-
cia remontowe wydała ona 
w ubiegłym roku ponad 
26,1 mln zł. Wśród tych 
wydatków rosnący udział 
mają nakłady na remon-
ty dachów oraz usuwanie 
skutków awarii, wynika-
ją one przede wszystkim z 
upływu lat i zużywania się 
infrastruktury technicznej 
osiedli.

- W tym roku mija 40 
lat od ukończenia pierw-
szego budynku na Piątko-
wie, był to obecny blok nr 
14. Jubileusz chcemy uczcić 
w czerwcu osiedlowym fe-
stynem rodzinnym a tak-
że przeprowadzeniem wie-
lu przedsięwzięć moderni-
zacyjnych. Kontynuowane 

Ładniej na Łokietka
Na osiedlu Władysława Łokietka w miejsce wyciętych 

topoli, które rozsadzały asfalt i płytki chodnikowe, powsta-
ły kolejne  miejsca parkingowe, zasadzone zostały też nowe 
szlachetniejsze gatunki drzew. (i)

będą remonty klatek scho-
dowych, dachów, ulic, skwe-
rów, placów zabaw oraz róż-
nych sieci i instalacji a tak-
że dźwigów osobowych, któ-
rych w wysokich budynkach 
jest aż 96. Łącznie na prze-
prowadzenie tych prac pla-
nujemy przeznaczyć blisko 
9 mln złotych – mówił Jerzy 
Czapczyk, kierownik Admi-
nistracji Osiedla Bolesława 
Chrobrego. W wyniku tych 
działań poprawiają się wa-
runki mieszkaniowe blisko 
10 tysięcy osób zamiesz-
kujących obecnie osiedle. 
Jednak w ciągu ubiegłych 
20 lat liczba mieszkańców 
zmniejszyła się aż o blisko 
5 tys. osób.

W sprawozdaniu Rady 
Nadzorczej jej przewodni-
czący, Tadeusz Młochowski, 
zwrócił uwagę, że w nowym 
składzie pracuje ona od nie-
spełna roku i skupia się 
głównie na analizach eko-
nomicznych przedsięwzięć 
realizowanych przez zarząd 
a także podjęła się przeglą-
du aktów prawnych i ujed-
nolicenia regulaminów obo-
wiązujących w spółdzielni. 
Przed Radą stoją decyzje w 
sprawie przyszłości tzw. ba-
zy przy ul. Boranta oraz mo-
dernizacji „Dąbrówki”, na 
razie rozpatrywane są róż-
ne warianty, a wybór opty-

malnego rozwiązania nie 
jest łatwy.

Dyskusję nad przed-
stawionymi sprawozdania-
mi zdominowało wystąpie-
nie jednego członka, który 
po wygłoszeniu szeregu py-
tań zawierających rozmaite 
uwagi pod adresem niektó-
rych przedstawicieli władz 
spółdzielni, a dotyczących 
wielokrotnie już wyjaśnia-
nych kwestii m. in. zawar-
cia umowy z miastem na 
opłatę za odbiór wód opa-
dowych czy zaniechań spół-
dzielni w sprawie sprzeci-
wu dotyczącego pozwolenia 
na budowę gmachu u zbie-
gu ulic Wojciechowskiego 
i Kurpińskiego zaapelował 
do Rady Nadzorczej o roz-
ważenie możliwości odwoła-
nia prezesa spółdzielni. Pro-
pozycje te spotkały się ze 
zdecydowaną reakcją prze-
wodniczącego T. Młochow-
skiego, który stwierdził, że 
wielokrotnie wyjaśniane, a 
podnoszone kolejny raz za-
rzuty są manipulacją i nie 
zasługują na uwagę.

Z tym stwierdzeniem 
zgodzili się uczestnicy ze-
brania, którzy w głosowa-
niach przyjęli przedstawio-
ne sprawozdania i niemal 
jednogłośnie udzielili abso-
lutorium członkom Zarządu 
PSM. (i) 

Blok nr 14 liczy 40 lat
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 Z KOiR oraz A.P. Fiedlerem w Afryce

Przez pustynie i wodospady

- Jestem kolejnym Ar-
kadym Fiedlerem, któ-
ry wędruje po świecie 
– przedstawił się Arka-
dy Paweł Fiedler pod-
czas kwietniowego spo-
tkania Klubu Odkryw-
ców i Reporterów. – To 
imię, w hołdzie dla po-
dróżniczych i reporter-
skich dokonań Arkade-
go Fiedlera, autora „Dy-
wizjonu 303” oraz wielu 
innych książek, jest w 
naszej rodzinie nadawa-
ne kolejnym potomkom. 
Ja jestem Arkady, mój 
ojciec również i mój syn 
także. Tradycja rodzin-
na zobowiązuje, także 
do podróżowania i pisa-
nia książek oraz – zgod-
nie z duchem czasu – na-
grywania filmów z kolej-
nych wypraw.

Z piątkowskimi miłośni-
kami wędrówek i przygód A. 

P. Fiedler podzielił się wra-
żeniami z wypraw do Nami-
bii, niezwykłego kraju po-
łożonego na południowych 
krańcach Afryki. Znaczną 
jego część pokrywa jedna 
z największych i najstar-
szych pustyni na świecie – 
pustynia Namib. Nie brak 
tam jednak innych atrakcji. 
Obok niej są bowiem rów-
nież góry i potężne rzeki 
z przepięknymi wodospa-
dami. Namibia, jak więk-
szość krajów afrykańskich, 
to wielka mieszanka kultu-
rowa i cywilizacyjna. Przez 
kilkadziesiąt lat była kolo-
nią niemiecką i ślady tej 
przeszłości są widoczne w 
budownictwie czy strojach 
niektórych ludów afrykań-
skich. W kolonialnych cza-
sach doświadczyły też one 
eksterminacji ze strony bia-
łego człowieka. Pokonywa-
nie tych zaszłości przebiega 

różnie. Stolica kraju Win-
dhoek to wielka i nowocze-
sna aglomeracja z wszyst-
kimi technologicznymi no-
winkami, ale poza nią na-
dal spotkać można trady-
cyjne wioski, w których lu-
dzie żyją jak przed wiekami. 
Tyle że zamiast tam-tamów 
korzystają z telefonów ko-
mórkowych. Niezwykłe wra-
żenie robiły prezentowane 
przez podróżnika zdjęcia z 
wioski plemienia Himba, a 
zwłaszcza widok kobiet ob-
nażonych do pasa, bosych, 
jedynie w kusych spódnicz-
kach i z fantazyjnymi fry-
zurami, krążących pomię-
dzy półkami supermarketu. 
Takich kontrastów można w 
Namibii i całej Afryce spo-
tkać wiele.

- Dlatego jest to pasjonu-
jący kontynent, a Namibia i 
może jeszcze Uganda nale-
żą do najciekawszych regio-
nów. Odwiedzałem je wielo-
krotnie sam, z przyjaciół-
mi lub grupami turystów, 

którym organizuję specjali-
styczne wyprawy i zawsze 
odkrywam coś nowego, za-
wsze chcę tam wracać – 
mówił A. P. Fiedler. Nie za-
brakło też pytań o jego dal-
sze plany.

- Przejechałem Afrykę 
maluchem i była to niesa-
mowita wyprawa. Przygo-
towuję już plan przejazdu 
przez Czarny Ląd, ale tym 
razem w drugą stronę, z po-
łudnia na północ i w dodat-
ku samochodem elektrycz-
nym. To wielkie wyzwanie, 
ale samochody elektryczne 
są teraz na fali i jestem pe-
wien, że pokonam takim au-
tem również Afrykę – za-
pewnił A. P. Fiedler.

Wyprawa na krańce 
Afryki z podróżnikiem w au-
li XV Liceum Ogólnokształ-
cącego upłynęła szybko, ale 
zapraszamy już na kolej-
ną w środę, 24 maja o 
godz. 17. Znów z A. P. Fie-
dlerem będziemy wędrować 
przez dalekie kraje. (i)

Wystawa o E. Waśniowskiej w SP 34 

21 marca to pierwszy 
dzień wiosny, Międzyna-

rodowy Dzień Poezji, a 
w Szkole Podstawowej 

nr 34 także dzień otwar-
cia wystawy „Emilia Wa-
śniowska 1954-2005”.

Emilia Waśniowska była 
poetką, dyrektorem szkoły 
na osiedlu Bolesława Śmiałe-
go i nauczycielką języka pol-
skiego. Mówiła: „Bardzo mi 
zależy, żeby dzieci czuły, że 
to one są najważniejsze (…) 
być najważniejszym, to zna-
czy czuć się bezpiecznie, czuć 
się u siebie, mieć poczucie 
swojej wartości bez względu 
na poziom swojego sukcesu.”

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczyni-
li się do realizacji tego przed-

sięwzięcia! Wystawa powsta-
ła staraniem Fundacji Po-
mysł na Życie działającej przy 
naszej szkole, projekt graficz-
ny wykonała artysta plastyk 
Elżbieta Krygowska-Butlew-
ska. Jej ilustracje można po-
dziwiać w książkach z wier-
szami Emilii Waśniowskiej.

Zapraszamy do zwiedza-
nia wystawy. Szczegółowe 
informacje w szkolnej bi-
bliotece.

Tekst i foto.:
N. Dobrzycka, M. Kozłowska, 

H. Łobza
Biblioteka im. Emilii Wa-

śniowskiej SP 34
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Dopasowany rower daje komfort i radość
Trudne początki wiosny, która 

zawitała w drugiej połowie kwietnia 
z polarnymi chłodami, nie odstra-
szą prawdziwych miłośników rowe-
rów od dalszych i bliższych eska-
pad. Kontynuujemy więc nasz cykl 
rozmów „dookoła koła” ze Zdzisła-
wem Obiegałą, doświadczonym ko-
larzem i wielkim popularyzatorem 
turystyki rowerowej na Piątkowie. 
W prowadzonym przez niego od 
kilkudziesięciu lat sklepie „Bicykl” 
na os. Jana III Sobieskiego zawsze 
można uzyskać fachową poradę we 
wszystkich sprawach związanych z 
rowerami.

ROWER ALE JAKI?
Tak, jak niemal w każdej dziedzi-

nie, również w świecie rowerów postę-
puje specjalizacja. Inne pojazdy poleca-
ne są wyczynowcom ścigającym się na 
dalekich trasach czy po górach, a inne 
amatorom miejskich przejażdżek. Wy-
bierając rower dla siebie, każdy powi-
nien wiedzieć, jak chce go wykorzysty-
wać, do czego będzie mu służył. – Jeśli 
się to wie, wtedy łatwo wybrać odpo-
wiedni model i dostosować go do ocze-
kiwań klienta. Dlatego najważniejsza 
jest rozmowa i ustalenie, w jaki sposób 
będzie on korzystał z roweru – mówi 
Z. Obiegała.

A obecnie jest z czego wybierać. Pro-
ducenci oferują wiele najróżniejszych 
modeli od składaków po wyścigowe li-
muzyny i wszystkie one są dostępne w 
„Bicyklu”. Można je obejrzeć, wypróbo-
wać i porozmawiać o ich zaletach oraz 
wadach. Moda na rowery MTB z gru-
bymi oponami do jazdy w ciężkim tere-
nie nieco przemija, ale nadal mają one 
wielu zaprzysięgłych miłośników lubią-
cych szusować nimi po górach i karko-
łomnych zboczach. Popularnością cieszą 
się rowery miejskie zapewniające kom-
fort jazdy oraz trekkingowe starające 
się łączyć sportową sylwetkę z wygodą. 
Przeznaczone są one do jazdy po nie-
zbyt trudnym terenie. Świetnie nadają 
się na nieodległe wyprawy za miasto, 
gdyż wyposażone są w osprzęt ułatwia-
jący podróżowanie. Podobne do nich są 
rowery typu crossway, lekkie, na kolach 
o średnicy 28 cali, pozbawione osprzę-
tu, a przeznaczone do nieco dalszych i 
trudniejszych wypraw.
ELEKTRYCZNE WSPOMAGANIE

Przebojem ostatnich lat są rowery 
elektryczne wyposażone w silniki wspo-
magające wysiłek rowerzystów. Podsta-
wowe modele posiadają kilka trybów 
wspomagania i prowadzący decyduje, 
z którego chce skorzystać. Znaczenie 
ma wytrzymałość akumulatorów oraz 
sprawność silników. – Jazda takimi 
rowerami to prawdziwa przyjemność, 
zwłaszcza dla osób o słabszej kondycji, 
które dopiero zdobywają kolarskie do-

świadczenia. Elektryczne silniki są dla 
nich wsparciem podczas jazdy w trud-
nych warunkach, pod górę czy pod wiatr 
– mówi Z. Obiegała. Oferta rowerów 
elektrycznych jest coraz szersza i zain-
teresowani mają z czego wybierać. „Bi-
cykl” poleca także montowanie spraw-
dzonych zestawów elektrycznych na in-
dywidualne życzenie posiadaczy rowe-
rów. Z takim dedykowanym wspoma-
ganiem można wygodnie wyruszać na 
najdalsze wyprawy.

ILE ROWERÓW
Różnorodność oferowanych mode-

li rodzi pytanie, ile właściwie rowerów 
powinien posiadać zwykły ich użytkow-
nik. Z. Obiegała jest przekonany, że wy-
starczy jeden, ale właściwie wybrany i 
dostosowany do potrzeb. Dlatego tak 
ważne jest na wstępie określenie, jak 
będziemy korzystać z naszych wymarzo-
nych dwóch kółek. Istotne znaczenie ma 
również dostosowanie wymiarów pojaz-
du do wzrostu i postawy użytkownika. 
Ramy i koła wytwarzane są w różnych 

rozmiarach i należy wybrać optymal-
ne dla danej osoby. Także siodełka ma-
ją różne kształty i trzeba je dopasować 
do kształtów anatomicznych. Najłatwiej 
i najpewniej zrobić to wszystko w spe-
cjalistycznym punkcie. Trzeba pamię-
tać, że tylko dobrze dopasowany rower 
zapewni komfort i przyjemność z jazdy.

OD DZIECKA
Dla najmłodszych polecane są rowe-

ry biegowe, na których maluchy uczą 
się utrzymywania równowagi i kierowa-
nia. Z nich łatwo przesiąść się na nor-
malne rowerki z pedałami, ale niewiel-
kimi kołami. Rozmiarów dziecięcych ro-
werków jest wiele i wybierając spośród 
nich, warto pamiętać że zawsze są to 
pojazdy przejściowe. Dzieci szybko rosną 
i wkrótce odpowiedniejszy dla nich bę-
dzie inny pojazd. Zawsze jednak powi-
nien on być dostosowany do wzrostu i 
budowy anatomicznej. Tylko dobrze do-
pasowany rower zapewni bowiem kom-
fort i wygodę oraz zachęci do kolejnych 
kolarskich wypraw. (i)
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Protest spółdzielni o prawo 
życia w bezpiecznym otoczeniu

Dwanaście poznań-
skich spółdzielni miesz-
kaniowych wystosowa-
ło na początku kwietnia 
do Zgromadzenia i Za-
rządu Związku Między-
gminnego GOAP protest 
przeciwko nałożeniu na 
właścicieli nieruchomo-
ści obowiązku zakupu 
i czyszczenia pojemni-
ków na odpady biodegra-
dowalne. Protest przesła-
ły też do wiadomości pre-
zydenta Poznania, woje-
wody i członków Zgroma-
dzenia GOAP 

Doceniając odstąpienie 
od zamiaru obciążenia wła-
ścicieli nieruchomości kosz-
tami zakupu i utrzymywa-
nia we właściwym stanie 
sanitarnym innych pojem-
ników na odpady komu-
nalne, spółdzielnie sprzeci-
wiają się uchylaniu się ZM 
GOAP od dostarczenia i 
utrzymywania specjalnego 
typu pojemników na odpa-
dy biodegradowalne. Sprze-
ciw spółdzielni budzi tak-
że uchwalenie przez Zgro-
madzenie ZM GOAP, bez 
uprzedniego przeprowadze-
nia jakichkolwiek konsulta-
cji z mieszkańcami Pozna-
nia i gmin wchodzących w 
skład Związku, regulacji na-

kładających zupełnie nowy 
obowiązek segregowania od-
padów biodegradowalnych i 
to do pojemników zakupio-
nych i utrzymywanych wła-
snym staraniem i kosztem.

A przecież obietnica kon-
sultowania ze spółdzielcami 
istotnych zmian w gospodar-
ce odpadami została złożona 
publicznie przez przedsta-
wiciela Zarządu ZM GOAP. 
Tymczasem jeszcze w 2016 
r. Zarząd ZM GOAP pamię-
tał o konsultacjach, projekt 
uchwały obowiązującego od 
20 lipca 2016 r. regulami-
nu utrzymania czystości i 
porządku przesłano niektó-
rym spółdzielniom do zaopi-
niowania. 

Znaczące jest również 
to, że do chwili opubliko-
wania w prasie informacji 
o proteście spółdzielni wo-
bec zamiaru odstępstwa od 
zasady dostarczania pojem-
ników na odpady przez ZM 
GOAP, tj. do dnia 24 mar-
ca br. na oficjalnej stronie 
internetowej Związku nie 
znajdowała się żadna in-
formacja o tym, co Zarząd 
Związku zamierza zmienić 
w dotychczasowych zasa-
dach zbiórki odpadów ko-
munalnych. Projekt nowego 
regulaminu utrzymania czy-

stości i porządku oraz pro-
jekt nowych zasad szczegó-
łowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakre-
sie odbierania odpadów zo-
stał zamieszczony na stro-
nie internetowej dopiero ja-
ko odpowiedź na publikację 
w „Głosie Wielkopolskim”, 
tj. na 3 dni przed wyzna-
czonym już terminem Zgro-
madzenia Związku, na któ-
rym obie uchwały zostały 
podjęte. Takie postępowa-
nie z pewnością nie wyczer-
puje zasady jawności dzia-
łania organów samorządo-
wych – piszą protestujące 
spółdzielnie.

Następstwem przyjęcia 
tych uchwał będzie nie tyl-
ko zaskoczenie i brak ak-
ceptacji mieszkańców dla 
ponoszenia dodatkowych, 
oprócz comiesięcznej opła-
ty na rzecz ZM GOAP, kosz-
tów, ale także stworzenie 
całkiem realnego zagroże-
nia zdrowia ludzi oraz de-
gradacji lub skażenia śro-
dowiska. Taki bowiem mo-
że być skutek powierzenia 
właścicielom i zarządcom 
nieruchomości obowiązku 
czyszczenia i dezynfekowa-
nia pojemników na odpady 
biodegradowalne. Nie bez 
znaczenia jest brak tech-

nicznych i organizacyjnych 
możliwości właściwego my-
cia pojemników przez wła-
ścicieli czy zarządców, brak 
miejsca na usytuowanie my-
jek w zabudowie śródmiej-
skiej, o czym spółdzielnie 
informowały w piśmie 23 
marca. Gwarancję bezpiecz-
nego czyszczenia i dezyn-
fekcji może dać tylko prze-
jęcie tego obowiązku przez 
ZM GOAP i powierzenie je-
go wykonywania specjali-
stycznym firmom wywozo-
wym działającym na zlece-
nie Związku i przez niego 
kontrolowanym. W obecnej 
sytuacji Związek nie ma żad-
nych instrumentów kontro-
lowania i sprawdzania, czy 
właściciele nieruchomości 
będą myli i dezynfekowali w 
sposób bezpieczny dla śro-
dowiska, nie może ich tak-
że zmusić do zlecenia mycia 
pojemników w specjalistycz-
nych firmach.

Na koniec spółdzielnie 
wnoszą o zmianę uchwał 
podjętych przez Zgroma-
dzenie Związku, by nie tyl-
ko uwzględniały kwestie 
ekonomiczne, ale przede 
wszystkim prawo mieszkań-
ców do życia w bezpiecz-
nym i przyjemnym otocze-
niu. (obig)

Streetball Challenge na Piątkowie
XVIII Mistrzostwa Piątkowa w Koszykówce Ulicznej, popularnym 

streetballu, rozegrane zostaną 27 maja na boiskach Szkoły Podstawowej 
nr 35 na osiedlu Władysława Łokietka. Po raz pierwszy nazwane zosta-
ną imieniem  Kazimierza Paprockiego, zmarłego działacza spółdzielcze-
go z osiedla i pomysłodawcy turnieju.

Podobnie, jak w poprzednich latach, turniej zorganizowany zostanie 
w pięciu kategoriach: chłopców i dziewcząt do lat 16 i do lat 19 oraz w 
kategorii Open. Zespoły składają się z czterech zawodników (trzech grają-
cych i rezerwowy). Odbędzie się także konkurs rzutów „za trzy”. Za pierw-
sze miejsce w kategoriach przewidziane są nagrody, medale i dyplomy.

Organizatorami imprezy są Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
oraz Szkoła Podstawowa nr 35.

KLUB LITERACKI

PIĄTKOWSKIE 
CENTRUM KULTURY

 9 V 2017 o godz. 18 (wtorek) Alicja M. Ku-
biak – „Za szklanymi drzwiami”, książkę omó-
wi dr Stanisław Szwarc. Klubowe debiuty – 
Joanna Murad-Ostrowska.

16 V 2017 o godz. 18 (wtorek) Zbigniew Iko-
na Kresowaty – „Portretowisko”. Prezentacja 
ikon, portretów oraz innych prac plastycz-
nych. Nowe publikacje Ikony.

 6 VI 2017 o godz. 18 (wtorek) Drogi i bez-
droża naszej literatury. Paweł Kuszczyński 
– „Wartości zauważone”. Jerzy B. Zimny – 
„Dzieci Norwida”.

20 VI 2017 o godz. 18 (wtorek) Czytamy Po-
etę – Bolesław Leśmian. Warsztaty literackie 
– prosimy o nowe wiersze, fragmenty prozy. 
Teksty ksero.

Zapraszamy do publikacji 
w „Protokole Kulturalnym”

Spotkania w Dąbrówce, os. Bolesława Chro-
brego 117. Prowadzi Jerzy Grupiński
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KALENDARIUM PSM 
 4 maja - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

 8 maja  - dyżur członka Rady Nadzorczej PSM

 9 maja - Komisja Rewizyjna RN

18 maja - zebranie plenarne Rady Nadzorczej

Walne na o s. Jana III Sobieskiego, Marysieńki i Baranowo

Pomysły na wykup gruntów i… zbycie alejek

Chociaż w sali Klu-
bu Sportowego Sobieski 
Poznań, w której odby-
wało się zebranie rozpo-
czynające serię corocz-
nych osiedlowych czę-
ści Walnego Zgromadze-
nia członków Poznań-
skiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej posiadających 
tytuł prawny do lokalu 
na osiedlu Jana III So-
bieskiego, Marysieńki i 
Baranowa, wiało chło-
dem, to jednak podczas 
ożywionej i ciekawej de-
baty gorących dyskusji 
nie zabrakło.

Zaczęło się od wyborów 
delegata na VII Krajowy 
Zjazd Związku Rewizyjne-
go Spółdzielni Mieszkanio-
wych. Jedynym kandyda-
tem był Rafał Kupś, znany 
społecznik i przewodniczą-
cy Rady Nadzorczej PSM 
w poprzednich kadencjach, 
który zapewnił, że chce do-
brze reprezentować wszyst-
kich spółdzielców. Choć jego 
słowa spotkały się z krytycz-
nymi ocenami kilku uczest-
ników, to jednak w tajnym 
głosowaniu uzyskał on zde-
cydowane poparcie.

Po pozytywnym rozpa-
trzeniu odwołania jednej 
członkini spółdzielni od de-
cyzji Rady Nadzorczej po-
zbawiającej ją członkostwa 

w spółdzielni uczestnicy 
Walnego Zgromadzenia wy-
słuchali sprawozdania Za-
rządu z działalności spół-
dzielni w 2016 r. Prezes 
Krzysztof Winiarz podkre-
ślił dobrą sytuację finanso-
wą PSM, która miniony rok 
zakończyła zyskiem ponad 
4,1 mln zł. Udało się ogra-
niczyć zaległości czynszo-
we, zwłaszcza z tytułu opłat 
za lokale użytkowe a także 
zmniejszyć liczbę pracowni-
ków administracji. Obecnie 
spółdzielnia zatrudnia 135 
osób, którzy administrują 
ponad 1,1 mln m kw. po-
wierzchni. Największe kosz-
ty stanowią opłaty za ener-
gię cieplną, które przekro-
czyły 30 mln zł. Dla uspraw-
nienia funkcjonowania sie-
ci ciepłowniczej instalowa-
ne są systemy elektronicz-
nego sterowania ogrzewa-
niem. Nakłady na remonty 
wyniosły w ubiegłym roku 
ponad 26 mln zł, w tym pra-
wie 7 mln zł wydano na ter-
momodernizacje, a ponad 5 
mln zł na naprawy i usuwa-
nie awarii.

Dużo uwagi K. Winiarz 
poświęcił na przedstawienie 
stanu przekształceń własno-
ściowych na osiedlu Sobie-
skiego. Przekształcenia do-
tyczą mieszkań. W minio-
nych latach na pełną wła-

sność przekształcono 1402 
mieszkania. Przekształce-
nia w kolejnych nierucho-
mościach z prawa wieczy-
stego użytkowania gruntu 
w pełną własności są na 
różnym etapie zaawansowa-
nia, a dużym utrudnieniem 
są: brak zgody właścicieli 
mieszkań w danym budyn-
ku na wykup gruntu, toczą-
ce się postępowania spad-
kowe lub o zwrot nierucho-
mości dawnym właścicie-
lom. Szczegółowe wyjaśnie-
nia większość uczestników 
przyjęła ze zrozumieniem. 
Jeden ze spółdzielców oce-
niał jednak działania Zarzą-
du krytycznie i nie przyjmo-
wał rzeczowych argumen-
tów. Dyskusja potoczyła się 
w kierunku jego kolejnego 
pomysłu, by spółdzielnia 
przekazała miastu alejki i 
place osiedlowe, gdyż to ono 
powinno je utrzymywać, a 
nie spółdzielcy. Wiceprezes 
Michał Tokłowicz zwrócił 
uwagę, że można o tym roz-
mawiać, ale takie przekaza-
nie oznacza zbycie własno-
ści i nie wiadomo, jak mia-
sto będzie dbać o tereny 
pomiędzy budynkami. Nale-
ży także zwrócić uwagę, ile 

będą kosztowały opłaty za 
miejsca postojowe itp.

- Na remonty na osiedlu 
wydaliśmy ogółem w minio-
nym roku ponad 4,8 mln 
złotych. Największe nakłady 
kierowane są na moderniza-
cje instalacji ciepłowniczych 
i kanalizacyjnych a także na 
naprawy ulic i chodników. 
W tym roku czeka nas wy-
miana wszystkich podziel-
ników ciepła – mówił Euge-
niusz Jędrzejczak, kierow-
nik Administracji Os. Jana 
III Sobieskiego.

Sprawozdanie z dzia-
łalności Rady Nadzorczej, 
która od lipca ub.r. dzia-
ła w nowym, wybranym 
podczas ubiegłorocznych ze-
brań, 12-osobowym skła-
dzie, przedstawił jej prze-
wodniczący Tadeusz Mło-
chowski. W Radzie działa-
ją dwie stałe komisje – re-
wizyjna oraz członkowsko-
-samorządowa, utworzono 
także komisję do przeglądu 
aktów prawnych obowiązu-
jących w spółdzielni.

W głosowaniach uczest-
nicy zebrania przyjęli spra-
wozdania i udzielili abso-
lutorium członkom Zarzą-
du.(i)
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Z prac Rady Nadzorczej PSM

Sprzedawać, nie sprzedawać?
Marcowe posiedze-

nie Rady Nadzorczej 
Poznańskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej roz-
poczęło się od przedsta-
wienia opinii przez bie-
głego księgowego z pil-
skiej spółki Fin-Rach, 
która badała sprawoz-
danie PSM za rok 2016 
i przedstawiła raport z 
tego badania.

Biegły ocenił, że spra-
wozdanie Spółdzielni spo-
rządzone zostało popraw-
nie, zgodnie z zasadami ra-
chunkowości i innymi prze-
pisami. W ubiegłym roku 
PSM wypracowała 4 milio-
ny zysku. Następnie przed-
stawiciel firmy badającej 
omówił poszczególne czę-
ści sprawozdania i odpo-
wiadał na pytania członków 
Rady Nadzorczej. Głównie 
dotyczyły one poszczegól-
nych zapisów i różnic w 
liczbach w stosunku do ro-
ku wcześniejszego. Osta-
tecznie członkowie Rady 
postanowili przyjąć raport 
biegłego.

Następnie zajęli się 
sprawami członkowskimi. 
Trzech spółdzielców mają-
cych zaległości czynszowe 
postanowili skreślić z li-
sty członków, jednego, któ-
ry spłacił dług w całości 
– przywrócili w prawach 
członka.

Przewodniczący Komi-
sji Rewizyjnej omówił wy-
niki ekonomiczne PSM od 
stycznia do grudnia ubie-
głego roku. Nie miał do 
nich zastrzeżeń, wątpliwo-

ści jego wzbudziły deficyty 
funduszu remontowego na 
osiedlach Bolesława Chro-
brego i Jana III Sobieskie-
go, trzeba je przeanalizo-
wać, by wiedzieć – dlacze-
go one powstały. Przedsta-
wiciele Zarządu wyjaśniali 
natomiast, że wzrosły zadłu-
żenia na kontach centralne-
go ogrzewania i ciepłej wo-
dy, ponieważ mieszkańcy 

przed świętami otrzymali 
rozliczenia zużytego ciepła, 
wody i niektórzy nie zdą-
żyli spłacić ujemnych sald. 
Członkowie Rady zapropo-
nowali, by zdyscyplinować 
firmę dokonującą odczytów, 
by rozliczenia trafiały wcze-
śniej do mieszkańców, sko-
ro odczyt był we wrześniu. 
Koszty rozliczeń z firmą – 
zdaniem jednego z członków 
Rady – należałoby zwery-
fikować, ponieważ obecnie 
nie trzeba już wchodzić do 
mieszkań dla odczytania 
wskazań podzielników. A w 
przypadku wykrycia uszko-
dzeń podzielników, należa-
łoby wymieniać je od razu. 
Być może jednak trzeba dą-
żyć do tego, by okres rozli-
czeniowy przesunąć na sier-
pień albo robić szacunkowe 
rozliczenia zużyć. 

Na eksploatacji podsta-
wowej w gospodarce zaso-
bami mieszkaniowymi wy-
niki na wszystkich osie-
dlach były dodatnie. Jedy-
nie na ul. Grobla wystąpił 
niewielki deficyt, w związ-
ku z tym miesięczna staw-
ka eksploatacyjna została 
podniesiona o 50 gr. Salda 

rozliczeń gazu i zimnej wo-
dy na wszystkich osiedlach 
były dodatnie.

Następnie podjęto czte-
ry uchwały w sprawach 
ustalenia regulaminów: Ko-
misji Rewizyjnej, Człon-
kowsko-Samorządowej i Ko-
misji ds. Aktów Prawnych 
Rady Nadzorczej PSM oraz 
uchylenia uchwały w spra-
wie Regulaminu działania 
Komisji Inwestycyjno-Eks-
ploatacyjnej Rady Nadzor-
czej PSM. Przyjęto także 
Regulamin Rady Nadzor-
czej PSM.

Po dyskusji Rada w yra-
ziła zgodę na sfinansowa-
nie kosztu naprawy urzą-
dzeń skateparku znajdują-
cego się na terenie osie-
dla Stefana Batorego na 
kwotę 8.921,39 zł brutto 
z Centralnego Funduszu 
Remontowego. Skatepark 
jest ogólnodostępny i le-
ży na terenie miejskim po-
między osiedlami Śmiałe-
go i Batorego. Oba osiedla 
umówiły się kiedyś, że bę-
dą go wspólnie utrzymy-
wały. Teraz jednak wyma-
ga on napraw, w przeciw-
nym razie trzeba by go za-

mknąć ze względu na bez-
pieczeństwo.

Długa i emocjonująca 
dyskusja dotyczyła podję-
cia uchwały w sprawie zby-
cia bazy Boranta, wywoła-
na została ona wnioskiem 
zgłoszonym na ubiegło-
rocznym Walnym Zgroma-
dzeniu. Czy w ogóle teren 
w Naramowicach sprzeda-

wać? Jeden z członków Ra-
dy stwierdził, że sprzedaż 
byłaby działaniem na szko-
dę PSM, bo działka za kil-
ka lat będzie znacznie wię-
cej warta, inny radził po-
czekać rok, dwa ze sprze-
dażą. Na to trzeci zauwa-
żył, że najpierw zobowią-
zujemy się do wystawienia 
działki na sprzedaż, a po-
tem szukamy alternatyw-
nych działań, by jednak ją 
zagospodarować.

Wśród wniesionych 
spraw znalazła się infor-
macja o spotkaniu na te-
mat przygotowywanego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego północ-
nej części osiedla Bolesła-
wa Chrobrego. Na prezen-
tację z przedstawicielami 
Miejskiej Pracowni Urba-
nistycznej przyszło sporo 
osób, a dyskusja była bar-
dzo ożywiona. Organizato-
rzy pokazali działki, które 
są w postępowaniu zwroto-
wym i poinformowali, o co 
już wystąpili przyszli inwe-
storzy. Ludzie mówili, że 
nie życzą sobie nowych in-
westycji obok swoich blo-
ków. Żądali od Spółdzielni 

walki do końca o własne in-
teresy. Do 14 kwietnia wy-
znaczono termin zgłasza-
nia zastrzeżeń do propozy-
cji zagospodarowania, jed-
nak wydanych już decyzji to 
nie wstrzyma. W Spółdziel-
ni, wspólnie z radami zain-
teresowanych osiedli mia-
no przygotować wystąpie-
nie do MPU. (big)
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W sumo dobrzy uczniowie pijarów

114 młodych adeptów 
sumo stawiło się 16 mar-
ca na starcie III Otwar-
tych Mistrzostw Miasta 
Poznania w Sumo. W 
czasie zawodów nie bra-
kowało emocjonujących 
pojedynków.

Na dojo walczyli zarów-
no dziewczyny, jak i chłop-
cy. Z poznańskich szkół 
na podium w klasyfikacji 
drużynowej najlepiej spi-
sały się dwie szkoły: Ze-
spół Szkół Zakonu Pijarów 
– drugie miejsce i Szkoła 
Podstawowa nr 89 – trze-
cie miejsce.

Wśród chłopców w po-
szczególnych kategoriach 

i grupach najlepsi okaza-
li się: Kacper Szymura 
(25 kg), Filip Urbanek (30 

kg), Eryk Staniszewski (35 
kg), Alex Mendel (40 kg), 
Igor Kubiak (45 kg), Kac-

per Krupa (45 kg), Igor 
Skibicki (35 kg), Patryk 
Kuczyński (45 kg), Kon-
rad Leśnik (55 kg), Max 
Oborski (65 kg) oraz Oli-
wier Szymczak (65 kg). 
Wśród dziewcząt najlepsze 
były: Nadia Lewandowska 
(25 kg), Julia Piątek (30 
kg), Julia Piasecka (35 kg), 
Nikola Urbaniak (40 kg), 
Aleksandra Rybarczyk (40 
kg), Wiktoria Kornek (40 
kg), Natalia Szaraniec (50 
kg) oraz Martyna Krajew-
ska (60 kg). 

Pamiątkowe dyplomy i 
medale ufundowała Poznań-
ska Spółdzielnia Mieszka-
niowa.

Andrzej Słabęcki

GRUPA OPEN 

Lp. Nazwa drużyny li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo

1 LEWOPRAWO 3 9 20 7 13
2 EJBRY Z FYRTLA 3 7 10 7 3
3 ZESPÓŁ NIESPOKOJ-

NYCH NÓG
2 6 17 3 14

4 BALBINA 2 6 10 0 10
5 FC NOWA WIEŚ 2 6 11 2 9
6 BEZ TALENTU FC 2 6 8 1 7
7 NDW POZNAŃ 3 6 10 5 5
8 CZERWONE DIABŁY 2 6 8 6 2
9 BONSAI 3 6 8 6 2

10 EVERYBODY WINO-
GRADY

2 4 9 4 5

11 STS  POZNAŃ 3 4 8 8 0
12 AKADEMIA SPAWANIA 2 3 11 5 6
13 DRUŻYNA PIERŚCIENIA 2 3 9 4 5
14 FLORIAN 1 3 7 2 5
15 PRIMO 2 3 4 8 -4
16 PI - KO TEAM 3 3 5 10 -5
17 DZBANY 3 3 9 15 -6
18 RED DEVILS 3 2 5 13 -8
19 REMONTADA 2 1 4 9 -5
20 MIDAS POZNAŃ 2 0 4 10 -6
21 TG SOKÓŁ WINIARY 

POZNAŃ
3 0 3 12 -9

22 GREEN SQUAD 3 0 5 15 -10
23 KS CAMPIONI 3 0 2 15 -13
24 RAPTORIUS INTER 

CLUB
2 -1 1 10 -9 1wo

25 MCK  BZWBK 2 -1 2 13 -11 1wo

POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
PIĄTKOWSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ

Tabela po meczach rozegranych   9. 4. 2017 r.
Korty na Sobieskiego
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Najmłodsze pióra znów w „Dąbrówce”
Młodzież Piątkowa po raz jede-

nasty miała okazję zaprezentować 
swe próby literackie, poddać je 
warsztatowym oględzinom, rozmo-
wom i radom starszych kolegów – 
członków Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich i Związku Literatów Pol-
skich. Najciekawsze prace opubli-
kuje biuletyn Klubu Literackiego 
oraz Radio Emaus (audycja prowa-
dzona przez Jerzego Grupińskiego 
pt. „Pocztylion literacki”).

Podczas imprezy artysta plastyk, 
zaprzyjaźniony z Klubem Literackim 
– Jan K. Malik, zaprezentował swój no-
wy obraz „Biało-czerwona”. Jego prace 
znajdą się w najnowszym biuletynie – 
„Protokole Kulturalnym”.

Na XI Młode Pióra dotarła także mło-
dzież spoza Poznania – z Obornik Wiel-
kopolskich, Nowego Tomyśla i Lubasza. 
Julia Witke, publikowana już w „Echu 
Piątkowa”, wyróżniona w ostatnim Tur-
nieju „O Pierścień Dąbrówki”, opowia-
da w swym wierszu o niełatwych chwi-
lach wchodzenia w życie, w dorosłość.

podróż przez życie

wyprawiłam ją w podróż
ale nie zdążyłam zapiąć plecaka
więc wszystko jej po drodze wypadło
po dziewiątej mili – wiara
(ale ją akurat łatwo zgubić, była na 
samym wierzchu)
gdy szła milę dwunastą
z plecaka wypadło zaufanie
takie w plastikowym pudełku
(niestety całe, bo go jej nie pożałowa-
łam)
podczas siedemnastej zgubiła radość
milę później poczucie bezpieczeństwa 
zawinięte w papier
z samego dna plecaka
(do dziś nie wiem, jak mogło wypaść)
tuż przed dziewiętnastą milą zorien-
towała się
że w plecaku została jej jedynie kost-
ka nadziei

zapięłam plecak, żeby już nic z niego 
nie wypadło

Mateusz Rossa, uczeń ostatniej 
klasy liceum, mógł pochwalić się już 
wydaną książką – „Czarno to widzę”. 
Autora w zeszłym roku wyróżnili orga-
nizatorzy konkursu literackiego UAM 
oraz przeglądu literackiego „Ku doj-
rzałości…” Oto wiersz młodego poety:

Czereśnieje
Inspirowany twórczością 

Bolesława Leśmiana 

Pod mgiełką, gdzie krwawy pocałunek
Pod drzewem pąk szeleści tworząc gorz-
ki trunek

Gdzie tam maliny ozdobą miłości
W czereśniowym borze drogę tlą na-
gości

Tu para kochanków swą historię tworzy
Nagość, czułość, ciemność – księżyc 
prędko wschodzi

Fruwające gwiazdki drogę rozświetlają 
Krew spływa po czereśni – sporo jej 
tu mają

I tak czerwień lekko podtapia nagie 
ciało
Maliny? Ich tu wcale być nie miało!

Czereśniowy bór słońce już spowija
Para Kochanów tu była, a może i nie 
była?

Piękny utwór, zainspirowany reli-
gijnym, mistycznym przeżyciem przed-
stawił Jacek Wicher z Lubasza:

 Eucharystia

Sakrament Eucharystii to fraktal
wszech wieków
Poprzez nią Najwyższy wciąż powie-
la się
w człowieku
Bo Bóg stworzył człowieka na swoje
podobieństwo
Choć każdy jest inny łączy nas jego
błogosławieństwo 
Wierzę w piękno absolutne i wieczną
psychodelę   
W jedności z Chrystusem w powszech-
nym
Kościele

Związana od lat z Klubem Lite-
rackim „Dąbrówka” Agnieszka Mą-
kinia zaprosiła na Młode Pióra swe 
uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 
54. To najmłodsze uczestniczki impre-
zy. Jedną z nich była Zuzanna Figas 
z klasy Vc:

Zwierzęta

Żadne małe zwierzę
nie lubi jak się je bierze.
Wtedy bardzo się boi,
że się je pokroi.
Lubię zwierzęta małe, 
bo są wspaniałe.
Kocham także duże, 
bo nie są takie tchórze.
Fajne są też średnie,
dla wielu odpowiednie.
Tyle zwierząt jest na świecie
ile słońca w lecie. 

Wiersz bez tytułu zaprezentowa-
ła Martyna Schneider, również z kla-
sy Vc:

***
Gdy przy stole siadasz
Kiedy rodzinę spotykasz
Zaczynasz myśleć o szczęściu, 
Które często umyka.
W końcu patrzysz,
Prezenty widzisz
A  pierwsza gwiazdka
Zaczyna migać
I Święta zaczynają się szczęśliwie. 

Profesor Jadwiga Matuszewska 
opiekuje się talentami literackimi 
w Gimnazjum nr 58. Oto jej uczen-
nice, autorki przytoczonych we frag-
mentach wierszy. Najpierw zakończe-
nie tekstu „Rozmowa z Wieszczem” 
Matyldy Paszkiewicz z klasy II:

(…) I dalej na swe wyruszam poszu-
kiwania,
ciągnące się już chyba od czasów za-
rania.
Naraz myśl przez kogoś zagubiona
z radością wpada w moje ramiona
i szepce cicho prawdy słowa:
czy to, czego szukasz – sens istnienia
nie czai się we mgle i mroku – isto-
tach zapomnienia?

Maria Szulc z Gimnazjum nr 58 
może uczy się jazdy konnej? Oto jej 
wizja realnego konia czy poetyckie-
go Pegaza?

(…) Diamentowym kopytem o ziemię 
uderzy
I nikt nigdy nie wie, dokąd on bieży
Z chrap srebrny pył jak małe gwiazdy
Poleci i otuli go w czasie jazdy
Sierść błyszczy w słońcu, złotem uwodzi
Rumak wzrokiem mądrym naokoło 
wodzi
Krokiem przepięknym przez lasy i pola
Pędzi i nic go zatrzymać nie zdoła
Chciałabym podejść i znaleźć się blisko
P e g a z – najpiękniejsze zjawisko!

XI Młode Pióra poprzedziło spo-
tkanie autorskie Katarzyny Mrozik-
-Stefańskiej, prezentacja książkowe-
go debiutu – „Futro z drutu kolcza-
stego”. Pięknie wydany tomik omówi-
ła Agnieszka W. Pawlak (debiut kry-
tyka).

Zapraszamy na nasze wtorko-
we spotkania literackie otwarte dla 
wszystkich (także niepiszących), naj-
bliższe 9 maja, 16 maja, 6 czerwca, 20 
czerwca – o godzinie 18.00. Spotkanie 
prowadzi opiekun Klubu Literackiego 
„Dąbrówka”, członek Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich – Jerzy Grupiński.

Sebastian Nowak
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Prosto z miasta 

Ile stolicy w Poznaniu
Wiosna przyszła wpraw-

dzie pieszo, ale jak zwykle 
towarzyszy jej wzmożony 
ruch wszelakich pojazdów 
kołowych. Na ulicach i 
chodnikach aż tłoczno od 
samochodów i rowerów. 
Zamiast jednak nowych, 
wygodnych i bezpiecznych 
tras komunikacyjnych, w 
Poznaniu przybywa jedynie 
punktów wypożyczania ro-
werów miejskich. Na wielu 
przystankach widać tylko 
rzędy jednośladów do wy-
pożyczenia, a nie autobusy. 
Sieć wypożyczalni się roz-
rasta, ale nie można tego 
samego powiedzieć o ścież-
kach rowerowych. Wpraw-
dzie za nowej miejskiej wła-
dzy słynącej z umiłowania 
cyklistów dużo się o nich 
gada, ale jakoś niewiele bu-
duje. Nawet mimo tych nie-
dostatków włodarze miasta 
na wszelkie możliwe sposo-
by zniechęcają zmotoryzo-
wanych poznaniaków do 
korzystania ze swych sa-
mochodów. Skuteczne oka-
zują się zwłaszcza: rozsze-
rzanie w śródmieściu stre-
fy prędkości do 30 km na 

godzinę, podwyżki opłat 
parkingowych oraz ograni-
czanie liczby pasów ruchu 
i miejsc parkingowych. W 
centrum powinno się cho-
dzić lub siedzieć w kafej-
kach, ewentualnie jeszcze 
jeździć rowerem, hulajnogą 
lub na rolkach. Natomiast 
zmotoryzowany jest tutaj 
persona non grata i może 
sobie wyjechać za miasto.


O „okrąglaku” stano-

wiącym niegdyś dumę Po-
znania mało kto już dzisiaj 
pamięta. Pojawiły się nowe 
budowle zasługujące na wi-
zytówkę naszego grodu. No-
wy i potężny „Bałtyk” jest 
rzeczywiście jak morze. Ni-
by zawsze takie samo, a o 
każdej porze i z każdej stro-
ny inne, ale zawsze urze-
kające. I taki właśnie jest 
ten gmach dobrze kontynu-
ujący tradycje poznańskie-
go „Bałtyku”. Zafundowa-
liśmy też sobie w Poznaniu 
najmłodszy zabytek w kra-
ju, a może i na świecie. Za-
mek królewski na Wzgórzu 
Przemysława znów góruje 
nad Starym Rynkiem, choć 

pomysł jego zbudowania i 
projekt ze snu Gargamela 
wielokrotnie krytykowano. 
Inicjatorzy postawili jed-
nak na swoim i budowla 
– ani stara, ani nowocze-
sna – będzie trwać i przy-
pominać o stołecznych tra-
dycjach Grodu Przemysła.


Czy jednak Poznań jest 

jeszcze stolicą Wielkopol-
ski? Formalnie tak, ale po-
czucie stołeczności jest sku-
tecznie rozmywane. Każda 
stolica, nawet najmniejsze-
go regionu, przyciąga do 
siebie ludzi i inwestorów. 
A Poznań systematycznie 
od kilkunastu lat karleje. 
Mieszkańcy wyprowadza-
ją się do podpoznańskich 
wsi i miasteczek, których 
liczebność a także zasob-
ność rośnie w szybkim tem-
pie. Może to one za jakiś 
czas przejmą funkcje stoli-
cy regionu? Kiedyś Poznań 
mógł się jeszcze poszczycić 
Cegielskim i paroma inny-
mi przemysłowymi poten-
tatami, do których pra-
cownicy zjeżdżali z całej 
Wielkopolski. Po większo-

ści tych firm pozostały ża-
łosne wspomnienia. Nawet 
uczelnie nie są specjalnym 
magnesem, bo w każdej 
większej mieścinie działa 
jakaś średnio-wyższa szko-
ła. Tradycyjne atrybuty sto-
łeczności zanikają, a no-
wych jakoś nie widać. Po 
co przeciętnemu mieszkań-
cowi wielkopolskiego mia-
steczka czy gminy jakaś 
stolica województwa, skoro 
u siebie za rogiem albo w 
sąsiedniej gminie ma uczel-
nię, hipermarket i znaną 
firmę. Wszystko na wycią-
gnięcie ręki i w dodatku 
bez rozpasanych polityków, 
których poczynania z pew-
nością nie sprzyjają budo-
waniu rangi regionu i je-
go stolicy. W Poznaniu są 
aż cztery ośrodki władzy 
– urzędy miasta, powiato-
wy, marszałkowski i woje-
wódzki – które nijak ze so-
bą nie mogą się dogadać. 
A traci na tym Poznań, w 
którym ile jeszcze zostało 
ze stolicy?

WIST

  

Patroni ulic piątkowskich
Karol Szymanowski (1882-1937)

Między osiedlami Ja-
na III Sobieskiego i Zyg-
munta Starego przebiega 
ulica Karola Szymanow-
skiego – wybitnego sym-
fonika, godnego porówna-
nia z Witoldem Lutosław-
skim i wciąż tworzącym, a 
sławnym Krzysztofem Pen-
dereckim. Dodajmy: spo-
krewnionego z Jarosławem 
Iwaszkiewiczem.

Pochodził ze znanej a 
zasłużonej rodziny szla-
checkiej herbu Korwin, 
urodził się 6 październi-
ka 1882 r. we wsi Tymo-
szówka, położonej na po-
graniczu Podola i Ukrainy. 
Kształcił się prywatnie, 
w 1901 roku podjął  stu-
dia muzyczne u Marka Za-
wirskiego i Zygmunta No-
skowskiego. Nawiązała się 
wtedy jego przyjaźń z Paw-
łem Kochańskim, Arturem 

Rubinsteinem i Grzego-
rzem Fitelbergiem, z któ-
rymi założył Spółkę Na-
kładową Młodych Kompo-
zytorów, tzw. „Młodą Pol-
skę w muzyce”. Od cza-
su koncertu w Filharmo-
nii Warszawskiej w lutym 
1906 roku stał się Szy-
manowski kompozytorem 
znanym – ale także zacie-
kle atakowanym przez kon-
serwatywnych krytyków. 
Pierwszy sukces zagranicz-
ny odniósł Szymanowski w 
styczniu 1912 roku, wyko-
naniem swej II Symfonii i 
II Sonaty fortepianowej w 
słynnej Złotej Sali gmachu 
Towarzystwa Muzycznego 
w Wiedniu.

W latach I wojny świa-
towej Karol Szymanowski 
podróżował po Włoszech, 
Afryce Północnej, Anglii i 
Rosji, potem także po Sta-

nach Zjednoczonych. Ro-
dzinna Tymoszówka zosta-
ła zmieciona rewolucyjny-
mi wydarzeniami po 1917 
roku, więc w latach 1919-
1920 rodzina Szymanow-
skich na stałe zamieszka-
ła w Warszawie. W cią-
gu następnych lat powsta-
ła opera „Król Roger” i 
szereg pieśni zainspirowa-
nych podhalańską i kur-
piowską twórczością ludo-
wą. Jednak najlepiej ar-
tysta czuł się w Paryżu i 
w Zakopanem, gdzie za-
mieszkał w willi „Atma”. 
Stopniowo jednak zaczęły 
się trudności wynikające 
z ciężkiej choroby Szyma-
nowskiego: gruźlicy płuc, 
a potem i gardła.

W Warszawie Karol 
Szymanowski był przez 
pewien czas dyrektorem 
Konserwatorium, a potem 

rektorem tamtejszej Aka-
demii Muzycznej. Przez 
niemal cały okres aktyw-
nego życia artystycznego 
musiał borykać się z „pol-
skim piekłem”, jakie mu 
zgotowano, i z trudnościa-
mi finansowymi. 9 kwiet-
nia 1936 na scenie Teatru 
Wielkiego w Poznaniu od-
była się polska premiera 
jego baletu „Harnasie”. 
Zmarł 29 marca 1937 ro-
ku w Lozannie; ciało kom-
pozytora zostało złożone 
w Krypcie Zasłużonych na 
krakowskiej Skałce, zaś je-
go serce, troskliwie prze-
chowywane w ozdobnej 
urnie przez rodzinę, ule-
gło zagładzie podczas po-
wstania warszawskiego w 
1944 roku.

Marek Rezler
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 Brawo dziewczęta
Udanie zakończył się wyjazd do Zamościa dziewcząt z 

Klubu Sportowego Sobieski Poznań. W Mistrzostwach Pol-
ski Juniorek i I Pucharze Polski Kadetek 2017 w Zapasach 
Kobiet startowało 7 dziewcząt z Piątkowa pod wodzą tre-
nera Andrzeja Erberta. Drugie miejsce i srebrny medal w 
Pucharze Polski wywalczyła Amanda Nowak, a Ada Ada-
szek i Weronika Szukała zajęły piąte miejsca w Mistrzo-
stwach Polski Juniorek.

Tomek Rosada

 Początek sezonu 
na Niepruszewskim

8 kwietnia, w sobotę, członkowie koła „Chrobry” 
spotkali się nad brzegiem Jeziora Niepruszewskie-
go, by rozegrać pierwsze w tym roku letnie towa-
rzyskie zawody wędkarskie i tym samym oficjalnie 
rozpocząć sezon wędkarski.

Na zbiórce stawiło się 38 wędkarzy, w tym 3 juniorów i jed-
na wędkarka. Łowiliśmy od godz. 9 do 13, z powodu małej 
liczby stanowisk (wysoka woda) na jedną wędkę... Pogoda 
dopisała, nie padało, poza tym było chłodno i wietrznie. 
Na dodatek ryby, nie zważając na wysiłki wędkarzy i pod-
powiedzi prezesa i wiceprezesa zarządu, którzy nie brali 
czynnego udziału w zawodach, nie chciały „zagryzać”. Nie 
pomogły przeróżne zapachy i atrakcje (marcepany, wani-
lie czy ochotki). Nie brały i już. Dość wspomnieć, że na 
39 łowiących tylko 25 miało godne zważenia (minimum 15 
cm) ryby. Były to głównie płoteczki i krąpie. Największą 
rybą zawodów okazała się 19-centymetrowa płotka Leszka 
Raczyńskiego.

Wreszcie zakończyliśmy zawody. Niektórzy zakończy-
li je wcześniej po bliskim spotkaniu z działalnością praco-
witych bobrów, co równało się przymusowej kąpieli. Na-
stąpiło liczenie i ważenie zdobyczy. I na koniec oficjalne 
ogłoszenie wyników, wręczenie pamiątkowych dyplomów i 
pucharów. Pierwsze miejsce zajął Leszek Raczyński (1324 
pkt.), drugie Klaudiusz Zawadzki (812 pkt.) a trzecie Zbi-
gniew Jędrys (728 pkt.). Wśród juniorów najlepszy był Ma-
ciej Wojtyniak (523 pkt.)

Kończąc zawody, prezes Ryszard Styperek podziękował 
za liczne przybycie i wytrwałość w trakcie łowienia. Po-
dziękował również kolegom zarządu, którzy spędzili dwa 
popołudnia nad brzegiem jeziora, przygotowując stanowi-
ska. Bez ich wysiłku zawody by się nie odbyły.

Zbigniew Jędrys
Fot. – Paweł Styperek

Pojadą na mistrzostwa 
Europy 

Miło nam poinformować, że dwaj zawodnicy Klubu Spor-
towego Sobieski Poznań a także mieszkańcy Piątkowa: Ta-
deusz Michalik (kat. 85 kg) i Edgar Babayan (kat. 80 kg) 
zostali powołani na Mistrzostwa Europy 2017, które roz-
grywane będą w Nowym Sadzie w Serbii od 2 do 7 maja.

Zawodnicy ci w ze-
szłym roku zdobyli w 
swoich kategoriach 
dwa medale.

Tomek Rosada

 Tenis stołowy na Batorego
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza wszyst-

kich chętnych do udziału w zajęciach z tenisa stołowego. 
Odbywają się one w poniedziałki i środy w godz. 15.30-
19.30 w Gimnazjum nr 12 na osiedlu Stefana Batorego.

Za okazaniem dowodu tożsamości można wypożyczyć 
sprzęt sportowy u instruktora prowadzącego zajęcia. Za-
jęcia z tenisa stołowego są bezpłatne. (na)
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Krzyżówka
z Echem

Rozwiązanie krzyżów-
ki z poprzedniego numeru 
brzmiało: Wiosna wokół nas

BARAN (21.03 - 20.04). Słonyszko grzeje, nie ma więc co borchać się i bryn-
czeć na szczunów albo i kumpli. Rajza za miasto będzie fest, ino uważaj, by nie 
narobić poruty i zdrowia nie przenorać.
BYK (21.04 - 21.05). Wew robocie cała wiara na wygibach i przyjdzie ci cha-
pać za dwóch abo i trzech, ale zaś potem z kabzą pełną bejmów będziesz se 
mógł lofrować do woli.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Jeszcze przed latem skapnie ci fest propozycja 
nowej roboty. Bez żodnego stalowania się podejmuj to wyzwanie, bo wnet 
uzorgujesz wuchtę bejmów.
RAK (22.06 - 22.07). Bez te ciągłe chlabry i błocko ino byś cołkie dnie ny-
gusował i leżał przed telewizorem. Lepiej zabierz się do akuratnej roboty 
i porzundków, bo wiosna już na całego.
LEW (23.07 - 22.08). Wiosenne chwile wew chałupie z całką famułą i kejtrem 
tyż mogą być piękne. Ino się zbytnio nie staluj i zaproś wszystkich na słodkie 
albo jakie zakupy w markecie.
PANNA (23.08 - 22.09). Szykuje się parę dni urlopowej laby i słodkiego nygu-
sowania. Ale zaś uważej na zdrowie i nie przesadzaj z korbolami oraz inkszy-
mi trunkami żebyś se jakiej poruty nie narobił.

WAGA (23.09 - 22.10). Daj se luz i nie przejmuj się kolejnymi reformami. 
Jesteś szportowny szczun, mosz fi fa do roboty i zawsze se poradzisz. Ino przed 
wiarą za wiela się nie staluj.
SKORPION (23.10 - 22.11). Przed tobą fest rajza do ciepłych krajów. Bę-
dziesz się bachał i nygusował na słonyszku. Ino bacz, byś balangach za wiela 
zdrowia i bejmów nie przenorał.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Zez famułą i starą wiarą zawsze lepiej dobrze 
żyć. Nie poczynaj se więc z nimi zbyt frechownie, ale tyż nie pozwól żeby 
gzuby i kejter szuszwoliły po całych dniach.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Nie rób już poruty i kończ z tym wiecznym 
nygusowaniem, rozmemłaniem i bręczeniem. Ze szwungiem zabieraj się do 
roboty, a i zyskasz uznanie u swojej eki.
WODNIK (21.01 - 20.02). Zez większym szwungiem bierz się do chapania. 
Polofruj tyż trochę ze starą wiarą, bo z tego blubrania mogą wyniknąć całkiem 
ciekawe pomysły i spore bejmy.
RYBY (21.02 - 20.03). Zez blubraniem i borchaniem się na wszystkich daj se 
lepiej już luz. Jesteś szportowny szczun i masz fi fa do roboty. A potem przyj-
dzie czas na labę.

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
 - Dzisiaj rano, gdy jecha-

liśmy autobusem, tata kazał 
mi wstać i ustąpić miejsca 
kobiecie – relacjonuje Jasiu.

- To bardzo ładnie.
- Ale mamo, ja siedziałem 

u taty na kolanach!
***

- Wy faceci myślicie tyl-
ko o seksie i chlaniu!

- Nieprawda, czasami my-
ślimy też o kulturze i sztuce.

- Jakiej kulturze i sztuce?
- Kulturze picia i sztuce 

kochania.
***

- Mamusiu, czy diabeł jest 
mężczyzną?

- Nie, jest o wiele gorszy 
od mężczyzny.

- A więc jest kobietą…

4
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Poznański Bieg im. o. Józefa Jońca SP 
po raz siódmy

W piątek, 7 kwietnia, na 
osiedlu Jana III Sobieskie-
go blisko 1300 osób wzięło 
udział w siódmym Poznań-
skim Biegu im. o. Józefa 
Jońca SP.

Organizatorzy imprezy, 
Zespół Szkół Zakonu Pija-
rów i Poznański Oddział 
Stowarzyszenia Parafiada, 
uczcili w ten sposób pamięć 
pijara, założyciela Stowa-
rzyszenia Parafiada, który 
zainicjował ruch parafiado-
wy oraz program edukacyj-
ny Ruch rzeźbi umysł, serce 
i ciało. Od 1988 r. organi-
zował Międzynarodowe Pa-
rafiady Dzieci i Młodzieży, 
w których corocznie bierze 
udział blisko 2 tysiące mło-
dych ludzi. Z jego inicjatywy 
powstał także projekt Ka-
tyń… ocalić od zapomnienia, 
upamiętniający polskich ofi-
cerów zamordowanych w 
Katyniu. Ojciec Joniec zgi-
nął siedem lat temu w ka-
tastrofie prezydenckiego sa-
molotu pod Smoleńskiem.

Coroczny Bieg Jońca 
jest już stałym wydarze-
niem na osiedlu Sobieskie-
go, przez które prowadzi 
ciekawie wytyczona crosso-
wa trasa biegu. Impreza jest 
jednym z większych tego ro-
dzaju wydarzeń biegowych 

w Wielkopolsce. W dwuna-
stu biegach dla dzieci i mło-
dzieży wystartowało ponad 
1100 uczniów i lekkoatletów 
z ok. 70 placówek oświato-
wych z kilkunastu miejsco-
wości z całej Polski. W biegu 
głównym uczestniczyło po-
nad 220 osób. Nowością 7. 
edycji była sztafeta rodzin-
na na dystansie 3 x 500 m, 
w której wystartowało 16 
drużyn utworzonych przez 
rodziców z dziećmi.

W organizacji wydarze-
nia pomagała grupa bli-
sko 150 wolontariuszy. Nad 
przebiegiem rywalizacji czu-
wał licencjonowany sędzia 
główny, a wyniki biegów by-
ły rejestrowane elektronicz-
nie. Organizator przygoto-
wał dla wszystkich uczestni-
ków żółte koszulki biegowe 
z charakterystycznym logo 
biegu, a na mecie na każ-
dego czekał ładny tłoczony 
medal. Specjalnie na wyda-
rzenie zaprojektowany ma 
kształt pozwalający na łą-
czenie wielu medali w łań-
cuchy i inne formy, aby wy-
razić w ten sposób ideę, że 
bieganie łączy ludzi. Wyra-
zem ludzkiej łączności i so-
lidarności była towarzyszą-
ca imprezie akcja charyta-
tywna Biegnę dla Marysi. 
Uczestnicy poprzez zakup 
cegiełek i symboliczny bieg 
dla chorej półtorarocznej 
dziewczynki wsparli kosz-
towną rehabilitację dziecka. 
Ciekawą propozycją był tak-
że projekt promocji idei fair 
play. Każdy mógł zadeklaro-
wać swoje poparcie dla za-
sad fair play poprzez złoże-
nie podpisu na specjalnych 

banerach rozwieszonych 
w miasteczku biegowym.

Organizatorzy z wdzięcz-
nością podkreślają, że bieg, 
który w swojej siedmiolet-
niej historii wpisał się trwa-
le w życie Piątkowa, mo-
że się odbywać i rozwijać 
dzięki życzliwości i partner-
skiej współpracy z Poznań-
ską Spółdzielnią Mieszka-
niową. Pracownicy Admini-
stracji Osiedla Jana III So-
bieskiego służą pomocą w 
przygotowaniach do wyda-
rzenia. Za stałą współpracę 
i coroczne wsparcie organi-
zatorzy są wdzięczni także 
Radzie Osiedla Jana III So-
bieskiego.

Na starcie biegu co ro-
ku stają mieszkańcy Piąt-
kowa, zarówno dzieci, jak i 
dorośli. Okazuje się, że cie-
kawą i dobrze zorganizowa-
ną imprezę biegową można 
mieć u siebie i wcale nie 
trzeba daleko szukać okazji 
do współzawodnictwa i nie-
zapomnianych sportowych 
emocji. Radość i dziecięcy 
żywioł najmłodszych biega-
czy udzielają się wszystkim 
uczestnikom. 

Wydarzenie patronatem 
honorowym objęli: Metro-
polita Poznański, Wojewo-
da Wielkopolski, Marsza-
łek Województwa Wielko-
polskiego, Prezydent Mia-
sta Poznania, Prowincjał 
Polskiej Prowincji Zakonu 
Pijarów oraz IPN i Muzeum 
Katyńskie. Projekt został 
dofinansowany ze środków 
Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki.

Organizatorzy już za-
praszają na ósmą edycję w 
kwietniu 2018 r. Na stro-
nie www.bieg-jonca.pl moż-
na obejrzeć filmy oraz ob-
szerne galerie zdjęć z biegu.

Fot. – Marek Jarmonik
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Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A, 
tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28

KARTA RABATOWA UPOWAŻNIA 
DO ZNIŻKI W WYSOKOŚCI 15% 

DOTYCZY CAŁEGO MENU
NIE OBOWIĄZUJE W DOWOZIE

 

  

  

Marzannę zabrał Mikołaj 

22 marca w najwięk-
szym publicznym poz-

nańskim przedszkolu na 
osiedlu Władysława Ło-
kietka miało miejsce nie-
zwykłe wydarzenie.

Po odśpiewaniu hymnu 
przedszkola z okazji drugiej 
rocznicy nadania imienia 
Leśny Zakątek, przedszko-
laki uczestniczyły w pokazie 
mody wiosennej. Stroje, w 
których wystąpili mali mo-
dele i modelki przygotowa-
ne zostały z ekologicznych 
surowców, w zgodzie z ideą 

przedszkola. Był też 
pokaz talentów, akro-
bacje taneczne, czyta-
nie książki przez czte-
rolatka, czy słowiczy 
śpiew.

Marzannę – sym-
bol zimy – zabrał ze 
sobą do Laponii wy-
jątkowy gość – świę-
ty Mikołaj. Dzieci nie 
ukrywały zachwytu 
widząc swojego ulubieńca o tej porze roku. Przy akompa-
niamencie własnoręcznie wykonanych grzechotek w uro-
czystym pochodzie powitano wiosnę.

Natalia Rakowska
Sylwia Kluczyńska


