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PIZZA ZA PÓŁ CENY

www.psm.
poznan.pl

Niech świąteczny czas Niech świąteczny czas 
Bożego Narodzenia Bożego Narodzenia 

upłynie w szczęściu i spokoju,upłynie w szczęściu i spokoju,
a Nowy Rok 2010 a Nowy Rok 2010 
przyniesie radośćprzyniesie radość

i zaowocuje pełnią sukcesów i zaowocuje pełnią sukcesów 
osobistych i zawodowychosobistych i zawodowych

życzążyczą
Rada Nadzorcza, Zarząd, Administracje OsiedliRada Nadzorcza, Zarząd, Administracje Osiedli

Poznańskiej Spółdzielni MieszkaniowejPoznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
oraz redakcja Echa Piątkowaoraz redakcja Echa Piątkowa

endodermomasaż

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
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20 listopada, w dwudziestą rocznicę uchwale-
nia Konwencji o prawach dziecka, w Szkole Pod-
stawowej nr 34 odbyła się impreza z tej okazji. 
Dzieci wspólnie zaśpiewały piosenkę Emilii Waśniow-
skiej „Mam prawo do swych praw”, zastanawiały się, ja-
kie mają prawa, wypisywały je na karteczkach, przycze-
piały do balonów i  w samo południe wysłały do nieba. 
Wszyscy znakomicie się bawili i nawet pogoda dopisa-
ła. A oto fragment wiersza Emilii Waśniowskiej „Mam 
prawo do swych praw”:

W piaskownicy ten ma rację, kto mocniejsze pięści ma.
W domu słaby dziecka głosik tłumi wciąż dorosły bas.
Ktoś przeczytał moje listy, ktoś w kieszeniach szperał mi,
ktoś wertował mój pamiętnik. To nie tak powinno być.
 
W klasie prawo do poglądów ma ten z nas, kto dziennik 
ma.
Starsi zawsze wiedzą lepiej, milczeć przy nich muszę ja.
Brak im chęci by pomagać, by zwyczajny stworzyć dom.
Pośpiech, nerwy, telefony czasem chce się uciec stąd. 
Mam prawo do swych praw, bo jestem jednym z was.
Mam prawo iść pod wiatr, inaczej widzieć świat.
Wyrzucić przemoc, ból, z osiedli, domów, szkół.
Wymazać pustkę, strach z dziecięcych fajnych lat.
Mam prawo do swych praw.

Maria Zielińska

Balony z prawami
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CENTRUM ROZWOJU POTENCJAŁU OSOBISTEGO

Harmonia (os. Wł. Łokietka 6f)

 zaprasza na: 

  Psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych 

  Warsztaty i treningi psychologiczne

  Warsztaty muzykoterapii 

  Mediacje (w tym rodzinne) 

tel. 501 481  186 lub 61 825 68 44
www.centrumharmonia.pl

BISTRO 
ALLADYN ul Naramowicka 244

tel. 605 678 885
Zapraszamy codziennie 
do lokalu
pn.-pt. 11-19; sob. 12-18
-  Organizujemy imprezy 

okolicznościowe
Wolne terminy

KOMUNIA 2010
Nekielka ul. Kwiatowa 17
(dawniej Tulce, ul. Poznańska 13)

Tel.  061 435-28-27
0608 789 424

MASZ KŁOPOTY ZE SWOIM PSEM???

www.abc.poznan.pl
piotr.lisiecki@interia.pl

  FIRANKIFIRANKI    FIRANKIFIRANKI
CENY PROMOCYJNECENY PROMOCYJNE
 pościele,  pościele,  koce,  koce,  kołdry, kołdry,

   ręczniki,  ręczniki,  bielizna,  bielizna,  podomki podomki
NARZUTY DO SYPIALNI NARZUTY DO SYPIALNI 

NA ZAMÓWIENIENA ZAMÓWIENIE
Os. B. Chrobrego między blokami 13 i 14Os. B. Chrobrego między blokami 13 i 14

poniedziałek-piątek 11-18poniedziałek-piątek 11-18
sobota 10-14sobota 10-14

tel. 603 675 941tel. 603 675 941

GABINET MEDYCYNY NATURALNEJ GABINET MEDYCYNY NATURALNEJ 

„NATURALIA”„NATURALIA”

www.jerzypawliknaturalia.plwww.jerzypawliknaturalia.pl

tel. 783 504 000tel. 783 504 000
Suchy Las, Nowy Rynek 6Suchy Las, Nowy Rynek 6

Moc źródła zdrowia
skuteczna likwidacja stanów zapalnych i bólu,

dotlenienie, natychmiastowa  poprawa krążenia, relaks
wyższa odporność na infekcje.

Leczenie i rehabilitacja:
Zwyrodnienia, złamania, rehabilitacja udar/zawał, 
alergia, astma, migrena, zakrzepowe zapalenia żył, 

oparzenia, powikłania cukrzycowe,
nerwice, choroby układu pokarmowego, inne...

Prezentacja metody i urządzeń medycznych 
do stosowania w domu 

i w gabinetach rehabilitacji
telefon: 503 008 489
Os. Wł. Łokietka 10 C
dojazd autobus 51 i 69

Raz po raz strażnicy miej-
scy z Piątkowa zajmują się 
chwytaniem biegających po 
ulicach zwierząt. Czasami 
jest to pies, czasami sarna, 
a 10 grudnia łapali konie. I 
to nie jednego lub dwa, lecz 
dziesięć.

Do Referatu Piątkowo zatele-
fonowała właścicielka stadniny z 
ul. Mateckiego z zapytaniem, czy 

pomogą jej w schwytaniu koni, 
które nieznani sprawcy wypuści-
li z ogrodzonego terenu. W tym 
samym czasie rozdzwoniły się te-
lefony od mieszkańców, którzy 
informowali o tym, gdzie zwie-
rzęta się znajdują. Kto żyw na 
posterunku poszedł łapać konie.  
Sytuacja robiła się tym trudniej-
sza, że zapadał zmierzch, a konie 
na ulicach i w pobliżu torów kole-

Poszły konie po piątkowskim betonie
jowych stwarzały niebezpieczeń-
stwo nie tylko dla siebie.

Wreszcie udało się je schwy-
tać, pracownicy powiązali koni-
ki po dwa i w asyście strażni-
ków oraz dwóch radiowozów od-
prowadzono je do stadniny. Na 
zdjęciu, wykonanym przez pod-
władnych, widać Rafała Krajew-
skiego, szefa piątkowskiej Stra-
ży Miejskiej prowadzącego ko-
nie. (big)
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Koniec roku to czas 
kończenia remontów na 
osiedlach. Choć niektó-
re prace jeszcze trwają, 
to pełną parą wznowione 
zostaną na wiosnę, gdy 
nastaną cieplejsze dni. W 
połowie grudnia odwiedzi-
liśmy Administrację Osie-
dla Bolesława Chrobre-
go. Atmosfera była cał-
kiem gorąca. Oczywiście, 
za sprawą przekształceń 
praw do mieszkań.

- Na odrębną własność – 
relacjonuje Marian Lemań-
ski, zastępca kierownika ds. 
technicznych – przekształ-
ciliśmy 1409 mieszkań. W 
przyszłym tygodniu będzie-
my podpisywać 51 aktów no-
tarialnych, a 28 grudnia kolej-

nych 25. Notariusze nie mają 
już wolnych terminów. Zgod-
nie z postanowieniem Try-
bunału Konstytucyjnego z 
połowy ubiegłego roku, prze-
kształcenia własności loka-
li na zasadach określonych 
w ustawie o spółdzielniach 
mieszkaniowych mogą być 
realizowane do 30 grudnia 
2009 r. To oznacza, że tego 
dnia do godziny 16 kancelarie 
notarialne powinny złożyć w 
sądzie podpisane dokumenty. 
Posłowie prawa nie zmienili i 
od 31 grudnia 2009 r. – o ile 
nie zostanie uchwalona nowa 
ustawa – notariusze nie będą 
mogli podpisywać aktów na 
dotychczasowych zasadach. 
Tymczasem każdego dnia do 
Spółdzielni wpływają nowe 
wnioski od mieszkańców.

Ten rok upłynął na osie-
dlu bardzo pracowicie. Zakoń-
czone zostało docieplanie bu-
dynków 30 i 31, teraz malo-
wane są ściany bloków 34 i 
35. W budynku 13 A (dawne 

13 K-P) wymienione zostały 
instalacje ciepłej i zimnej wo-
dy wraz z cyrkulacją. Zain-

stalowano też 74 pary drzwi 
wejściowych w budynkach 29, 
30, 41 i 47. W tych samych 
blokach wymieniono też przy 
okazji domofony. Malowano 
klatki schodowe w budynkach 
27, 33, 34 i 41. Wymieniono 
też 155 okien w mieszkaniach 
oraz 256 na klatkach schodo-
wych. Za kolejne 242 sztuki 
wymienione przez lokatorów, 
administracja wypłaciła ekwi-
walenty.

Na osiedlu zakończono 
budowę monitoringu osiedla. 
Zainstalowano 43 kamery ob-
rotowe na słupach. Obecnie 
dokonywany jest odbiór tech-
niczny i prowadzony rozruch 
systemu. 

Sporą pozycję w budżecie 
wydatków stanowią każdego 
roku awarie. Trudno je prze-
widzieć, a i tak uzbiera się 
zawsze około 700 tysięcy zło-
tych. Najwięcej kosztuje zapy-
chanie się instalacji wewnątrz 
budynku oraz deszczowych. 
Mają w końcu 30 lat... Dru-

gą dużą pozycją w remontach 
jest usuwanie przecieków po 
ulewnych deszczach do słabo 
kiedyś zaizolowanych piwnic; 
w 2009 roku dotyczyło to blo-
ków 9, 11 i 19.

- Gdy w latach dziewięć-
dziesiątych zaczynałem pra-
cę – dorzuca kierownik ad-
ministracji, Jerzy Czapczyk 
– na Chrobrego zameldowa-
nych było 15.200 osób, obec-
nie jest 11.700, i to mimo po-

wstania od tego czasu dwóch 
budynków: 13 A i 24. Ludzie 
wyprowadzają się, wynajmują 
mieszkania i nie informują o 
mieszkających osobach. Ruch 
jest w zasadzie tylko w jedną 

stronę: mieszkańców ubywa. 
Oznacza to także, iż opłaty 
ryczałtowe, a na osiedlu są 
to opłaty za gaz, za wywóz 
śmieci i dźwigi, płacone są z 
miesiąca na miesiąc przez co-
raz mniejszą liczbę zameldo-
wanych osób. Siłą rzeczy mu-
szą rosnąć.

Przy bokach 19 i 20 oraz 
30 i 31 powstały w tym ro-
ku nowe zatoczki parkingo-
we z wyznaczonymi miejsca-

mi dla inwalidów. Przy blo-
ku 14 przejścia a przy „je-
dynce” schody i trzy podej-
ścia na skarpę dla osób nie-
pełnosprawnych. Do późnych 
godzin popołudniowych, a la-

Koniec roku na Chrobrego

Rok upłynął pracowicie na 
osiedlu – mówi Marian Lemań-
ski

Przy bloku 41 powstał nowy plac zabaw

Stanisław Guzikowski na nowym podejściu na skarpę

Docieplanie bloku 29

Boiska są utrzymywane w sprawności
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NZOZ MED-FAMILIA
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO

OS. B. CHROBREGO 118, I piętro
W związku z zatrudnieniem drugiego lekarza

jest możliwość zapisania się (złożenia deklaracji) 
do wyżej wymienionej Poradni. 

Przyjmują lekarze z długoletnią praktyką.

Opieką lekarską obejmujemy dorosłych i dzieci. 
Prowadzimy działania profilaktyczne oraz 

badania medycyny pracy dla zawodów bez 
narażenia na czynniki szkodliwe.

Rejestracja pacjentów telefoniczna lub osobista.

tel. 061 828 30 40
tel. 603 575 834

www.medfamilia.pl

- Spółdzielnie mieszka-
niowe w mieście, w tym 
także Poznańska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa, 
oprotestowały wprowa-
dzone przez miasto Po-
znań opłaty od wód opa-
dowych. Czy po oddale-
niu wniosków przez Pre-
zydenta Poznania PSM 
złożyła broń?

- Nie rezygnujemy. Spół-
dzielnia Mieszkaniowa 
„Grunwald”, która była ko-
ordynatorem protestu, zde-
cydowała się złożyć skargę 
na Radę Miasta Poznania 
do Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego, występu-
jąc o uchylenie wszystkich 
uchwał Rady Miasta Po-
znania związanych z wpro-
wadzeniem opłat za odpro-
wadzanie ścieków opado-
wych i roztopowych. Pozo-
stałe spółdzielnie czekają na 
wynik rozstrzygnięcia, nie 
ma potrzeby bowiem mno-
żenia kosztów sądowych. 
W przypadku pozytywne-
go dla „Grunwaldu” wyni-
ku będzie on i tak dotyczył 
wszystkich.

- Jakie zmiany plano-
wane są w Spółdzielni w 
nowym roku?

- Jeśli chodzi o opłaty 
eksploatacyjne, to postano-
wiono, że konieczne korekty 

opłat nie będą wynikać ze 
wzrostu płac pracowników 
Spółdzielni. Powodem pod-
wyżki są zwiększone koszty 
ubezpieczeń, energii elek-
trycznej w pomieszczeniach 
wspólnych, usług, na które 
PSM zawiera umowy z fir-
mami zewnętrznymi, oraz 
materiałów służących eks-
ploatacji i konserwacji za-
sobów. 

Również i dostawcy me-
diów korygują swoje opłaty. 
Od 1 stycznia Aquanet pod-
wyższa o 3,9 procent swo-

je ceny. Spółdzielnia otrzy-
mała także aneks do umo-
wy na utrzymanie dźwigów 
w budynkach. Jest on roz-
patrywany, ale należy się 
liczyć ze wzrostem opłat 
za ich utrzymanie. Spół-
dzielnia nie wyrazi nato-
miast zgody żadnemu z wy-
woźników odpadów komu-
nalnych, bo wzrost opłat 
przenoszony na mieszkań-
ców skutkuje spadkiem licz-
by osób zamieszkujących 
PSM, a to prowadzi do dal-
szych wzrostów opłat. Dla-

tego też Zarząd rozpatruje 
wniosek Rady Osiedla Bo-
lesława Chrobrego dotyczą-
cy zmiany zasad rozliczania 
tych kosztów, to jest zamia-
ny rozliczania kosztów na 
osoby rozliczaniem od po-
wierzchni lokali mieszkal-
nych. Mogłoby to doprowa-
dzić do stabilizacji stawki 
z tytułu wywozu odpadów 
i wyeliminowania zjawiska 
fikcyjnego wymeldowywa-
nia osób.

Planowane wzrosty sta-
wek obowiązywać będą na 
większości osiedli od mar-
ca. Stawki wzrosną na osie-
dlach: Bolesława Chrobrego 
(7 gr od metra kw. mieszka-
nia), Bolesława Śmiałego (o 
10 gr), Władysława Łokiet-
ka (o 5 gr), Stefana Bato-
rego (o 12 gr), Władysława 
Jagiełły i Zygmunta Stare-
go (o 6 gr). Wyjątkiem jest 
Osiedle Jana III Sobieskie-
go, na którym zwiększenia 
stawki nie będzie.

- A co z remontami?
- Stawki odpisów na fun-

dusz remontowy pozostaną 
na poprzednim poziomie z 
wyjątkiem osiedli: Stefana 
Batorego, Władysława Ja-
giełły i Zygmunta Starego. 
Wzrosty tam wynikają z 
potrzeb remontowych osie-
dli. (big)

W Spółdzielni nie będzie wzrostu płac
rozmowa z MICHAŁEM TOKŁOWICZEM, wiceprezesem PSM

tem wieczornych funkcjonu-
ją ogrodzone boiska do piłki 
nożnej i plażowej piłki siat-
kowej, które było pierwszym 
takim w Poznaniu. – Konser-
wacja wszystkich boisk, a jest 
ich na Chrobrego łącznie 12 – 
mówi Stanisław Guzikowski z 
administracji– pochłania wie-
le środków, ale jest warto, by 

młodzież miała co robić w cza-
sie wolnym. Dla młodszych 
przy bloku 41 powstał no-
wy plac zabaw, systematycz-
nie modernizowano i remon-
towano powstałe wcześniej. 
Przeglądy przyrządów odby-
wały się raz na miesiąc, gdy 
któryś stwarzał zagrożenie – 
był demontowany. (big)

Powstały nowe miejsca do parkowania
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Wszyscy, a zwłaszcza 
mieszkańcy zmotoryzo-
wani, doskonale pamię-
tają, ile trzeba było na-
trudzić się przy szukaniu 
wolnego miejsca parkin-
gowego. Doskonale pamię-
tamy samochody stojące na 
alejkach dojazdowych, dro-
gach ewakuacyjnych czy zie-
leńcach a także pozastawia-
ne samochodami chodniki! 
Ale to już przeszłość a przy-
najmniej na terenie tych osie-
dli, na których administracja 
postanowiła wprowadzić stre-
fę zamieszkania.

Czym jest owa strefa, jak 
jest oznakowana, jakie zasa-
dy obowiązują na jej obszarze 
i wreszcie: jakie grożą sank-
cje za niestosowanie się do 
tych przepisów?

O wprowadzeniu strefy 
zamieszkania każdorazowo 
decyduje zarządca drogi. W 
przypadku terenów należą-
cych do PSM takim zarząd-
cą jest administracja. Wpro-
wadzona właśnie zmiana w 
organizacji ruchu na tere-
nie Osiedla Władysława Ło-
kietka przysparza mieszkań-
com wiele kłopotów. Najczę-
ściej starsi kierowcy (ci, któ-
rzy zdawali egzamin na pra-
wo jazdy przed wielu laty) 

nie wiedzą jakie zmiany nie-
sie za sobą nowa regulacja. 
A są one następujące:

znaki drogowe • – zgodnie 
z ustawą Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. Nr 108, 
poz. 908 z późn. zmianami) 
strefa zamieszkania rozpo-
czyna się od miejsca usy-
tuowania znaku pionowego 
o symbolu D-40 w formie 
dużej tablicy koloru niebie-
skiego (jak na obrazie nr 1) 
ustawionego na wjeździe, a 
kończy się na wyjeździe ta-
blicą D-41 (znak przekreślo-
ny dużą czerwoną linią na 
obrazie nr 2);
zasady pierwszeństwa•  - 
na terenie obowiązywania 
takiego obszaru to piesi 
mają pierwszeństwo przed 
pojazdami. Nie oznacza to 
więc gonienia pieszego po-
jazdem!!!, a ustępowanie 
jemu pierwszeństwa;
dozwolona prędkość – • 
na wszystkich drogach po-
łożonych w strefie obowią-
zuje ograniczenie prędko-
ści poruszania się pojazda-
mi do 20 km/h. Skutecz-
nym sposobem wymusze-
nia takiej prędkości jest 
zastosowanie progów zwal-
niających lub innych roz-
wiązań technicznych ta-

Strefa zamieszkania od a do z

 
 
 
 
 
 

ZESPÓ  SZKÓ  OGÓLNOKSZTA C CYCH  NR 15  
mieszcz cy si  na Osiedlu Boles awa Chrobrego  

 
wraz z 

 

FUNKCJONARIUSZAMI    
STRA Y MIEJSKIEJ MIASTA POZNANIA  

z 

REFERATU POZNA  - PI TKOWO  
 
 

serdecznie zaprasza do udzia u w wi tecznej zbiórce s odyczy dla dzieci z 
 
 

„DOMU MA EGO DZIECKA”  
ul. Swoboda 59 

 
 
 
 

      S ODYCZE  ZBIERAMY DO DNIA 
21 XII 2009 roku 

W KA DEJ SZKOLE NA TERENIE PI TKOWA 
 
 

ZAPRASZAMY! 
 

kich jak ronda czy szy-
kany;
brak oznakowania • 
ostrzegawczego przed 
progami zwalniającymi. 
To nowy element zaskaku-
jący spieszących się kie-
rowców. Takie rozwiązanie 
jest zgodne z przepisami, 
a jedynym lekarstwem po-
zwalającym uniknąć ude-
rzenia pojazdem o próg 
okazuje się jazda z prze-
pisową prędkością (rozpo-
rządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 31. 07. 2002 
r. w sprawie znaków i sy-
gnałów drogowych (Dz. U. 
Nr 170, poz. 1393);
parkowanie pojazdów – • 
na terenie obowiązywania 
strefy zamieszkania pojaz-
dy można pozostawić tyl-
ko w miejscach do tego 
wyznaczonych, to znaczy 
że zarządca drogi, wpro-
wadzając taką strefę, wi-
nien wyznaczyć miejsca 
parkingowe. Pozostawie-
nie samochodu w innym 
miejscu aniżeli wyznaczo-
ne jest wykroczeniem i 
może skutkować karą. Or-
gany powołane do kontroli 
ruchu drogowego (policja, 
straż miejska) nie uzależ-

niają stosowanych sankcji 
od ilości miejsc parkingo-
wych, zwłaszcza przy ich 
niedoborze. Oznacza to, że 
brak miejsc do parkowania 
nie jest przyzwoleniem do 
łamania przepisów;
sankcje karne,•  czyli ile 
i za co. Za pozostawienie 
pojazdu w miejscu utrud-
niającym wjazd lub wyjazd 
- 100 zł. Natomiast za na-
ruszenie przepisów o par-
kowaniu w miejscach wy-
znaczonych - 100 zł., a za 
pozostawienie pojazdu na 
miejscu dla osoby niepeł-
nosprawnej nie posiada-
jąc stosownego zezwolenia 
– 500 zł;
możliwość korzystania • 
z drogi przez dziecko w 
wieku do 7 lat, bez opie-
ki osoby starszej.
Jestem przekonany, że 

to krótkie przypomnienie za-
sad obowiązujących w ruchu 
drogowym na obszarach stre-
fy zamieszkania przyczyni 
się do zwiększenia nie tylko 
Państwa bezpieczeństwa, ale 
również pozwoli na zaoszczę-
dzenie pieniędzy.

Rafał Krajewski
kierownik Referatu Piątkowo

Straż Miejska Miasta Poznania

Straż Miejska Miasta 
Poznania przypomina 
właścicielom psów o za-
biegu wszczepienia czi-
pów dla piesków.  Zabieg 
ten prowadzony jest bez-
płatnie. Można go wykonać 
w Schronisku dla zwierząt 
przy ulicy Bukowskiej a na 
terenie Piątkowa w nastę-
pujących punktach: „Cen-
trum Zdrowia Małych Zwie-
rząt”, Os. Wł. Jagiełły 33, 
tel. 061 8243 177; „Leczni-
ca dla Zwierząt” przy ul. St. 
Pawłowskiego 2 a, tel. 061 
8254 572; Usługi Weteryna-
ryjne J. Woliński, P. Tobis, 
ul. Wachowiaka 10, tel. 061 
825 55 61. Cały wykaz punk-
tów dokonujących wszcze-

pienia czipów jest dostępny 
na www.kejter.pl 

Strażnicy miejscy już zo-
stali wyposażeni w urządze-
nia do sprawdzania czipów 
- Referat Piątkowo posia-
da na stanie 8 takich urzą-
dzeń. Dotychczas czipowa-
nie było dobrowolne. Jeżeli 
jednak po 1 stycznia 2010 r. 
pies nie będzie posiadał wsz-
czepionego mikroproceso-
ra, właściciel może zostać 
ukarany mandatem karnym 
do 500 złotych.

Mieszkańcom proponu-
jemy wcześniej umówić się 
telefonicznie na wizytę. Ko-
niec roku tuż tuż, a kolejka 
chętnych będzie się zapew-
ne wydłużać. (RK)

Zaczipuj psa do końca roku



ECHO 1/174 (XIII) 7

  

Po zakończeniu sezo-
nu zorganizowanych roz-
grywek piłki nożnej na 
boiskach otwartych w 
Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej nastąpiły 
rozgrywki w szkolnych 
halach sportowych. Piąt-
kowska liga halowa edy-
cji 2009/2010 rozpoczę-
ła się 7 listopada. Gra w 
niej 59 zespołów podzie-
lonych na trzy kategorie 
wiekowe.

Grupa B (roczniki 1994-
1996) to 15 zespołów, grupa 
C (roczniki 1991-1993) – 19 
drużyn i najliczniejsza gru-
pa Open – 24 zespoły. Bar-
dzo ciekawie zapowiada się 
rywalizacja o zwycięstwo 
w grupach, bo już pierw-
sze rozegrane mecze przy-
niosły wiele niespodzianek 
i zaskakujące wyniki. Od 

kilku sezonów piłkarskich 
daje się zauważyć, że ha-
lowymi ligowymi rozgryw-
kami zainteresowanie staje 
się większe jak tym na bo-
iskach otwartych, szczegól-
nie wśród starszych roczni-
ków piłkarzy.

Na Osiedlu Bolesława 
Chrobrego od wielu lat or-
ganizowane są przez admi-
nistrację osiedla i pracow-
ników Świetlicy Sportowej 
halowe imprezy sportowe. 
W tym sezonie także roz-
grywek halowych piłki noż-
nej na osiedlu nie zabrak-
nie. Będą systemowe za-
wody piłkarskie dla róż-
nych grup wiekowych: od 
przedszkolaków do star-
szych piłkarzy, którzy grać 
będą w drugiej edycji Po-
znańskiej Ligi Oldbojów. 
Dla dzieci i młodzieży pod-

czas całego sezonu halowe-
go organizowane są atrak-
cyjne rozgrywki piłkarskie 
typu Grand Prix Chrobre-
go w czterech kategoriach 
wiekowych. Po raz dwuna-
sty odbędzie się tradycyjny 
halowy turniej czterech re-
prezentacyjnych zespołów 
piłkarskich: Policji, Straży 
Miejskiej, Straży Pożarnej 
i Gospodarzy Domów. Ry-
walizować będą o puchar 
kierownika Osiedla Bole-
sława Chrobrego, Jerze-
go Czapczyka. Sympaty-
kom i kibicom tego turnie-
ju przypominam, że w mi-
nionych jedenastu latach 5 
razy zwyciężali gospodarze 
domów, 4 razy strażacy, a 
po jednym zwycięstwie od-
nieśli policjanci i strażnicy 
miejscy.

Poza zorganizowaną ha-

lową piłką nożną w Świetli-
cy Sportowej na Chrobre-
go rozgrywane są gry bi-
lardowe i turnieje snooke-
ra. Informacji na temat 
imprez świetlicowych i ha-
lowych udzielają instrukto-
rzy w Świetlicy Sportowej, 
która znajduje się w budyn-
ku 2F na Osiedlu Bolesława 
Chrobrego.

Ponadto w grudniu po 
raz dziewiąty na Osiedlu 
Władysława Łokietka od-
był się Gwiazdkowo-Nowo-
roczny Halowy Turniej Pił-
ki Nożnej w czterech kate-
goriach wiekowych. Orga-
nizatorami byli Poznańska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
oraz Zespół Szkół Ogólno-
kształcących nr 5. Napisze-
my o tym w kolejnym nu-
merze Echa.

Edward Juskowiak

Od przedszkolaka do oldboja

Piątkowo gra

ZAPRASZAMY NA ZIMOWE FERIE  
W „D BRÓWCE” 

 
Czas trwania:   I turnus – 18. 1– 22. 1, 
   II turnus – 25. 1 – 29. 2. 
Godziny: 8:00 – 16:00; Obiad – ok. godz. 14:30

 
1. Spotkania w D brówce, prezentacje, gry i zabawy, zaj cia plastyczne, zaj cia 

teatralne. 
2. Kino Plaza - film, Fantasy Park-plac zabaw.
3. Centrum sportowe NIKU – turnieje, gry, bowling. 
4.  Basen ATLANTIS. 
5. Spotkania z histori . 
6. Zaj cia sportowe. 
7. Teatr Animacji. 

ZAPISY: 
PI TKOWSKIE CENTRUM KULTURY 

 
Os. B. Chrobrego120, Tel. 061 8223 833 

    

GRUPA  OPEN 
Lp. Nazwa drużyny li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
1 HETMANIA POZNAŃ 7 21 35 3 32
2 PI - KO TEAM 6 16 24 11 13
3 AC STUDIO 6 15 32 10 22
4 FC SUCHE DRZEWCE 6 15 33 14 19
5 NORTH SIDE III POZNAŃ 7 15 29 16 13
6 CZERWONE DIABŁY 7 15 32 21 11
7 BALBINA 7 13 34 23 11
8 YANOSIK.ORG 6 13 29 21 8
9 BLUE DEVILS 7 12 24 19 5

10 NORTH SIDE I POZNAŃ 6 12 22 17 5
11 NORTH SIDE II POZNAŃ 7 11 22 16 6
12 AE CARPE DIEM 6 10 29 25 4
13 FC DREWNIAKI 7 9 34 25 9
14 UKS BATORY 6 9 29 22 7
15 OKP ŚMIAŁY 7 7 25 35 -10
16 COŚ TU NAMIESZAMY 6 6 22 22 0
17 ARGALA TEAM 7 4 21 30 -9 1wo
18 K. P . POZNAŃ 09 6 4 17 33 -16
19 NDW SOBIESKI 6 4 12 28 -16
20 SALOS POZNAŃ 7 4 15 39 -24 1wo
21 PREMIUM TEAM 7 3 14 32 -18
22 KLĘSKA 7 3 12 45 -33
23 WKP KORONA POZNAŃ 6 1 16 35 -19 1wo
24 BRYGADA VOLKSWAGEN 6 1 14 34 -20

GRUPA  B  
1 UKS 12 BATORY I 6 16 46 15 31
2 SOKÓŁ 89 POZNAŃ 5 15 41 3 38
3 UKS 12 BATORY V 6 15 45 23 22
4 3 PO 3 4 12 47 7 40
5 FC NOWA WIEŚ 6 12 47 21 26
6 UKS 12 BATORY II 6 10 35 14 21
7 ODRZUTOWE KASZTANY 6 9 38 26 12
8 UKS 12 BATORY IV 6 9 22 27 -5
9 AKADEMIA FUTSALU 96 5 6 14 23 -9

10 BAYR SOBIESKI 5 6 16 28 -12
11 UKS 12 BATORY III 6 6 12 41 -29
12 UKS 12 BATORY VI 6 3 18 26 -8
13 MOBIL POZNAŃ 6 3 12 38 -26
14 LOTNIK POZNAŃ 5 3 9 39 -30
15 DA VINCI 6 0 5 76 -71

GRUPA  C 
1 FASBERG TEAM 6 18 40 9 31
2 EDEK TEAM 7 18 38 10 28

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa - Piątkowska Liga Halowej Piłki Nożnej 
Tabela po meczach rozegranych 6. 12.  2009 r.

3 XV LO 7 15 45 23 22
4 LOTNIK PETROTANK 6 13 31 25 6
5 AC MATERACE 6 12 37 19 18
6 UKS BATORY 7 12 41 32 9
7 WŚCIEKŁE WILKI I 7 11 28 23 5
8 BOCA SENIORS 6 10 20 16 4
9 WŚCIEKŁE WILKI II 6 9 30 19 11
10 ODDAJ WIERTARKĘ 6 9 19 22 -3
11 ŻEL - BETON PODOLANY 6 8 35 22 13
12 SALOS POZNAŃ 6 7 18 26 -8
13 UKS MIDAS POZNAŃ 6 7 17 28 -11
14 FC KAKAŁOWCE 6 6 16 25 -9
15 ARKA BATORY 6 6 17 30 -13
16 GWIAZDORY Z BATORY 6 6 28 46 -18
17 ŁASICZA SZARAŃCZA 6 3 17 42 -25
18 BRONX POZNAŃ 6 2 17 36 -19
19 FC MASTERCZUŁKI 6 0 12 53 -41
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Właściciele refundację 
wliczą do przychodów

Zgodnie z interpretacją 
ogólną Ministra Finansów nr 
DD3/033/33/KDJ/09/209 z 
dnia 17 marca 2009 r. oso-
by będące właścicielami loka-
li, które otrzymały od Poznań-
skiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej zwrot poniesionych uprzed-
nio kosztów na wymianę sto-

larki okiennej, winny zaliczyć 
tę refundację do przychodów 
z innych źródeł. Spółdzielnia 
natomiast zobowiązana jest do 
wystawienia tym osobom infor-
macji PIT-8C i przesłania jej do 
końca lutego 2010 r. właścicie-
lom tych lokali, w których ta 
refundacja nastąpiła. (bf)

Rozpatrzeniem spraw 
członków zalegających z 
płaceniem czynszu roz-
poczęło się listopadowe 
posiedzenie Rady Nad-
zorczej Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. 
Ostatecznie zdecydowa-
no o wykluczeniu z człon-
kostwa trzech osób.

Następnie członkowie 
Rady wysłuchali informacji 
o wynikach ekonomicznych 
Spółdzielni za dziewięć mie-
sięcy tego roku. Są one po-
zytywne. Niepokojący jest 
niedobór na wywozie od-
padów komunalnych, który 
na osiedlach Sobieskiego, 
Śmiałego, Władysława Ja-
giełły i Zygmunta Starego 
ma pokrycie w nadwyżce na 
rozliczeniach międzyokreso-
wych. Problemem pozosta-
je jednak zmniejszająca się 
z miesiąca na miesiąc licz-
ba osób zamieszkałych na 
osiedlach. Dla zbilansowa-
nia tego niedoboru na Osie-
dlu Bolesława Chrobrego, na 
którym od początku roku 
„ubyło” czterystu mieszkań-
ców, od października trzeba 

było podnieść opłatę za wy-
wóz. Pilnej decyzji wymaga 
także problem niedoboru na 
zimnej wodzie na większo-
ści osiedli.

Rada zatwierdziła przy-
szłoroczny plan remontowy 
Osiedla Władysława Łokiet-
ka a następnie plany eksplo-
atacyjne osiedli na rok 2010, 
a właściwie stawki eksplo-
atacyjne. Ponieważ zaplano-
wane wcześniej środki nie 
wystarczają już w tym roku 
na pokrycie kosztów funk-
cjonowania zasobów, posta-
nowiono ostatecznie – po 
długiej dyskusji – przegło-

sować podwyżkę stawki dla 
Osiedli Władysława Jagiełły 
i Zygmunta Starego.

Dla budynków, w któ-
rych w październiku i listo-

padzie przekształcono pra-
wa do lokali w odrębną wła-
sność, skorygowano opłaty 
eksploatacyjne z tytułu użyt-
kowania lokali. W związku 
z wykupem przez Spółdziel-
nię gruntów na własność 
zatwierdzono zmniejszenie 
miesięcznej opłaty z tytu-
łu wieczystego użytkowania 
gruntów dla budynków 2, 
10 i 12 na Osiedlu Bolesła-
wa Śmiałego.

Ostry przebieg miała dys-
kusja w sprawie propozycji 
korekty planu eksploatacyj-
nego Osiedla Stefana Bato-
rego. Ponieważ tamtejsza 
rada osiedla pracowała we 
wszystkich miesiącach, tak-

że w „urlopowym” sierpniu, 
zabrakło w planie 2160 zł na 
wypłatę diet, którą to kwotę 
zaproponowano przesunąć z 
innej pozycji kosztów z sal-
dem dodatnim. Członkowie 
Rady Nadzorczej nie zgodzi-
li się na tę korektę, a kilku 
argumentowało, że w podob-
nej sytuacji Rada Osiedla Bo-
lesława Chrobrego zrezygno-
wała sama z diet.

W związku z podwyż-
ką cen wody, ścieków oraz 
opłat abonamentowych do-
konaną przez Aquanet do-
stosowano zaliczki wnoszo-
ne przez użytkowników lo-
kali od 1 stycznia 2010 r. o 
3,9 procent.

Podjęto dwanaście 
uchwał w sprawie odpłatne-
go i nieodpłatnego obciąże-
nia nieruchomości PSM słu-

żebnościami. Nieruchomo-
ści te znajdują się na: Osie-
dlu Zygmunta Starego 13, 
14, 15, 16 i 17; Osiedlu Bo-
lesława Chrobrego 13A i 47; 
Osiedlu Jana III Sobieskiego 
24 i 25A, B, C Nieodpłatne 
prawo użytkowania nieru-
chomości gruntowych usta-
nowiono tylko dla dostaw-
ców mediów w celu dostawy 
i odbioru mediów oraz doko-
nywania napraw lub moder-
nizacji sieci.

Przyjęto także uchwały 
w sprawie korekty opłat za 
użytkowanie lokali na Osie-
dlu Marysieńki od 1 stycznia 
oraz – w związku z przyję-
ciem planów eksploatacyj-
nych na 2010 r. – korekty 
opłat za użytkowanie lokali 
na Osiedlu Stefana Batore-
go (od 1 lutego) i od 1 mar-
ca na osiedlach: Chrobre-
go, Śmiałego, Łokietka oraz 
Władysława Jagiełły i Zyg-
munta Starego.

Zarząd PSM otrzymał 
pod koniec listopada od mia-
sta propozycję wykupu grun-
tów na Osiedlu Zygmunta 
Starego pod budynkami 13, 
14, 15, 16 i 17. Rada Nad-
zorcza wyraziła na to zgo-
dę. (woj)

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Porządkowanie spraw gruntowych i opłat
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Klub Seniora „Złoty Liść” otworzył swoje podwoje 8 
stycznia 2007 r. Od tamtej pory działa regularnie 3 razy 
w tygodniu. Obecnie liczy 13 członków, którzy mają na-
dzieję na powiększenie swojego grona. Klub prowadzi Ni-
na Olszewska.

Klubowicze zapraszają w poniedziałki w godz. 17 – 
20, w środy od 10.30 do 12.30 oraz w czwartki w godz. 
17 – 20.

Dla członków Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
(czyli również dla osób spoza osiedla Łokietka) uczestnic-
two w Klubie Seniora „Złoty Liść” jest bezpłatne, dla osób 
niebędących członkami PSM opłata miesięczna wynosi 10 

zł. Na początku każdego miesiąca seniorzy składają się po 
5 zł na kawę, herbatę i małe co nieco :)

KLUB OFERUJE:
 czas spędzony w miłym i wesołym gronie
 warsztaty plastyczne
 warsztaty psychologiczne
 imprezy okolicznościowe
 zabawy taneczne
 spacery
 wycieczki po Poznaniu
 wspólne wypady do kina lub teatru
 spotkania z ciekawymi ludźmi

Klub współpracuje z innymi klubami seniora z PSM. 
W ramach współpracy członkowie m.in. bywają na kon-
certach, np. Zbigniewa Wodeckiego, Edwarda Hulewicza 
czy Krzysztofa Cwynara, jeżdżą na wycieczki i bawią się 
na wspólnych imprezach.

DOŁĄCZ DO NAS !!!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

os. Łokietka 6 c
(pod daszkiem obok wejścia do klatki schodowej)

„Złoty Liść” zaprasza

Zabawy andrzejkowe 
w świetlicach na Osie-
dlach Władysława Jagieł-
ły i Zygmunta Starego 
odbywały się w tym ro-
ku w piątek 27 listopada. 
Rozpoczęły się po południu 
i zakończyły po godzinie 20. 
Młodzież sama udekorowa-
ła pomieszczenia świetlic, 
przygotowała atrakcyjne za-
bawy i wróżby andrzejkowe. 
Miłym przerywnikiem zaba-
wy i regeneracją sił był po-
częstunek przy świecach. 
O przebiegu i atmosferze 
spotkania niech świadczą, 
oprócz słów, zapisy w posta-
ci załączonych zdjęć. (kk)

Młodzieżowe wróżby andrzejkowe
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♦  Służby dyżurne piątkow-
skiej Straży Miejskiej 
przyjęły w listopadzie 594 
zgłoszenia od mieszkań-
ców. Najwięcej, bo 340, do-
tyczyło nieprawidłowego 
parkowania pojazdów.

♦  Strażnicy trzykrotnie kon-
trolowali targowiska, nie 
mieli do handlujących na 
nich żadnych uwag. 4 
mandaty wystawili nato-
miast za prowadzenie han-
dlu w miejscach zabronio-
nych, a 2 za prowadzenie 
handlu bez zezwolenia. 
25 razy interweniowali 
w przypadkach podejrze-
nia spożywania alkoho-
lu w miejscach publicz-
nych, szczególnie w okoli-
cach sklepów. W wyniku 
tego 25 osobom nakazali 
opuszczenie miejsca.

♦  W listopadzie municypal-
ni skontrolowali 17 taksó-
wek. Ujawnili 4 przypad-
ki braku lub nieujawnie-
nia identyfikatora.

♦  109 razy kontrolowali tak-
że miejsca znane z byto-
wania lub grupowania się 
bezdomnych. Przeprowa-
dzili 89 rozmów prewen-
cyjnych, w 6 przypadkach 
doprowadzili do udziele-
nia bezdomnym pomocy 
medycznej, 1 osobę prze-
kazali do punktu pomo-
cy socjalnej, ujawnili też 
4 nietrzeźwych bezdom-
nych, których trzeba by-
ło umieścić w Izbie Wy-
trzeźwień. Z dzielnicowy-
mi z KP Północ zaplano-
wali wzmożone kontrole 
wysokich bloków na Osie-
dlu Bolesława Chrobrego 
w grudniu.

♦  Wspólnie z Wydziałem 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami strażnicy doprowa-
dzili do posprzątania te-
renów miejskich na wyso-
kości ul. Umultowskiej od 
ul. Lechickiej do ul. Sto-
ińskiego, zaplanowali po-
sprzątanie terenów miej-
skich wokół Osiedla Wła-
dysława Łokietka. 

♦  Strażnicy wystąpili do 
Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Rodzinie z wnio-
skiem o objęcie opieką 
jednej z rodzin, u której 
funkcjonariusze będąc na 
kontroli stwierdzili ubó-
stwo.

♦  Do Zarządu Dróg Miej-
skich zwrócili się o posta-
wienie barier odgradza-
jących chodnik od jezd-
ni ul. Tymienieckiego. 
Prawdopodobnie bariery 
nie zostaną ustawione ze 
względu na wąski chodnik 
(mniej niż 2 metry).

♦  Patrol strażników udał 
się na ul. Szwejkowskie-
go, gdzie na pasie dro-
gowym ustawiono kon-
tener na odpady budow-
lane oraz pozostawiono 
łyżkę od koparki. Z wła-
ścicielem firmy remonto-
wej przeprowadzono roz-
mowę. Uchybienia zostały 
natychmiast usunięte.

♦  Strażnicy otrzymali infor-
mację o zakłócaniu po-
rządku publicznego na 
Osiedlu Bolesława Chro-
brego 39. Na miejscu po-
uczyli 4 osoby i usunęli je 
z wiatrołapu.

♦  Do leżącego przy tym 
samym bloku mężczyzny 
municypalni wezwali po-

gotowie ratunkowe. Le-
karz po zbadaniu podjął 
decyzję, iż mężczyzna na-
daje się, by go przewieźć 
do Izby Wytrzeźwień. We-
zwano więc radiowóz RS-
13, którego patrol dokonał 
przewozu.

♦  Patrol RS-13 przewiózł 
też do Izby Wytrzeźwień 
mężczyznę z okolic bloku 
9 na Osiedlu Władysła-
wa Jagiełły oraz innego z 
Osiedla Bolesława Chro-
brego 25.

♦  Patrol otrzymał zgłosze-
nie o leżącym przy budyn-
ku 34 na Osiedlu Bolesła-
wa Chrobrego nietrzeź-
wym mężczyźnie. Na miej-
scu okazało się, że z męż-
czyzną można nawiązać 
kontakt, odprowadzono 
go więc do domu.

♦  Kilka dni później przy tym 
samym bloku leżał męż-
czyzna, do którego we-
zwano pogotowie ratunko-
we. Lekarz zadecydował o 
przewiezieniu mężczyzny 
do szpitala.

♦  W bloku 18 na Osiedlu 
Bolesława Śmiałego bie-
gał kot w obroży. Powia-
domiono Schronisko dla 
Zwierząt, którego pracow-
nik zabrał zwierzę. Rów-
nież do Schroniska zabra-
no bezpańskiego psa prze-
bywającego w okolicy ul. 
Umultowskiej.

♦  Do mieszkania na Osie-
dlu Bolesława Chrobrego 
35 udał się patrol w ślad 
za doniesieniem o zakłóca-
niu ciszy nocnej. Na miej-
scu pouczono właściciela 
lokalu. Podobne zdarzenie 

miało miejsce na Osiedlu 
Stefana Batorego 18.

♦  Patrol udał się na Osie-
dle Bolesława Chrobre-
go 27, gdzie według zgło-
szenia słychać było jęcze-
nie na technicznej klatce 
schodowej. Po przybyciu 
na miejsce okazało się, 
że odgłosy pochodziły od 
dwóch bezdomnych. Zo-
stali oni wyprowadzeni z 
budynku, odmówili przy-
jęcia pomocy.

♦  Strażnicy otrzymali zgło-
szenie o mężczyźnie go-
niącym dzieci na placu za-
baw przy bloku 26 na Osie-
dlu Bolesława Chrobrego. 
Okazało się, że mężczyzna 
jest bezdomny i stwier-
dził, iż dzieci dręczą go. 
Bezdomnego wyproszono 
z placu zabaw i nakazano 
oddalić się.

♦  Na Osiedlu Władysława 
Jagiełły grupa młodzieży 
przestawiła szlaban zamy-
kający drogę do kościoła. 
Przybyły patrol młodzie-
ży już nie zastał, przywró-
cił prawidłowe ustawienia 
szlabanu.

♦  Ekipę remontową, która 
głośno wykonywała prace 
w budynku nr 15 na Osie-
dlu Bolesława Chrobrego 
– pouczono.

♦  Patrol udał się na Osiedle 
Jana III Sobieskiego ko-
ło bloku 16, gdzie według 
zgłoszenia biegał duży 
pies bez smyczy. Zgłosze-
nie potwierdziło się. Psa 
spuściła ze smyczy właści-
cielka. Ponieważ była nie-
pełnoletnia, skończyło się 
na pouczeniu. (rafa)

Z notatnika miejskiego strażnika

„Dziesięć palców” – to tytuł wyda-
nego właśnie tomiku wierszy Jerzego 
Grupińskiego, założyciela i animato-
ra mającego obecnie swoją siedzibę w 
Dąbrówce Klubu Literackiego, współ-
założyciela Salonu Artystycznego im. 
Jackowskich w Pobiedziskach, członka 
ZLP, potem SPP. Debiutował wierszem 
w Głosie Wielkopolskim, jest autorem 
licznych książek poetyckich oraz wier-
szy dla dzieci. Wielokrotnie wyróżnia-
ny i nagradzany. Jego wiersze zostały 
przełożone na wiele języków.

„Dziesięć palców” zostało zilustro-
wane przez poznańską artystkę Graży-
nę Kietlińską. W wierszach znajdziemy 
wiele bardzo osobistych utworów, ale 
też odniesień do wydarzeń z bliższej i 

dalszej przeszłości, do znanych postaci. 
Kilka wierszy zostało zadedykowanych 
znanym poecie osobom. Są dedykacje 
np. dla rzeźbiarza Kazimierza Rafalika, 
przedwcześnie zmarłego poety Marka 
Obarskiego, ale i dla Michała Tokłowi-
cza. Z tomiku przedrukowujemy 

Wiersz adwentowy
W białej czapie śniegu
jakby pomyliła post i karnawał
dzwonem rozlega się
kolczasta szyszka kolczurki
kołysze się wytrzeszcza oczy

Ta sama
z której grzesznik wydobywa

swój robaczywy odwłok
na obrazie Boscha
i pełznie w ciemność
Bo jest adwent i cisza
przewleczona przez igielne ucho
Długa i przeźroczysta
jakby nigdy nic
Jakby nigdy już
nie miało być znaku
ani gwiazdy

I wszystko tylko
w dziesięciu palcach
Jakby w Twych rękach
chciał znów być świat
i śmieszna moja figurka
na śniegu

Jerzy Grupiński

Dziesięć palców
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Jedyny – otwarty dla wszystkich turniej poetycki w Pozna-
niu (mogą startować także autorzy książek, jak i najmłodsi), 
realizuje co roku w listopadzie Klub Literacki „Dąbrówka” do-
wodzony przez Jerzego Grupińskiego. Tym razem w czwartej 
edycji, 18 listopada 2009 roku, startowało 19 osób.

Obok licealistów członkowie Stowarzyszenia Pisarzy Pol-
skich i Związku Literatów Polskich. Jurorką była Jolanta 
Baziak, redaktor naczelna „Akantu”. Przyjechał i Stefan Pa-
stuszewski – pisarz, prezes Instytutu Wydawniczego „Świa-
dectwo” w Bydgoszczy, były wiceprezydent Bydgoszczy, wię-
zień PRL-u. Nagrody ufundowali: Stowarzyszenie Pisarzy 
Polskich, Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, artysta pla-
styk Grażyna Kielińska, artysta plastyk Kazimierz Rafalik, 
Beata K. Mrowińska. Doktor Jan Majewski (apteka „Pod zło-
tym lwem” wręczył liquor benedictinorum, unikalną nalew-
kę, wykonaną według  trzynastowiecznej receptury benedyk-
tynów. Rzeźby – Pierścień Dąbrówki i wyróżnienia wykonał 
Kazimierz Rafalik.

W turnieju wzięli udział: Marian Osada, Szymon Rataj-
czak, Krystyna Wojciech – Ratajczak, Maria Ciążela, Jacek 
Kukurowski, Gitta Rutledge, Mariola Kalicka, Brygida Miel-
carek,  Joanna Lenartowicz, Barbara Tylman, Łucja Dudziń-
ska, Tadeusz Stirmer, Agnieszka Mąkinia, Zygmunt Dekiert, 
Mirosława Poncyliusz, Daromiła Tomawska, Jolanta Paweł-
czyk, Rafał Nawrocki, Andrzej Sikorski.

Pierścień Dąbrówki zdobyła Łucja Dudzińska za wiersz 
„Wszystko przemija pozostaje ślad”. Rzeźby Kazimierza Ra-
falika – wyróżnienia - Mariola Kalicka i Barbara Tylman. Ta-
deusz Stirmer uniósł wazon Beaty K. Mrowińskiej. Niezwy-
kłą nalewką obdarowano Mirosławę Poncyliusz. Członek Sto-
warzyszenia Pisarzy Polskich, Andrzej Sikorski, otrzymał od 
artysty plastyka Grażyny Kielińskiej obraz. Klubowa śpiewa-

jąca poetka - Wiesława Felińska obdarowała wszystkich roga-
lami świętomarcińskimi.

Oto wiersz laureatki

Łucja Dudzińska

Wszystko przemija pozostaje ślad
Wykarczowany las po obu stronach. Pień łamie taflę rzeki
aby połączyć brzegi. Woda faluje w blaszany sposób. Patrzę
jak żołędzie wpadają w aureolę, a dęby i odbite niebo
w kolorze naszych emaliowanych garnków, tworzą dla siebie

realny obraz – nie namalujesz go, nie przetrwa. Później
zabliźni się księżycem jak ściernisko. Ałun już zagoił rany.
Zrozumiałam, że nie zacznie się noc póki nie pójdziemy 
spać.
Rano znów spacer w miejscu gdzie było zielono. W oku

pęka zbyt krwista żyłka, zygzaki załzawionych spojrzeń,
migawka z przeszłości jak zlepek kolorowych szkiełek.
To za mało, aby nazwać je witrażem nawet na swój użytek.
Oglądam zastygłe owady – wciąż gotowe do lotu, rozdrapuję

miodowe strupy z żywicy, schowam w innym miejscu.
Może staną się kiedyś bursztynem z moim odciskiem palca.

Łucja Dudzińska, urodziła się 28 maja 1960 roku, ukoń-
czyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. Pracuje jako eko-
nomistka. Ma dwoje dzieci. Lubi aktywność, sport, uprawia 
też poezję. Pisze od szkoły podstawowej, tylko dla siebie. Do-
piero pod koniec 2008 roku zaczęła publikować na portalu 
poetyckim Poezja Polska, później na Portalu Pisarskim. De-
biutowała w miesięczniku literackim „Akant”. Publikowała w 
„Protokole Kulturalnym”.

Wygrała kilka konkursów jednego wiersza. Znalazła się 
wśród laureatów Konkursu Twórczości Miłosnej, Międzyna-
rodowego Konkursu Poetyckiego „Sen o Karpatach” – 2009. 
Jej wiersze zajęły III miejsce w konkursie im St. Czernika, 
uzyskały nagrodę specjalną Klubu Literackiego Maksyma w 
konkursie im W. Gomulickiego „O laur błękitnej Narwi” i zo-
stały wyróżnione na XXXII Międzynarodowym Listopadzie 
Poetyckim w Poznaniu.

Jest członkiem Klubu Literackiego „Dąbrówka”. Miesz-
ka na Piątkowie.

Barbara Kęcińska - Lempka

Pierścień Dąbrówki dla Łucji Dudzińskiej

W piosence skrywa się 
prawda minionych dni, w 
których brzmieniu współ-
czesny świat wydaje się 
bardziej wartościowy i 
piękniejszy – przekonanie 
o tym jest echem przeżyć 
koncertu Jerzego Połom-
skiego, który 19 listopada 
wystąpił w klubie „Koro-
na” na Osiedlu Bolesła-
wa Śmiałego 104. Artysta 
przyjechał do Poznania na za-
proszenie animatorów życia 
kulturalnego „Korony” – Ja-
nusza Hojana, Ludmiły Kłos 
i Barbary Wiśniewskiej.

Recital Jerzego Połom-
skiego stał się muzyczną po-
dróżą, w której chciało się 

uczestniczyć, bo drogowska-
zem była „tak pięknie nie-
modna”, ale właśnie przez 
to „jedyna”, piosenka z me-
lodią i mądrym tekstem. 
Każda z nich miała w sobie 
szczerość „ptaka śpiewające-
go o zmierzchu, który budzi 
sentymentalny świat” – cza-
sem czyni to z uśmiechem 
szczęścia, jak dziewczyna, „z 
którą nigdy nie wie się, czy 
najważniejszy jesteś w życiu 
jej, czy znaczysz już od kogoś 
mniej”; kiedy indziej wróży ze 
wspomnień niczym „grający 
romanse cygan-brat”; bywa 
też, że podsłuchuje „co mówi 
wiatr” – wszystko po to, żeby 
„iść za marzeniem”...

Publiczność „Korony” 
„poszła” za piosenkami Po-
łomskiego, który pełną pasji 
interpretacją utworów prze-
konał, że nie tylko na sce-
nie, ale przede wszystkim 
w życiu miarą odnalezienia 
siebie powinna być odwaga 
spotkania drugiego człowie-
ka. Świadczy o tym droga ar-
tystyczna Połomskiego, któ-
rej symbolem pozostaje „Ko-
deks” – utwór mówiący, że 
miarą spełnionego życia jest 
umiejętność znalezienia swo-
jej prawdy między wczoraj a 
dziś, miłością a przyjaźnią, 
jak pomiędzy „górą, na którą 
trzeba wejść” a „wodą, którą 
trzeba przepłynąć”. 

Każdy, kto wsłuchał się 
w „sentymentalny świat” Je-
rzego Połomskiego, przeko-
nał się, że jest on także jego 
– nie tylko z tego względu, 
że potrafi zanucić najbardziej 
rozpoznawalne szlagiery ar-
tysty jak: „Cała sala śpiewa 
z nami”, „Jak to dziewczy-
na”, „Bo z dziewczynami”, 
czy „Nie zapomnisz nigdy”; 
ale dlatego, że „sentymental-
ny świat” potrafi wiernie ko-
chać i szczerze tęsknić – kry-
je w sobie to, czego coraz bar-
dziej brakuje współczesnemu 
życiu – zachwytu nad byciem 
człowiekiem, który nie boi się 
„iść swoją drogą”. 

Dominik Górny

Koncert w klubie „Korona 
„Sentymentalny świat” Jerzego Połomskiego
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Prosto z miasta 

Od podziwiania 
do zdziwienia

Takiego wysypu nagród 
wszelakich dawno nie było. 
Pomijam już te, których peł-
no w telewizji i telefonach 
komórkowych. W nich re-
kordowych nagród jest bez 
liku i tylko czekają na chęt-
nych, którzy zechcą po nie 
sięgnąć. Wystarczy zadzwo-
nić i... pozbyć się złudzeń 
oraz paru złotych. Amato-
rów żerowania na ludzkiej 
słabości do wygrania „na-
grody życia” nie brakuje. I 
wciąż znajdują swe ofiary. 
Jednak nagrodami obsypy-
wani są nie tylko poczciwi 
obywatele (którzy zadzwo-
nią czy wyślą sms-y) ale tak-
że znane osoby na stanowi-
skach oraz najróżniejsze fir-
my i instytucje. Każdy, jeśli 
tylko sypnie groszem, może 
zafundować sobie nagrodę 
w wybranej dziedzinie. Z 
niejakim więc zdziwieniem 
dowiedziałem się z mediów 
na koniec  roku, że prezy-
dent Poznania oraz marsza-

łek naszego województwa 
zostali uznani odpowied-
nio Najbardziej Podziwia-
nym Prezydentem i Najbar-
dziej Podziwianym Marszał-
kiem. Jak to zmierzono czy 
wyliczono – nie wiadomo. 
Przyznano nagrody i tyle. 
Mieszkańcom miasta i re-
gionu pozostaje więc jedynie 
podziwiać. Pomysłodawców 
za rozdawanie takich dętych 
tytułów a wyróżnionych deli-
kwentów, że muszą przyjmo-
wać takie nagrody. A mo-
że oni traktują je poważnie 
i naprawdę pragną, by ich 
honorowano, nagradzano 
i podziwiano na wszelkie 
możliwe sposoby?

  
Poznańskie władze na-

leży więc podziwiać. Nato-
miast poznaniakom można 
się jedynie dziwić, że nie do-
ceniają światłych pomysłów 
osób uznanych za Najbar-
dziej Podziwiane. Oni sta-
rają się zbudować miesz-

kańcom a to lotnisko na 
Krzesinach, a to spalarnię 
w Kozichgłowach, a to blo-
ki na Ratajach,  a teraz 
na dodatek chcą im jeszcze 
karnawał z Rio sprowadzić 
na Ławicę. I nic, powszech-
nego aplauzu jakoś nie wi-
dać. Niewdzięczni miesz-
kańcy zamiast się radować i 
podziwiać, tylko protestują i 
marudzą, że głośno, brudno 
i w ogóle dojechać nie moż-
na. Miejski samorząd argu-
mentami mieszkańców nie-
wiele się jednak przejmuje. 
I słusznie, jak jego nazwa 
wskazuje sam rządzi.

  
Niebawem jednak ze 

swoich  „samo-rządów” zo-
stanie rozliczony. Zbliża się 
bowiem koniec czteroletniej 
kadencji i czekają nas wy-
bory samorządowe. W kra-
jach o ukształtowanej de-
mokracji to właśnie one 
cieszą się największym za-
interesowaniem. U nas ta-

kiej renomy jeszcze one nie 
zyskały. Ale to może się 
zmienić. Zapowiedzią tego 
są zgłaszane już aspiracje 
wielu niespełnionych polity-
ków do stanięcia w szran-
ki o władzę w głównych 
metropoliach. W Poznaniu 
trwają na razie przymiarki. 
O tyle utrudnione, że mia-
sto jest bastionem Platfor-
my Obywatelskiej i od niej 
wszystko zależy. A ona jest 
rozdarta. Nie może się zde-
cydować czy poprzeć obec-
nego prezydenta Ryszarda 
Grobelnego, czy też zdecy-
dowanie się mu przeciwsta-
wić. Pewnie będzie więc jak 
w poprzednich wyborach. 
Do rywalizacji stanie wie-
lu kandydatów, a na końcu 
jak zwykle wygra Grobelny. 
Chyba, że uniemożliwi mu 
to sąd. Ale on chyba spie-
szyć się nie będzie i pocze-
ka z wyrokiem na wyborcze 
rozstrzygnięcia.

WIST

  

Ostatni z polskich mo-
narchów, który doskonale 
radził sobie na polu bitwy 
i zdobył z tej racji uznanie 
nawet poza granicami Pol-
ski. Do dziś trwa dysku-
sja nad celowością pomo-
cy udzielonej w 1683 roku 
oblężonemu Wiedniowi w 
sytuacji, gdy już kilkadzie-
siąt lat później niewdzięcz-

na Austria przyłożyła rę-
kę do rozbioru Polski. Po-
stawą i mentalnością ty-
powy szlachcic sarmata, o 
wspaniałej sylwetce, mar-
sowym wyglądzie, niezrów-
nany przy szklance i sza-
bli. Entuzjastycznie trakto-
wany przez brać szlachec-
ką, niechętnie – w kręgach 
magnaterii i kresowych kró-
lewiąt. Trochę warchoł, w 
1655 roku początkowo opo-
wiedział się po stronie kró-
la szwedzkiego, ale szyb-
ko wrócił do służby Janowi 
Kazimierzowi. Wilanowski 
esteta, bohater wielu aneg-
dot i opowieści, a także… 
trochę pantoflarz, zafascy-
nowany żoną, Marią Kazi-
mierą i autor wspaniałych 
listów do niej. Najpełniej 
sylwetkę tego człowieka wy-

obraził Mariusz Dmochow-
ski w filmach o siedemna-
stowiecznej Polsce.

W „Poczcie królów i 
książąt polskich” Jan III 
Sobieski ma na sobie au-
tentyczną, zachowaną do 
dziś zbroję karacenową. To 
poczciwy szlachcic o trochę 
dobrotliwym spojrzeniu, z 
hetmańską buławą w rę-
ce – ale trzymaną na wzór 
berła królewskiego. To król 
– żołnierz. Zdobyczny buń-
czuk turecki leży jako tro-
feum, na stole. Jednak hełm 
z owej zbroi też tam jest. 
Wojownik zakończył swo-
ją walkę. Kierunek obranej 
przez Sobieskiego polity-
ki widać w łacińskich napi-
sach nad ramionami króla: 
Roma, Vindobona: Rzym, 
Wiedeń. Sugestie Rzymu i 

zwycięstwo nad Turkami. 
Ale można mieć tu biblij-
ne skojarzenia z charakte-
rystycznym napisem – wy-
rokiem: Mane, Tekel, Fares. 
Pomoc, udzielona Wiednio-
wi pod naciskami z Rzymu, 
z czasem stała się grobem 
Polski. Sam Sobieski był 
świadomy trudnej sytuacji, 
w jakiej znalazła się Pol-
ska, i umierał w 1696 roku 
w przekonaniu poniesionej 
klęski i niepowodzenia pro-
wadzonej polityki.

Zwróćmy też uwagę, że 
artysta przyjął tu konwen-
cję portretu sarmackiego, 
na którym przedstawiano 
bohatera w otoczeniu akce-
soriów typowych dla jego 
życia i działalności, ze sto-
sownymi napisami.

Marek Rezler

Królowie „piątkowscy” okiem Jana Matejki

Jan III Sobieski
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Gabinet weterynaryjny 
Os. B. Śmiałego, ul. Wachowiaka 10 

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. 822 78 57,  0 601 56 87 32 

www.psm.poznan.plwww.psm.poznan.pl

KLUB LITERACKI 

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY
15 I 2010 o godz. 18 (wtorek) Wieczór fraszki, aforyzmu, poezji 
satyrycznej, biesiadnej i towarzyskiej. 

19 I 2010 o godz. 18 (wtorek) Nowe książki – Paweł Kuszczyński 
„Spotkanie pragnień”, Tadeusz Stirmer „Łamana polszczyzna”. 
Omówienie – Barbara Lempka, Jacek Kukorowski.

2 II 2010 o godz. 18 (wtorek) Sztuka eseju. Wieczór autorski lau-
reatki ogólnopolskich konkursów eseistycznych – Anny Kokot. 
Nowe wiersze w Klubie Literackim – prosimy o teksty ksero.

16 II 2010 o godz. 18 (wtorek) Wieczór prozy. Prezentują się 
Agnieszka Mąkinia, Elżbieta Przybył, Szymon Ratajczak.

Wszystkie spotkania w sali karminowej „Dąbrówki” (parter), we wtorki. 
Wstęp wolny. Imprezy prowadzi Jerzy  Grupiński.

  

    

Od samby do capoeiry

Zagadki Lassego i Mai
3 grudnia czytelnię 

Szkoły Podstawowej nr 
34 odwiedziło poznań-
skie wydawnictwo „Za-
kamarki”. Specjalizuje się 
ono w wydawaniu książek z 
dziecięcej literatury szwedz-
kiej.

Obok książek o Buller-
byn i Pippi ma mnóstwo in-
nych ciekawych tytułów. W 
„Zakamarkach” ukazały się 
już następujące tytuły: „Ta-
jemnica mumii”, Tajemnica 
kina”, Tajemnica diamen-
tów” oraz Brązowa i Srebr-
na księga, w których są cie-

kawe detektywistyczne ła-
migłówki Lassego i Mai.

Dzieci najbardziej zacieka-
wiła seria o Biurze Detektywi-
stycznym Lassego i Mai. Za-
jęcia w czytelni były poucza-
jące i bardzo ciekawe. Dzieci 
słuchały z zapartym tchem a 
później rozwiązywały zagadki 
Lassego i Mai. (emzetka)

Tym razem uczestnicy 
„Z baśnią przez świat” 
wybrali się do Brazylii. 
16 listopada w bibliote-
ce Szkoły Podstawowej 
nr 34 na Osiedlu Bolesła-
wa Śmiałego odbyło się 
kolejne spotkanie z cyklu 
zajęć pozalekcyjnych.

Na dzieci czekało wyjąt-
kowo wiele atrakcji. Baśń 
„Tangali i córka Nieba” czy-
tała Agnieszka Różańska, 
aktorka Teatru Nowego. By-
ło też spotkanie z  Franci-
sco Koniecznym - Brazylij-
czykiem mieszkającym w 
Poznaniu od niedawna. Nie 

zabrakło nauki samby, ma-
lowania twarzy na wzór In-
dian brazylijskich i wykony-
wania ozdób z piór. Grupa 
Capoeira Brazil Polska wy-
stąpiła w pokazie capoeiry 
i zaaranżowała mini warsz-
taty tej sztuki.

Olga Czerwińska z part-
nerem pokazali uczniom 

tańce brazylijskie, między 
innymi sambę. Była też wy-
stawa brazylijskich kamie-
ni półszlachetnych. Wrażeń 
więc było naprawdę wiele. 
Na kolejne spotkania moż-
na się już zapisywać w bi-
bliotece.

Zdjęcia i tekst:
Magdalena Kozłowska
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Wygrała
z Echem

Hasło krzyżówki z nume-
ru 12 brzmiało: „ Zima za 
pasem”. Nagrodę książkową 
otrzymuje Elżbieta Mac-
kowska z Osiedla Stefana 
Batorego 22.

Książkę można odebrać 
w redakcji (pok. 81) w 
czwartki w godz. 16.30-
17. Rozwiązanie dzisiejszej 
krzyżówki, wystarczy ha-
sło, prosimy przesyłać na 
adres redakcji Echa Piątko-
wa: 60-681 Poznań, Os. B. 
Chrobrego 117.

BARAN (21.03 - 20.04). Zamiast cięgiem lofrować i blubrać z 
kumplami po próżnicy lepiej zadbaj o famułę oraz własne zdrowie. 
Ino nie próbuj się kurować zawczasu jakąś berbeluchą.

BYK (21.04 - 21.05). Okołoświąteczne spotkania ze starą wia-
rą przyniosą sporo niespodzianek. Nie zmarnuj nowych znajomości. 
Ino bacz na takie z blond kudłami, bo ci jeszcze poruty narobią.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Nygusowanie i gapienie się cię-
giem w telewizor bez cołkie dni wyjdzie ci bokiem. Weź się do ro-
boty, zadbaj o gzubów, a zobaczysz jak bejmy same ci skapną. 

RAK (22.06 - 22.07). W zimowe dni przestań se frechownie 
poczynać z wiarą i stalować się na jakiegoś ejbra. Lepiej poblubraj 
z famułą oraz szczunami i zabierz ich na słodkie.

LEW (23.07 - 22.08). W karnawale ze szwungiem bierz się do 
robienia porzundków wew biurze, wyćpnij wszelkie klamoty i pamię-
taj, że w razie bachandryji wsparciem będzie  ci stara eka. 

PANNA (23.08 - 22.09). Chociaż w karnawale nie udawaj ny-
rola i przestań bręczeć na wszystkich. Skapną ci awanse wew robo-
cie. Warto też sprawdzić szczęście w totku albo inszych grach. 

WAGA (23.09 - 22.10). W karnawałowych szaleństwach zacho-
waj umiar. Przestań o byle co czepiać się famuły i blubrać bez sensu. 
Ustatkuj się, lajsnij bliskim prezenty albo zabierz ich na słodkie.

SKORPION (23.10 - 22.11). Śmiało idź na wygib z kumpla-
mi ze starej eki. Szykuje się fest zabawa i czekają cię nowe znajo-
mości. Ino bacz byś nocą w jaki gemyli się nie utonkał. 

STRZELEC (23.11 - 21.12). Jesteś szportowny szczun i nie 
przejmuj się bręczeniem wiary. Zwłaszcza, że wew robocie szykują 
się zmiany i może skapnie ci jaki awans albo trochę bejmów.  

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Bez te zimowe, krótkie dni 
popadłeś w ino w jakieś rozmymłanie i nic ci się nie chce. Ze szwun-
giem zabieraj się do roboty i zadbaj o famułę. 

WODNIK (21.01 - 20.02). Należy ci się odrobina słodkiego 
nygusowania. Nachapałeś się i uzorgowałeś pełną kabzę. Niespodzia-
ny  wygib wew góry może mieć fest finał. Ino bacz byś zdrowia i 
bejmów nie przenorał. 

RYBY (21.02 - 20.03). Wew robocie przestań się stalować i  
mądrować, zwłaszcza zez szefami. Bo ino  se poruty narobisz i zdro-
wie przenorasz. Pamiętaj o gzubach i bliskich osobach. 

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, 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. 

   Gwiazdy mówią... po naszymu    

Krzyżówka nr 1

HUMORKI
- Dostałem na gwiazdkę 
trąbkę i codziennie zara-
biam dzięki niej złotówkę 
– chwali się Jasiu.
- Jak zarabiasz?
- Tata mi daje, bym nie 
trąbił.

  
Ksiądz chodzący po kolę-
dzie puka do drzwi.
- Czy to ty aniołku – pyta 
kobieta zza drzwi.
- Nie, ale jestem z tej sa-
mej firmy.
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  1 Haliny, Mariana
  2 Juliana, Urbana 
  3 Anatola, Tomasza 
  4 Teodora, El¿biety 
  5 Karoliny, Antoniego 
  6 Dominiki, £ucji 
  7 Cyryla, Metodego 
  8 El¿biety, Eugeniusza 
  9 Weroniki, Zenona 
 10 Olafa, Filipa 
 11 Benedykta, Olgi 
 12 Jana, Brunona 
 13 Andrzeja, Kingi 
 14 Kamila, Bonawentury 
 15 W³odzimierza, Henryka 
 16 Marii, Benedykta 
 17 Jadwigi, Bogdana 
 18 Kamila, Szymona 
 19 Wincentego, Marcina 
 20 Czes³awa, Ma³gorzaty 
 21 Daniela, Wawrzyñca 
 22 Marii, Magdaleny 
 23 Brygidy, Apolinarego
 24 Kingi, Krystyny 
 25 Krzysztofa, Jakuba 
 26 Anny, Joachima 
 27 Julii, Natalii 
 28 Wiktora, Walentego 
 29 Marty, Olafa 
 30 Piotra, Ludmi³y 
 31 Ignacego, Heleny
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  1 Alfonsa, Juliana 
  2 Euzebiusza, Gustawa 
  3 Nikodema, Lidii 
  4 Dominika, Protazego 
  5 Mariana, Oswalda
  6 S³awy, Jakuba 
  7 Sykstusa, Donaty 
  8 Cypriana, Dominika 
  9 Ryszarda, Romana 
 10 Borysa, Wawrzyñca 
 11 Zuzanny, W³odzimierza 
 12 Klary, Lecha 
 13 Diany, Hipolita 
 14 Alfreda, Maksymiliana  
 15 Marii, WNIEBOWZIÊCIE NMP
 16 Stefana, Rocha  
 17 Jacka, Julianny 
 18 Heleny, Ilony 
 19 Boles³awa, Jana 
 20 Bernarda, Sobies³awa 
 21 Joanny, Piusa 
 22 Cezarego, Zygfryda 
 23 Ró¿y, Filipa 
 24 Bart³omieja, Jerzego
 25 Józefa, Ludwika 
 26 Marii, Zefiryny 
 27 Moniki, Cezarego 
 28 Patrycji, Augustyna 
 29 Sabiny, Jana 
 30 Feliksa, Ma³gorzaty 
 31 Bohdana, Rajmunda
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  1 Bronis³awy, Idziego
  2 Juliana, Stefana 
  3 Izabeli, Grzegorza 
  4 Ró¿y, Rozalii 
  5 Doroty, Teodora 
  6 Beaty, Eugeniusza 
  7 Reginy, Melchiora 
  8 Marii, Adrianny 
  9 Piotra, Sergiusza 
 10 £ukasza, Miko³aja 
 11 Jacka, Piotra 
 12 Marii, Gwidona 
 13 Jana, Eugenii 
 14 Bernarda, Cypriana   
 15 Albiny, Nikodema 
 16 Korneliusza, Cypriana 
 17 Roberta, Justyny 
 18 Stefanii, Ireny 
 19 Teodora, Januarego 
 20 Eustachego, Euzebii 
 21 Hipolita, Mateusza  
 22 Maurycego, Tomasza  
 23 Tekli, Bogus³awa
 24 Gerarda, Teodora 
 25 W³adys³awa, Aurelii 
 26 Kosmy, Damiana 
 27 Wincentego, Justyny  
 28 Wac³awa, Marka 
 29 Micha³a, Gabriela, Rafa³a 
 30 Hieronima, Felicji 
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  1 Danuty, Remigiusza 
  2 Dionizego, Teofila 
  3 Teresy, Jana  
  4 Rozalii, Franciszka 
  5 Apolinarego, Placyda  
  6 Artura, Brunona 
  7 Marii, Marka 
  8 Brygidy, Pelagii  
  9 Wincentego, Arnolda
 10 Daniela, Leona 
 11 Aldony, Emila 
 12 Rudolfa, Maksymiliana 
 13 Edwarda, Teofila 
 14 Bernarda, Kaliksta
 15 Jadwigi, Teresy 
 16 Ma³gorzaty, Aurelii 
 17 Ignacego, Wiktora 
 18 Juliana, £ukasza  
 19 Paw³a, Ziemowita 
 20 Ireny, Jana 
 21 Urszuli, Jakuba 
 22 Filipa, Salomei 
 23 Seweryna, Honorata 
 24 Marcina, Antoniego
 25 Bonifacego, Darii 
 26 Lucjana, Ewarysta 
 27 Iwony, Sabiny 
 28 Szymona, Tadeusza  
 29 Wioletty, Felicjana 
 30 Zenobii, Przemys³awa 
 31 Krzysztofa, Urbana
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  1 Konrada, WSZYSTKICH ŒWIÊTYCH
  2 Bohdana, Tomasza, ZADUSZKI 
  3 Sylwii, Marcina 
  4 Karola, Olgierda 
  5 El¿biety, S³awomira 
  6 Feliksa, Leonarda 
  7 Antoniego, Ernesta 
  8 Seweryna, Bogdana 
  9 Ludwika, Aleksandra 
 10 Leona, Ludomira 
 11 Marcina, ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI
 12 Renaty, Witolda 
 13 Benedykta, Stanis³awa 
 14 Emila, Wawrzyñca 
 15 Alberta, Leopolda  
 16 Gertrudy, Edmunda 
 17 El¿biety, Grzegorza 
 18 Romana, Karoliny 
 19 Salomei, Seweryna 
 20 Feliksa, Anatola 
 21 Janusza, Konrada 
 22 Cecylii, Marka 
 23 Adeli, Klemensa
 24 Flory, Jana 
 25 Katarzyny, Erazma 
 26 Konrada, Sylwestra 
 27 Waleriana, Wergiliusza 
 28 Zdzis³awa, Stefana 
 29 B³a¿eja, Saturnina 
 30 Andrzeja, Justyny
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  1 Natalii, Edmunda 
  2 Pauliny, Balbiny 
  3 Franciszka, Kasjana 
  4 Barbary, Jana 
  5 Sabiny, Krystyny 
  6 Miko³aja, Emiliana
  7 Ambro¿ego, Marcina 
  8 Marii, Klemensa 
  9 Leokadii, Wies³awa 
 10 Julii, Bogdana 
 11 Daniela, Waldemara 
 12 Aleksandra, Joanny 
 13 £ucji, Otylii 
 14 Alfreda, Jana 
 15 Celiny, Waleriana 
 16 Albiny, Zdzis³awa 
 17 £azarza, Olimpii 
 18 Bogus³awa, Gracjana 
 19 Dariusza, Gabrieli 
 20 Bogumi³a, Dominika 
 21 Tomasza, Piotra
 22 Honoraty, Zenona 
 23 Ma³gorzaty, Wiktorii 
 24 Adama, Ewy, WIGILIA 
 25 Eugenii, Piotra, BO¯E NARODZENIE 
 26 Szczepana, Dionizego
 27 Jana, Cezarego  
 28 Teofili, Antoniego 
 29 Tomasza, Dominika 
 30 Eugeniusza, Seweryna 
 31 Sylwestra, Melanii 
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  1 Antoniny, Albina 
  2 Heleny, Paw³a 
  3 Kunegundy, Tycjana 
  4 Kazimierza, Eugeniusza 
  5 Adriana, Fryderyka
  6 Ró¿y, Wiktora 
  7 Perpetuy, Felicyty 
  8 Jana, Beaty  
  9 Franciszki, Brunona 
 10 Cypriana, Marcelego 
 11 Konstantego, Benedykta 
 12 Bernarda, Alojzego 
 13 Bo¿eny, Krystyny 
 14 Matyldy, Leona 
 15 Ludwiki, Klemensa 
 16 Izabeli, Hilarego 
 17 Zbigniewa, Patryka 
 18 Cyryla, Edwarda 
 19 Bogdana, Józefa 
 20 Klaudii, Maurycego
 21 Benedykta, Lubomira
 22 Katarzyny, Bogus³awa 
 23 Pelagii, Feliksa 
 24 Gabriela, Marka 
 25 Marii, Marioli 
 26 Emanuela, Teodora 
 27 Lidii, Ernesta Wielkanoc
 28 Anieli, Jana, 
 29 Wiktoryna, Eustachego 
 30 Jana, Amelii
 31 Balbiny, Kornelii
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  1 Gra¿yny, Zbigniewa 
  2 Franciszka, Teodozji 
  3 Ryszarda, Sylwestra 
  4 Izydora, Wac³awa 
  5 Wielkanoc, Ireny
  6 Celestyna, Wilhelma 
  7 Jana, Rufina 
  8 Maksyma, Seweryna 
  9 Marii, Marcelego 
 10 Makarego, Micha³a 
 11 Filipa, Leona, 
 12 Juliana, Zenona 
 13 Przemys³awa, Idy
 14 Waleriana, Justyny 
 15 Teodora, Anastazji 
 16 Bernadetty, Julii 
 17 Roberta, Rudolfa
 18 Bogus³awy, Alicji 
 19 Adolfa, Leontyny 
 20 Agnieszki, Czes³awa 
 21 Feliksa, Anzelma
 22 £ukasza, Leona 
 23 Jerzego, Wojciecha
 24 Grzegorza, Fidelisa  
 25 Jaros³awa, Marka 
 26 Marzeny, Marii 
 27 Zyty, Teofila 
 28 Piotra, Ludwika 
 29 Katarzyny, Roberta 
 30 Piusa, Mariana
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  1 Józefa, Wojciecha, ŒWIÊTO PRACY
  2 Zygmunta, Atanazego 
  3 Marii, KONSTYTUCJI 3 MAJA
  4 Moniki, Floriana 
  5 Ireny, Waldemara 
  6 Filipa, Jakuba 
  7 Benedykta, Ludmi³y 
  8 Stanis³awa, Marka 
  9 Grzegorza, Katarzyny 
 10 Antoniny, Izydora 
 11 W³adys³awa, Ignacego 
 12 Pankracego, Dominika 
 13 Gerwazego, Roberta 
 14 Bonifacego, Macieja 
 15 Zofii, Izydora 
 16 Szymona, Andrzeja 
 17 Brunona, S³awomira 
 18 Aleksandry, Eryka
 19 Kryspina, Piotra 
 20 Aleksandra, Bernardyna 
 21 Jana, Wiktora 
 22 Heleny, Wies³awy
 23 Iwony, Emilii 
 24 Joanny, Zuzanny 
 25 Grzegorza, Urbana 
 26 Pauliny, Filipa, DZIEŃ MATKI
 27 Juliana, Augustyna 
 28 Justyny, Jaromira 
 29 Magdaleny, Teodozji
 30 Jana, Karola 
 31 Anieli, Petroneli
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  1 Jakuba, Konrada, DZIEÒ DZIECKA
  2 Marcelina, Piotra 
  3 Leszka, Kwiryna, BOŻE CIAŁO
  4 Franciszka, Karola
  5 Bonifacego, Walerii 
  6 Norberta, Dominiki 
  7 Roberta, Wies³awa 
  8 Seweryna, Maksyma 
  9 Pelagii, Felicjana 
 10 Ma³gorzaty, Bogumi³a,
 11 Barnaby, Feliksa
 12 Jana, Janiny 
 13 Antoniego, Lucjana 
 14 Rufina, Walerego 
 15 Jolanty, Wita
 16 Aliny, Anety 
 17 Laury, Marcjana 
 18 El¿biety, Marka 
 19 Romualda, Protazego 
 20 Bogny, Bogumi³y 
 21 Alojzego, Alicji
 22 Pauliny, Tomasza
 23 Wandy, Zenona, DZIEŃ OJCA
 24 Danuty, Jana 
 25 Doroty, Wilhelma 
 26 Jana, Paw³a 
 27 W³adys³awa, Cyryla 
 28 Ireneusza, Leona 
 29 Piotra, Paw³a 
 30 Emilii, Lucyny
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  1  Brygidy, Ignacego 
  2  Marii, Miros³awa 
  3  Oskara, B³a¿eja 
  4  Joanny, Weroniki 
  5  Adelajdy, Agaty 
  6 Paw³a, Doroty
  7  Ryszarda, Romualda 
  8  Hieronima, Sebastiana 
  9  Apolonii, Eryki 
 10  Jacka, Scholastyki 
  11  Marii, Olgierda
  12  Eulalii, Modesta  
  13  Katarzyny, Grzegorza 
  14  Cyryla, Metodego, WALENTYNKI 
  15  Jowity, Faustyna 
  16  Danuty, Julianny 
  17  Zbigniewa, Aleksego 
  18  Konstancji, Szymona 
  19  Konrada, Arnolda
  20  Leona, Ludomira 
  21  Piotra, Eleonory 
  22  Ma³gorzaty, Marty 
  23  Polikarpa, Izabeli 
  24  Bogusza, Macieja 
  25  Cezarego, Wiktora
  26  Aleksandra, Miros³awa 
  27  Anastazji, Gabriela 
  28  Romana, Makarego
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   1  Mieczys³awa, Marii, NOWY ROK 
  2  Bazylego, Grzegorza 
  3  Danuty, Genowefy 
  4  Anieli, Angeliki 
  5 Szymona, Edwarda 
  6 Kacpra, Melchiora, Baltazara, TRZECH KRÓLI
  7 Rajmunda, Lucjana 
  8 Seweryna, Mœcis³awa 
  9 Marceliny, Juliana 
 10 Jana, Wilhelma 
 11 Honoraty, Matyldy 
 12 Arkadiusza, Czes³awy 
 13 Weroniki, Hilarego 
 14 Feliksa, Krzesimira 
 15 Paw³a, Domos³awa 
 16 Marcelego, W³odzimierza
 17 Antoniego, Jana 
 18 Ma³gorzaty, Piotra 
 19 Henryka, Mariusza 
 20 Fabiana, Sebastiana
 21 Agnieszki, Jaros³awa, Dzieñ Babci 
 22 Anastazego, Dzieñ Dziadka
 23 Ildefonsa, Rajmunda
 24 Franciszka, Felicji
 25 Mi³osza, Tatiany
 26 Tytusa, Tymoteusza
 27 Jerzego, Anieli
 28 Tomasza, Juliana
 29 Franciszka, Zdzis³awa
 30 Martyny, Macieja
 31 Jana, Ludwiki
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SP80WAC nadaje
W tym roku, 26 listo-

pada, w Klubie Krótkofa-
larskim SP3PSM  obcho-
dzono 80. rocznicę zdoby-
cia pierwszego w Polsce 
dyplomu WAC, wydanego 
za przeprowadzenie łącz-
ności ze wszystkimi konty-
nentami.

Otrzymał go Zygmunt Bre-
siński, patron klubu. Z tej 
okazji uruchomiono okolicz-
nościową radiostację o znaku 
SP80WAC, która pracować ma 
od 1 października do 31 grud-
nia. Przeprowadzone łączności 
potwierdzane będą okoliczno-
ściową kartą QSL.

Z okazji jubileuszu klub 
wydał również okolicznościo-
wy dyplom. Aby go otrzymać 
należało w listopadzie przepro-
wadzić łączność ze stacją oko-
licznościową SP80WAC oraz 
przeprowadzić minimum 10 
łączności na falach UKF. Ter-
min nadsyłania zgłoszeń z po-
twierdzeniami upływa z koń-
cem roku. 

Zygmunt Bresiński był 
pierwszym polskim krótkofa-
lowcem, który 29 listopada 
1929 r. zdobył dyplom WAC – 
Worked All Continents, przy-
znawany za nawiązanie łączno-
ści ze stacjami na wszystkich 
kontynentach. Dyplom wyda-
wany jest od 1926 r.

Zygmunt C. Bresiński (1907 
– 1981) urodził się w Poznaniu. 
Ukończył Uniwersytet Poznań-
ski w 1949 r. zdobywając dy-
plom magistra filozofii w zakre-
sie fizyki. W 1959 r. na Poli-
technice Warszawskiej uzyskał 
dyplom inżyniera łączności w 
zakresie elektroakustyki i ra-
diotechniki. W latach 1932 - 33 
ukończył Wyższy Kurs Dzien-
nikarski, a następnie wiele in-
nych. Jeszcze przed wojną był 
m.in. pracownikiem Radia Po-
znań SA, redaktorem czasopi-
sma „Tydzień Radiowy”, sekre-
tarzem Rozgłośni Poznańskiej 
Polskiego Radia, kierownikiem 
działu technicznego.

W latach 50. był starszym 
asystentem Zakładu Fizyki Do-
świadczalnej Uniwersytetu Po-
znańskiego, następnie adiunk-
tem Zakładu Fizyki Teoretycz-
nej, Zakładu Akustyki i Teo-
rii Drgań oraz Katedry Fizyki 
Teoretycznej UAM w Pozna-
niu. Był członkiem i współza-
łożycielem różnych stowarzy-
szeń radioamatorskich i radio-
technicznych. Wychował wielu 
znanych krótkofalowców. Od 
lat 60. do 80. prowadził aktyw-
ną działalność szkoleniową. Do 
końca był aktywny jako nadaw-
ca na KF i UKF. (maja)

O lokalizacji nowego Au-
to Salonu Polody na Piątko-
wie zdecydowano w japoń-
skiej centrali firmy Nissa-
na. O wyborze przesądziło 
duże natężenie ruchu samo-
chodowego na trasie Miesz-
ka I oraz bliskość wielkich 
centrów handlowych i osie-
dli mieszkaniowych.

- Ich mieszkańcy mają od 
początku grudnia po sąsiedz-
ku nowoczesny, dobrze wypo-
sażony salon wyspecjalizowany 
w obsłudze dwóch marek Nis-
san i Mitsubishi. W przestron-
nym dwupiętrowym budynku 
o łącznej powierzchni 1500 m 
kw. prezentowane są najnow-
sze modele obu firm a także 
mieszczą się stanowiska ser-
wisowe. Pod jednym dachem 
klienci maja zapewniony szero-
ki pakiet usług, przeglądy gwa-
rancyjne, naprawy blacharsko-
lakiernicze, klimatyzacji, wy-
miany opon oraz diagnostykę 
silników – zapewnia Andrzej 
Górczyński, rzecznik prasowy 
salonu Nissan Polody.

Salon przy zbiegu ul. Ty-
mienieckiego i Księcia Miesz-
ka I wyrósł w iście japońskim 
tempie. Jego oficjalne otwarcie 
nieco się przeciągnęło, jednak 
nastąpiło 2 grudnia ze wschod-
nim rozmachem. Na Piątkowo 
zjechali licznie dealerzy, przed-
siębiorcy, miłośnicy motory-
zacji oraz przedstawiciele kie-
rownictwa obu japońskich kon-
cernów, którzy zapewniali, jak 
ważnym dla nich rynkiem jest 
Polska, a szczególnie Wielko-
polska. W naszym regionie sa-

mochody Nissana sprzedają się 
bowiem coraz lepiej. Ogromna 
w tym zasługa Andrzeja Polo-
dy, który konsekwentnie od kil-
kunastu z powodzeniem pro-
muje auta tej marki. Jego ro-
dzinna firma posiadała do tej 
pory dwa salony w podpoznań-
skim Przeźmierowie i Kaliszu. 
Otwarcia trzeciego salonu  na  
Piątkowie dokonali przedstawi-
ciele trzeciego pokolenia pań-
stwa Polodych – kilkuletnie 
wnuki, które też wykazują już 
zainteresowanie motoryzacją.

Miłym akcentem podwój-
nych uroczystości – otwarcie 
salonu przypadło bowiem w 
dzień urodzin założyciela firmy 
– były gratulacje i życzenia od 
licznie przybyłych gości. Staro-
sta Poznański Jan Grabkowski 
podkreślił, że wiele firm prze-
nosi się obecnie z Poznania 
do podpoznańskich gmin, na-
tomiast firma Nissan Polody 
jest wyjątkiem. Z Przeźmiero-
wa rusza na podbój Poznania. 
Jej sukcesy  docenili także 
przedstawiciele koncernu Nis-
sana przekazując jej twórcom 
puchar z japońskim DNA. Ta 
nagroda jest najlepszym po-
twierdzeniem, że A. Polody w 
auto salonach udało się zbudo-
wać „drugą Japonię”. (w)

„Druga Japonia”
w Auto Salon Polody


