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W służbie mieszkańcom

Administracji Osiedla Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego pracującej od niedawna w nowej siedzibie przyświeca hasło „Administracja
w służbie mieszkańcom”.

Biuro przeniesione z lotniska ŁAWICA
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Segregowanie nieopłacalne i niepotrzebne?
Czarne chmury zbierają się nad wprowadzaną od kilku lat segregacją śmieci. Ledwo co
przyzwyczailiśmy się do
różnokolorowych pojemników na odmienne rodzaje odpadów, a już pojawia się zagrożenie, że
znikną one z osiedlowego krajobrazu.
Powodem jest ogólnoświatowy kryzys sprawiający, że maleje zapotrzebowanie na surowce wtórne.
Gromadzenie makulatury,
plastiku czy szkła przestaje więc być opłacalne. „Ekonomiczniej” byłoby wywozić wszystkie odpady razem
na składowisko. Takie stanowisko w dobie globalnej
troski o środowisko wydaje

się jednak nie do zaakceptowania. Szczególnie w Poznaniu, który w minionych
miesiącach z uwagi na or-

STOMATOLOGIA
ORTODONCJA
IMPLANTY
RATY
-

LECZENIE PRÓCHNICY ZĘBÓW LASEREM BEZDOTYKOWO I BEZBOLEŚNIE
LECZENIE PARADONTOZY LASEREM BIOSTYMULUJĄCYM
LECZENIE PRÓCHNICY ŻELEM u dzieci (bez użycia wiertła)
PROTETYKA - pełen zakres usług
WYBIELANIE ZĘBÓW - w ciągu 1 godz. w gabinecie
PIASKOWANIE ZĘBÓW RTG zębów

ul. Słowiańska 55A (blok TBS)
www.laserplus.com.pl
godz. przyjęć tel. 061 826 99 26, 693 720 756
pon.-pt. 11-20 kom. 0691 76 42 07

ganizowaną światową konferencję klimatyczną wiele
uwagi poświęcił sprawom
ochrony środowiska. Czyż-

by teraz miał być prekursorem likwidacji segregacji
odpadów?
Firmy wywożące śmieci z piątkowskich osiedli
apelują do władz miasta
o wprowadzenie rozwiązań
finansowych zapewniających opłacalność i utrzymanie dotychczasowego systemu segregowania odpadów. Piątkowianie, którzy
w ostatnich latach dość sumiennie gromadzili rożne
rodzaje odpadów z niepokojem czekają na rozwiązanie niezwykłego konfliktu.
Trudno pojąć, że zbieranie
surowców wtórnych i chronienie w ten sposób naszego środowiska może się okazać nieopłacalne i nikomu
niepotrzebne.
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PSM nie wstrzyma przekształceń
17 grudnia 2008 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytania prawne Sądu Rejonowego dla Łodzi
Śródmieścia w Łodzi dotyczące zasad zawierania
umów o przeniesienie własności lokalu przez spółdzielnie mieszkaniowe, i
wydał wyrok.
Trybunał uznał, że przepisy przewidujące karanie
członków zarządu spółdzielni za dopuszczenie do niezawarcia obligatoryjnych umów
uwłaszczających są niekonstytucyjne. To oznacza, że
wszystkie postępowania powinny zostać umorzone.
Za niekonstytucyjną Trybunał uznał także samą dopuszczalność uwłaszczenia
spółdzielców na majątku spółdzielni na warunkach wskazanych w zaskarżonych przepisach ustawy. Uwłaszczenie
to odbywa się bez zgody or-

ganów spółdzielczych, jego
warunki są określone ustawowo, a zatem nie ma możliwości uwzględnienia woli
samej spółdzielni (spółdzielców), wyrażonej w statucie
czy uchwale. Takie wkraczanie w stosunki własnościowe
uznał za nieproporcjonalne
wkroczenie w konstytucyjnie
chronione prawa.
Konstytucja mówi o popieraniu działań obywateli
zmierzających do uzyskania
własnego mieszkania, jednak
ten przepis nie daje prawa do
żądania od władzy publicznej
czy innego podmiotu, ani nie
przesądza o tym, że własne
mieszkanie oznacza posiadanie mieszkania na własność
- stwierdzono w komunikacie prasowym po rozprawie.
Trybunał postanowił, że zaskarżone przepisy dotyczące zasad wykupu mieszkań
będą obowiązywały jeszcze

WYPRZEDAŻ

OBUWIA
do

-80%

OBUWIE: DAMSKIE, MĘSKIE, DZIECIĘCE

Poznań

Os. Bolesława Chrobrego paw. 101
OBOK BARU FAMILIJNEGO

przez 12 miesięcy od dnia
ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.
Co ten wyrok oznacza
dla Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej? - Spółdzielnia
nie przewiduje wstrzymania
rozpoczętego procesu przekształcania mieszkań - powiedział nam Michał Tokłowicz, wiceprezes Spółdzielni. (big)

a. oszczędzisz czas i energię
b. zapewnisz sobie bezpieczeństwo, unikniesz
przypadkowości i rozczarowań
c. zyskasz doradcę na każdym etapie procesu
sprzedaży nieruchomości.
tel./fax 061 826 50 95 www.poznanreal.pl
ul. Królewska 41
MASZ KŁOPOTY ZE SWOIM PSEM???
Tel. 061 435-28-27
0608 789 424
www.abc.poznan.pl
piotr.lisiecki@interia.pl

Nekielka ul. Kwiatowa 17
(dawniej Tulce, ul. Poznańska 13)

ul Naramowicka 244
tel. 605 678 885

Zapraszamy codziennie
do lokalu

pn.-pt. 11-19; sob. 12-18

- Organizujemy imprezy
okolicznościowe

FIRANKI FIRANKI
CENY PROMOCYJNE
pościele, koce, kołdry,
ręczniki, bielizna, podomki
NARZUTY DO SYPIALNI
NA ZAMÓWIENIE

Os. B. Chrobrego między blokami 13 i 14
poniedziałek-piątek 11-18
sobota 10-14
tel. 603 675 941

STOMATOLOGIA
-

LECZENIE
W RAMACH
I PRYWATNIE

- PROTETYKA
- PEŁEN
ZAKRES USŁUG
- NOWOCZEŚNIE
WYPOSAŻONY
GABINET

Zwracając się do nas:

BISTRO
ALLADYN

Os. Stefana Batorego
82B/L1

tel. 061-8218-335,
0604 816 404
e-mail:
twojstomatolog@interia.eu

KURSY PRAWA JAZDY kat. B
Doskonalenie techniki jazdy
Zapisy
Piątkowskie Centrum Kultury
„DĄBRÓWKA”
Każdy Wtorek i Czwartek godz.18
Informacja telefoniczna
606 831 133, 061 822 70 30
Serdecznie zapraszamy

ELEKTROINSTALACJE

0 512 309 335
www.elektroinstalacje.king.pl

• REMONTY
• ALARMY
• DOMOFONY
• PODŁĄCZANIE
KUCHENEK EL.

CENTRUM ROZWOJU POTENCJAŁU OSOBISTEGO

Harmonia (os. Wł. Łokietka 6f)

zaprasza na:

Psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych
Konsultacje psychologiczne
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci
Szkółkę dla rodziców – cykl warsztatów
Treningi psychologiczne
Informacje i zgłoszenia:
tel. 501 481 186 lub 61 825 68 44
www.centrumharmonia.pl
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Z notatnika miejskiego strażnika
♦ W grudniu strażnicy z
Piątkowa przeprowadzili
kontrolę punktów sprzedaży choinek. Wszyscy
posiadali stosowne zaświadczenia oraz zgody
na sprzedaż w określonym miejscu.
♦ Sprawdzili także sprzedaż produktów pirotechnicznych (petard),
czy spełnione są wymogi BHP oraz nie sprzedają osobom nieletnim.
W rejonie Złotego Grosza na Osiedlu Bolesława Chrobrego natrafiono na jedną osobę, która prowadziła sprzedaż
petard bez jakichkolwiek
wymaganych zezwoleń.
Sprzedawca nie posiadał
gaśnicy, nie uwidaczniał
cen na towarze, nie dysponował instrukcjami w
języku polskim, sprzedawał towar ze stolika bez
zgody właściciela terenu. Sprawę przekazano
do sądu.
♦ Służby dyżurne przyjęły w grudniu 332 zgłoszenia. Najwięcej interwencji strażników miejskich dotyczyło nieprawidłowego parkowania pojazdów (146) oraz zakłócania porządku publicznego (121).
♦ Za niszczenie zieleni ukarano mandatami karnymi 22 osoby, 2 pouczono.
♦ W porozumieniu z przedstawicielami rad osiedli oraz kierownictwem
poszczególnych administracji wzmożoną kontrolą objęto klatki schodowe w wysokich budynkach oraz rejony placówek handlowych.
♦ Usunięto 12 bezdomnych z klatek schodowych budynków na osiedlach. Każdorazowo informowano ich o miejscach, gdzie mogą oczekiwać pomocy od wyspecjalizowanych instytucji
charytatywnych. W jednym przypadku osobę
bezdomną przewieziono
do Izby Wytrzeźwień.
♦ W grudniu odnotowano
2 przypadki bezprawnego parkowania pojazdów
na kopertach inwalidz-

♦

♦

♦

♦

♦

kich przez osoby do tego nieuprawnione. Obu
sprawców ukarano mandatami.
W związku z zakłócaniem ciszy nocnej przez
lokatorów na osiedlach
patrol strażników interweniował 20 razy. Rozmowy dyscyplinujące
przeprowadzono z 12
osobami (z jedną dwukrotnie), w 3 przypadkach ukarano mandatami właścicieli lokali. Pozostałe zgłoszenia nie potwierdziły się.
Patrol udał się na miejsce głośnych robót drogowych w rejonie ul. Obornickiej i Kurpińskiego.
Przeprowadzono rozmowę pouczającą z osobą odpowiedzialną, której nakazano zaprzestanie wykonywania prac
w nocy, na które ekipa
nie posiadała stosownej
zgody z Zarządu Dróg
Miejskich.
W wyniku informacji od
firmy CERBER, monitorującej osiedla, o dwóch
mężczyznach,
którzy
chodzą pomiędzy samochodami po parkingu
niestrzeżonym na Osiedlu Władysława Łokietka 12 oraz poruszają się
czarnym fiatem combi
opel lub mercedes, na
miejsce udali się strażnicy miejscy. Patrol nikogo
nie zastał, ale stwierdził
kradzież kołpaków od
samochodów. Informację
przekazano natychmiast
policji.
Strażnicy - w wyniku
zgłoszenia lokatora o piciu alkoholu i paleniu papierosów na klatce schodowej - pojechali do bloku 37 na Osiedlu Bolesława Śmiałego. Zastano
tam 4 osoby palące papierosy, nie stwierdzono
picia alkoholu. Młodych
ludzi ukarano mandatami i nakazano im opuszczenie klatki schodowej.
Podobne zgłoszenie o piciu przez 4 osoby alkoholu przy pawilonie 104 na
Osiedlu Bolesława Śmiałego zostało natychmiast
sprawdzone. Na miejscu
zastano 3 osoby, ale nie

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

spożywały alkoholu. Nakazano im opuszczenie
miejsca.
Straż Miejską zawiadomiono o wypalaniu izolacji w rejonie Osiedla Marysieńki. Zgłoszenie nie
potwierdziło się.
Do leżącej na środku
ul. Tymienieckiego kłody drewna strażnicy wezwali strażaków. Pocięli oni kłodę na mniejsze
części, które można było usunąć.
Strażnicy zawiadomili
pracownika Schroniska
dla Zwierząt o przywiązanym na klatce schodowej na Osiedlu Jana III Sobieskiego 15
psie. Pracownik schroniska zabrał czworonoga ze sobą.
Strażnicy
sprawdzili
zgłoszenie o zanieczyszczaniu strumienia Różany Potok śmieciami. Na
miejscu zgłoszenie się
potwierdziło, w potoku
leżały lodówka, fotel oraz
ścinki krzaków. Sprawa
jest w toku.
Strażnicy udali się na ul.
Jaśkowiaka, gdzie mieszkańcy skarżyli się na wypuszczanie agresywnych
psów poza posesję. Z właścicielem zwierząt patrol
przeprowadził rozmowę
dyscyplinującą na temat
zasad ich wyprowadzania, ukarał go też mandatem.
Wydział Ochrony Środowiska poinformowano o
silnie gryzącym dymie
wydobywającym się z komina myjni samochodowej przy ul. Stróżyńskiego oraz o zwałach ziemi
i pozostałościach budowlanych na Osiedlu Władysława Jagiełły 1.
Strażnicy pojechali na
teren Szkoły Podstawowej nr 15 na Osiedlu Jana III Sobieskiego, gdzie
włączał się alarm. Na
miejscu zastano pracowników firmy ochroniarskiej, która przejęła sprawę. Śladów włamania nie
stwierdzono.
Do mężczyzny leżącego na ławce przed blokiem13 na Osiedlu Zygmunta Starego strażnicy

♦

♦

♦

♦

wezwali karetkę pogotowia. Jej lekarz przebadał
mężczyznę nie stwierdzając żadnych ran zagrażających życiu. Mężczyznę
doprowadzono do miejsca zamieszkania, gdzie
odebrała go matka.
W wyniku zgłoszenia o
puszczanej głośno muzyce z radia w samochodzie marki Nissan stojącym na ul. Sławskiego na
miejsce pojechał patrol
strażników. Kierowca na
widok radiowozu ruszył
pojazdem, lecz musiał
go zatrzymać, bo groziło to kolizją. Poproszony
o dokumenty, stwierdził,
że ich nie posiada. Ponieważ czuć było od niego
silną woń alkoholu, a pomiędzy jego nogami stała otwarta butelka piwa,
na miejsce wezwano patrol policji, który przejął
sprawę. Badanie na alkomacie wykazało ponad 2
promile alkoholu w wydychanym powietrzu, a
ponowne po 15 minutach wykazało, że stężenie wzrosło.
Strażnicy zostali zawiadomieni o rozsypanych
kartach chorobowych pacjentów z ich danymi. Pochodziły one z ośrodka
zdrowia na Osiedlu Bolesława Chrobrego. Kartoteki zabrano do Referatu Straży Miejskiej w
celu spisania i przekazania ich policji.
Końcówka roku obfitowała w zgłoszenia o pijanych osobach leżących
w różnym stanie i w
różnych miejscach na
Piątkowie. W większości przypadków lekarz
wezwanej karetki pogotowia po zbadaniu decydował o przewiezieniu
delikwentów do Izby Wytrzeźwień. Raz kobieta,
która omdlała w tramwaju na pętli PST na Osiedlu Jana III Sobieskiego
i czuć było od niej alkohol, okazała się być chorą na cukrzycę. Karetka
zabrała ją więc do szpitala dla wykonania dalszych badań.
Strażników zawiadomiono o wycince sosny i

5

ECHO 1/162 (XII)

Państwowa Straż Pożarna ostrzega!

BĄDŹ CZUJNY
Okres grzewczy w pełni, a wraz z nim wzrasta
zagrożenie zatrucia czadem. Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem
węgla ginie kilkadziesiąt
osób. Bardzo często nie
ma to związku z pożarem, a wynika jedynie z
niewłaściwej eksploatacji
budynku i znajdujących
się w nim urządzeń i instalacji grzewczych.
Choć na osiedlach Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie ma mieszkań
ogrzewanych węglem, a instalacje gazowe w mieszkaniach są systematycznie
sprawdzane, to jednak nie
oznacza, że możemy czuć
się całkowicie bezpiecznie.
Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w
tym paliw, które występuje w
przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Jest gazem niewyczuwalnym zmysłami (bezwonny i bezbarwny), blokuje dostęp tlenu do
organizmu poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym
narażeniu śmierć przez uduszenie.
Główną przyczyną zatruć
w budynkach mieszkalnych
jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Wadliwe działanie
przewodów może wynikać z:
nieszczelności, braku konserwacji, w tym czyszczenia, wad konstrukcyjnych,
niedostosowania istniejącego systemu wentyla-

cji do standardów szczelności stosowanych okien
i drzwi, w związku z
wymianą starych okien
i drzwi na nowe. Może to
prowadzić do niedrożności
przewodów, braku ciągu, a
nawet do powstania zjawiska
ciągu wstecznego polegającego na tym, że dym zamiast
wydostawać się przewodem
kominowym na zewnątrz,
cofa się z powrotem do pomieszczenia.
Co możemy zrobić dla
uniknięcia
zaczadzenia,
oprócz sprawdzania instalacji i utrzymywania ich w
sprawności, czym zajmuje
się już administracja? Należy stosować urządzenia posiadające dopuszczenia w
zakresie wprowadzenia do
obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania
wystawionej przez producenta lub importera urządzenia
tzw. deklaracji zgodności,
tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji
technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia. Nie należy
też zaklejać i zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych. W przypadku wymiany okien na nowe - sprawdzać poprawność działania
wentylacji, ponieważ nowe
okna są najczęściej o wiele
bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych
i mogą pogarszać wentylację.
Systematycznie sprawdzać
ciąg powietrza, np. poprzez
przykładanie kartki papieru
do kratki wentylacyjnej - jeśli nic nie zakłóca wentylacji
kartka powinna przywrzeć

Oby strażacy z jednostki na Piątkowie nie musieli często interweniować

do kratki. Należy też często
wietrzyć pomieszczenie, w
którym odbywa się proces
spalania, a najlepiej zapewnić niewielkie rozszczelnienie okien. I na koniec, nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy,
nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i
oddychania, gdyż mogą być
sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast
przewietrzyć pomieszczenie,
w którym się znajdujemy i
zasięgnąć porady lekarskiej.
Warto też rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu.
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla? Przede
wszystkim należy zapewnić
dopływ czystego powietrza,
w skrajnych przypadkach
wybijając szyby w oknie. Następnie wynieść poszkodowa-

ną osobę w bezpieczne miejsce, a jeśli stanowiłoby to
zagrożenie dla ratującego pozostawić przeprowadzenie
akcji ratowniczej służbom
ratowniczym, które - oczywiście - należy wezwać. Jak
najszybciej podać tlen. Jeśli
osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję
serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta - usta
oraz masaż serca. Nie wolno
wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego
z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience
lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.
Pamiętajmy! Od stosowania powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie
oraz zdrowie i życie naszych
bliskich. A wystarczy jedynie
odrobina przezorności.
oprac. na podst. materiałów
Państwowej Straży Pożarnej

Z notatnika miejskiego strażnika
świerku na Osiedlu Bolesława Chrobrego 5. Okazało się, że na wycinkę
jest odpowiednia zgoda, a
w miejscu tym powstanie
parking strzeżony.
♦ Niecodzienna interwencja zdarzyła się na ul. Naramowickiej 184. Właściciel posesji powiadomił,
że na ramieniu dźwigu

budowlanego nad jego
domem zwisa jakiś towar. Sprawę przekazano do nadzoru budowlanego.
♦ Strażnicy zostali zawiadomieni o wybijaniu szyb
i podpaleniu windy przez
grupę pijanej młodzieży
w bloku 26 na Osiedlu
Bolesława Chrobrego. Na

miejscu nikogo nie zastano, stwierdzono jednak
zdemolowany hol: powybijane szyby w drzwiach
wejściowych i drzwiach
do wind, zdewastowane
skrzynki na listy. Wykonano dokumentację fotograficzną, którą wraz z
notatką przekazano policji.

♦ Dla kilku osób noc sylwestrowa mogłaby zakończyć się snem na klatce schodowej gdyby nie
patrole strażników miejskich, które pomogły im
pokonać ostatnie metry
do mieszkań. Tak zdarzyło się na Osiedlu Jana III
Sobieskiego oraz Bolesława Chrobrego 37. (rafa)
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Gwiazdkowy turniej piłkarski

607 bramek w 120 meczach
W grudniu minionego roku po raz ósmy odbył się tradycyjny już
kilkudniowy Gwiazdkowy Halowej Turniej Piłki
Nożnej. Został zorganizowany przez Poznańską
Spółdzielnię Mieszkaniową, Administrację i Radę
Osiedla Władysława Łokietka oraz Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 5.
Jednak głównym i bezpośrednim organizatorem
piłkarskich zmagań od
ośmiu lat jest pasjonat
młodzieżowego sportu wuefista Tomasz Mierzejewski.
Mecze rozgrywane były
w szkolnej hali sportowej.
W turnieju uczestniczyło 50
zespołów w czterech kategoriach wiekowych. Kategoria
A to rocznik 1996 i młodsi, B - rocznik 1993 i młodsi, C - rocznik 1989 i młodsi, D - pozostali. Rozegrano
120 meczy, podczas których
strzelono 607 bramek. Zespoły w swych kategoriach
zostały podzielone na dwie
podgrupy, z których po dwa
pierwsze zespoły awansowały do fazy finałowej.
Pierwszym finalistą w
kategorii A został zespół FC
Hangarowa, który w półfinale pokonał rzutami karnymi 5:3 Poznaniaka I; w
normalnym czasie gry wynik meczu był 2:2. Drugi
finalista - zespół SP-3A w
półfinale pokonał Poznaniaka II 2:1. Mistrzem grupy został zespół SP-3A, któ-

ry pokonał Hangarowa 1:0.
Trzecie miejsce i brązowe
medale zdobyli piłkarze Poznaniaka I, którzy rozgromili bratni zespół Poznaniaka II aż 6:0.
W grupie B do fazy półfinałowej zakwalifikowały się
dwa zespoły Poznaniaka z
podgrupy A - Poznaniak I
i z B - Poznaniak II, które w finale rozegrały ze sobą mecz. Lepszym okazał
się zespół Poznaniak I, który pokonała Poznaniaka II
5:0. Drugim finalistą została drużyna Nie Pal Janka,
która po zaciętym i dobrym
meczu pokonała zespół Po-
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na Łokietka

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Piątkowska Liga Halowej Piłki Nożnej
Tabela po meczach rozegranych 11. 1. 2009 r.

znańska Trzynastka 4:3. W
meczu o pierwsze miejsce
Nie Pal Janka po wyrównanej grze pokonał Poznaniaka I 4:3. Poznańska Trzynastka pokonała 5:1 Poznaniaka II.
W grupie C pierwszym
finalistą został zespół Slavic Power, który w półfinale
wygrał z zespołem Troglodyci 2:1. Drugim finalistą został zespół o nazwie Szybko, który bez trudu wygrał
z zespołem Marynka 5:2. W
meczu o pierwsze miejsce
piłkarze Slavic Power gładko pokonali zespół Szybko
5:1. Trzecie miejsce wywalczyli Troglodyci po łatwym
zwycięstwie z zespołem Marynka 4:1.
W grupie D Open do fazy finałowej zakwalifikowały się zespoły Boca Juniors,
BO Cerber, DR Kacpra, Łokietek. Pierwszy finalista
Boca Juniors w półfinale
pokonał zespół Łokietek 2:0.
W drugim półfinałowym meczu doszło do bardzo ciekawej konfrontacji piłkarskiej
między zespołami DR Kacpra a BO Cerber, w którym gościnnie wystąpił zawodnik poznańskiej Warty,
wcześniej Widzewa Łódź,
Filip Burkhart. Pamiętam
tego zawodnika jak rozgrywał wspólnie z bratem Marcinem mecze w lidze piątkowskiej oraz w pierwszym
gwiazdkowym turnieju na
Osiedlu Władysława Łokietka w 2001 roku. Mimo tak
poważnego wzmocnienia do-

świadczonym zawodnikiem
nie udało się piłkarzom Cerbera w półfinale pokonać
zespołu Kacpra; wynik meczu to 2:3. Również „cerberzy” przegrali mecz o trzecie
miejsce z zespołem Łokietka
3:4. W grupie Open najlepszymi okazali się piłkarze z
drużyny DR Kacpra, którzy
w żadnym z rozegranych meczy nie doznali porażki. W
ostatnim meczu o pierwsze
miejsce w grupie po bardzo
dobrej i zaciętej grze pokonali Boca Juniors 2:1, zdobywając - jak najbardziej zasłużenie - pierwsze miejsce i
złote medale.
14 grudnia, po zakończeniu turnieju, odbyło się
podsumowanie rozgrywek
pod kątem organizacyjnym
i sportowym. Oceniono je na
piątkę z plusem. Zespołom
i zawodnikom, którzy zajęli
od pierwszego do trzeciego
miejsca wręczono dyplomy,
medale i wiele atrakcyjnych
nagród rzeczowych, w tym
sprzęt sportowy. Dekoracji
najlepszych dokonali: Katarzyna Norman - wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, Michał
Tokłowicz - wiceprezes Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Rafał Kupś - przewodniczący Rady Nadzorczej PSM, Aleksander Meyza - kierownik administracji
osiedla Łokietka oraz Kazimierz Paprocki - przewodniczący Rady Osiedla Władysława Łokietka.
Edward Juskowiak

GRUPA C
Lp.
Nazwa drużyny
li.mec.
1 OBCH WŚCIEKŁE WILKI II
11
2 P-Ń CZERWONE DIABŁY
11
3 OBCH FC SZEWCE
11
4 P-Ń EKIPA BOLKA I LOLKA
11
5 OJIIIS TOTAL 30
12
6 OJIIIS AC MATERACE
11
7 OJIIIS FC DREWNIAKI
11
8 P-Ń EVERYBODY WINOGRADY 11
9 OBŚ LOS MAGIKOS
11
10 P-Ń SALOS POZNAŃ I
11
11 OWJ BLUE DEVILS
11
12 P-Ń EURO - MEDICUS
11
13 OSB EDEK TEAM
11
14 P-Ń RÓŻOWE TRUSKAWECZKI 11
15 P-Ń FC SOŁACZ
11
16 P-Ń BAPISIWOŁUMA XX
11
17 OJIIIS WŚCIEKŁE WILKI I
12
18 OBCH POWER RANGERSI
11
19 OBŚ LEŚNI TROPICIELE
11
20 P-Ń FCTK POZNAŃ
11
21 OBCH CHROBRY POZNAŃ
11
22 POZNAŃ UNITED
11
23 P-Ń SALOS POZNAŃ II
11
24 OBŚ KOPAKABANA TEAM
11
25 P-Ń LOTNIK POZNAŃ
11
26 OBCH XV LO
11
GRUPA B
1 P-Ń SOKÓŁ 89 POZNAŃ
11
2 OSB UKS 12 BATORY I
11
3 P-Ń BRONX POZNAŃ
11
4 OSB UKS 12 BATORY III
10
5 OSB UKS 12 BATORY VII
11
10
6 P-Ń SALOS POZNAŃ II
7 OSB UKS 12 BATORY II
9
8 OSB UKS 12 BATORY VI
11
9 OSB UKS 12 BATORY VIII
10
10 OJIIIS BAD BOYS
10
11 OSB UKS 12 BATORY IV
11
12 P-Ń SALOS POZNAŃ I
12
13 OJIIIS BAYR SOBIESKI
10
14 P-Ń BLACK TEAM
13
GRUPA OPEN
1 OJIIIS AC STUDIO
11
2 P-Ń BABS TEAM
10
3 OJIIIS RACING SOBIESKI
10
4 OJIIIS COŚ TU NAMIESZAMY
10
5 OBŚ BAKA ŚMIAŁY
10
6 P-Ń PRESTON
10
7 AE CARPE DIEM
11
8 OBŚ BALBINA
10
9 OJIIIS JP KILMARNOCK
11
10 OSB UKS 12 BATORY
10
11 P-Ń NORTH SIDE II
10
12 OJIIIS PAC - SKI
11
13 P-Ń HETMANIA POZNAŃ
9
14 OJIIIS RESZTA ŚWIATA
10
15 OBŚ CZMONIEC
10
16 OJIIIS FC SUCHE DRZEWCE
10
17 OJIIIS PREMIUM TEAM
11
18 P-Ń NORTH SIDE I
10
19 OJIIIS PI - KO TEAM
10
20 P-Ń SZALONE KEFIRY
10
21 P-Ń VOLKSWAGEN - ODLEWNIA
10
22 OBŚ OKP ŚMIAŁY
11
23 P-Ń NIERUCHOMI
11
24 OJIIIS JAMAJKA LA CORUNA
10

pkt br.zd. br.str.
33 92
19
33 85
15
31 103 26
27 83
28
27 55
22
25 61
38
22 79
30
22 63
39
21 74
52
21 56
43
20 62
40
18 45
36
18 57
49
15 40
52
14 49
64
13 39
53
12 52
62
10 42
66
9 49
66
7 22
79
6 45
82
5 26
65
4 29
69
3 22
84
0 19 111
-1 25
84

różn. prz./wo
73
70
77
55
33
1wo
23
49
24
22
13
22
9
8
-12
-15 1wo
-14
-10
-24
-17 1wo
-57
-37
-39 1wo
-40 1wo
-62 1wo
-92
-59 2wo

30 133
30 111
27 87
22 65
22 59
18 57
12 37
11 39
10 32
10 35
9 34
7 27
3 25
1 33

14 119
16
95
32
55
20
45
34
25
50
7
45
-8
61 -22 1wo/1p
76 -44
80 -45 1wo
73 -39
91 -64
128 -103
54 -21 8wo

27
23
23
22
20
19
19
19
17
17
17
16
15
14
14
13
13
13
10
7
7
3
2
1

28
33
27
40
25
25
35
33
44
40
26
43
27
34
31
42
42
42
30
51
56
70
87
45

68
57
50
54
45
38
45
42
54
49
30
45
36
46
29
38
35
32
25
33
22
26
32
25

40
24
23
14
20
13
10
9
10
9
4
2
9
12
-2
-4
-7
-10
-5
-18
-34
-44
-55
-20

1wo

2wo
1wo
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KALENDARIUM PSM
22 stycznia
29 stycznia
2 lutego
3 lutego
5 lutego
10 lutego
12 lutego
19 lutego
26 lutego
2 marca

-

Komisja Społeczno-Samorządowa RN PSM
zebranie plenarne RN PSM
dyżur członków Rady Nadzorczej PSM
Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa RN PSM
Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN PSM
Komisja Rewizyjna RN PSM
prezydium RN PSM
Komisja Społeczno-Samorządowa RN PSM
zebranie plenarne RN PSM
dyżur członków Rady Nadzorczej PSM

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Służebności i wykupy
Aż 36 wnioskami o wykreślenie z członkostwa
w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej miała
się zająć Rada Nadzorcza Spółdzielni na posiedzeniu przed świętami Bożego Narodzenia.
Wcześniej 19 osób spłaciło zadłużenie, w 11 przypadkach Zarząd wycofał
wnioski, bo np. nie udało się skutecznie dostarczyć zawiadomień, a w
2 przypadkach odroczono rozpatrywanie sprawy. Ostatecznie wykreślono 4 osoby zalegające z płaceniem czynszu.
Przywrócono też jedną
osobę w prawach członkowskich, spłaciła ona
bowiem zaległości czynszowe z odsetkami.
Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wyniki działalności gospodarczej Spółdzielni, były one zgodne z
planowanymi. Rada przyjęła więc do wiadomości informację o wynikach ekonomicznych PSM za 10 miesięcy 2008 roku.
Następnie członkowie

Rady uchwalili zatwierdzenie planu finansowego Zarządu PSM na 2009 rok.
Skorygowali też plan remontowy Osiedla Władysława Łokietka na rok 2008.
Podjęli uchwały o obciążeniu służebnościami nieruchomości położonej na
Osiedlu Władysława Jagieł-

ły 29 oraz działki 45/105 na
Os. Marysieńki, wyrazili też
zgodę na nieodpłatne prawo
użytkowania nieruchomości
gruntowych przez dostawców mediów w celu usuwania przez nich awarii sieci
na Osiedlu Władysława Jagiełły 29 oraz na Osiedlu
Stefana Batorego.
Przy 17 głosach za i 3
wstrzymujących się członkowie Rady podjęli uchwałę
korygującą opłaty za wodę i

ścieki w związku z podwyżkami wprowadzonymi przez
firmę Aquanet SA. Uchwalili też korektę opłat dla lokali, które przekształcono w
odrębną własność.
Jednomyślnie zdecydowano o udzieleniu dla Osiedla Stefana Batorego pożyczki zwrotnej przeznaczonej na sfinansowanie monitoringu wizyjnego osiedla.
Zarząd poinformował
członków Rady o wykupie
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Do administracji
także na wózkach
W grudniu otwarto
nową siedzibę administracji dla Osiedli Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: zastępca prezesa PSM Michał Tokłowicz, przewodniczący
Rady Nadzorczej PSM
Rafał Kupś, przewodniczący Rady Osiedla Juliusz Kubel oraz kierownik administracji osiedla
Zbigniew Francuzowicz.
Wśród przybyłych gości
nie zabrakło przedstawicie-

li Zarządu PSM, Rady Nadzorczej PSM, Rady Osiedla
i Samorządu Pomocniczego,
Komendanta Straży Miejskiej i Zastępcy Komendanta Policji. Wikary z Parafii
Matki Odkupiciela poświęcił wszystkie pomieszczenia życząc bożego błogosławieństwa.
Wjazd do siedziby administracji jest dostosowany
dla osób niepełnosprawnych
i wózków. Mottem pracowników Administracji OWJ i ZS
jest: „Administracja w służbie mieszkańcom”. (bf)

Służebności i wykupy
przez PSM będących w użytkowaniu wieczystym gruntów od miasta Poznania.
Pod koniec września zawarto akt notarialny w sprawie
wykupu na własność gruntu na Osiedlu Stefana Batorego 45, 46 i 47. 19 grudnia nastąpiło podpisanie aktów notarialnych dla gruntów na: Osiedlu Stefana
Batorego 48 i 50; Osiedlu
Bolesława Chrobrego 13 b;
Osiedlu Zygmunta Starego
4 oraz Osiedlu Władysława
Łokietka od 1 do 14 z wyłączeniem budynku 3. 30
grudnia zawarto akty notarialne w sprawie wykupu
gruntów na: Osiedlu Bolesława Chrobrego 15, 17, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,

36, 40 i 41; na Osiedlu Stefana Batorego 36, 37, 38,
39, 40, 42, 43 i 48.
Przedstawiono też szczegółowe informacje na temat
powierzchni wykupywanych
działek pod blokami, kosz-

tach wykupu każdej z działek oraz kosztach wykupu w
przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkania w danym
bloku. Jak do tej pory, najwięcej za metr kwadratowy

zapłacą mieszkańcy budynku 38 na Osiedlu Stefana
Batorego (83,46 zł), a najmniej bloku 17 na Osiedlu
Bolesława Chrobrego (25,52
zł). Najczęściej jednak koszt
metra kwadratowego gruntu w przeliczeniu na metr
mieszkania wynosi między
30 a 50 zł.
Na koniec poinformowano też o obowiązujących
przepisach o świadectwach
energetycznych. Obowiązek posiadania świadectwa dla budynku ciąży na
zarządcy bądź właścicielu, natomiast koszt sporządzania świadectwa dla
mieszkania będzie po stronie właściciela mieszkania. (big)
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Przedszkolaków pierwsze sportowe ostrogi

Trudno o nim nie
wspomnieć, gdy tak wiele
radości sprawił naszym
milusińskim. O czym mowa? O szóstym Mikołajkowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej na Osiedlu Bolesława Chrobrego. Uczestniczyły w nim
cztery osiedlowe przedszkola.
Mecze rozgrywano w hali
sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 systemem każdy

z każdym. Kolejność miejsc
zajętych w rozgrywkach była
następująca: pierwsze miejsce - Przedszkole nr 163,
drugie - numer 24, trzecie numer 35, a czwarte - 148.
Jednak nie wyniki i końcowe miejsca były ważne w
tym turnieju. Liczyły się tylko rozgrywane mecze. Gdy
po zakończeniu ostatniego
meczu patrzyłem na zadowolonych chłopców, a było
ich niemało, wydawało się,

że zwycięzcami są wszyscy.
Nie tylko chłopcy, ale i ich
opiekunowie oraz organizatorzy wspaniałej mikołajkowej sportowej imprezy.
Pięcio- i sześciolatkowie
z zadziwiającym zapałem
rozgrywali mecze i wykazali się znakomitą - jak na ich
wiek - znajomością futbolu. Po zakończeniu rozgrywek kierownik administracji
osiedla Jerzy Czapczyk wręczył czterem przedszkola-

kom okazałe pamiątkowe puchary. Wszystkim chłopcom
natomiast wręczył pamiątkowe pucharki z dedykacją
według zajętych miejsc. Będą im zapewne przez długie
lata przypominać pierwsze
sportowe ostrogi.
Organizatorami turnieju byli Administracja Osiedla Bolesława Chrobrego
oraz pracownicy Świetlicy
Sportowej.
Edward Juskowiak

Wpadki pomysłowych III Młode Pióra
Konkurs gazetek oraz
oszustów
Pomysłowość
oszustów nie zna granic. Najwymyślniejsze sztuczki
na niewiele się jednak
zdają.
Przekonała się o tym
szóstka młodych ludzi „specjalizujących się” w kradzieży elektronarzędzi. Buszowali oni przede wszystkim
po poznańskich placach budowy. Udawanie ekipy montażowej umożliwiało im dokonywanie kradzieży w biały
dzień, niemal na oczach innych pracowników. W końcu
jednak wpadli w ręce policji.
W ich mieszkaniach znaleziono wiele sprzętu i narzędzi elektrycznych. Ich wartość przekracza 100 tys. zł.
Poszkodowani mogą odbierać narzędzia w Komisariacie Poznań-Północ
Inny młodzieniec postanowił zarobić na kryzysie
energetycznym. Podając się
za kierownika stacji benzynowej oferował wybranym

klientom kupno paliwa po
niezwykle atrakcyjnej cenie. Pod jego okiem tankowali do pełna, płacili „kierownikowi” i odjeżdżali ze
stacji. A „kierownik” znikał
z gotówką. Takich operacji
udało mu się przeprowadzić
kilka, w końcu jego kontrahenci, gdy się dowiedzieli, ze zostali oszukani sami
ujęli „kierownika” i po przeprowadzeniu z nim rozmowy wychowawczej przekazali policji.
Mimo przykrego zwykle finału amatorów łatwego zarobku wciąż nie brakuje. Często wykorzystują oni
łatwowierność i życzliwość
ludzi, a nierzadko także ich
chęć zrobienia dobrego interesu. Warto więc w każdej
sytuacji życiowej zachować
rozsądek i ostrożność. Unikniemy wtedy strat i zbędnych kłopotów, a policja będzie miała mniej pracy.

uczniowskiej twórczości

Klub Literacki „Dąbrówka” Piątkowskiego
Centrum Kultury Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza kolejny
konkurs pt. „Młode Pióra”, skierowany do szkół
średnich i liceów. Jego
celem jest wyróżnienie,
nagrodzenie wydawnictw
szkolnych oraz prób literackich pisanych przez
młodzież pod kierunkiem
nauczycieli.
Warunkiem udziału w
konkursie jest doręczenie,
nadesłanie do 31 marca 2009 r. (decyduje data
stempla pocztowego) na adres „Dąbrówki” wydawnictw
oraz oryginalnych prac, prób
literackich (poezja, proza) w
trzech egzemplarzach. Prosimy nie foliować kartek. Teksty na formacie A 4 w wydruku komputerowym. Każda autorska praca winna być
podpisana na pierwszej stro-

nie, następująco: imię, nazwisko ucznia, wiek, klasa,
nazwa, adres szkoły, imię i
nazwisko nauczyciela prowadzącego. Każdy z autorów
może nadesłać nie więcej,
niż 10 utworów.
Wydawnictwa szkolne
i prace autorskie uczniów
szkół średnich i liceów, oceni jury złożone z poznańskich twórców. Organizatorzy zaproszą młodzież i nauczycieli na ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów do sali karminowej (parter) Centrum Kultury „Dąbrówka”,
dnia 28 kwietnia 2009 o
godz. 12. Kontakt z organizatorem - tel. 061 833 04
83. Lokalna prasa opublikuje wybrane utwory.
Życzymy przysłowiowego
połamania piór!
Organizator – Klub Literacki
„Dąbrówka”
Os. Bolesława Chrobrego 117
60-681 Poznań
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17 poetów w III Turnieju O Pierścień Dąbrówki
25 listopada rozstrzygnięty został
III Turniej Wierszy O Pierścień Dąbrówki. Jury w jednoosobowym składzie: Stefan Pastuszewski, prezes Instytutu Wydawniczego „Świadectwo”,
po wysłuchaniu 17 wierszy postanowił
nagrodzić I miejscem i Pierścieniem
Dąbrówki (rzeźbą Kazimierza Rafalika) Tadeusza Stirmera za wiersz
„Niedzielny koncert organowy w poznańskiej kolegiacie farnej (appassionato)”.
Były też trzy wyróżnienia. Rzeźbę
Kazimierza Rafalika „Płomień” przyznał Marii Ciążela za wiersz „Bliskość”, linoryt Roberta Chmielewskiego otrzymała Krystyna Wojciech –
Ratajczak za wiersz zaczynający się
od słów „W tęczowym miodzie”, a Marian Osada za wiersz „Po co to wszystko” został obdarowany antałkiem „Liqvor Benedictinorum” przez dra Jana
Majewskiego, właściciela Apteki „Pod
Złotym Lwem”.
Trzy wyróżnienia drukiem to:
Daromiła Wąsowska – Tomawska za wiersz „Czerwiec 1956”, Barbara Tylman za wiersz „Odkrycie”
oraz Rafał Nawrocki za wiersz „Kołysanka”.
III Konkurs Wierszy O Pierścień
Dąbrówki przygotował i poprowadził
opiekun Klubu Literackiego Jerzy
Grupiński, członek Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich. Nagrody książkowe ufundowali: Stowarzyszenie Pisa-

rzy Polskich, Poznańska Spółdzielnia
Mieszkaniowa oraz juror Stefan Pastuszewski.
Turniej O Pierścień Dąbrówki jest
jedynym w Poznaniu otwartym dla
wszystkich konkursem, w którym mogą wziąć udział zarówno autorzy młodzi, jak i poeci, którzy już wydali książki. W roku 2009 czeka nas III konkurs
„Młodych Piór Piątkowa”, obejmujący
biuletyny, gazetki redagowane przez
młodzież oraz twórczość własną. Piszemy o tym na stronie 10.
Klub Literacki wydaje „Protokół
Kulturalny”, konsultuje teksty. Spotkania odbywają się we wtorki. Wszystkich piszących i zainteresowanych literaturą współczesną – zapraszamy.
Krystyna Wojciech – Ratajczak

xxx
W tęczowym
Miodzie
Szukam
Lepkości
Dla stóp
Twoich
Byś został
W bańce krzyku
Chciałabym
Raz jeden
Wyjąć cię
Za uszy
Z cylindra mroku
Czułe słowa
Szeptać

Natalia Iskierka
Gimnazjum nr 12, Piątkowo
Opieka artyst. Elżbieta Kokot

Samotność
Nieważne
Czy jesteś dzieckiem w kołysce
Nieważne
Ile masz pieniędzy
Czy jesteś dziewczyną o bladoróżowych policzkach,
Chłopakiem o bystrym spojrzeniu,
Starcem siedzącym wygodnie w fotelu,
Czy aniołem ze złotymi skrzydłami.
Obojętnie
Jak daleko zabrnąłeś w swoim życiu,
Czy spoglądasz za siebie szukając prawdy,
Czy też może uciekasz od monotonii.
Na pewno nie pragniesz samotności,
Esencji pustki w sercu,
Braku ciepłego oddechu,
Który zawsze rozbija lód
Zgromadzony każdego dnia
I choćbyś miał najgorszego wroga,
To nigdy nie życz mu samotności
Pamiętaj byś zawsze miał przy sobie choćby cień ...

Krystyna Wojciech – Ratajczak
– mieszkanka Winograd
Poetka, od 2002 roku związana z
Poznańskim Klubem Literackim, z zawodu inż. chemik. W 2005 roku wydała arkusz poetycki pt. „Krople”. Zdobyła nagrody i wyróżnienia w wielu
konkursach, a jej wiersze drukowano w almanachach i czasopismach literackich.

Szymon Ratajczak

Bezsenność
Twoje wargi takie smutne w skurczach snu
I pocałunek mój każdy jak śmierć nocnego motyla
Księżyc ubrał mgłę w swoje światło
Nie widzę gwiazd

Agnieszka Mąkinia

Mamma Mia!
Wystarczy
Domalować
Drugi brzeg,
By stała się
Baśń
Z cnót
Najsilniejsza,
Gdy zwycięzca
Bierze wszystko,
Przelej
Z odsetkami
W mój
Prywatny
Graal.
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Prosto z miasta

Tu warto żyć… lepiej
Nie ważne jak jest, ważne jak się wydaje, że jest.
Dlatego o to, żeby nam się
wydawało jak trzeba, a w
każdym razie tak jak władze tego sobie życzą, zabiegają obecnie całe rzesze specjalistów zwanych „piarowcami”. Im trudniej, tym ich
więcej i wciąż ich jeszcze
przybywa. Szara i siermiężna rzeczywistość wymaga
bowiem fachowej podkoloryzowanej prezentacji. Poznań
nie może pozostawać w tyle za innymi metropoliami
i też postawił na promocyjne kampanie. Po prawdzie
to trwają one już od lat,
ale teraz mają być wreszcie
prowadzone z rozmachem i
takimi pomysłami, że w innych miastach zbledną i zaniemówią z wrażenia. Ponoć
z tej okazji sam prezydent
Poznania zaczął już na wigilijnym spotkaniu z prasą
wierszem gadać. Utworzono
specjalne biuro promocji, w

którym zatrudniono specjalistów, sprawdzonych w partyjnych kampaniach.
Daj im Boże sukcesów w
kształtowaniu pozytywnego
wizerunku Poznania. Miło
będzie jak nas wszędzie pokochają i będą wychwalać
na wyprzódki. Jednak nie
pokładałbym wielkich nadziei w kolejnych promocyjnych przedsięwzięciach. Ile
to już miasto zainwestowało w kolejne ubiegania się
o przyznanie organizacji uniwersjady czy tytułu kulturalnej stolicy. I co z tego wynikło? Nawet niedawna światowa konferencja klimatyczna okazała się wydarzeniem
nieco przereklamowanym i
wielu poznaniaków prawie
jej nie zauważyło. Zresztą
coraz więcej imprez odbywających się na terenach MTP
jest trudno zauważalnych w
mieście. Niegdyś każde kolejne targi to było wydarze-

nie dla całego Poznania, a
teraz niemal ich nie widać.
Nawet ponarzekać na związane z nimi uciążliwości nie
można.
Cudów po kolejnych
kosztownych przedsięwzięciach promocyjnych raczej
więc nie ma się co spodziewać. Tym bardziej że równie
ambitne i kosztowne plany
promocyjne mają także inne
polskie miasta. Taki Białystok, też aspirujący do roli metropolii, sprawił sobie
nawet nowe logo, które jednak nadzwyczaj przypomina
znak organizacji gejowskiej
z Nowego Jorku. Nad Wartą takich promocyjnych wpadek na razie nie zanotowano, ale kto wie co w marketingowym zapale wpadnie poznańskim „piarowcom” do głowy. Tym bardziej
że z ich działalnością włodarze miasta zdają się wiązać

duże nadzieje. Może nawet
większe niż z własną?
Przesadna jest jednak
wiara, że zdołają oni przemienić wpadki i nieudolności miejskich władz, których
w minionym roku niestety
nie brakowało, w sukcesy
i laurki. Najlepszą promocją
są bowiem rzeczywiste działania, a nie wciskanie medialnego kitu. Niestety, to
drugie jest znacznie łatwiejsze i przyjemniejsze. Dlatego w nadchodzącym roku
najprawdopodobniej nadal
zamiast miasta, w którym
urzędy i komunikacja działają sprawnie, a ludziom
żyje się miło i wygodnie,
będziemy mieli w mediach
seriale spotów i plakatów
o mieście, w którym warto żyć. Tak, zgoda panowie
„piarowcy”, z pewnością w
Poznaniu można i warto
żyć… lepiej.
WIST

Inteligentny dom

Nowinki domowej elektryki
Trwa nieustanny rozwój
technologii we wszystkich
dziedzinach życia. wszystko
to odbywa się na naszych
oczach, pod wpływem telewizyjnych czy prasowych reklam, wciskających nam nowe, coraz bardziej nowoczesne produkty, które podążając za modą kupujemy, czasem nawet nierozważnie.
Tym artykułem chcę
zwrócić Państwa uwagę na
zmiany, jakie zaszły w elektrycznych środkach wyposażenia naszych mieszkań. Nie
mają one błyskotliwej oprawy,
ale skutecznie mogą ułatwić
nam życie. Chcę pokazać, że
oprócz szalonego postępu w
branży komputerowej, telefonii komórkowej czy w sprzęcie audio-wideo, są też nowe
możliwości techniczne w sferze tak tradycyjnej, jak elektryczne instalacje domowe.
Myślę, że nadszedł już
czas na nowe „bajery” w domu dające poczucie wygody
z końcowym efektem, jakim

jest oszczędność energii, a
więc zmniejszenie kosztów.
To wszelkiego rodzaju elementy „inteligentnego budynku” bardzo dobrze znane fachowcom z branży pod
tajemniczymi skrótami: instabus EIB, FUN-BUS itp.
Wdraża się to u nas z dużymi bólami ze względu na
koszty rozdzielni elektrycznej, niedostępność elementów wykonawczych (aktorów)
czy wszelkiego rodzaju czujników (sensorów). Mam nadzieję, że za naszego życia (mam
55 lat) ceny niektórych elementów tych systemów staną się ogólnodostępne dla
przeciętnego budującego lub
remontującego swój dom lub
mieszkanie.
Tymczasem można polecić pewne ograniczone i prawie nic niekosztujące „ruchy instalacyjne”. Proponuję przygotowanie podłoża dla
przyszłych fantastycznych
możliwości sterowania instalacją poprzez położenie na

etapie zakładania tradycyjnej
instalacji - czujników światła,
temperatury, wiatru, wilgotności, elementów security itp.
Przewód taki należy położyć
jako podtynkowy, wzdłuż i w
pewnych płaszczyznach poprzecznych domu, zakończyć
zwinięciem w zagipsowanych
puszkach. po prostu niech sobie leży i czeka.
Druga możliwość to działania na własną odpowiedzialność (nie bójmy się techniki!),
bez angażowania dostępnych,
ale i drogich fachowców. Będą to ogólnie dostępne czujniki podczerwieni, natężenia
oświetlenia, sterowane np.
zwykłym pilotem telewizyjnym, dające płynną zmianę światła w pomieszczeniu i określone oszczędności. Elementy security posesji to wszelkiego typu kamery,
wideo, domofony, detektory
włamań w szybach itp.
W wielu gospodarstwach
montowane są czujniki temperatury i wilgotności, chęt-

nie stosowane przez wielu
hodowców i ogrodników w
ogrodach, szklarniach i pieczarkarniach. Dla osób bardziej wymagających polecić
można automatycznie sterowane żaluzje, rolety, markizy
sprzężone z czujnikiem światła, programatorami czasu
czy wiatromierzami jak na
jachtach.
Jestem pewien, że wymienione tu elementy inteligentnego domu na wielu posesjach zamożnych mieszkańców Poznania i okolic już z powodzeniem funkcjonują. Jako
fachowiec i hobbysta nowych
rozwiązań ubolewam, że nasza branża jest tak słabo penetrowana przez media, prasę fachową czy organizacje
techniczne. A jeżeli już, to
odbywa się to w cieniu wszędobylskiej telefonii komórkowej, sprzętu komputerowego
czy audio-wideo.
inż. Wiktor Milkiewicz
doświadczony elektryk i
energetyk
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Piątkowskie Centrum Kultury

zaprasza dzieci
do udziału w półkoloniach podczas
ferii zimowych.
Zajęcia przewidziane są dla dzieci w wieku 7 – 12 lat
I turnus 16.02 – 20.02, II turnus 23.02 – 27.02.
Godz. 8:00 – 16:00
Każdego tygodnia od poniedziałku do piątku
proponujemy dzieciom udział w zabawach,
wyjazdach, seanse filmowe, ciepły posiłek.
Zapisy: Piątkowskie Centrum Kultury Dąbrówka,
Os. B.Chrobrego 120
Informacje Tel: 822 38 33
Zapraszamy do „DĄBRÓWKI”!

Zimowe ferie na Śmiałego
W tym roku wielkopolscy uczniowie mają ferie w drugiej
połowie lutego, a więc znacznie później niż w poprzednich
latach. Jest więc sporo czasu na zastanowienie się, jak je
spędzić, by potem z chęcią wrócić w szkolne mury.
Dla tych, którzy pozostaną w Poznaniu osiedlowy klub
„Korona” na Śmiałego ma ofertę wspólnego spędzenia
czasu od 23 do 27 lutego. W godzinach od 9 do 15 dzieci
pod opieką wychowawców będą mieć zróżnicowane zajęcia. Pójdą do kina, na pływalnię i kręgielnię, do muzeum,
pojadą na wycieczkę za Poznań, spotkają się z kimś ciekawym. Uczestniczyć będą w karnawałowej zabawie przebierańców, licznych konkursach i zabawach - zapowiada
Ludmiła Kłos.
Informacje i zapisy w klubie „Korona” i pod nr tel. 061
82 88 788 w poniedziałki i piątki w godz. 10 - 14 oraz we
wtorki, środy i czwartki od 14 do 20. (kor)

Zdarzyło się w KORONIE
Karnawał seniorzy z Osiedla Bolesława Śmiałego rozpoczęli 7 stycznia zabawą karnawałową w klubie. 18 stycznia poszli do auli UAM na koncert rodzinny „Na góralską nutę”
27 stycznia planowany jest koncert w klubie. „Od piosenki do najpopularniejszych arii operetkowych” - takie
utwory wykonywać będą artyści poznańscy. (kor)

Gabinet weterynaryjny
DOG & CAT
ul. Wachowiaka 2
(Os. B. Śmiałego)

tel. 606 807 650
wizyty
proszę umawiać
telefonicznie

Os. B. Śmiałego, ul. Wachowiaka 10
825 55 61
Czynny codziennie
w godz. 9 - 19
soboty 14 - 17
niedziele 15 - 17

www.psm.poznan.pl
www.dogandcat.poznan.pl

W antrejce pod ryczką

Wieszaki od lompów
Zdzichnie durch po świętach odbiło, do nikogo się nie odzywała, żarcie zaczła wyćpiwać. Grzechu zdziebko się zmartwił,
że coś jest nie tak, bo jeszcze nie tak dawno potrafiła spucnąć
pół blachy placka zez kruszonką.
Spiczniała chodziła, glapiła się niewiada gdzie, aż Grzechu
zapytał uną o co się rozchodzi. Zdzechna szpeknęła na niego
jak na jakiegoś stwora i pado - nic już jeść nie będę, aż stane
się chuda jak te wszyćki modelki na zachodzie.
- Szkoden goden - warknął Grzechu - baba durch zez deklem dostała. Czy ty aby se myślisz, że mi te wieszaki od lompów się podobają? - darł się, womitować mi się chce, jak szpeknę taką ojlę co to swoich kielochów nie ma czym nakryć. Jak
chłopu może się podobać chłop a nie baba? Te wszyćkie kreatory mody to takie niewydarzone chłopy, więc wolą tyczki co
im onych przypominają. Ty Zdzichna się puknij i zacznij normalnie jeść.
- To ja ci się Grzechu podobam - zaryczała Zdzichna, to
czemu glapisz się na tę sucharę z przeciwka.
- Glapię się, bo ona jest jakoś taka niewymiarowa, niedożywiona jakby coś zez dudami miała. Żal mi jej - pado Grzechu
- bo dość że taka szparaga, to jeszcze kalafe ma szpetną.
Zdzichnie od razu humor się poprawił, naszykowała se
wuchtę sznytek z obkładem i wew mig je spucła. Dzieciary
chciały bimbą do zoologu jechać, ale okazało się, że strajk. Te szpliny zez MPK przestały jeździć, bo zachciało im się dyrektorskiej pensji - zeźlił się Grzechu. - To już nie lata osiemdziesiąte, jak im się nie podoba, to niech se innej roboty poszukają. Wuja Rychu godoł, że wiaruchna wew Poznaniu jest
tak na nich napalona, jakby ich dorwali to by musieli nazod
do bambryjewa wiać.
Zdzichna od ty radochy, że Grzechowi jednak nie podobają się
te suche gideje nawet nie wyzywała tych knajdrów z MPK.
Halina Płoszyńska

Piątkowskie Centrum Kultury
Os. Bolesława Chrobrego 117
3 II 2009 o godz. 18 (wtorek)
Młode pióra z „Literackiej dziupli” MDK nr 1 – Katarzyna Buczyńska, Emilia Gałczyńska, Katarzyna Pytlewska, Katarzyna Spławska, Jakub Stachowiak. Omówienie twórczości – Ewa Gajowiecka.
17 II 2009 o godz. 18 (wtorek)
Mariola Kalicka-Królczyk – szkice, rzeźby, wiersze. Spotkanie ze
znakomitą artystką – rzeźbiarzem oraz wieczór warsztatowy.
Wszystkie spotkania w sali karminowej „Dąbrówki” (parter).
Wstęp wolny. Imprezy prowadzi Jerzy Grupiński.

RZEŹBA
Kazimierzowi Rafalikowi

mosiądz królem
kamień tronem
bryła przestrzenną
więziona formą

skrzydła do wiatru
zjawisko składa
niebem wyznaczony lot
gdzie początek i koniec
Alicja Kubiak

„Echo Piątkowa”
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna
Zapraszamy do reklamy Tel. 822 78 57
Katarzyna Skolasińska 0 601 56 87 32
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FIRMA,
FABRYKA

TANIEC
BRAZYLIJSKI

Wygrał
z Echem

BÓR

WODNA
BOGINKA

KLOSZ

Hasło grudniowej krzyżówki brzmiało: „Prezentów moc”. Nagrodę książkową otrzymuje Adam Zielonacki z Osiedla Bolesława
Śmiałego 1.
Książkę można odebrać
w redakcji (pok. 81) w
czwartki w godz. 16.3017. Rozwiązanie dzisiejszej
krzyżówki, wystarczy hasło,
prosimy przesyłać na adres
redakcji „Echa Piątkowa”:
60-681 Poznań, Os. B. Chrobrego 117.

BÓG EGIPSKI

KRZEW
OZDOBNY

JEDNOSTKA
POWIERZCHNI

6

W KAPUŚCIE
LUB
GŁUPI

WĄŻ
AFRYKAŃSKI

SZKLANY
GĄSIOR

7

MA KOTA

DO
MALOWANIA

UTWÓR
OŚMIOZGŁOSKOWY

DAWNA
NAZWA
TOKIO

ROŚLINA
PARKOWA

11
NIEPROSZONY
GOŚĆ

TAK DUŻO

PANIKA
GIEŁDOWA

KOLOR
ŻAŁOBY

SYMBOL
GLINU

9

STOPIEŃ
GAMY

W NIM
SŁYNNY
KARNAWAŁ

IMIĘ
ŻEŃSKIE

HUMORKI

POLSKI
TANIEC
LUDOWY

PORA ROKU

- Dlaczego spóźniłeś się do
pracy?
- Bo jakiś pan szukał stu
złotych.
- Pomogłeś mu?
- Stałem na banknocie, a
on nie rezygnował.

SPÓD

3
MIASTO
NAD
KACZAWĄ

5

4
NIE WINIEN
LECZ...

RODZAJ
GLEBY

OCENA

IŚĆ...

FELICJA
DLA
BLISKICH

- Ale pani utyła - mówi sąsiad.
- Kobietom się takich rzeczy nie mówi!
- Ja myślałem, że w pani wieku już to jest obojętne.

SYMBOL
ŻELAZA
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JAK KRZYŻYK

1

RODZAJ
BIAŁEJ
BRONI

BOŻYSZCZE
BOCIANI DŹWIĘK

2

PARKAN

DRĄG
STRAŻACKI

8

10

Krzyżówka nr 1
1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

6

Gwiazdy mówią... po naszymu
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.
BARAN (21.03 - 20.04). W nowym roku warto się ustatkować,
wyćpnąć ćmiki i berbeluchę oraz przestać se frechownie poczynać
z wiarą. Zamiast cięgiem lofrować, więcej pracować.
BYK (21.04 - 21.05). Nie ma się co borchać na kiepskiego gwiazdora i ciągłe bręczenie famuły. Spokojnie, z wielką rułą rób swoje,
a zostaniesz doceniony i skapną ci fest bejmy.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Znajdziesz przyjazną duszę i razem
łatwiej będzie o fifne pomysły oraz siłę do pokonywania przeszkód.
Gwiazdy i stara wiara ci sprzyjają, sukcesy wnet więc skapną.
RAK (22.06 - 22.07). W nowym roku warto zaprowadzić nowe
porzundki. Najlepiej zacząć je od wyćpnięcia starych klunkrów i zbyrów, a potem poustawiać resztę famuły oraz szefów wew robocie.
LEW (23.07 - 22.08). Przed tobą wygib na narty albo insze wywczasy. Na tych eskapadach ze znajomą wiarą za wiela się jednak
nie staluj i uważej, byś zdrowia i bejmów nie przenorał.
PANNA (23.08 - 22.09). Najwyższa pora skończyć z nygusowaniem i bręczeniem na wszystkich wokoło. Jesteś szportowny szczun,
pomyśl o interesach, a kabza się wnet napełni.

WAGA (23.09 - 22.10). O sylwestrowych szaleństwach można już
zapomnieć i fest brać się do porządnej roboty. W robocie ino sama
chapanina, ale trochę fruktów da się nagłabać do kabzy.
SKORPION (23.10 - 22.11). Na poświąteczne rozmymłanie i
marudzenie szkoda czasu. Wew robocie szykują się fest zmiany
i może ci skapnie jaki awans. Przestań się więc glapić ino bierz
się do roboty.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Szportowny szczun z ciebie i łeb
też masz nie od parady. Musisz ino mniej blubrać po próżnicy. Z
tej chapaniny uzorgujesz sporo bejmów do kabzy.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Zaprowadzenie nowych porzundków bywa kłopotliwe. Ale warrto się pomęczyć żeby wszystko szło
jak należy. Wsparciem będzie ci stara eka.
WODNIK (21.01 - 20.02). W karnawale czeka cię odrobina szaleństwa oraz słodkiego nygusowania. Kabza jest wypchana i nie ma
co udawać przed famułą i kumplami jakiegoś nyrola.
RYBY (21.02 - 20.03). Bez to ciągłe lofrowanie i blubranie z
kumplami tracisz ino czas i bejmy. Pora się ustatkować, wykurować i z większym szwungiem zabrać się do roboty.

Wydawca: Agencja META. Redaktor naczelny: Marta Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, Os. B. Chrobrego 117, pokój 81, e-mail: echopiatkowa@o2.pl.
Dyżur red. czwartki 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.
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Uczniowska pastorałka

W szkole i na Starym Rynku
W tygodniu poprzedzającym święta Bożego Narodzenia, jak co
roku, od wielu już lat w
Szkole Podstawowej nr
34 na Osiedlu Bolesława Śmiałego wystawiona została Pastorałka.
Jak zwykle nad scenariuszem, scenografią i całością zapanowała Paulina Celka. Przedstawienie
z udziałem licznej dziatwy
szkolnej wystawione zostało z wielkim rozmachem
i cieszyło się ogromnym
zainteresowaniem wśród
uczniów, rodziców i nauczycieli szkoły oraz pobliskiego przedszkola.
Akcja przedstawienia
przebiegała dwuwątkowo:
dwa tysiące lat temu i
współcześnie. Głównym
przesłaniem Pastorałki było to, że w życiu każdego człowieka najważniejsza
jest zrozumienie drugiego
człowieka.
Zespół wystawiający
Pastorałkę może dodatko-

wo poszczycić się tym,
że przedstawienie zostało też wystawione i podziwiane w ramach Betlejem
Poznańskiego na Starym
Rynku w Poznaniu. (emzetka)
Fot. - Maria Zielińska
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Salon Okien
i Aranżacji Okiennych
Oferujemy:
okna PCV
5- i 6-komorowe
okna i fasady
aluminiowe
drzwi PCV oraz
aluminium
rolety zewnętrzne
rolety materiałowe
w prowadnicach
parapety wew. i zew.
Bardzo konkurencyjne
ceny!
Usługi dekoracji
okiennych:
projektowanie
i wykonawstwo
szycie i upinanie firan
i zasłon
szycie rolet rzymskich
poniedziałek-czwartek
od 12.00 do 19.00
piątek od 9.00 do 17.00
Zapraszamy

Duży wybór pięknych,
nowoczesnych oraz
tradycyjnych tkanin

Nasz adres:
Os. Stefana Batorego 80 lok. 1
(koło solarium Capri)
Nasza oferta jest za duża
tel. 061 825 37 93,
na tę reklamę
kom. (plus) 667 177 293
- sprawdź w internecie
napisz do nas:
www.montex-salon.pl
biuro@montex-salon.pl

Dziwny ten świat
Czesława Niemena
„W hołdzie Czesławowi Niemenowi” – taki tytuł
nosi koncert, który odbędzie się w
Piątkowskim Centrum Kultury „Dąbrówka” w dniu 22
stycznia o godzinie
19. Wykonawcami
będą Piotr Kuźniak
i Jerzy Karwowski a specjalną okazją jest 5. rocznica śmierci Czesława Niemena.
Zapraszamy na
ten niepowtarzalny koncert – zaproszenia do odbioru
w P.C.K. „Dąbrówka” Os. B. Chrobrego 120. (psta)

www.dhdomino.pl

DYWANY

WYKŁADZINY,
CHODNIKI
CERATY
KOMPLETY ŁAZIENKOWE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Os. B.Chrobrego
Pawilon 101
Czynne: Pn-Pt 10:00-18:00
Sob 10:00-14:00
Tel. 061 670-85-26

Ul. Obornicka 337
C.H. GIANT,
Czynne: Pn-Pt 9:00-19:00
Sob 9:00-14:00
Nd 10:00-14:00
tel. 061 82-71-349

