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Dni Piątkowa z atrakcjami i nagrodami

Pojawienie się bajko-
wych dmuchanych zam-
ków i kolorowych zjeż-
dżalni szybko opanowa-
nych przez chmary dzie-
ciaków zapoczątkowa-
ło cykl imprez w ra-
mach Dni Piątkowa, któ-
re tradycyjnie staraniem 
PSM odbyły się na osie-
dlu Jana III Sobieskie-
go. Zgromadziły one spo-

ro uczestników, których 
przyciągnęły liczne festy-
nowe atrakcje oraz kon-
kursy z nagrodami.

Najcenniejszą był kolo-
rowy telewizor ufundowa-
ny przez firmę East&West 
i wokół jej stoiska panował 
nieustanny ruch. Ale tłocz-
no było także przed punk-
tem z poradami medyczny-
mi, licznymi kramami oraz 

główną estradą, na któ-
rej prezentowali się artyści 
z Piątkowa oraz gwiazdy 
ogólnopolskich scen. Okla-
skiwano nie tylko tance-
rzy i śpiewaków, ale także 
najlepszych znawców Piąt-
kowa. Pomiędzy artystycz-
nymi popisami rozegrano 
bowiem konkurs wiedzy o 
Piątkowie, którego uczestni-
cy wykazali się sporą znajo-

mością osiedli oraz ich hi-
storii. Wiedzieli m.in. że po 
raz pierwszy wieś Piątkowo 
wymieniona jest w akcie lo-
kacyjnym Poznania oraz że 
najwięcej terenów, ponad 
34 ha, jest na os. Bolesła-
wa Chrobrego.

W tym roku po raz kolej-
ny przeprowadzone zostały 
bezpłatne badania profilak-
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58 cali od East & West58 cali od East & West
na Dniach Piątkowana Dniach Piątkowa

W sobotę, 23 czerwca, 
po raz kolejny spotkaliśmy 
się na piątkowskm festy-
nie. Został on zorganizowa-
ny przez Poznańską Spół-
dzielnię Mieszkaniową, a 
głównym sponsorem była 
firma East & West – dostaw-
ca telewizji kablowej i inter-
netu na Piątkowie.

Mimo niezbyt sprzyjającej 
aury nasza lokalna społecz-
ność całymi rodzinami pojawi-
ła się na festynie, aby wspólnie 
wziąć udział w licznych grach i 
konkursach, a przede wszyst-
kim zabawach. Każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie.

Dzieci skorzystały z oka-
zji pomalowania sobie twa-
rzy we wszelakie wzory 
przez specjalnie „wyszko-
loną” ekipę. Brały udział 
w konkursach i grach z na-
grodami lub po prostu ba-
wiły się pod okiem rodzi-
ców i organizatorów, któ-
rzy oprócz nagród przygo-
towali ciastka i cukierki na 
poczęstunek.

Dużą atrakcją okazały się 
też balony wypełnione he-
lem.

Gdy dzieci harcowały, ich 
rodzice mogli zmierzyć się w 
głównym konkursie na ha-
sło reklamowe sponsora ca-
łej imprezy – E&W. Główną 
nagrodę wygrał pan Krzysztof 
z osiedla Władysława Jagiełły, 
otrzymując telewizor 58-calo-
wy w technologii 4K. Być mo-
że sponsor wykorzysta to ha-
sło w swych kampaniach re-
klamowych!

Na swoim stoisku pra-
cownicy E&W informowali 
gości, a zarazem swoich abo-
nentów bądź przyszłych abo-
nentów, o korzyściach wyni-
kających z posiadania telewi-
zji kablowej i internetu, który 
E&W dostarcza, korzystając z 
najnowocześniejszej techno-
logii światłowodowej. Dzięki 
temu należy w swojej dziedzi-
nie do liderów w Wielkopol-
sce i w kraju. Kto chciał, mógł 
zawrzeć, przedłużyć lub zmie-
nić umowę na posiadanie te-

lewizji kablowej czy interne-
tu. Wielu połączyło przyjem-
ne z pożytecznym i zaktuali-
zowało swe umowy, zamie-
niając stary internet na naj-
nowocześniejszy.

Festyn skończył się wie-
czorem, a to że wzięła w nim 
udział tak duża rzesza miesz-
kańców Piątkowa świadczy, 
że istnieje potrzeba częst-

szego organizowania podob-
nych imprez, które służą ca-
łej naszej społeczności. To 
pozwala nam się lepiej po-
znać, polubić i integrować. 
A przede wszystkim pozwa-
la nam się świetnie bawić 
i relaksować.

Zatem do zobaczenia 
na następnym festynie!

East & West

  

trzy
mocne
pakiety

światłowód

instant
250 Mb

światłowód

flesz
500 Mb

światłowód

forte
750 Mb Do zobaczenia w domu.

eastwest.com.pl
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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, Os. Śmiałego 5a,Os . Batorego 15c, Os. Śmiałego 5a,
 czynne: pn – pt. 8 - 18, sob. 8 - 14 czynne: pn – pt. 8 - 18, sob. 8 - 14

Gabinet Weterynaryjny
Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób 

psów i kotów,
chirurgia, czipowanie 

i wystawianie paszportów

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

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

„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 
Tel. 61 822 78 57,  601 56 87 32 

  

  

  

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

Sukcesy juniorów 

Bardzo dobrze wypadły 
zawodniczki i zawodnicy KS 
Sobieski Poznań na zakoń-
czonych we Włodawie Mi-
strzostwach Polski Juniorów 
2018 w stylu wolnym oraz 
Zapasach Kobiet. Medalista-

mi i medalistkami zostali: 
Dawid Zakrzewski – drugie 
miejsce, a trzecie miejsca: 
Amanda Nowak, Weronika 
Szukała i Waldemar Zamiar.

Andrzej Słabęcki
Fot. – Antoni Obrycki

Sobieski wygrał z Chrobrym 
Udanie zaprezentowali się zawodnicy KS Sobie-

ski Poznań na odbywających się 22 i 23 czerwca w 
Radomiu Mistrzostwach Polski Seniorów 2018 Za-
pasy Styl Klasyczny.

D r u ż y n a 
z Piątkowa w 
klasyfikacji zes-
połowej zajęła 
trzecie miejsce, 
a indywidual-
nie wywalczy-
ła cztery me-
dale. Na uwagę 
zasługuje kat. 
98 kg, w której 
bratobójczy po-
jedynek stoczy-
li Marcin Olej-

niczak z osiedla Jana III Sobieskiego z Gerardem Kurnicza-
kiem z osiedla Bolesława Chrobrego. Lepszy okazał się star-
szy kolega z Sobieskiego.

W kat. 82 kg pierwsze miejsce zajął Edgar Babayan, w 
kat. 98 kg na pierwszym miejscu uplasował się Marcin Olej-
niczak, a na drugim Gerard Kurniczak. W kat. 87 kg trzecie 
miejsce zajął Tadeusz Michalik. Andrzej Słabęcki

Fot. – Maciej Kula
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 Os. Stefana Batorego
W nowej radzie młodość i… doświadczenie

Sporo emocji towarzy-
szyło wyborom do rady 
osiedla odbywającym się 
podczas części Walnego 
Zgromadzenia członków 
PSM mieszkających na 
Osiedlu Stefana Bato-
rego. O miejsca w sied-
mioosobowej radzie ry-
walizowało 13 kandyda-
tów. W ich prezentacjach 
oraz dyskusjach często 
przewijał się motyw ko-
nieczności postawienia 
na młodych ludzi pra-
gnących zaangażować się 
w spółdzielcze sprawy.

Wybory ogniskujące 
uwagę zebranych poprzedzi-
ły sprawozdania spółdziel-
czych władz z ubiegłorocz-
nych dokonań. Krzysztof Wi-
niarz, prezes Zarządu PSM, 
podkreślił dobre wyniki eko-
nomiczne spółdzielni, która 
osiągnęła w ubiegłym roku 
zysk 4,2 mln zł. Zaległości 
czynszowe wynoszą ok. 3,4 
mln zł i, mimo ustawowych 
zmian ograniczających spół-
dzielczym organom możli-
wości dochodzenia należno-
ści od dłużników jedynie na 
drodze sądowej, nie wyka-
zują tendencji rosnącej. Na-
tomiast znaczący udział w 
spółdzielczych kosztach ma-
ją opłaty za ogrzewanie i cie-

płą wodę. Dla ich zminima-
lizowania rozważane są pla-
ny przeprowadzenia kom-
pleksowej modernizacji sieci 
grzewczej w mieszkaniach. 
Zastąpienie starych kalory-
ferów nowoczesnymi urzą-
dzeniami grzejnymi o znacz-
nie lepszych parametrach 
powinno przynieść kilkuna-
stoprocentowe oszczędno-
ści. Przeprowadzenie takiej 
operacji jest wielkim i kosz-
townym przedsięwzięciem, 
jednak będzie zapewne nie-
odzowne, gdyż ceny energii 
stale rosną.

Najważniejsze zadania 
remontowe zrealizowane w 
ubiegłym roku, do których 
należą m.in. kontynuacja do-
ciepleń oraz remontów kla-
tek schodowych z wymianą 
balustrad, omówił Janusz 
Piskor, kierownik Admini-
stracji Os. Stefana Batore-
go. Zapowiedział, że wkrót-
ce powinny zmniejszyć się 
kłopoty z parkowaniem na 
osiedlu, gdyż otwarty zosta-
nie parking przy ul. Umul-
towskiej, na którym będzie 
120 miejsc postojowych.

Przedstawiając sprawoz-
danie z prac Rady Nad-
zorczej jej przewodniczący 
Tadeusz Młochowski omó-
wił plany zagospodarowa-

nia tzw. bazy Boranta, na 
której spółdzielnia zamie-
rza zbudować domy z około 
500 mieszkaniami. Do roz-
strzygnięcia przez członków 
Rady Nadzorczej pozostaje 
kwesta przyszłości gmachu 
PCK „Dąbrówka”. Czy go 
remontować i w jakim za-
kresie, czy może gruntow-
nie przebudować. Odniósł 
się także do poruszanej w 
dyskusji sprawy docieplenia 
budynków na osiedlu Stefa-
na Batorego. Stawiane one 
w były w nowszych tech-
nologiach i ich docieplanie 
nie zawsze wydaje się eko-
nomicznie uzasadnione. Je-
śli jednak mieszkańcy się 
na to nie zdecydują, a za-
wsze są pytani o zgodę, to 
warto przeprowadzić malo-
wanie ich elewacji. Przyjem-
niej bowiem mieszkać w ja-
snych, kolorowych domach.

W dyskusji dopytywa-
no o szczegóły i koszty 
planowanej inwestycji przy 
ul. Boranta oraz apelowa-
no o większą dbałość o te-
reny zielone i włączenie się 
mieszkańców osiedla w or-
ganizowany przez władze 
miasta konkurs „Zielony 
Poznań”, w którym uczest-
niczą inne piątkowskie osie-
dla. W głosowaniach uczest-

nicy zebrania udzielili abso-
lutorium członkom Zarządu 
PSM, przyjęli sprawozdania 
oraz zdecydowali o podzia-
le nadwyżki bilansowej za 
2017 r.

Podobnie jak na innych 
osiedlach, projekt zmian 
statutu PSM dostosowują-
cych go do przepisów zno-
welizowanej ustawy o spół-
dzielczości przedstawił Ma-
riusz Szymczak, członek Ra-
dy Nadzorczej  i przewodni-
czący jej Komisji ds. aktów 
prawnych. W głosowaniu 
nie zyskały poparcia zgło-
szone przez grupy członków 
propozycje wykreślenia ze 
statutu przepisów dotyczą-
cych rad osiedli oraz wpro-
wadzenia zapisów ograni-
czających prawo wybiera-
nia do spółdzielczych orga-
nów jedynie do członków za-
mieszkałych w jej zasobach.

A do nowej rady osiedla 
weszli zarówno doświadcze-
ni jej członkowie, jak i mło-
de osoby pełne zapału i sko-
re do działania. Członka-
mi rady zostali: Małgorza-
ta Chełkowska-Dorna, Ry-
szard Frąckowiak, Grażyna 
Grzeszkowiak, Maciej Ku-
la, Mariusz Szymczak, Ja-
cek Walczak i Karolina Wój-
cicka. (i)

Os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego
Wydatki remontowe i… odpadowe

Plany zbudowania ko-
lejnego osiedla na tere-
nie bazy przy ul. Boranta 
oraz kwestie przekształ-
ceń własnościowych i za-
pewnienia środków finan-
sowych na niezbędne re-
monty budynków wywo-
łały największe zaintere-
sowanie wśród uczestni-
ków części Walnego Zgro-
madzenia członków PSM 
mieszkających na osie-
dlach Władysława Jagieł-
ły i Zygmunta Starego. 
Dokonali oni także wy-
boru nowej rady osiedla.

- Sytuacja ekonomiczna 
spółdzielni jest bardzo do-
bra i miniony rok zakończy-
ła ona zyskiem w wysoko-
ści 4,2 mln zł. Liczba osób 
zamieszkałych w spółdziel-
czych zasobach systema-

tycznie się zmniejsza i obec-
nie wynosi niespełna 38 ty-
sięcy. Natomiast w związku 
niedawną nowelizacją usta-
wy o spółdzielczości miesz-
kaniowej i uzyskaniem z 
mocy prawa członkostwa 
w spółdzielni przez właści-
cieli i współwłaścicieli spół-
dzielczych mieszkań przyby-
wa członków PSM. Obecnie 
jest ich ok. 17 800 – mó-
wił Krzysztof Winiarz, pre-
zes Zarządu PSM, składając 
sprawozdanie z jego działal-
ności w ubiegłym roku.

Wykonane prace remon-
towe oraz przedsięwzięcia 
planowane w tym roku 
przedstawiła Renata Micha-
łowska, kierownik obu osie-
dli. Wskazując na konse-
kwentnie realizowany pro-
gram modernizacji osiedlo-

wych boksów na odpady, 
zwróciła uwagę na utrzymu-
jące się kłopoty z ich termi-
nowym odbiorem przez jed-
nostki podległe Związkowi 
Międzygminnemu „Gospo-
darka Odpadami Aglomera-
cji Poznańskiej”. Zwłaszcza 
odpady wielkogabarytowe 
wywożone są zbyt rzadko. 
Pokreśliła, że wraz z „refor-
mą śmieciową” oraz przeję-
ciem odpowiedzialności za 
ich wywóz i zagospodarowa-
nie przez GOAP spółdzielcy 
płacą znacznie wyższe staw-
ki opłat, a jakość usług jest 
gorsza. Zalegające wokół es-
tetycznych altanek odpady 
wielkogabarytowe są utra-
pieniem mieszkańców i ad-
ministracji oraz szpecą kra-
jobraz. Natomiast urody do-
dają mu zadbane alejki, ra-

baty i kolorowe place za-
baw, którym administracja 
poświęca wiele uwagi.

Działalność Rady Nad-
zorczej w minionym roku 
omówił jej przewodniczący 
Tadeusz Młochowski, zara-
zem mieszkaniec tych osie-
dli. Przypomniał, że ostatnia 
nowelizacja prawa spółdziel-
czego pozbawiła spółdzielcze 
organy możliwości wyklu-
czenia ze spółdzielni człon-
ków zalegających z opłatami 
czynszowymi. Takich dłużni-
ków jest wciąż sporo i łączna 
suma ich zaległości przekra-
cza 3,4 mln zł. Taki poziom 
zaległości czynszowych nie 
zagraża równowadze ekono-
micznej spółdzielni, jednak 
jego wzrost może mieć groź-
ne następstwa. Dlatego Ra-

Dokończenie na stronie 5
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 Os. Bolesława Śmiałego

Mieszkańcy chcą parkingów?
Aż 16 spółdzielców 

kandydowało do Rady 
Osiedla Bolesława Śmia-
łego. Podczas prezenta-
cji jedni mówili o tym, 
co zrobili dotychczas dla 
osiedla, inni o swoich 
planach zmian. Padały 
postulaty m.in. zwięk-
szenia aktywnych zajęć 
dla osób w kwiecie wie-
ku, budowy placów za-
baw, skwerków z ławka-
mi dla starszych, parkin-
gów wielopoziomowych 
z pieniędzy unijnych, 
ujednolicenia kolorysty-
ki osiedla, zwiększenia 
dostępności parkingów 

Miejsc w nowej radzie 
było 9. Jej członkami zo-
stali: Urszula Cicha, Piotr 
Derbis, Lucyna Jaworska-
-Wojtas, Elżbieta Mamet, 
Ryszard Mleczak, Krzysz-
tof Sałata, Mariusz Talaś-
ka, Barbara Wiśniewska i 
Piotr Zagawa. Mariusz Ta-
laśka zdobył największą licz-
bę głosów, nie wszedł nato-
miast ustępujący przewod-
niczący rady Piotr Koper.

Podczas dyskusji miesz-
kańcy pytali, co się dzieje z 
pieniędzmi z kaucji za pilo-
ty do parkingów. Nie są one 

wykorzystywane na inne ce-
le – usłyszeli – a gdy ktoś 
zwróci pilota, to kaucja bę-
dzie mu zwracana. Pytano 
też, dlaczego budynki UWI 
sąsiadujące z osiedlem ma-
ją nadawane adresy osiedla 
Bolesława Śmiałego. Adre-
sy nowym budynkom nadaje 
Urząd Miasta Poznania (Geo-
poz) i spółdzielni o zgodę nie 
pyta. Narzekano również na 
kiepską jakość obrazu z ka-
mer monitorujących osiedle. 
Mają one już dziesięć lat, dla-
tego należałoby je wymienić. 
Za wymianę musieliby jednak 
zapłacić mieszkańcy. Dzięki 
monitoringowi policja złapa-
ła tylko w ostatnim miesiącu 
trzech złodziei. Dyskutowa-
no też nad kolejnością podej-
mowanych działań w sprawie 
bazy Boranta. Czy najpierw 
podejmować uchwałę o za-
ciągnięciu kredytu, czy naj-
pierw przygotować dokumen-
tację kosztorysową i projekto-
wą. Można tak, można tak, 
ale dokumentacji też nikt za 
darmo nie przygotuje.

Prezes Krzysztof Wi-
niarz w swoim sprawoz-
daniu poinformował m.in., 
że na koniec ubiegłego ro-
ku spółdzielcze budynki za-

mieszkiwało 37 777 miesz-
kańców, mniej o przeszło 
500 osób niż rok wcześniej. 
Spółdzielców, członków 
PSM jest obecnie 17 978. 
Wysłano przeszło 17 tysię-
cy zapytań, do których zobo-
wiązywała ustawa, otrzyma-
no tylko przeszło 3 tysiące 
wypełnionych. Oznacza to, 
że wkrótce Spółdzielnia li-
czyć będzie przeszło 20 ty-
sięcy członków.

Przemysław Twardow-
ski, kierownik administra-
cji osiedla stwierdził, że co-
raz więcej mieszkań wyku-
pywanych jest na wynajem. 
Zamieszkuje je prawdopo-
dobnie więcej osób niż zgło-
szono. Oznacza to mniej-
sze wpływy na wywóz śmie-
ci czy dźwigi. Administra-
cja nie ma jednak prawa te-
go sprawdzać. Przyszła ra-
da będzie zapewne musiała 
zmierzyć się z problemem, 
czy niektóre opłaty naliczać 
od liczby zgłoszonych osób, 
czy od metrów powierzch-
ni mieszkania. W ubiegłym 
roku docieplono na osiedlu 
pięć budynków.

Tadeusz Młochowski po-
informował, że na raz na pół 
roku Zarząd będzie przygo-

towywał sprawozdanie, ile 
udało się odzyskać ze sprze-
daży wylicytowanych przez 
PSM mieszkań dłużników. 
Mówił też, że po raz trze-
ci podejmowane są próby 
remontu „Dąbrówki”. Są 
jednak wątpliwości, czy re-
mont będzie opłacalny, czy 
przy stosunkowo dużych na-
kładach uda się uzyskać ta-
ką funkcjonalność placów-
ki, jaką by wszyscy chcie-
li. Niepokojący jest powrót 
rządu do przekształceń wie-
czystego użytkowania. Opła-
ty mogą być bowiem wyższe 
niż przy dzisiejszych przepi-
sach. PSM wypowiedziała 
umowy wieczyste pod dro-
gami, ale czy uda się to sfi-
nalizować do końca roku?

Zgłoszono trzy wnioski: 
doprowadzić do zorganizo-
wania na osiedlu przychod-
ni lekarza rodzinnego, wy-
dawać karty do głosowania 
przy rejestracji na zebranie, 
podjąć działania dla budowy 
parkingów. Drugi wniosek 
wydaje się trudny do reali-
zacji, bo karty do glosowa-
nia wydaje komisja skruta-
cyjna, a ta wybierana jest 
dopiero na początku zebra-
nia. (big)

Os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego
Wydatki remontowe i… odpadowe

da Nadzorcza będzie konty-
nuować działania zmierzają-
ce do skutecznego odzyski-
wania należności. Jej człon-
kowie po długich analizach i 
dyskusjach zdecydowali tak-
że o zagospodarowaniu ba-
zy przy ul. Boranta. Zgod-
nie z planami, PSM zbuduje 
na tym terenie osiedle z ok. 
500 mieszkaniami. Kwestią 
do rozważenia pozostaje na-
tomiast przyszłość budynku 
PCK „Dąbrówka”. Czy pro-
wadzić kompleksowy i kosz-

towny remont obiektu czy 
zdecydować się na zmianę 
jego lokalizacji .

Po przedstawieniu przez 
Mariusza Talaśkę, przewod-
niczącego Komisji Rewizyj-
nej, pozytywnej opinii bie-
głego rewidenta z bada-
nia sprawozdania finanso-
wego spółdzielni uczestni-
cy zebrania  w głosowa-
niach udzielili absolutorium 
członkom Zarządu, przyjęli 
sprawozdania oraz zdecy-
dowali o podziale nadwyżki 
bilansowej za miniony rok.

Nowelizacja ustawy o 
spółdzielczości spowodowa-
ła także konieczność dosto-
sowania do jej zapisów sta-
tutu PSM. Projekt zmian 
w statucie PSM dostoso-
wujący go do znowelizowa-
nej ustawy przedstawił Ma-
riusz Szymczak, przewod-
niczący Komisji ds. aktów 
prawnych. W głosowaniu 
nie zyskały poparcia zgło-
szone przez grupy członków 
propozycje wykreślenia ze 
statutu przepisów dotyczą-
cych rad osiedli oraz wpro-

wadzenia zapisów ograni-
czających prawo wybierania 
do spółdzielczych organów 
jedynie członków zamiesz-
kałych w jej zasobach.

Końcowym akordem ze-
brania było ogłoszenie wy-
ników wyborów do Rady 
Osiedla Władysława Jagieł-
ły i Zygmunta Starego. W 
jej skład weszli: Janusz Gor-
czyca, Zbigniew Gruszka, 
Krystyna Kaczmarek, Ma-
rek Kluj, Aleksander Ko-
złowski, Juliusz Kubel i Ta-
deusz Młochowski. (i)

Dokończenie ze strony 4

Andrzej  Rakowski biesiadnie
Andrzej Rakowski jest mieszkańcem osiedla Bolesła-

wa Śmiałego. Od 2003 roku śpiewa z chórem Korona. Ale 
także jako solista. Zwykle nieodpłatnie, bo lubi śpiewać.

Występował w „Słonecznej Przystani” na Dębcu, w „Krę-
gu” na Łazarzu, w klubie „Rondo” na osiedlu Kopernika, 

na stadionie Lecha, na Placu Wolności, w Domu Pomocy 
Społecznej na Ugorach, w piątkowskich klubach seniora 
na Jagiełły i Chrobrego.

21 czerwca wystąpił z recitalem piosenek biesiadnych 
w klubie seniora „Batory” na osiedlu Stefana Batorego. (big)
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 Os. Jana III Sobieskiego

Krajobrazy nie tylko po wybuchu

Mieszkańcom budyn-
ku nr 23 na osiedlu Ja-
na III Sobieskiego wciąż 
trudno zapomnieć o tra-
gicznych skutkach wybu-
chu, do którego doszło w 
sobotni czerwcowy wie-
czór. Przyczyną potężne-
go huku, wyrwania drzwi 
do windy i ścian wiatro-
łapu był wybuch butli z 
tlenem. Mieszkaniec blo-
ku, zamiłowany płetwo-
nurek przenosił ją tak 
nieszczęśliwie, że upadła 
i wybuchła ciężko raniąc 
jego oraz dokonując spo-
rych zniszczeń. Na miej-
scu zdarzenia wnet poja-
wiły się jednostki ratow-

nicze a także przedstawi-
ciele administracji osie-
dla i Zarządu PSM.

Akcja ratunkowa i za-
bezpieczenie miejsca wy-
padku zajęło wiele godzin. 
Liczne uciążliwości spotka-
ły też mieszkańców budyn-
ku. Przestały bowiem dzia-
łać dźwigi osobowe. Wyłą-
czono także instalacje elek-
tryczne i gazowe do cza-
su ich dokładnego spraw-
dzenia i wyeliminowania 
wszelkich zagrożeń. Dopie-
ro po kilku dniach, po do-
konaniu niezbędnych na-
praw oraz uzyskaniu ate-
stów technicznych, przy-
wrócono działanie jednej z 

wind. Druga zostanie pod-
dana gruntownej moderni-
zacji. W połowie lipca po-
winny się zakończyć prace 
związane z naprawą uszko-
dzonego wiatrołapu.

- Choć dokładaliśmy wie-
lu starań by jak najszyb-
ciej uporać się z usunię-
ciem skutków tragicznego 
wybuchu, to jednak mamy 
świadomość, że przez dłu-
gie dni mieszkańcy musieli 
znosić sporo niedogodności. 
Nie wszystko zależało od 
nas, przeprowadzenie ana-
liz przez ekspertów i uzy-
skanie pozwoleń wymaga 
czasu. Jednak bezpieczeń-
stwo jest najważniejsze – 

mówi Maciej Delikta, kie-
rownik Administracji Os. 
Jana III Sobieskiego.

Równolegle z napra-
wą wiatrołapu prowadzo-
na jest modernizacja pobli-
skich alejek. Dużo uwagi 
poświęca się także zieleni, 
która z uwagi na suszę wy-
maga szczególnych starań. 
Nagrodą są cieszące oko 
kwietna łąka oraz kolorowe 
kwiaty na rabatach przed 
budynkami. Administracja 
zadbała również o najmłod-
szych mieszkańców, urucha-
miając kurtynę wodną. W 
upalne dni baraszkowanie 
w mgiełce wodnej jest nie 
lada atrakcją. (i)

 Wakacje z detektywami
Koziołek Matołek, 

małpka Fiki-Miki, Jacek 
i Placek, Panna z mo-
krą głową – dawniej te 
postacie znały i uwielbia-
ły wszystkie dzieci. A te-
raz w wakacje, za sprawą 
akcji „Lato z bohaterami 
Kornela Makuszyńskie-
go” organizowanej przez 
Bibliotekę Raczyńskich, 
powrócą, by podbić nowe 
pokolenie czytelników.

Dział dziecięcy Filii 14 
przygotował cykl zajęć in-
spirowany postacią Adasia 
Cisowskiego – detektywa 
amatora z Szatana z siódmej 
klasy. Czytelnicy biblioteki 
w wieku 7-11 lat będą mieli 
okazję poszukać z nim ukry-
tego skarbu a także spróbują 
własnych sił w rozwiązywa-
niu łamigłówek, szyfrowaniu 

i tropieniu. W tym celu otwo-
rzą biuro detektywistyczne i 
przekonają się, jakie zagadki 
mogą kryć się w bibliotece. 
Spotkania będą odbywać się 
w sierpniu w dniach: 13-14, 
16-17, 20-21 i 23-24 w godzi-
nach 12-13.30. Zapisów (na 
cały cykl zajęć lub na wy-
brane dni) można dokony-
wać na miejscu, telefonicz-
nie lub mailowo.

Na zajęciach nie zabrak-
nie oczywiście zabaw z bo-
haterami bestsellerowej se-
rii „Biuro Detektywistycz-
ne Lassego i Mai”. Dla mi-
łośników książek Martina 
Widmarka mamy radosną 
wiadomość, że są już w bi-
bliotece pierwsze tomy je-
go nowej serii o Halvdanie. 
Główny bohater jest małym 
wikingiem, który uległ wy-

padkowi i nie mógł popłynąć 
z ojcem na wyprawę wojen-
ną. W domu jednak również 
czeka na niego wiele przy-
gód i niebezpieczeństw, a 
od jego sprytu będzie zale-
żał los całej wioski.

Dzieciom w wieku 9-10 lat 

polecamy także książkę Mia-
sto Złotej Daniela Chmielew-
skiego. W tytułowym mie-
ście nie ma nic oprócz beto-
nu. Żadnych zwierząt, roślin 
ani ludzi – poza dziewczyn-
ką o złotych włosach, któ-
ra spędza całe dnie na zaba-
wach z lalką i misiem. Kiedy 
w ich świecie pojawia się dru-
ga dziewczynka, bohatero-
wie ruszają jej tropem. Wte-
dy okazuje się, że miasto za 
wszelką cenę nie chce dopu-
ścić do ich spotkania. Książ-
ka zaskakuje bogactwem wy-
obraźni i nieprzewidywalny-
mi rozwiązaniami, co w po-
łączeniu z sugestywnymi ilu-
stracjami czyni z niej nietu-
zinkową pozycję wśród wy-
dawnictw dla dzieci.

Żaneta Dolatowska
Filia 14 Biblioteki Raczyńskich
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Sprostowanie
W artykule „Sportowo i rodzinnie na Śmiałego” w nu-

merze lipcowym napisaliśmy, że organizatorem Turnieju 
piłki nożnej o puchar kierownika osiedla Bolesława Śmia-
łego był Krzysztof Rex. Pan Krzysztof był organizatorem 
odbywającego się tydzień później młodzieżowego turnieju 
z okazji Dnia Dziecka (piszemy o tym powyżej). Natomiast 
organizatorem opisanego w poprzednim miesiącu turnieju 
w dniu 9 czerwca były Administracja Osiedla Bolesława 
Śmiałego, Rada Osiedla Bolesława Śmiałego oraz Łukasz 
Piechna, nauczyciel ze s zkoły 34. Wszystkich zaintereso-
wanych przepraszamy.

Turnieje z okazji Dni Piątkowa

15 czerwca odbył się 
II Turniej Piłkarski Szkół 
Podstawowych w ramach 
Dni Piątkowa. Na orli-
ku na osiedlu Bolesława 
Śmiałego wystartowało 5 
drużyn z piątkowskich 
szkół. Zawody rozegrano 
systemem każdy z każ-
dym, po 12 minut łącznie.

Odbyło się 10 spotkań. 
Mecze były zacięte i ża-
den z zespołów nie zdobył 
kompletu punktów. Na listę 
strzelców wpisało się 17 za-
wodników, którzy strzelili 
48 bramek. W turnieju za-
grało 70 uczniów. Zwycięży-

li zawodnicy szkoły nr 67, 
druga była szkoła nr 35, a 
trzecia nr 17.

Szkoły otrzymały pa-
miątkowe puchary i piłki, 
a najlepsi zawodnicy statu-
etki ufundowane przez Po-
znańską Spółdzielnię Miesz-
kaniową. Firma Rebis ufun-

dowała dla każdego uczest-
nika książkę „Biało-Czerwo-
ne Mistrzostwa 2017”.

Organizatorami tur-
nieju byli Sekcja Sportu 
Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej oraz Krzysz-
tof Rex.

Z okazji Dni Piątkowa 
15 czerwca w Centrum Te-
nisowym Sobieski odbył się 
też Singlowy Turniej Tenisa 
Ziemnego Amatorów. 

Krzysztof Rex
Andrzej Słabęcki

Fot. – Maciej Kula
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KALENDARIUM PSM 
 2 sierpnia-  Komisja Członkowsko-Samorządowa Ra-

dy Nadzorczej

 6 sierpnia-  dyżur członków RN: Ewy Porady 
i Adama Kubali

14 sierpnia- Komisja Rewizyjna RN

28 sierpnia- Komisja ds. aktów prawnych RN

30 sierpnia- posiedzenie Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Pełnomocnictwa będą weryfikowane?

Od analizy ekono-
micznej wybranych dzia-
łalności Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej za cztery miesią-
ce tego roku rozpoczęło 
się czerwcowe posiedze-
nie jej Rady Nadzorczej. 
Plan kosztów eksplo-
atacyjnych dla zasobów 
mieszkaniowych wykona-
ny został na poszczegól-
nych osiedlach od 24,5 
proc. do 31,7 proc., śred-
nio w PSM – 30,5 proc. 
Optymalny wskaźnik dla 
czterech miesięcy wynosi 
33,3 proc.

Na kontach funduszu re-
montowego na wszystkich 
osiedlach, za wyjątkiem ul. 
Grobla, były środki. To nor-
malna sytuacja, gdyż kumu-
lacja robót remontowych 
występuje latem i jesienią. 
Zaległości czynszowe osie-
dli na koniec kwietnia, w po-
równaniu do końca marca, 
zmalały na lokalach miesz-
kalnych o 114 750 zł (o 3,9 
proc.), a na lokalach użytko-
wych o 9 740 zł (o 3,4 proc.).

Za cztery miesiące tego 
roku nadwyżka przychodów 
nad kosztami zależnymi od 
PSM wynosiła 458 320 zł, 
zaś stosunek tej nadwyżki 
do kosztów stanowił 3,21 

proc. Niedobór przycho-
dów niezależnych wynosił 
2 981 630 zł, co stanowi 
12,68 proc. kosztów. Koszty 
zależne obejmują eksploata-
cję podstawową (pomniej-
szoną o wieczyste użytko-
wanie gruntu) oraz dźwigi. 
Do kosztów niezależnych na-
leżą: centralne ogrzewanie, 
ciepła i zimna woda, wieczy-
ste użytkowanie gruntu, wo-
dy opadowe i wywóz odpa-
dów komunalnych.

Następnie omówiono 
wyniki poszczególnych czę-
ści Walnego Zgromadzenia 
PSM w 2018 roku. Istotnym 
problemem jest nieskończo-
na sprawa przekształceń 
gruntowych. Do grudnia 
trzeba będzie dokonać jak 
najwięcej tych przekształ-
ceń, bo później w świetle 
nowej ustawy o przekształ-
ceniu prawa wieczystego 
użytkowania gruntów zabu-
dowanych na cele mieszka-
niowe w prawo własności 
gruntów może się okazać, 
że mieszkańcy będą musie-
li płacić za to prawo wię-
cej niż obecnie z bonifika-
tami. Nie wspominano na 
Walnym o problemie umo-
rzeń kredytowych, prawdo-
podobnie dlatego że został 
on załatwiony.

Ustawodawca pozwolił, 
by w zebraniach można by-
ło uczestniczyć przez pełno-
mocnika. Z zebrania na ze-
branie tych pełnomocnictw 
pojawiało się coraz więcej. 
Gdy w przyszłości przyj-
dzie więcej takich osób, to 
sprawdzanie uprawnień mo-
że zablokować zebranie. Za-
stanawiano się, czy istnieje 
możliwość weryfikacji peł-
nomocnictw. Być może zo-
stanie ustalony wzór pełno-
mocnictwa.

Walne przebiegało 
sprawnie. Dwa zebrania wy-
różniły się frekwencją. Na 
osiedlach Stefana Batorego 
i Bolesława Śmiałego przy-
szło najwięcej osób. 

Na koniec członkowie 
Rady ustalili treść odpo-
wiedzi na pisemne postula-
ty mieszkańca osiedla Ste-
fana Batorego 2. Dotyczy-
ły one przejęcia sprzątania 
– za odpłatnością – klatek 
schodowych przez gospo-
darzy budynków, skrócenia 
do godz. 17 możliwości pro-
wadzenia w budynkach gło-
śnych prac, wprowadzenia 
dodatkowej opłaty w czyn-
szu dla posiadaczy psów 
oraz rezygnacji z pytania 
wszystkich mieszkańców o 
zdanie, gdy przewidywane 
prace mają poprawić stan 

substancji mieszkaniowej. 
Jeśli chodzi o sprzątanie, 
to rozwiązanie to jest już 
stosowane na osiedlu Bato-
rego w 17 klatkach schodo-
wych, odbywa się za zgodą 
większości osób legitymują-
cych się prawem do miesz-
kania w danej klatce. Obec-
ne ograniczenie czasu wy-
konywania głośnych prac 
w budynkach jest regula-
cją wewnętrzną Spółdziel-
ni, obowiązujące w kraju 
prawo nie precyzuje bo-
wiem godzin obowiązywa-
nia tzw. ciszy nocnej. Je-
śli chodzi o sprzątanie po 
czworonogach, to jest to 
obowiązek ich właścicieli, 
którego egzekwowanie na-
leży do Straży Miejskiej. 
Spółdzielnia nie ma pod-
staw prawnych do wprowa-
dzenia dodatkowej opłaty 
za posprzątanie. Jeżeli de-
cyzje remontowe mieszczą 
się w uprawnieniach zwy-
kłego zarządu nierucho-
mości, wówczas nie trzeba 
pytać mieszkańców o zgo-
dę. Niemniej w Spółdzielni 
przyjęła się praktyka kon-
sultowania z mieszkańca-
mi remontów o większym 
zakresie. Takie rozwiąza-
nie jest transparentne i ak-
ceptowane przez mieszkań-
ców. (maja)
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Dokończenie ze strony 1

XX Rajd Rodzinny w deszczu i słońcu
Choć początki jubileuszowego XX Rowerowego Rajdu 

Rodzinnego były trudne, bo przez lejący z nieba deszcz 
start nastąpił z 20-minutowym opóźnieniem, to potem już 
aura oraz humory wszystkim uczestnikom dopisywały.

Na trasie liczącej 15 km pojawiło się około 150 miłośni-
ków kolarstwa w najróżniejszym wieku. Wszyscy bez pro-
blemów dojech ali z Piątkowa do mety w kompleksie pała-

cowym „Biedrusko”, gdzie czekał poczęstunek oraz sporo 
innych atrakcji.

Aż 19 rodzin brało udział w specjalnych konkurencjach 
sprawnościowych. Najlepsi stanęli na podium. A wszystkim 
wiele radości dostarczyło losowanie nagród ufundowanych 
przez sklep Bicykl, Shimano Polska, Powiat Poznański oraz 
Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową. (i)

tyczne. Jak zwykle, cieszy-
ły się sporym zainteresowa-
niem mieszkańców PSM. – 
Mam nadzieję – powiedziała 
Urszula Cicha, przewodni-
cząca Komisji Członkowsko-
-Samorządowej Rady Nad-

zorczej – że podczas następ-
nych Dni Piątkowa, oprócz 
badań podstawowych, tj. 
pomiaru: procentowej za-
wartości tkanki tłuszczowej 
i BMI, ciśnienia tętnicze-
go krwi i poziomu gluko-
zy, możliwe będzie również 
badanie słuchu. W tym ro-
ku moje starania o słucho-
bus zakończyły się niestety 
fiaskiem, ale dołożę wszel-
kich starań aby pomysł ten 
zrealizować w przyszłym ro-
ku. Dziękuję firmie Syne-
xus, która wykonywała wy-
żej wspomniane badania. 

Dobra zabawa trwała 
wiele godzin, a jej zwień-
czeniem był występ gwiaz-
dy wieczoru zespołu Lo-
ka oraz tradycyjny pokaz 
sztucznych ogni. (i)

Dni Piątkowa z atrakcjami i nagrodami
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Aktorska pasja

Wszyscy uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 
11 znają Maję Gazdecką z kl. III b, przewodniczą-
cą Samorządu Uczniowskiego. Nie trzeba jej niko-
mu przedstawiać: zawsze uśmiechnięta, pomocna 
i uprzejma. Dobra uczennica i cenna przyjaciółka 
w szkole, natomiast po lekcjach – świetna aktorka. 

Maja gra na deskach teatru „Asz.teatr” (dawniej 
„mplusm”) prowadzonego przez Annę Szymczak. Założe-
niem teatru jest stworzenie szansy realizowania aktorskich 
pasji nie tylko wykształconym w tym kierunku aktorom, 
ale także osobom niezwiązanym ze sceną zawodowo. Jako 
teatr amatorski „Asz.teatr” swoje przedstawienia kieruje 
do każdej grupy wiekowej.

I właśnie w tych kierowanych do młodszych widzów wy-
stępuje Maja. W zeszłym roku oglądaliśmy  ją na scenie 
w sztuce Aleksandra Fredry „Śluby panieńskie”, natomiast 
niedawno zachwyciliśmy się podwójną rolą naszej koleżan-
ki w znanej wszystkim „Opowieści wigilijnej”, w której Ma-
ja wcieliła się m.in. w postać Ducha Tegorocznych Wigilii. 

Warto także dodać, że młodzi aktorzy podczas spek-
taklu premierowego zrobili dobry uczynek – cały dochód 
z przedstawienia przeznaczono na rehabilitację czterolet-
niego Olka, chłopca, który urodzony przedwcześnie, cier-
pi na wiele wad wrodzonych.

Naprawdę warto wybrać się do PCK „Dąbrówka”, w któ-
rym odbywają się spektakle „Asz teatru”, a już na pewno 
należy obejrzeć na scenie Maję Gazdecką z III b. (RED.)

„Chata Medyka” stanie na Madagaskarze
Jacek Jarosz jest z 

wykształcenia ratowni-
kiem medycznym i spe-
cjalistą zdrowia publicz-
nego. Przez 6 miesięcy 
pracował jako wolonta-
riusz Fundacji Redemp-
toris Missio w głębo-
kim, malgaskim buszu. 
Pomagał chorym w zor-
ganizowanym przez sie-
bie punkcie medycznym 
ulokowanym w prostej 
chacie bez prądu i wo-
dy. O swoim życiu i pra-
cy w tropiku, kontaktach 
z mieszkańcami i szama-
nami oraz podróżniczych 
doświadczeniach zdoby-
wanych we współpracy z 
organizatorami poznań-
skiego festiwalu „Na Sza-
ge” opowiadał podczas 
niedawnego spotkania 
Klubu Odkrywców i Re-
porterów.

Codzienne życie na Ma-
dagaskarze dostarcza wie-

lu egzotycznych wrażeń, 
przede wszystkim jednak 
uświadamia ogrom ubóstwa 
tamtejszych mieszkańców. 
Dlatego J. Jarosz i dziesiąt-
ki poznańskich wolontariu-
szy angażują się w niesienie 
im pomocy. Projekt „Cha-
ta Medyka” Fundacji Re-
demptoris Missio wchodzi 

właśnie w decydujący etap. 
Budowę przychodni zdrowia 
na Madagaskarze planuje 
się zakończyć w listopadzie 
tego roku.

Pośród tropikalnego bu-
szu, na zachodzie Madaga-
skaru znajduje się wioska o 
egzotycznej nazwie Befasy. 
Mieszkańcy wioski nie mają 
dostępu do bieżącej wody i 
prądu. W porze deszczowej, 
kiedy przybiera rzeka Kaba-
tomena, są odcięci od świa-
ta. Przez niemal pół roku 

w razie choroby mogą szu-
kać pomocy jedynie u sza-
manów. Czarownicy częściej 
jednak szkodzą niż pomaga-
ją. Zdarza się, że przygoto-
wywane przez nich okłady 
powodują ślepotę, nacięcia 
skóry kończą się zakażenia-
mi, a ziołowe wywary opóź-
niają przyjmowanie leków. 
Pojawiła się jednak nadzie-
ja na pozytywne zmiany w 
wiosce. Losy Befasy stały 
się bliskie wielu Polakom. 
Wszystko za sprawą pro-
jektów realizowanych przy 
tamtejszej misji.

Dzięki pieniądzom prze-
kazanym przez Archidiece-
zję Poznańską wybudowano 
w wiosce szkołę. Hojność po-
znaniaków pozwoliła także 
wykopać studnię głębinową 
i sfinansować remont 
kaplicy. Aby zaspokoić 
podstawowe potrzeby 
lokalnej ludności potrzeba 
jedynie profesjonalnego 
ośrodka zdrowia. Jego 
budowy podjęła się Fundacja 
Redemptoris Missio.

Nim przyjdą tropikal-

Fundacja Redemtoris Missio powstała w 1992 roku 
w Poznaniu z inicjatywy środowiska naukowego Aka-
demii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego. Funda-
cja prowadzi działania na rzecz poprawy stanu zdrowia 
ludności w krajach Globalnego Południa, realizując za-
łożenia 3 Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Orga-
nizacja wspiera misyjne szpitale i przychodnie, między 
innymi poprzez:
-  wysyłki środków opatrunkowych i sprzętu medycznego,
-  organizację wyjazdów wolontariuszy (lekarzy, pielę-

gniarek, położnych, studentów kierunków medycz-
nych), którzy szkolą i wspierają w codziennej pracy lo-
kalny personel oraz prowadzą zajęcia edukacyjne dla 
lokalnych społeczności,

-  budowę infrastruktury medycznej,
-  promocję (szczególnie w środowiskach szkolnych i aka-

demickich) idei wolontariatu i bezinteresownej pomocy 
najbardziej potrzebującym.

Dokończenie na stronie 12
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Koncert wiosenny z tradycjami i fantami
XV Liceum Ogólnokształcące im. Wiktora Degi na 

poznańskim Piątkowie to placówka, dla której jed-
nym z istotniejszych elementów procesu wychowaw-
czego jest tworzenie tradycji szkoły i jej podtrzymy-
wanie. Do takich tradycji należy m.in. organizowa-
ny od lat zarówno przez młodzież gimnazjalną, jak 
i licealną Koncert Wiosenny. Tegoroczny koncert pod 
hasłem „Coś się kończy, coś się zaczyna” odbył się 
w auli XV LO 7 czerwca.

Już od 16.30 na szkolnych korytarzach widać było zbie-
rających się organizatorów. Mieli dużo do przygotowania 
– ostatnie próby, charakteryzacja, makijaż, scenografia, 
a poza tym loteria fantowa oraz kawiarenka zorganizowa-
ne jako imprezy towarzyszące przez Radę Rodziców Gim-
nazjum nr 11. 

O 18.00 drzwi do szkolnej auli otworzyły się i do uszu 
zebranych w holu gości doleciały łagodne dźwięki forte-
pianu, na którym przygrywała uczennica klasy II gimna-
zjum Natalia Lis. Po chwili publiczność, która w tym cza-
sie zdążyła zająć miejsca, powitali prowadzący imprezę 
Weronika Kowalewska i Maksymilian Cieśla, zapraszając 
na scenę licealny zespół rockowy Free Beer w składzie: 
Lena Starczewska, Michał Janas, Łukasz Skrzypczyński, 
Damian Żak. Później zaśpiewali jeszcze gimnazjaliści: Ga-
briela Molata, Bartosz Fintzel, Maja Nowaczyk i Wikto-
ria Jeske oraz licealistka Anna Bródka. Zatańczyła także 
uczennica gimnazjum Martyna Jezierska.

Koncerty Wiosenne to nie tylko muzyka. Na scenie za-
wsze występują młodzi aktorzy, grając w przedstawieniach, 
do których scenariusze piszą ich koledzy. Tym razem pu-
bliczność zobaczyć mogła trzy formy teatralne: skecz „Ti-
tanic”, groteskę opowiadającą o tym, do czego prowadzi 
palenie oraz realistyczną scenę wspomnieniową „Życie Le-
ny”, w których zagrali uczniowie klas II i III gimnazjum.

Gwoździem programu okazał się taneczny występ gim-
nazjalistki Małgorzaty Budzińskiej oraz jej turniejowego 
partnera Kacpra Kasprzyka. Oboje są mistrzami tańca 
towarzyskiego, a ich pokazy są zawsze ucztą dla oczu pu-
bliczności.

Podczas przerwy atrakcją dla wszystkich zgromadzo-
nych – zarówno występujących, jak i oglądających – stały 
się loteria fantowa i kawiarnia. Zapach upieczonych przez 
młodzież ciast unosił się ponad holem i docierał aż do szkol-
nego ogródka, w którym można było nacieszyć się piękną 
pogodą. Do stoiska z fantami ustawiła się bardzo długa 
kolejka, a przy rozpakowywaniu paczek śmiechu było co 
niemiara. Wszyscy mieli nadzieję na wygraną w głównym 
losowaniu, więc goście kupowali po kilka losów.

Nasze doroczne koncerty są wydarzeniem, na które 
czeka cała społeczność szkolna. To dla nas świetna oka-
zja do zdobycia doświadczenia w organizacji imprez, do 
artystycznego wyżycia się, a przede wszystkim do pobycia 
razem i do świetnej zabawy. Już dziś zapraszamy za rok! 

Redakcja „Głosu Gimnazjalisty G11”

Jestem twoim nauczycielem

Każdy był dzieckiem
Jednego możecie być pewni – z nami nigdy nie 

jest nudno. W Liceum Ogólnokształcącym nr XV, 
w redakcji Radiowej Piętnastki zawsze praca wre. 
Nasz ostatni projekt nosił nazwę „Jestem Twoim na-
uczycielem”. O co zapytaliśmy naszych pedagogów? 
Nie uwierzycie. O ich dzieciństwo!

Pierwszym etapem było znalezienie wśród kadry 
nauczycielskiej śmiałków, którzy zechcieliby odpowiedzieć 
na nasze pytanie, co wcale nie było takie proste. Na co 
dzień widzimy nauczycieli w roli wychowawców, specjalistów 
rożnych dziedzin, a nie osoby, które przy gorącej herbacie 
opowiadają nam o sobie.

W ciągu czterech dni nasz zespół, pod nadzorem Ane-
ty Pluty, spotykał się z uczestnikami projektu, pomagał 
nauczycielom i wspierał, aby w końcu zadać to jedno, naj-
ważniejsze pytanie: „Co pani lubiła robić w dzieciństwie?”. 
I oczywiście nagrać odpowiedzi. Nie obyło się bez stresu. 
W końcu nie tak łatwo zdjąć maskę i pokazać, że kiedyś 
też było się dzieckiem, tym bardziej że usłyszą to wszy-
scy uczniowie.

Jakie padały odpowiedzi? Najróżniejsze! Sport, spędzanie 
czasu z przyjaciółmi, czytanie książek, rysowanie – to tylko 
niektóre z wielu. Zresztą, przeczytajcie sami! Oto fragmenty 
niektórych wypowiedzi: „Moje dzieciństwo spędziłam na 
wsi i teraz z nostalgią wspominam, jak boso biegałam 
po kałużach i bawiłam się w błocie. Organizowałam też 
wyścigi ślimaków”; „W dzieciństwie lubiłam uczyć moje 
misie polskiego. Chwytałam za książki, odwracałam je do 
góry nogami – bo nie potrafiłam jeszcze czytać – i tłuma-
czyłam im różne zawiłości ortograficzne oraz literackie, nie 
mając jeszcze o tym pojęcia”; „Lubiłam robić prezenty ro-
dzinie, takie wykonane przez siebie. Kiedyś opracowałam 
papierową konstrukcję potwora, który pokazywał swój pa-
pierowy jęzor, gdy się go w odpowiednim miejscu dotknę-
ło”; „Chyba najbardziej lubiłam tworzyć coś nowego, na 
przykład jadąc na rowerze, wymyślałam, że jestem jakimś 
wojownikiem, wybierającym się na wojnę”; „Często brałam 

skakankę – która stawała się moim mikrofonem – wcho-
dziłam na ogromną, drewnianą płytę samochodu taty i or-
ganizowałam sobie występy”; „Na tym piasku wyrysowywa-
liśmy dom”; „Myślę, że moi rodzice nie mieli o tym zielo-
nego pojęcia”; „Intrygowało mnie pismo, w jakim te książ-
ki zostały zapisane”; „Wystarczyło mi dać do ręki kredki”.

Większość z pytanych wspomina dzieciństwo jako 
najcudowniejszy okres w swoim życiu. Nie ma się zresztą co 
dziwić, życie nauczyciela nie może się równać z beztroskim, 
radosnym życiem dziecka. Znaleźli się też tacy nauczyciele, 
którzy w dzieciństwie bawili się w dom, prowadzili bibliotekę 
lub uczyli młodsze rodzeństwo. Zdecydowanie dziecięce 
pasje i zabawy kształtowały uczestników naszego projek-
tu, sprawiając, że dziś z pasją i miłością przekazują nam 
swoją wiedzę.

Na co dzień warto przypominać sobie, że każdy z nas 
był dzieckiem, a my powinniśmy dostrzegać w nauczycielu 
człowieka, który kiedyś był na naszym miejscu.

Całe nagranie usłyszeć można na kanale Radiowej 
Piętnastki na serwisie YouTube. A Radiowa Piętnastka szy-
kuje kolejny, podobny projekt. Tym razem pod lupę weź-
miemy uczniów.

Klaudia Biadała, kl. III a 
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ne ulewy Fundacja chce wybudować prosty, solidny, pro-
fesjonalny ośrodek zdrowia. Trzeba jak najszybciej roz-
począć prace budowlane. Ciągle jednak potrzeba pienię-
dzy na materiały budowlane i opłacenie robotników. Aby 
rozpocząć działania zgodnie z planem trzeba zebrać po-
nad 150 tys. zł.

Budowa to tylko początek. W przyszłym roku wolon-
tariusze będą szkolić lokalny personel i edukować miesz-
kańców Befasy. Żeby jednak snuć plany na przyszłość, 

muszą działać teraz. Czasu jest niewiele, ale są przekona-
ni, że się uda.

Projekt Chata Medyka im. dr Wandy Błeńskiej  można 
wspierać przekazując pieniądze na konto Fundacji:
Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio,
ul. Junikowska 48, 60-163 Poznań
Nr konta: 09 1090 2255 0000 0005 8000 0192
Koniecznie z dopiskiem „Chata Medyka” 
lub dołączając do zbiórki na portalu Pomagam.pl:
https://pomagam.pl/ChataMedyka

Piłkarskie Lato z PSM 
Sekcja Sportu Poznańskiej Spółdzielni Mieszka-

niowej kolejny raz przygotowała ofertę skierowaną 
do najmłodszych mieszkańców osiedli piątkowskich 
– Piłkarskie Lato z PSM.

Zajęcia odbywają się na orliku przy Szkole Podstawo-
wej nr 34 na osiedlu Bolesława Śmiałego, a opiekunem 
grupy jest Krzysztof Rex.

Spotkania mają charakter zajęć piłkarskich. Młodzież 
uczestnicząca w zajęciach bierze udział w konkursach rzu-
tów karnych, rzutów wolnych i bezpośrednich strzałów na 
bramkę. Na bieżąco omawiano mecze, zagrania, jak i bram-
ki zdobyte podczas mundialu Rosja 2018. Każdy z uczest-
ników dostaje pamiątkową książkę o tematyce piłkarskiej. 
Raz w tygodniu odbywa się mecz i mini turniej snajperski.

Tekst i fot.:
Andrzej Słabęcki

Dokończenie ze strony 10
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 Rady odmienione i odmłodzone
Zaproszenia na Walne 

Zgromadzenie Poznań-
skiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej otrzymali wszy-
scy jej członkowie. Ci, 
którzy z nich skorzystali 
i uczestniczyli w zebra-
niach odbywających się 
w czerwcu na wszystkich 
piątkowskich osiedlach, 
dyskutowali i decydowa-
li w najważniejszych dla 
spółdzielni sprawach. O 
przebiegu zebrań, wy-
pływających z nich wnio-
skach oraz wciąż nieza-
dowalającym udziale w 
nich spółdzielców rozma-
wiamy z Michałem Tokło-
wiczem, zastępcą preze-
sa Zarządu PSM.

- Frekwencja a także 
zaangażowanie uczestników 
były zróżnicowane na po-

szczególnych osiedlach, cho-
ciaż z pewnością na wszyst-
kich mogłyby być wyższe. W 
tym roku zwiększonemu za-
interesowaniu dorocznymi 
zebraniami sprzyjały jesz-
cze przeprowadzane podczas 
nich wybory do rad osiedli. 
Odbyły się one na wszyst-
kich osiedlach poza osiedlem 
Jana III Sobieskiego. Kaden-
cja tamtejszej rady upływa 
w innym terminie. Wybor-
cze ożywienie było widocz-
ne. Na wszystkich osiedlach 
kandydatów było więcej niż 
miejsc w radach i niektórzy 
z nich poprowadzili prawdzi-
we kampanie wyborcze.

- Obok agitacji, ulotek 
pojawiły się także pełno-
mocnictwa…

- Nowelizacja ustawy do-
puściła głosowanie poprzez 

jedno pełnomocnictwo. Na 
szczęście, podczas sejmo-
wych prac nad nią udało 
się wprowadzić zapis ogra-
niczający możliwość przed-
stawiania przez uczestnika 
zebrania tylko jednego peł-
nomocnictwa. Inaczej jed-
na osoba mogłaby pozyskać 
nieograniczoną liczbę peł-
nomocnictw i zdominować 
zebranie. Jednak już pod-
czas tegorocznych zebrań 
widać było, że powszech-
nie korzystano z pełnomoc-
nictw, zyskując dodatkowy 
głos. Pojawiła się też swo-
ista technika głosowania 
polegająca na tym, że dany 
kandydat i jego zwolennicy 
wycinali w pień konkuren-
tów do miejsca w radzie. 
Można się zastanawiać czy 
taka ostra walka wyborcza 

nie wpłynie w przyszłości 
na jej pracę?

- Aspiracje do działa-
nia wykazali też młodzi 
spółdzielcy.

- Na osiedlach Bolesława 
Śmiałego czy Stefana Bato-
rego, gdzie zgłosiło się naj-
więcej kandydatów, kampa-
nie przebiegły pod hasłem 
stawiania na młodych lu-
dzi chcących się zaangażo-
wać w działania na rzecz 
spółdzielni. Części młodych 
działaczy udało się pozyskać 
zaufanie wyborców i mam 
nadzieję, że nie utracą go 
podczas pracy w radzie, że 
zapału i zaangażowania nie 
zabraknie im podczas nor-
malnej i niekiedy żmudnej 
pracy w radzie osiedla.

- Pojawiła się też jed-

Os. Władysława Łokietka

Osiedle powiększy się o Boranta
Osiedle Władysława 

Łokietka może się wkrót-
ce powiększyć o blisko 
500 mieszkań zbudowa-
nych na terenie tzw. ba-
zy Boranta. Plany wznie-
sienia na niej spółdziel-
czych budynków oma-
wiano podczas części 
walnego Zgromadzenia 
Poznańskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej człon-
ków mieszkających na 
os. Władysława Łokietka. 
Podczas obrad wybrano 
także pięcioosobową ra-
dę osiedla.

W jej skład weszli: Eu-
geniusz Bayer, Rafał Kupś, 
Barbara Odroń, Paweł Perz 
i Ewa Porada. Wybory po-
przedziły sprawozdania spół-
dzielczych władz podsumo-
wujące dokonania 2017 r. –
Łączna powierzchnia spół-
dzielczych zasobów mieszka-
niowych przekracza milion 
metrów kwadratowych, jed-
nak systematycznie zmniej-
sza się liczba zamieszkują-
cych w nich osób. W ubie-
głym roku zmniejszyła się o 
563 osoby i obecnie w spół-
dzielczych budynkach na 
Piątkowie mieszka ponad 
37 tys. ludzi. Zwiększa się 
więc powierzchnia mieszka-
nia przypadająca na jedne-
go mieszkańca oraz popra-
wiają warunki mieszkanio-

we. Przyczyniają się do tego 
remonty i modernizacje, na 
które w ubiegłym roku prze-
znaczono ponad 27 mln zł. 
Najwięcej na termomoderni-
zacje, remonty dachów i log-
gi a także utrzymanie ziele-
ni i placów zabaw – mówił 
Krzysztof Winiarz, prezes 
Zarządu PSM.

Osiedlowe dokonania mi-
nionego roku przedstawił 
Aleksander Meyza, długo-
letni kierownik Administra-
cji Os. Władysława Łokiet-
ka. Przypomniał, że z począt-
kiem przyszłego roku dobie-
gnie koniec spłaty wykupu 
gruntu i z czynszowych opłat 
zniknie jedna pozycja. Pod-
kreślił, że osiedle, choć nie-
wielkie, osiąga stosunkowo 
duże wpływy z wynajmu loka-
li użytkowych i środki te prze-
znaczane są na modernizacje 
infrastruktury technicznej a 
także prowadzenie działalno-
ści kulturalno-sportowej.

- Kontynuować będziemy 
modernizacje klatek schodo-
wych i piwnic oraz wymianę 
w nich oświetlenia na lam-
py ledowe. Ich zainstalowa-
nie przynosi blisko trzydzie-
stoprocentowe oszczędno-
ści. Dlatego chcemy monto-
wać je nie tylko w częściach 
wspólnych piwnic, ale także 
w tych należących do lokato-
rów – mówił A. Meyza.

Plany zagospodarowania 
terenu tzw. bazy Boranta 
omówił Tadeusz Młochow-
ski, przewodniczący Rady 
Nadzorczej. Stwierdził, że 
jej członkowie długo anali-
zowali możliwości wykorzy-
stania tej czterohektarowej 
działki. Wybrano optymal-
ne rozwiązanie dla spół-
dzielni, jej członków a także 
przyszłych lokatorów około 
500 mieszkań, które zosta-
ną tam zbudowane. Z uwa-
gi na bliskie położenie zo-
staną one najprawdopodob-
niej administracyjnie włą-
czone w osiedle Władysła-
wa Łokietka. T. Młochowski 
przedstawił również działa-
nia zmierzające do ograni-
czenia zaległości czynszo-
wych, które w całej spół-
dzielni wynoszą 3,4 mln zł. 
Zmiany w Prawie spółdziel-
czym pozbawiły Radę Nad-
zorczą możliwości wyklu-
czania uporczywych dłużni-
ków ze spółdzielni, co było 
silnym środkiem nacisku. 
Obecnie procedurę odzyski-
wania zaległości można pro-
wadzić jedynie na drodze są-
dowej. Rada Nadzorcza zde-
cydowała też o wykupie licy-
towanych mieszkań dłużni-
ków, co umożliwia odzyska-
nie choćby części zaległości.

Dobrą sytuację ekono-
miczną PSM, która zamknę-

ła miniony rok zyskiem 4,2 
mln zł (po opodatkowaniu) , 
potwierdziły wyniki audy-
tu przedstawione przez Ma-
riusza Talaśkę, przewodni-
czącego Komisji Rewizyjnej. 
W głosowaniach uczestni-
cy zabrania opowiedzieli się 
za przyjęciem sprawozdań 
i udzieleniem absolutorium 
Zarządowi PSM. 

Nowelizacja ustawy o 
spółdzielczości spowodowa-
ła także konieczność do-
stosowania do jej zapisów 
Statutu PSM. Jego projekt 
przedstawił Mariusz Szym-
czak, przewodniczący Komi-
sji ds. aktów prawnych. W 
głosowaniu nie zyskały po-
parcia zgłoszone przez gru-
py członków propozycje wy-
kreślenia ze statutu przepi-
sów dotyczących rad osiedli 
oraz wprowadzenia zapisów 
ograniczających prawo wy-
bierania do spółdzielczych 
organów jedynie do człon-
ków zamieszkałych w jej za-
sobach.

W dyskusji poruszono 
kwestie odzyskiwania za-
ległości czynszowych oraz 
zgłoszono wnioski o budowę 
na osiedlu stojaków do rowe-
rów oraz boiska do piłki noż-
nej lub poszerzenie możliwo-
ści korzystania z tego istnie-
jącego przy Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym. (i)

Dokończenie na stronie 14
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Dzień  Dziecka z wędkarzami z Chrobrego

W okolicach łowiska 
Łysy Młyn wędkarze z 
koła „Chrobry” zorgani-
zowali imprezę z okazji 
Dnia Dziecka. Było to 
możliwe dzięki prezesowi 
koła PZW z Suchego La-
su, który jest dzierżawcą 
łowiska i udostępnił wodę 
na czas imprezy.

Brały w niej udział dzie-
ciaki członków koła i ich ro-
dzin, w wieku od 1 do 14 lat. 
Trochę obawialiśmy się zała-
mania pogody, jednak aura 
dopisała, było ciepło i sło-
necznie. Gwoździem progra-
mu były mini zawody węd-

karskie, w których wystar-
towało 14 zawodników. Ry-
by brały znakomicie i pod 
czujnym okiem rodzica-tre-
nera często trafiały do siat-
ki. Były płotki i płoteczki, by-
ły leszczyki, krąpiki, a także 
trafił się linek. Nie o wyniki 
jednak chodziło, lecz głów-
nie o sam udział w zawo-
dach i zarażenie pasją węd-
karską pociech. Po dwugo-
dzinnym łowieniu najlepszy 
wynik, 2333 punktów (33 ry-
by) osiągnął 14-letni Marcin 
Maniecki.

Po wręczeniu młodym 
wędkarzom nagród i upo-

minków rozgrywano kolejne 
konkursy, takie jak rzut ze-
stawem wędkarskim z ciężar-
kiem do celu, strzelanie pił-
ką do mini bramki czy strze-
lanie do tarczy z pistoletu 
lub karabinu wiatrówkowe-
go (to dla starszych dzieci i 
rodziców). Nad bezpiecznym 
i sprawnym przebiegiem po-
szczególnych konkursów czu-
wali członkowie koła: Paweł, 
Ryszard i Piotr Styperek, 
oraz Eugeniusz Szaj. Niema-
łą atrakcją, dzięki uprzejmo-
ści Komendanta OSP z Su-
chego Lasu, był pokaz bo-
jowego wozu strażackiego. 
Można było zobaczyć, a tak-
że usłyszeć alarmowy wyjazd 
do, tak się zdarzyło!, prawdzi-
wego zgłoszenia pożaru.

Był też specjalny kon-
kurs dla mam, które przyje-
chały ze swoimi najlepszymi 
wypiekami, a dzieciaki, jako 
bezstronni sędziowie, wybie-
rały najsmaczniejsze ciasto. 
W tym konkursie, ciastem 
o nazwie zmodyfikowany 3 
bitt, wygrała i otrzymała oko-

licznościowy puchar Kata-
rzyna Rojewska. Przepis jest 
taki: składniki – 500 g her-
batników, 3 opakowania kre-
mu karpatkowego, 2 puszki 
kajmaku krówkowego, pacz-
ka płatków migdałowych do 
ozdoby. Układamy warstwa-
mi – herbatniki, kajmak, 
herbatniki, krem, herbatni-
ki, kajmak, płatki migdałowe.

Specjalne podziękowania 
należą się sponsorowi im-
prezy – kierownikowi Admi-
nistracji Osiedla Bolesława 
Chrobrego, Jerzemu Czap-
czykowi, rodzinom Styper-
ków, Galasów i Winkel.

Zbigniew Jędrys
Fot – Eugeniusz Szaj

Do Sławna po taaaką rybę
Z wielkimi nadziejami 

na dużą rybę, 36 wędka-
rzy (w tym jedna wędkar-
ka) zjawiło się skoro świt 
na łowisku w miejsco-
wości Sławno, niedaleko 
Czarnkowa. Mieli tu roze-
grać kolejne towarzyskie 
zawody wędkarskie meto-
dą spławikowo-gruntową.

Czas trwania zawodów 
wydłużono do 5 godzin, że-
by choć trochę zrekompen-
sować sobie dość dużą odle-
głość łowiska od Poznania, a 
jednocześnie dać wszystkim 
więcej możliwości na spo-
tkanie z taaaką rybą, z któ-
rych „sławna” jest ta woda.

W sektorze pierwszym, 

położonym na słonecznym 
brzegu stawu wszyscy połowi-
li i jeszcze dodatkowo mogli 
się ładnie opalić. Natomiast 
na przeciwległym brzegu, w 
sektorze III, a szczególnie 
na jego końcowych stanowi-
skach, praktycznie cały czas 
był cień i wędkarze stali w 
kurtkach i kapturach. Często 
za to udawali się na rozgrze-

wające „wycieczki” do punktu 
żywnościowego po kanapki z 
Gieniowym smalcem i skwa-
szone ogórki.

Łupem wędkarzy pada-
ły najczęściej nieduże płotki, 
karasie i karpiki z ostatniego 
zarybienia. Niemniej jednak 
ślad wielkiej ryby był, gdyż 
kolega Sławek ze słonecznej 
części sektora III miał kilka 
brań dużej ryby, ale niestety 
ryba została w wodzie i da-
lej rośnie. Największą rybą 
zawodów okazał się szczu-
pak 49 cm, złowiony prawi-
dłowo na białe robaczki przez 
nawiązującego do zeszłorocz-
nej tradycji Janusza Marcin-
kowskiego. Ponadto wygrali: 

sektor I – Maciej Lenarczyk 
(6533 pkt.), sektor II – Bog-
dan Gmerek (2295 pkt.), sek-
tor III – Sławek Korcz (5448 
pkt.). Zwycięzcy sektorów 
oraz łowca największej ryby 
otrzymali pamiątkowe pucha-
ry ufundowane przez spon-
sora zawodów – kierownika 
Administracji Osiedla Bole-
sława Śmiałego, a wędkarze 
zajmujący drugie i trzecie 
miejsca w sektorach – na-
grody rzeczowe. Natomiast 
na wszystkich, po zakończe-
niu zmagań z wędkami i ry-
bami, czekały pyszne kurcza-
ki z rożna.

Zbigniew Jędrys
Fot. – Eugeniusz  Szaj

nak propozycja zlikwi-
dowania rad osiedli po-
przez wykreślenie ich ze 
statutu spółdzielni…

- Rzeczywiście, wiele 
spółdzielni mieszkaniowych 
funkcjonuje bez nich. Nie 
są one bowiem organem za-
pisanym w ustawie o spół-

dzielczości, lecz ich działa-
nie określa jedynie statut 
naszej spółdzielni. W sy-
tuacji, gdy ustawa nakazu-
je prowadzenie odrębnych 
rozliczeń dla każdej nieru-
chomości, można się zasta-
nawiać nad zasadnością re-
prezentatywności członków 
rad osiedli. Jednak osiedla 

piątkowskie były zaprojekto-
wane i budowane jako pew-
na całość urbanistyczna i jej 
zachowanie wydaje się uza-
sadnione. Każde osiedle ma 
swój charakter, styl i proble-
my. Jego mieszkańcy, którzy 
tworzą radę danego osiedla, 
znają je najlepiej. Rady osie-
dli przez lata funkcjonowa-

nia sprawdziły się, dowiodły 
swej przydatności i dobrze 
że uczestnicy zebrań niemal 
jednogłośnie odrzucili pro-
pozycję ich likwidacji. Rady 
osiedli, w nowo wybranych 
składach, pozostają i dzia-
łają, oby z jak największym 
pożytkiem dla mieszkańców 
i spółdzielni. (i)

 Rady odmienione i odmłodzone
Dokończenie ze strony 13
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Edukacyjna „perełka”
Rozmowa z Grażyną Lach, dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego 
im. prof. Wiktora Degi na os. Bolesława Chrobrego

Reforma oświatowa i 
związana z nią likwida-
cja gimnazjów przebie-
gała w napiętej atmosfe-
rze, teraz po roku wpro-
wadzania zmian sytuacja 
jakby się uspokoiła…

- Tak się może wydawać, 
gdyż nie ma spektakular-
nych protestów i media nie 
nagłaśniają problemów. A 
jest ich wciąż sporo. Doty-
kają zarówno uczniów, jak i 
nauczycieli. Takich kwestii 
wielkich i małych utrudnia-
jących normalną pracę by-
ło i jest jeszcze sporo. Prze-
prowadzenie reformy ustro-
ju szkolnego wymagało od 
dyrektorów szkół, nauczycie-
li i pracowników ogromnego 
wysiłku. Przecież formalnie 
likwidowano jedne placówki 
i tworzono nowe, a to ozna-
cza wiele działań formalno-
prawnych związanych np. z 
opracowaniem nowych we-
wnątrzszkolnych dokumen-
tów i finansowych związa-
nych np. z otwieraniem no-
wych kont, przekazywaniem 
majątku itd. Najtrudniejsze 
jednak okazały się zmiany 
kadrowe.
Jak przebiegły zmiany 
kadrowe?

- W przypadku Gimna-
zjum nr 11, wchodzącego w 
skład Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 15, włączo-
nego do XV Liceum Ogól-
nokształcącego – nie było 
naboru do klas pierwszych 
(uczniowie zostali w kla-
sach siódmych szkół pod-
stawowych). Skutek tych 
zmian to ograniczenia pen-
sum nauczycieli i zwolnie-
nia. Niestety, takie kadro-
we zamieszanie wpływa na 
nauczycieli oraz funkcjono-

wanie całej szkoły. Proces 
dostosowywania wielkości 
kadry nauczycielskiej do po-
trzeb szkoły trwa i od no-
wego roku szkolnego znów 
odejdzie kilku nauczycieli. 
A to oznacza także niedo-
godności dla uczniów, zmie-
niają się bowiem nie tylko 
nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów, ale także wy-
chowawcy klas. To z pewno-
ścią nie ułatwia nauczania i 
przede wszystkim wychowa-
nia młodzieży.
Czy warto więc było li-
kwidować gimnazja i ro-
bić wielkie zamieszanie w 
systemie oświaty?

- Poprzednią wielką re-
formę wprowadzającą gim-
nazja przeprowadzono w ro-
ku 1999. Po 18 latach zde-
cydowano się na powrót do 
poprzednich rozwiązań. Po 
roku obowiązywania nowe-
go modelu trudno o jedno-
znaczną ocenę. Większość 
tych placówek, tak jak np. 
nasze Gimnazjum nr 11, to 
bardzo dobrze funkcjonujące 
szkoły z wykwalifikowaną, 
doświadczoną kadrą peda-
gogiczną… Ale wiem z pew-
nością, że trzeba było przy-
wrócić czteroletnie liceum. 
Tylko ono daje szanse wła-
ściwego interdyscyplinarne-
go nauczania i wychowania.

Liceum obejmuje obecnie 
trzy lata nauki. Młodzież nie 
ma czasu, by dokładnie się 
poznać, pobyć ze sobą, by 
się sprawdzić i zaplanować 
drogę życiową. Nauki jest ty-
le, że kto chce rzeczywiście 
sprostać wymaganiom, mu-
si nauczyć się z czegoś re-
zygnować. Młodzi ludzie led-
wie zdążą się poznać, ledwie 
nabiorą trochę pewności, już 

zdają maturę i odchodzą. My 
także nie mamy czasu, żeby 
w pełni zrozumieć ich po-
trzeby, może dlatego czasa-
mi popełniamy błędy. Pędzi-
my z realizacją podstaw pro-
gramowych, próbujemy prze-
kazać niezbędną wiedzę, ma-
jąc nadzieję, że w przyszło-
ści to zaowocuje czymś po-
zytywnym.
Na młodzież zwykło się 
narzekać, a jaka ona jest 
naprawdę?

- Z pewnością nie jest gor-
sza od poprzednich pokoleń, 
chociaż lepsza może też nie. 
Przede wszystkim jest inna, 
ale nie ma w tym nic dziw-
nego, bo przecież cały świat 
się zmienia, stoi przed ni-
mi otworem i daje większe, 
nowocześniejsze możliwości 
rozwoju. Dzisiejsza młodzież 
żyje w świecie nowych tech-
nologii informatycznych, za 
którymi nam coraz trudniej 
nadążyć. Nauczyciele muszą 
dołożyć wielu starań, by do-
trzeć do młodych ludzi, na-
wiązać z nimi kontakt i zain-
teresować ich tematami na-
prawdę godnymi uwagi. Nie 
jest to łatwe, gdyż oni mają 
zewsząd mnóstwo informa-
cji, propozycji i możliwości. 
W zasadzie mają wszystko, a 
jeśli czegoś nie mają, to znaj-
dą to w internecie. Wydaje 
mi się, że kiedyś młodzież 
była bardziej zdyscyplinowa-
na i nie miała problemów z 
podporządkowaniem się re-
gułom panującym w szkole. 
Teraz bardzo dużo mówi się 
o prawach ucznia, a za ma-
ło o obowiązkach. Uczniowie 
stali się bardzo wyzwoleni, 
często robią coś, czego ab-
solutnie nie wypada. Szko-
ła ma więc szeroką konku-
rencję i musi starać się w 
atrakcyjnej formie przeka-
zywać nie tylko wiedzę, ale 
także kanon podstawowych 
wartości.
I to się udaje?

- Jestem przekonana, że 
wszyscy nauczyciele dokła-
dają starań, by przekazać 
wiedzę, ale przede wszyst-
kim uczą tego, jak być war-
tościowym człowiekiem.

XV LO jest znane w 
środowisku poznańskim z 
przyjaznej i życzliwej at-

mosfery a także wykwalifi-
kowanej kadry pedagogicz-
nej, zapewniającej wysoki 
poziom nauczania. Szko-
ła jest zadbana i coraz le-
piej wyposażona. Różni się 
od tej sprzed lat, mamy do-
skonałą bazę dydaktyczną, 
dobre położenie z dogodny-
mi połączeniami komunika-
cyjnymi, a przede wszyst-
kim mamy bardzo ciekawą 
ofertę edukacyjną. Nasze 
liceum ściśle współpracu-
je z poznańskimi uczelnia-
mi. Wszystkie klasy obję-
te są patronatem UAM i 
UE. Dodatkowo podpisali-
śmy porozumienie o współ-
pracy z Okręgową Izbą Rad-
ców Prawnych w Poznaniu, 
którego celem jest współ-
działanie na rzecz realizo-
wania, popularyzowania i 
rozwijania programu edu-
kacji prawnej.

Potwierdzeniem dobrej 
opinii o naszej szkole jest 
coraz większa liczba kandy-
datów do klas pierwszych, 
dla których jesteśmy szkołą 
pierwszego wyboru.
Jak zatem widzi pani 
przyszłość jedynego pu-
blicznego liceum na Piąt-
kowie?

- Będziemy edukacyjną 
„perełką” dla wielu młodych 
ludzi, nie tylko z piątkow-
skich osiedli, w której będą 
mogli rozwijać swoje zainte-
resowania, dużo się nauczyć 
i ciekawie spędzić młodzień-
cze lata.

Przede wszystkim chcia-
łabym, żeby nasza szkoła by-
ła znana w środowisku ja-
ko placówka oferująca usłu-
gi edukacyjne na wysokim 
poziomie, łącząca tradycję 
z nowoczesnością, dla któ-
rej uczeń jest najważniejszy. 
Myślę, że szkoła, podobnie 
jak dotychczas, będzie mu-
siała być ustawicznie do-
skonalona, jeszcze nowocze-
śniejsza. Mam tylko nadzie-
ję, i wielokrotnie to powta-
rzam, że w ławce będzie sie-
dział uczeń, przed tablicą 
będzie stał nauczyciel, a na 
zebranie przyjdzie rodzic – 
nie „e-uczeń”, „e-nauczyciel” 
i „e-rodzic”.

Rozmawiał:
Walerian Ignasiak 
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Prosto z miasta 

Letnia gorączka na zimno
W środku lata miasto po-

winno być w zasadzie opusto-
szałe. Jego mieszkańcy, zgod-
nie z publikacjami wszelakich 
mediów powinni bowiem wy-
poczywać nad morzem, jezio-
rami lub w górach, przebywać 
u rodziny na wsi lub byczyć 
się na zagranicznych woja-
żach. Latem poznaniacy mo-
gą być wszędzie, tylko nie w 
Poznaniu. Ta oczywista oczy-
wistość wtłaczana na okrągło 
do naszych głów przez wszyst-
kie radia, telewizje i gazety 
nie znajduje niestety potwier-
dzenia w praktyce. W szczy-
cie wakacji Poznań jest pełen 
poznaniaków i jest tak samo 
zatłoczony oraz nieprzejezdny 
jak w innych porach roku. A 
może nawet jeszcze bardziej. 
Oprócz stałych mieszkańców 
mamy bowiem jeszcze najazd 
sporej liczby turystów.

H H H
To, że przyjeżdżają oni co-

raz chętniej do naszego mia-
sta oraz to, że jego stali miesz-
kańcy niechętnie je opuszcza-
ją, wydaje się całkiem zrozu-
miałe, jeśli przyjrzeć się te-
mu, ile w Poznaniu latem się 
dzieje. Wszelakich propozycji 

na spędzenie ciekawie i ak-
tywnie letniego czasu w mie-
ście jest co nie miara. Miej-
skie instytucje a także prze-
różne firmy, z MTP przemie-
nionymi w strefę kibica i pla-
żę na czele, prześcigają się w 
organizowaniu atrakcji. Naj-
więcej jest ich oczywiście dla 
najmłodszych oraz seniorów. 
Dla tych, którzy wyrośli już z 
młodości, a jeszcze nie weszli 
w wiek okołoemerytalny, pro-
pozycji jest jakby nieco mniej. 
No, ale oni mają zdrowie, 
czas i pieniądze, więc mogą 
sobie poradzić sami. Nikt, a 
już z pewnością nie władze 
powołane do szczytniejszych 
celów, o nich nie zadba.

H H H
Tegoroczne lato miało być 

czasem sportowego triumfu 
naszej narodowej drużyny pił-
karskiej. Miało być tak pięk-
nie, a wyszło tak jak zwykle. 
Wśród naszych reprezentan-
tów znalazło się wielu mają-
cych spore związki z poznań-
skim Lechem. Nie dziwi za-
tem, że historia ich marszu 
po laury w światowym czem-
pionacie potoczyła się podob-
nie jak sięganie „po majstra” 

przez Lecha. Na początku by-
ły szumne zapowiedzi i pod-
bijanie kibicowskiego bęben-
ka, jak to nasi będą walczyć 
i zwyciężać, a potem raz dwa 
skończyło się na smętnym la-
niu i to otrzymanym wcale 
nie od piłkarskich potenta-
tów. Żadnym pocieszeniem 
nie może być stwierdzenie, że 
w tych mistrzostwach większe 
od nas potęgi dostały łupnia. 
Klęska Niemiec czy Hiszpa-
nii może i jest większa, ale 
my mieliśmy większe oczeki-
wania. Skończyło się więc na 
tym, że znowu musieliśmy ra-
tować honor i możemy wszyst-
ko zaczynać od nowa. Podob-
nie jak Lech, który tradycyjnie 
zapowiada walkę o puchary 
i mistrzowski tytuł. A skoń-
czy się też tradycyjnie, czyli 
miejscem w czołówce, ale nie 
na czele.

H H H
Nie wiadomo czy to z 

powodu przegrzania letnimi 
upałami, czy też z zimnego 
ekonomicznego wyrachowa-
nia włodarze Poznania po-
stanowili zaciągnąć najwięk-
szy w historii miasta kre-
dyt. Bank się pewnie cieszy, 

ale mieszkańcy chyba mniej. 
Zwłaszcza że pożyczone pie-
niądze mają pójść nie na in-
westycje w miejską infrastruk-
turę, ale na spłatę poprzed-
nich kredytów.  A tymczasem 
podróżowanie po mieście la-
tem czy to samochodem, czy 
środkami komunikacji miej-
skiej jest koszmarem. Na uli-
cach bez przerwy niemal trwa-
ją jakieś wykopki. Ledwo się 
skończą w jednym miejscu, a 
już zaczynają się w kolejnym. 
Rozmach robót remontowych 
mógłby może nawet cieszyć, 
gdyby owocował on wymier-
nym poprawieniem stanu ar-
terii oraz lepszą płynnością 
ruchu. Tymczasem nic takie-
go nie następuje. Po uciążli-
wych wykopkach i długotrwa-
łych objazdach niemal wszyst-
ko wraca do stanu poprzed-
niego. Drogowcom i innym 
miejskim służbom, mimo nie-
ustannego zapracowania w 
usprawnianiu komunikacji, 
udaje się skutecznie realizo-
wać hasło „żeby na poznań-
skich ulicach było tak kiep-
sko jak było”.

WIST

  

Patroni osiedli piątkowskich

Polanie
W trakcie naszych wę-

drówek po osiedlach piąt-
kowskich natrafiamy na uli-
ce prezentujące wybitne po-
stacie historyczne, miejsco-
wości, wydarzenia. Na skra-
ju osiedlu Bolesława Śmiałe-
go, w bezpośrednim sąsiedz-
twie Rezerwatu Żurawiniec 
jest grupa ulic upamiętnia-
jących plemiona słowiań-
skie. Dla nas oczywiście 
najważniejsza będzie ulica 
Polańska, jako że od Polan 
właśnie – jak głosi tradycja 
– pochodzi nazwa naszego 
państwa.

Jak wiemy, przed po-
wstaniem znanej nam for-
my państwa na ziemiach 
polskich poszczególne ob-
szary były podzielone po-
między rody i plemiona. Był 
to czas obowiązywania pra-
wa przewagi i siły, kto się 

nie rozpychał – ten musiał 
ulec sąsiadom. Nie było mi-
łosierdzia ani taryfy ulgo-
wej, ekspansywność decydo-
wała o istnieniu plemienia 
i niezależności opanowane-
go obszaru.

Polanie osiedli nad War-
tą około VIII wieku naszej 
ery. Jak wskazuje nazwa 
(znana od początku XI w.), 
był to lud osiadły, trudnią-
cy się głównie rolnictwem. 
Byli na tyle silni, że podpo-
rządkowali sobie inne ple-
miona, zaś na tyle odda-
leni od Sasów, Rusi oraz 
Czech, że w pobliżu nie było 
siły, która byłaby w stanie 
przeciwstawić się poszerze-
niu zasięgu ich władania.. 
W rezultacie wokół naj-
większych swych grodów: 
Gniezna, Poznania, Ostro-
wa Lednickiego i Giecza Po-

lanie utworzyli własne pań-
stwo plemienne rządzone 
przez władców z rodu Pia-
stów. Przez wiele dziesięcio-
leci przeważała opinia kon-
trastująca spokojnych, niko-
mu nie wadzących Słowian 
z agresywnymi, żądnymi 
podboju i mordu Germana-
mi. W rzeczywistości oby-
dwie strony były siebie war-
te, zaś reguły gry politycz-
nej, z jakimi wtedy jedni i 
drudzy mieli do czynienia, 
obowiązywały powszechnie 
w tej części kontynentu. W 
IX i X wieku Polanie zasię-
giem swej ekspansji obję-
li także Kujawy, wreszcie 
niemal cały obszar między 
Odrą i Bugiem, Karpatami 
i Morzem Bałtyckim.

Proces ten nie zachodził 
spokojnie i bezkonfliktowo. 
Mniejsze plemiona, świado-

me różnic siły, podporząd-
kowywały się bez oporu. 
Przesiedlano je bliżej obsza-
rów dzisiejszej Wielkopol-
ski, a ich pierwotne siedzi-
by przezornie palono. Ale 
w razie oporu los przeciw-
nika był nie do pozazdrosz-
czenia. I tak wtedy robili 
wszyscy.

Niewiele czasu było trze-
ba, aby zaszła konieczność 
zmiany systemu władzy, 
umocnienia państwa Polan 
i uchronienia przed coraz 
bardziej groźnym sąsiadem 
z zachodu: pierwszy hi-
storyczny władca plemie-
nia, Mieszko, podjął decy-
zję przyjęcia chrztu. I tak 
w 966 roku państwo Polan 
weszło w krąg kultury śród-
ziemnomorskiej, a z czasem 
dało początek Polsce.

Marek Rezler
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Desant z Junikowa 
na XII Młode Pióra w „Dąbrówce”

Niezwykłą prezentacją obdarzy-
ła XII Młode Pióra Agnieszka Mą-
kinia, poetka, autorka książki m.in. 
„Przestworza słów”, znana tancer-
ka zumby, z którą przyjechał do 
„Dąbrówki” 12-letni Tomasz Balcer-
kiewicz (w asyście rodziców), uczeń 
Szkoły Podstawowej nr 54 na Ju-
nikowie (nauczycielka polonistka 
Małgorzata Wołoszyn).

Tomek pracujący pod opieką Agniesz-
ki Mąkini, zadziwił wszechstronnością 
swych talentów. Pisze wiersze, prozę, 
prace krytyczno-literackie, na swym blo-
gu (międzynamiczytelnikami) recenzje 
literatury fantasy i młodzieżowej, pu-
blikuje haiku. Został wyróżniony w kon-
kursie literackim w Poznaniu i Słupsku. 
Oto pełna dystansu opowieść młodego 
twórcy, pt. „Słowa”.

O czym piszesz? – głos doradczyni 
zawodowej wydawał się zupełnie pozba-
wiony emocji. Prawdopodobnie kobieta 
po prostu powtarzała formułkę ze znane-
go sobie na pamięć folderu. A siedząca 
przed nią dziewczyna, nie miała jej tego 
właściwie za złe. Pewnie sama byłaby już 
znudzona, niemającym końca potokiem 
uczniów, z którymi trzeba by było poroz-
mawiać, tylko po to by odhaczyć punk-
ty w formularzu i mieć problem z głowy.

Nie zamierzała jednak odpowiadać 
na to pytanie, ponieważ wydawało się 
jej ono najbardziej bezsensowym, jakie 
można zadać. Nie wiedziała czemu. Zwy-
czajnie wydawało się ono niewłaściwe, 
może odrobinę krzywdzące, a na pew-
no nie było na nie odpowiedzi. Zawsze 
wiedziała, że jeśli zamierza cokolwiek 
osiągnąć, to wcześniej, czy później i tak 
usłyszy te trzy konkretne słowa. Stara-
ła się na nie przygotować, a teraz, gdy 
w końcu padły, potrafiła myśleć jedynie 
o tym jak niewiele w nich sensu. Mimo 
to miała gotową odpowiedź. Ciężko jej 
było to przyznać przed samą sobą, ale 
faktycznie tak było. Tyle, że nadal nie 
sprawiało to, że chciałaby tej odpowie-
dzi użyć. To był pewnego rodzaju skarb, 
zakopany w najgłębszych zakamarkach 
umysłu, do którego sięgała jedynie w 
ostateczności, gdy szukała pokrzepie-
nia, albo zapominała, czemu to wszyst-
ko robi. Uzewnętrznienie tych kilkuna-
stu słów, było dla niej jeszcze bardziej 
niewłaściwe, niż pytanie, na które były 
one odpowiedzią. Dlatego zamiast pi-
snąć choćby jedno krótkie zdanie, spoj-
rzała przez okno na spowity rzednącą 
mgłą jesienny krajobraz.

Okno sporego gabinetu doradczyni za-
wodowej wychodziło na otaczające całe 
miasto pastwiska pełne łaciatych krów, 
które nie zwracając uwagi na gryzący 
chłód spacerowały od jednej krawędzi pło-
tu do drugiej, co pewien czas zatrzymując 
się i podgryzając pokrytą szronem trawę. 

Cały obraz sprawiał włażenie sielskiego, 
nawet mimo bieli, która pokrywała cały 
świat aż po horyzont i była jedynie miej-
scami poprzetykana odcieniami szarości. 
Na pastwisko, co chwilę wbiegało parę 
osób, by wyprowadzić z niego pojedyncze 
krowy do ciepłej obory, która już na nie 
czekała, oferując wygodne schronienie i 
obietnicę stosów pożywnej paszy.

Dziewczynę z nieznanego jej samej po-
wodu zafascynowała ta sielska scena, ni-
jak niekojarząca się z czymkolwiek pięk-
nym. Dłonie same wydawały się wędro-
wać do przewieszonej przez ramię torby. 
Palce drżącym ruchem zacisnęły się na 
małym notesie i wyciągnęły go na biur-
ko przed nią. Doradczyni zawodowa nie 
wydawała się zaskoczona, choć jej myśli 
były trudne do odczytania zza zasłony 
zaciemnianych okularów, które kobieta 
właśnie poprawiała na nosie. Nie przej-
mując się jej opinią, dziewczyna wyjęła 
z tylnej kieszeni dżinsowych spodni ma-
ły długopis i zaczęła mazać nim po kar-
teczkach zapełniając kolejne z nich drob-
nym pismem. Ale dla niej te rzędy liter 
nie były tylko prostą informacją, krył się 
bowiem w nich cały świat, który z każ-
dą kroplą tuszu rozszerzał się do granic 
nieskończoności, powiększany o drob-
ne elementy, o kubek ciepłego mleka na 
ganku, o pasące się w mrozie krowy i o 
całe historie zaklęte w kawałku papieru. 
Gdy skończyła, jakby nigdy nic schowa-
ła notes z powrotem do otwartej torby, 
a potem zupełnie zapomniawszy, co robi 
w gabinecie doradczyni zawodowej, otwo-
rzyła usta i spytała:

- To, o czym mówiłyśmy?
Michał Ambrożkiewicz zaprezento-

wał w „Dąbrówce” twórczość poetycką, 
niełatwą, ale naznaczoną wyobraźnią.

julia sz
byliśmy dach w dach,
przepaść w przepaść.

łączyło nas złudzenie
ramię w ramię

nieskończenie wielkiego
nieskończenie małego. 

Autor wiersza – ekonomista, studiu-
je architekturę, gra na gitarze basowej, 
tworzy murale. Wydał arkusz poetycki 
pt. „Cukiereczki i misie” (2010, wydaw-
nictwo „Inter”). Członek Grupy Lite-
rycznej „Na Krechę”, wyróżniony w kon-
kursie o „Pierścień Dąbrówki”, finalista 
„Połowu” literackiego, Legnica 2011.

Żywą dyskusję na temat rymowania 
wzbudziły wiersze Marty Grygorowicz. 
Młoda poetka jest absolwentką filologii 
angielskiej z filologią romańską (UAM). 
Urodzona w roku 1990. Mieszka w Po-
znaniu. Interesuje się językami obcymi, 

literaturą, sportem, muzyką francuską. 
Pięknie buduje klimaty, nastroje tek-
stów. Szczególnie podobał się wiersz o 
ptaku – kapturce (pokrzewka czarnołbi-
sta). W rozmowie o prezentowanych tek-
stach wzięli udział m.in. Danuta Dach-
tera, Zygmunt Dekiert, Marek Słomiak, 
Jolanta Szwarc, Stanisław Szwarc, An-
na Landzwójczak – starsi stażem twór-
cy, autorzy książek, członkowie Klubu 
Literackiego „Dąbrówka”.

Jako wszechstronny, młody twórca 
zaprezentował się student Mikołaj Kon-
kiewicz (I rok studiów magisterskich II 
stopnia na kierunku fotografia na Uni-
wersytecie Artystycznym w Poznaniu). 
W swojej fotograficznej twórczości pró-
buje zgłębiać takie zagadnienia, jak miej-
sce człowieka we wszechświecie, przeni-
kanie się różnych warstw rzeczywisto-
ści, względność percepcji i komunikacji. 
Inspiracje czerpie również ze świata na-
uki, tworząc dzięki temu alternatywne 
teorie i umiejscawiając swe prace w kon-
tekście wyimaginowanych przeszłych i 
przyszłych wydarzeń. Prezentował foto-
grafie m.in. w ramach IX Biennale Fo-
tografii w Poznaniu, Miesiąca Fotogra-
fii w Krakowie czy Noorderlicht Interna-
tional Photography Festiwal 2017. Zawo-
dowo zajmuje się pisaniem o fotografii 
dla portali internetowych, jak również 
fotoreportażem. W ostatnim czasie je-
go uwagę przyciągnęła również poezja, 
która skądinąd jest również sztuką wi-
zualną (a bywa i audiowizualną oraz 
performatywną), co sprawia, że stano-
wi płynną kontynuację poszukiwań foto-
graficznych. Wcześniej, głównie w szko-
le średniej i w pierwszych latach studiów 
pisał teksty rapowe. Przygodę z poezją 
rozpoczął latem 2017 roku – głównie 
za namową żony. W międzyczasie był 
finalistą 38. Ogólnopolskiego Konkur-
su Poetyckiego im. Haliny Poświatow-
skiej zajmując trzecie miejsce w katego-
rii debiutu. Obecnie pracuje nad pierw-
szym tomikiem poetyckim. Oto wiersz 
pt. „Modlitwa”.

zakładka w modlitewniku odłożonym 
 na nocnej szafce
niedokończona sprawa pomiędzy
początkiem historii a końcem 
 martwego języka

kierunek pielgrzymki wyznaczony 
 pustym kamieniem
nieustająca droga krzyżowa
rejs wzdłuż nieczytelnych brzegów 
 nieoczytanych ksiąg

sprawy rodzinne jak tajemnice różańca
przemilczane grzechy głośną modlitwą
meander litanii okalający bezdech.

Jerzy Grupiński
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Krzyżówka
z Echem

Rozwiązanie krzyżów-
ki z poprzedniego numeru 
brzmiało: Wakacje na Piąt-
kowie

BARAN (21.03 - 20.04). Ady przestań już się borchać i brynczeć na 
szczunów i kumpli. Letni wspólny wygib będzie cołkiem fest. Ino uważajcie, 
by se nie narobić jakiej poruty i zdrowia nie przenorać.

BYK (21.04 - 21.05). Zez nygusowania, ciągłego lofrowania i blubrania 
zez wiarą niewiele dobrego wyniknie. Trza akuratnie, z fifem przyłożyć się 
do roboty, a wnet uzorgujesz pełną kabzę.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Podczas blubrania na rajzach skapnie ci fest 
propozycja nowej roboty. Bez mądrowania i stalowania się, ze szwungiem 
zabieraj się do chapania, a sukces i bejmy same skapną.

RAK (22.06 - 22.07). Wew robocie przyjdzie ci teraz chapać za dwóch 
abo i trzech kumpli, ale masz fifa i se poradzisz, a zaś potem z kabzą pełną 
bejmów będziesz mógł lofrować po cołkiem świecie. 

LEW (23.07 - 22.08). Bez tyn skwar i żar do łba ci ino głupie, chociaż 
cołkiem przyjemne myśli przychodzą. Ale za wiela się nie staluj i żodnych 
brewerii z melami nie wyczyniaj.

PANNA (23.08 - 22.09). Lato to dobry czas na porzundki wew chałupie. 
Zbyry i insze klamoty najlepiej wyćpnąć na gemyle, a cołką famułę, 
zwłaszcza gzubów i kejtra, oduczyć szuszwolenia.

WAGA (23.09 - 22.10). Kończ już zez tym ciągłym nygusowaniem, 
wystawianiem kalafy na słonyszko abo glapieniem się wew telewizję. 
Zabieraj się za porzundki i wysztafiruj dom jak należy.

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

STRZELEC (23.11 - 21.12). Szykuje się fest wygib ze starą eką. Będziecie 
się bachać i nygusować na słonyszku. Nyrola nie udawaj, ale zaś bacz byś 
na balangach zdrowia i bejmów nie przenorał.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Zez brynczeniem i rozmymłaniem wew 
robocie dej se już spokój. Jesteś szportowny szczun i masz sporo fifnych 
pomysłów. Jak pochapiesz, bejmy same skapną.

WODNIK (21.01 - 20.02). Nie przyzwyczajaj się do wakacyjnej laby 
i słodkiego nygusowania. Uważej tyż na korbole i berbeluchę, ani tyż 
z wiarą frechownie se nie poczynaj.

RYBY (21.02 - 20.03). Podczas letnich rajz przestań robić za nyrola 
i zamiast cięgiem szporać, lajsnij se nowy dyrdon abo zez szczunami pojedź 
bachać się w ciepłych morzach.

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 8 

HUMORKI
Przychodzi dziewczyna do 

spowiedzi.
- Proszę księdza zgrze-

szyłam.
- Z miłości czy za pie-

niądze?
- Z miłości, bo co to teraz 

te 200 złotych.
H H H

- Zawsze gdy jest klasów-
ka, ciebie nie ma, bo babcia 
jest chora.

- Tak, proszę pani, my 
też podejrzewamy, że babcia 
symuluje.

H H H

Kumpela do kumpeli:
- Ty wiesz, że ja nigdy nie 

zdradziłam swojego męża?!
- A ty to się tym chwalisz, 

czy żalisz?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Wspomaga swoją energią 

Krzysztof Malengowski jest 
bioenergoterapeutą i mistrzem 
reiki, czyli japońskiej metody le-
czenia za pomocą energii życiowej 
i akupresury. Należy do stowarzy-
szenia radiestetów.

Mówi o tym, jak dużą rolę dla do-
brego samopoczucia odgrywa psychi-
ka. Człowiek jest nie tylko tym, co je, 
ale też co myśli. Myśli i emocje oddzia-
łują nie tylko na to, jak tłumaczymy so-
bie życie, ale też wpływają na powsta-
nie i rozwój nadciśnienia, padaczkę 
czy udar. Złośliwość, kłótnie wyczerpu-
ją energetycznie. Najbardziej, nieste-
ty, cierpią ludzie wrażliwi i opiekuń-

czy. Coraz więcej jest depresji, które 
spowodowane są głównie problemami 
małżeńskimi lub rodzinnymi.

- Gdy ktoś przychodzi do mnie z 
problemem zdrowotnym – mówi – 
zawsze doszukuję się przyczyny. Bo 
przyczyna zawsze jakaś jest. Najczę-
ściej tkwi ona w przeszłości, coś się 
kumuluje aż wybuchnie. Lubię ludzi 
i lubię poznawać nowych. Staram się 
podtrzymywać moich klientów na du-
chu. Wyznaję filozofię, że dobro wra-
ca. Mam jednak dystans, wysłucham, 
pomogę, ale nie idę z tym spać. Aby 
odreagować wykonuję mudry.

W latach 50. gdy Chiny napadły 
na Tybet uzdrowiciele „rozbiegli się” 
po świecie, zaczęli dzielić się wiedzą. 
Jeden z ich uczniów był mistrzem K. 
Malengowskiego. W latach 90. za-
czął praktykować od najbliższej rodzi-
ny. Nie odrzuca tabletek, ziół czy za-
strzyków, ale gdy nadal nie pomaga-
ją – uważa – jest też miejsce na je-
go działanie. Inaczej dawkuje energię 
dziecku, inaczej dorosłemu. Jeżeli ktoś 
poczuje się lepiej, dostaje szansę na 
zmiany w swoim życiu. Jeśli tego nie 
robi, to choroba wraca.

- Ciężko jest, gdy ktoś ma raka – 
mówi K. Malendowski. – Ja nie je-
stem Jezusem, nie zawsze pomogę. 
Ważna jest współpraca, która musi 
być wzmocniona afirmacjami. Nie wol-
no poddawać się. Dobre wyniki mam 
w przypadkach bóli kręgosłupa, głowy 
(migreny) i nóg. Wspomagam energią 
w bólach żołądka, ramion i barku, cu-
krzycy, miażdżycy, zawałów a nawet 
autyzmu. W tym ostatnim przypadku 
to jednak długi i wymagający cierpli-
wości proces i nie zawsze się udaje. 
Daję szansę, ale nie gwarancję. Przy 
uszkodzeniach mechanicznych nie za-
wsze mogę pomóc, ale mogę złagodzić 
ból. Energia, którą przekazuję, wzmac-
nia organizm i przyspiesza gojenie.

Bardzo ważne jest, by ludzie nie po-
zostawali sami ze swoimi problemami, 
by rozmawiali. Podstawą jest nadzie-
ja i cel. Bioenergoterapeuta chętnie 
uczestniczy w pokazach leczniczych 
w klubach seniora, świetlicach w Po-
znaniu a także w miasteczkach Wiel-
kopolski. Z prelekcjami (bezpłatnymi) 
był w klubie seniora „Batory”, w „Ko-
ronie” na Śmiałego. Nie odmawia, gdy 
go zaproszą. (big)

 Chrońmy Stawy Umultowskie

Ważą się losy niezwykle malownicze-
go obszaru Stawów Umultowskich poło-
żonego w bezpośrednim sąsiedztwie osie-
dli Piątkowa liczącym około 40 tysięcy 
mieszkańców. 

Z jego uroków korzystają także mieszkań-
cy licznych osiedli: Winograd, Naramowic oraz 
z innych części miasta. Obecnie jest to wciąż 
unikatowy w tej części miasta naturalny teren 
z klinami zieleni, o bogatych walorach przy-
rodniczych i krajobrazowych. Z doliną wciąż 
aktywnego Strumienia Różanego (bogata flora 
i fauna, niekiedy chroniona) oraz stanowiący 
korytarze ekologiczne dla migrujących zwierząt.

Obszar odwiedzany jest o każdej porze ro-
ku zarówno przez młodszych, jak i starszych 
mieszkańców spacerujących czy uprawiających 
różne formy rekreacji ruchowej (jazda rowe-

rem, bieganie, nordic walking). Latem zaś jest to cel wy-
prawy wypoczynku nad wodą.

Mieszkańcy postanowili chronić fragmenty dzikiej przy-
rody na Umultowie. Powiedzieć wspólne NIE dla inwesty-
cji drogowych na tym terenie obejmujących rekreacyjne 
fragmenty dróg, które z racji swego położenia stałyby się 
drogami tranzytowymi. Powiedzieć NIE dla rozjeżdżania 
samochodami dzikich zwierząt żyjących w okolicy stawów.

Dali temu wyraz w petycji zamieszczonej na stronie 
www.stawyumultowskie.pl gdzie można podpisywać apel. 
Petycja uzyskała rekomendacje i poparcie wielu środowisk, 
zabiegamy o dalsze głosy mieszkańców. Komentarze miesz-
kańców, które można dodawać w petycji, są bardzo cenne.

Bogusława Spoz
przedstawicielka Inicjatywy Lokalnej

„Stawy Umultowskie”
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Na sportowo
z  malarzem i medalistą

Lato to okres wy-
poczynku, ale nie 
dla najmłodszych 
mieszkańców osie-
dli piątkowskich, 
którzy tak licznie 
stawili się na zaję-
cia organizowane w 
Klubie Sportowym 
Sobieski Poznań w 
ramach akcji Lato 
z PSM Poznań.

Do dyspozycji naj-
młodszych jest sala 
do gier zespołowych, 
siłownia oraz sala z 
matami zapaśniczymi. 
W pierwszych dwóch 

tygodniach zajęć, 
ponieważ pogoda 
dopisała, odbyły 
się liczne gry i 
zabawy na świe-
żym powietrzu. 
Był turniej rzuca-
nia balonami z wo-
dą, mini siatków-
ka plażowa oraz 
siłowanie w base-
nach.

W ramach za-
jęć odbyły się spo-
tkanie plastyczne 
z artystą mala-

rzem Jerzym Łuczakiem oraz wspól-
ny trening z mistrzem Polski w zapa-
sach, brązowym medalistą mistrzostw 
Europy i drugim zawodnikiem Pucha-
ru Świata – Tadeuszem Michalikiem.

Tekst i fot.:
Andrzej Słabęcki

Brązowy medal w Japonii  dla Z. Mamicy
Z dumą i rado-

ścią prezentujemy 
laureatkę Między-
narodowego Kon-
kursu Plastyczne-
go pt: ,,Łączy Nas 
Sztuka”.

Zuzanna Mamica, 
uczestniczka Warsz-
tatów Plastycznych 
w Piątkowskim Cen-
trum Kultury Dą-

brówka, zdobyła brą-
zowy medal w kon-
kursie w Japonii.

Organizatorami 
konkursu byli: Fun-
dacja na rzecz roz-
woju edukacji arty-
stycznej Japonii Biku 
Bunka Kyokai, Mini-
sterstwo Spraw Za-
granicznych Japonii, 
Ministerstwo Eduka-

cji, Kultury i Techno-
logii Japonii, Wydaw-
nictwo The Yomiu-
ri Shimbun oraz Ja-
pońska Federacja Ar-
tystycznego Designu.

Na konkurs na-
desłano 13 853 pra-
ce z całego świata – 
to wynik imponujący. 
W konkursie wzięły 
udział dzieci z nie-

mal każdego zakątka 
kuli ziemskiej. We-
dług organizatorów 
prace zawierały nie-
wyobrażalną liczbę 
idei, pomysłów, emo-
cji i uczuć zwizualizo-
wanych na kartkach 
papieru. Wybór lau-
reatów był więc bar-
dzo trudny.

Anna Szyszka


