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Równie młodzi jak... młodzi
Na Piątkowie nie ma zbyt wielu miejsc, gdzie można by urządzać zbiorowe imprezy. Także większe zabawy lub bale karnawałowe. Seniorzy chwalą sobie
więc kluby Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
w których mogą się spotykać i rozmawiać. Na zabawę noworoczną w Osiedlowym Klubie KORONA na Śmiałego szykowano się od listopada. Miejsce na balu zarezerwowali sobie nawet mieszkańcy sąsiednich osiedli.
Zabawa udała się znakomicie, co zobaczyć można na
zdjęciach. (lk)
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MASZ KIJKI? MASZ ZDROWIE!

„PANDERA”

NORDIC WALKING
W KAŻDY PIĄTEK GODZ.10

FIRMA USŁUGOWO - TRANSPORTOWA

ŻURAWINIEC
ZBIÓRKA PĘTLA OS. BATOREGO
ZAPISY 698 030 569

PRZEPROWADZKI – TRANSPORT
UTYLIZACJA MEBLI – LIKWIDACJA MIESZKAŃ,
BIURA
RECYKLING: SPRZĘTU BIUROWEGO – RTV- AGD
Kontakt:
TEL. 500-310-977, 511-801-827
www.pandera.pl
pandera_transport@interia.pl

NZOZ MED-FAMILIA
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
OS. B. CHROBREGO 118, I piętro

Przyjmują lekarze z wieloletnią praktyką
Nasi pacjenci chwalą sobie:
- możliwość leczenia całej rodziny
u jednego lekarza
- możliwość rejestracji na określoną godzinę.
Nadal przyjmujemy deklaracje.
Rejestracja pacjentów telefoniczna lub osobista.

tel. 61 828 30 40
tel. 603 575 834
www.medfamilia.pl
- Organizujemy imprezy
okolicznościowe
Wolne terminy
KOMUNIA 2011

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

www.psm.poznan.pl

LECZENIE: trądziku, łuszczycy,
grzybicy, alergii, chorób skóry,włosów i paznokci, chorób przenoszonych drogą płciową
USUWANIE: kurzajek, brodawek,
kłykcin, włókniaków, naczyniaków, itp.

BISTRO
ALLADYN

NARZUTY DO SYPIALNI
NA ZAMÓWIENIE

codziennie od godz. 8.00
Rejestracja: tel. 601 81 99 26
tel. 61 823 01 63

ul Naramowicka 244
tel. 605 678 885

FIRANKI – BARDZO DUŻY WYBÓR
NISKIE CENY
pościele, koce, kołdry,
ręczniki, bielizna, podomki

obok kliniki weterynaryjnej
i „Netto”

Zapraszamy codziennie
do lokalu
pn.-pt. 11-19; sob. 12-18
mały catering
obiady dla firm

Poznań, os. Przyjaźni 21N/144

TAI-CHI

Zapraszamy na zajęcia:
Os. Sobieskiego 102
Szkoła Podstawowa nr 68
Wtorki i czwartki 17.45 – 18.45

Tel:602-296-252
www.taichi.info.pl
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Z notatnika miejskiego strażnika

♦ W grudniu dyżurni piątkowskiej Straży Miejskiej
Poznania przyjęli 528 zgłoszeń od mieszkańców. Aż
98 z nich dotyczyło spraw
porządkowych, 88 nieprawidłowo zaparkowanych
aut, 52 zakłócania porządku i spoczynku nocnego,
39 bezdomnych i żebrzących a 10 osób pijących alkohol w miejscu publicznym.
♦ Wraz z policjantami z Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Poznań Północ
strażnicy miejscy z Piątkowa przeprowadzili wspólną
akcję kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych.
Odwiedzano te miejsca 37
razy, na miejscu przeprowadzono 20 rozmów prewencyjnych, 2 osoby przekazano
do punktów pomocy socjalnej. W dwóch przypadkach
udzielono pomocy podając
gorącą herbatę.
♦ Na prośbę Zarządu Zieleni
Miejskiej zwiększono czę-

♦

♦

♦

♦

stotliwość patroli w rejonie
parku na Osiedlu Bolesława Chrobrego. Powodem
było uszkodzenie przez nieznanego sprawcę elementu
urządzenia treningowego w
tamtejszym kompleksie do
ćwiczeń fizycznych.
Strażnicy ujawnili trzy przypadki prowadzenia handlu
bez zezwolenia. Prowadzącym je osobom wręczono
mandaty karne.
Sprawdzano też miejsca,
gdzie występują przypadki spożywania alkoholu mimo zakazu, szczególnie w
okolicach placówek handlowych. Jednej osobie nakazano odejście.
Sprawdzano pokrywę śnieżną na marketach, wysokich
blokach i wszystkich szkołach a także czy występują
nawisy śnieżne i lodowe sople. W jednym przypadku
nakazano usunięcie PSM
śniegu i sopli.
11 grudnia skontrolowano
uliczne lampy. W 12 przy-

padkach stwierdzono oblodzenie i zwisające sople lodu. Sporządzono dokumentację fotograficzną, którą
przekazano odpowiedzialnej
firmie „ENEOS”.
♦ W grudniu skontrolowano
też koperty inwalidzkie na
osiedlach: Bolesława Chrobrego, Zygmunta Starego,
Bolesława Śmiałego i Jana
III Sobieskiego. Na 56 kopert nieodśnieżonych było
30, najwięcej na Śmiałego.
O sytuacji powiadomiono
administracje osiedli oraz
Zarząd PSM. Podobnie było z kopertami inwalidzkimi
przy szkołach. Na 16 skontrolowanych aż 9 było nieodśnieżonych.
♦ Skontrolowano też chodniki
wiodące do szkół i wszystkie
były odśnieżone.
♦ W połowie miesiąca strażnicy przeprowadzili pogadanki na temat materiałów
pirotechnicznych w Szkole
Podstawowej nr 34. Łącz-

nie uczestniczyło w nich 247
uczniów.
♦ 21 grudnia funkcjonariuszki
piątkowskiego referatu Straży Miejskiej odebrały słodycze z zaangażowanych w akcję szkół i przekazały je do
Domu Małego Dziecka przy
ul. Swoboda w Poznaniu.
♦ 28 grudnia patrol zrealizował zgłoszenie w sprawie
pasącej się w rejonie nasypu PST od ul. Kurpińskiego do Szymanowskiego sarny. Powiadomiono leśniczego, który zobowiązał się do
podjęcia stosownych działań
w tej sprawie.
♦ Do Straży Miejskiej wpłynęło pismo z zarządu marketu
LIDL przy ul. Obornickiej o
przesunięciu godzin dostaw
dla sklepu tak, aby nie zakłócać spoczynku nocnego okolicznym mieszkańcom. Może zakończy to nocne interwencje strażników wszczynane na skutek telefonów
mieszkańców. (rafa)

Dzik jest dziki. Dzik jest zły?
Najpierw w listopadzie media poinformowały o dzikach żerujących w Naramowicach.
W grudniu dziki zaczęły
pojawiać się regularnie
także na Osiedlu Władysława Łokietka.
Za budynkiem nr 7 codziennie wieczorem i w nocy
żerowały grupy dzików od 6
do 12 sztuk. Żywiły się wysypywanym dla ptaków pokarmem, ryły w ziemi, szukając
korzeni. Bywały agresywne,
zwłaszcza wobec psów. Podchodziły pod okna, skąd fotografowali je nawet mieszkańcy. Dzięki uprzejmości
Administracji Osiedla Władysława Łokietka publikujemy takie zdjęcie.
O fakcie poinformowani zostali: Straż Miejska,
Policja, Wydział Ochrony
Środowiska, Zarząd Zieleni Miejskiej, Polski Związek Łowiecki, Urząd Miejski. W urzędzie zebrał się
w tej sprawie nawet sztab
kryzysowy.
Patrole zmotoryzowane
piątkowskiej Straży Miejskiej codziennie patrolowały teren, informując mieszkańców o zasadach postępowania w sytuacji zauważenia dzików oraz o bezwzględnym zakazie ich dokarmiania. Każdorazowe
zauważenie dzików przez
patrole było zgłaszane leśniczemu.

Funkcjonariusze patrolu szkolnego przeprowadzili rozmowy z dyrektorami i gronem pedagogicznym Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 na Osiedlu Władysława Łokietka
oraz Liceum Zawodowego
przy ul. Rubież 20, z prośbą o przeprowadzenie stosownych rozmów z uczniami. Regularnie patrolowali
też okolice szkół ze względu na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
27 grudnia strażnicy
miejscy przeprowadzili na
Osiedlu Władysława Łokietka kampanię informacyjną,
rozdając 300 ulotek o niedokarmianiu dzikich zwierząt i konsekwencjach związanych z dokarmianiem.
Wcześniej taką akcję ulot-

kową przeprowadzono w listopadzie 2010 r.
28 grudnia strażnicy z
policjantami odbyli wspólny patrol w Naramowicach
i na Osiedlu Władysława
Łokietka. Rozmawiali z kierownikiem piekarni przy
ul. Rubież, informując go o
bezwzględnym zakazie dokarmiania dzików resztkami produktów spożywczych.
Ten zapewnił, że ani sam,
ani nikt z jego pracowników
nie dokarmia dzików. Był
natomiast świadkiem, jak w
okolicy mieszkańcy wyrzucali stare pieczywo z samochodów. I to pomimo informowania ich o zagrożeniach
z tego wynikających.
3 stycznia odbyła się rozmowa z przedstawicielem
Koła Łowieckiego „Ratusz”.
Poinformował on o odstrza-

le, do 15 stycznia, powodujących zagrożenie dla życia
i zdrowia mieszkańców dzików. Odstrzał, dla zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie podjętych działań, zaplanowano z udziałem funkcjonariuszy Policji.
Wiele osób zapyta, czy
musiało się tak stać, czy nie
było innego wyjścia. Okazuje się, że nie bardzo. Wywiezienie dzików w odległe
rejony nie na wiele by się
zdało. Albo by wróciły, albo
– co bardziej prawdopodobne – nachodziły domostwa
i stanowiły zagrożenie dla
innych mieszkańców. Zwierzęta, które przestały się
obawiać ludzi i nauczyły żywić wyrzucanymi odpadkami, zawsze będą tego próbowały. Dlatego tak ważne jest
nieingerowanie w przyrodę.
Jeżeli nie jesteśmy gotowi
przyjąć tych zwierząt do
własnego gospodarstwa, nie
dokarmiajmy ich. A jeśli już
bardzo chcemy im pomagać,
skontaktujmy się z leśniczymi, którzy pożywienie wystawią w lesie z dala od ludzkich siedzib. Wtedy dla tych
zwierząt zrobimy najwięcej
– pozwolimy im żyć w naturalnym środowisku. I nikomu nie będzie później żal
odstrzelonych dzików. Albo
na przykład lisów, które też
są widywane przy śmietnikach na piątkowskich osiedlach. (big)
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Przed nami... rok Metalowego Zająca
Nowe zodiakalne zwierzę horoskopu chińskiego,
nowy władca świata, który
urząd swój będzie sprawować przez chińskich dwanaście miesięcy, to METALOWY ZAJĄC. Zwykli ludzie
horoskopowego opiekuna
nadchodzącego roku nazywają zającem w norze.
Pod rządami tego zwierzęcia będziemy się radować i
smucić od czwartku 3 lutego 2011 r., godz. 10.32
do 22 stycznia 2012 r.,
godz. 15.39 (tak głosi każdy chiński, tysiącletni kalendarz) czasu nie tylko
pekińskiego, lecz z pewnością i naszego. Wprawdzie,

kiedy Chińczycy będą witali Nowy Rok, u nas będzie
zupełnie inna godzina, ale
pamiętajmy, że rok zaczy-

Paczki pełne słodyczy i serca
Tradycyjne spotkanie wigilijne dla dwadzieściorga dzieci
z Osiedla Stefana Batorego odbyło się 20 grudnia w Klubie
Seniora „Batory”. W świątecznie przygotowanych salach klubu, przy pięknie nakrytych i zastawionych słodyczami i owocami stołach usiadły dzieci wraz z opiekunami.
Z niecierpliwością wyczekiwano przyjścia gwiazdora. Po
życzeniach, podzieleniu się opłatkiem nastąpiło śpiewanie kolęd i konkursy dla dzieci. Próbowano świątecznego pieczywa
z jednej z najlepszych pracowni cukierniczych „Elitte”. Wreszcie przyszedł czas na prezenty. Gwiazdor wręczał paczki,
w których znalazły się słodycze, piżamki, książki, gry, kredki i owoce. Dzieci były zachwycone. Sponsorzy cieszyli się
z ich zadowolenia.
Fundatorami paczek byli: Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Rada Osiedla Stefana Batorego i samorząd pomocniczy
Piątkowo Zachód Rady Miasta Poznania. W spotkaniu z dziećmi uczestniczyli m.in. Tomasz Wiśniewski, przewodniczący samorządu pomocniczego, cała rada osiedla z Batorego wraz z
zastępcą kierownika administracji, ksiądz kanonik Jan Lesiński oraz Mirosław Sitarz z Rady Nadzorczej PSM. (maja)

na się w odpowiednim układzie sił yin-yang, a ten będzie taki sam tylko przed
południem, a nie nad ranem czy o innej godzinie.
W końcu Chińczycy witają
nasz Nowy Rok ostatniego
grudnia o swojej północy,
nie zaś o północy europejskiej, afrykańskiej czy amerykańskiej.
O wszystkim tym, a także o prognozach dla każdego na rozpoczynający się
chiński rok, można dowiedzieć się z książki Jacka
Kryga, kulturoznawcy, religioznawcy, filozofa, doktoranta socjologii UAM,
specjalizującego się w za-

gadnieniach związanych z
szeroko rozumianą kulturą
Chin. Na pewno warto też
przybyć na spotkanie z autorem, który prezentować
będzie swoją książkę 9 lutego (środa) o godz. 18 w
sali konferencyjnej w PCK
Dąbrówka. Podczas spotkania będzie można zaopatrzyć się w odpowiednie
amulety oraz kupić książeczkę pt. „2011 – Rok Metalowego Zająca – krótki
podręcznik astrologii chińskiej”. Jej treścią jest prognoza dla poszczególnych
znaków zodiaku na nowy
rok chiński – Rok Metalowego Zająca. (HP)

Sygn. akt KM 1979/09, 1372/09, 66/10, 113/10, 1908/10, 1909/10
(w koresp. podać sygn.)

Poznań, dnia 2010-12-28

OBWIESZCZENIE
O I LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Zbigniew Głowacki - kancelaria komornicza: Poznań, ul. Ratajczaka 26/3,
działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 2011-02-02 o godz. 9:30
w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
przy ul. Młyńskiej la w sali nr 333
odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA lokalu mieszkalnego
położonego w POZNANIU na Os. Władysława Jagiełły 1/11
stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego należącego do: Kempińska Katarzyna i Kempiński Roman (majątkowa
wspólność małżeńska ustawowa).
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 69,10 m kw. położony jest na
parterze 5-cio kondygnacyjnego podpiwniczonego budynku wielorodzinnego. Lokal składa się z 3 pokoi (w tym 1 z wyjściem na balkon), przedpokoju,
kuchni, łazienki, WC. Do przedmiotowego lokalu przynależy pomieszczenie usytuowane w piwnicy. Księgi wieczystej nie założono.
Cena wywołania:
277.725,00 zł
Suma oszacowania: 370.300,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 37.030,00
zł najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem licytacji na rachunek bankowy:
KOMORNIK SĄDOWY ZBIGNIEW GŁOWACKI PKO BP SA I/O w Poznaniu nr 18
1020 4027 0000 1002 0290 3607 podając sygn. sprawy KM 1979/09 (tytułem rękojmi) lub w gotówce na pół godziny przed wywołaniem licytacji w sali Sądu
Rejonowego wskazanej jak na wstępie. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w
upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc).
W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań - Stare
Miasto, ul. Młyńska la, (akta dołączone do sprawy II Co 324/10/6/N), w godzinach urzędowania sekretariatu, tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 13.00
oraz od 14.00 do 15.30 lub w kancelarii komorniczej.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności
na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed wszczęciem licytacji
nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie
wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie służebności i prawo dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą
uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia
się postanowienia o przysądzenia własności.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podani przyczyny.
Komornik Sądowy
Zbigniew Głowacki
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Poznaniak 96 i UKS 12 Batory I zwycięzcami
Turnieju Gwiazdkowo-Noworocznego

Bardzo ciekawy i udany był 3-dniowy Gwiazdkowo-Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej
dla młodzieży gimnazjalnej. Zorganizowany został
przez Sekcję Sportu i Rekreacji Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
W turnieju, który rozpoczął się 28 grudnia, uczestniczyło 28 zespołów grających w dwóch grupach B
i C. Zostały one podzielone na siedem podgrup, z
których – po grach eliminacyjnych każdy z każdym
– najlepsze awansowały do
półfinałów. Z grupy C: Sokół 89 I Poznań, Niewinni
Rawicz, The White, AC Materace, Nurberg TT, Legacy,
RO Podolany i Nowa Wieś.
Z grupy B: Poznaniak 96,
UKS 12 Batory I, Akademia Futsalu, UKS 12 Batory III, Sokół 89 II Poznań,
UKS 12 Batory II.
Z tych zespołów utworzono dwie grupy półfinałowe po trzy zespoły. Z pierw-

szej grupy finalistą został
zespół Poznaniak 96, który
po bardzo zaciętym pierwszym meczu pokonał zespół
UKS 12 Batory III 3:2. W
drugim meczu łatwiej zwyciężył UKS 12 Batory II 4:1.
Z drugiej grupy do finału zakwalifikował się dobrze grający UKS 12 Batory I, który wysoko pokonał Sokoła
II aż 6:1 oraz zespół Akademia Futsalu 5:3.

Jak twierdzili znawcy
piłki nożnej, najlepiej technicznie i taktycznie do turnieju był przygotowany zespół Poznaniaka, w finale
pokonał piłkarzy UKS 12
Batory I 4:1. Wielkie brawa dla drużyny Poznaniaka,
która została niepokonana,
a nieczęsto się tak zdarza
w tego typu turniejach. Najlepszymi strzelcami turnieju zostali Damian Jóźwiak

z Poznaniaka 96 i Grzegorz
Walendowski z Sokoła 89
Poznań. Zdobyli oni po 15
bramek!
Miłym akcentem rozpoczęcia turniejowych zmagań
było wręczenie wszystkim
zawodnikom świątecznych
czekolad. Na zakończenie
turnieju najlepsze zespoły otrzymały z rąk organizatorów puchary oraz nagrody rzeczowe w postaci
sprzętu sportowego. Najlepsi strzelcy otrzymali w nagrodę spodenki piłkarskie.
Turniej zorganizowany w
trakcie rozgrywania meczy
halowych Ligi Piątkowskiej
był dla zawodników z jednej strony rozprzężeniem,
z drugiej zaś mobilizacją
przed dalszymi rozgrywkami. Liga halowa staje się
coraz bardziej ciekawa, a
w każdej z trzech grup wiekowych do mistrzowskiego
tytułu pretendują po cztery zespoły.
Edward Juskowiak
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Laureaci Turnieju Gwiazdkowo-Noworocznego

AC MATERACE

UKS 12 BATORY I

POZNANIAK 96

RO PODOLANY

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Piątkowska Liga Halowej Piłki Nożnej
Tabela po meczach rozegranych 9. 1. 2011 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

GRUPA OPEN
Nazwa drużyny
li.mec.
TRACK ATTACK
11
AC STUDIO
10
FC SUCHE DRZEWCE
11
PI - KO TEAM
10
RO PODOLANY
11
VOLKSWAGEN TEAM
11
AKS BALBINA
11
DRAGONS TEAM
11
FRIENDS
11
CZERWONE DIABŁY
10
BRYGADA POŚCIGOWA
11
BLUE WHITE I POZNAŃ
10
UKS BATORY
9
FALCON DOTEX
11
BLUE DEVILS
11
EL - RAD TEAM
11
HETMANIA POZNAŃ
9
SALOS POZNAŃ
11
NDW POZNAŃ
11
GREEN SQUAD
11
SZALONE KEFIRY
11
BUDOWLAŃCY
11
BLUE WHITE II POZNAŃ
10
FC ORANJE
11
AE CARPE DIEM
11
FC HANDLOWCY
11
JAK WYGRAMY TO FUKSEM
11
FC LADS
11
NISZCZYCIELE BARÓW
10
UPS
11

pkt br.zd. br.str.
30 77
20
28 87
15
28 57
30
25 55
21
25 52
27
24 48
41
22 54
32
21 63
38
21 50
35
20 49
27
18 54
32
18 45
38
17 54
36
16 43
42
15 47
37
15 42
38
15 35
34
15 41
41
15 27
33
13 48
46
12 38
49
10 32
50
9 39
36
9 36
64
8 35
55
6 44
89
5 23
81
3 26
64
0 10
63
-1 17 114

różn. prz./wo
57
72
27
34
25
7
22
25
15
22
22
7
1wo
18
1
10
4
1
0
1wo
-6
2
-11
-18
3
-28
-20
-45
-58 1wo
-38
-53
-97 1wo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

GRUPA B
11
11
10
10
11
10
11
10
10
10
10
10
10
10
GRUPA C
SOKÓŁ 89 POZNAŃ
10
AC MATERACE
9
NIC TU PO NAS
10
NUMBURG TT
9
CHESTERFIELD
10
RO PODOLANY
8
FC NOWA WIEŚ
9
FC LEGACY
10
MIDAS POZNAŃ
9
SMECZ OPEN
9
CHLEB Z PASZTETEM
10
THE WHITE
10
NIEWINNI RAWICZ
10
SML SZALONA SANDI
10
ZŁOWIESZCZE SKÓROKOPY
10
SWEET DREMS
9
DRAGONS JUNIORS
10
RUDE BIZONY
10
POZNANIAK 96
UKS 12 BATORY II
AKADEMIA FUTSALU 96
UKS 12 BATORY I
SOKÓŁ 89 POZNAŃ
RO PODOLANY
DZIKIE SMERFY
UKS 12 BATORY IV
UKS 12 BATORY III
FC PODOLANY
UKS 12 BATORY VI
DA VINCI
SALOS POZNAŃ
UKS 12 BATORY V

28
28
25
24
20
17
16
13
11
10
9
6
0
-4

94
83
72
92
69
41
43
41
46
41
23
37
6
6

21 73
22 61
16 56
22 70
29 40
26 15
40
3
41
0
30 16
54 -13
104 -81
37
0
152 -146
100 -94

27
24
24
24
19
18
17
16
15
13
13
11
10
9
9
4
0
0

64
64
66
62
48
59
44
47
54
40
44
54
35
40
25
19
20
12

23
19
25
21
36
18
39
52
37
34
52
54
45
58
60
57
71
96

41
45
41
41
12
41
5
-5
17
6
-8
0
-10
-18
-35
-38
-51
-84

1wo
2wo
2wo
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Z posiedzenia Rady Nadzorczej PSM

Korekty opłat i odpowiedź dla mieszkańca

Z powodu nie wnoszenia
opłat za użytkowanie mieszkań członkowie Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej na swym grudniowym posiedzeniu postanowili pozbawić członkostwa
21 osób. 3 członków wykreślono z powodu wygaśnięcia
spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego. W stosunku do 2 człon-

ków oczekujących uchylono
podjęte wcześniej uchwały o
wykreśleniu.
Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli informację
na temat wyników ekonomicznych PSM za 10 miesięcy 2010 roku.
W związku z opóźnieniem rozpoczęcia budowy
systemu monitoringu wizyjnego na Osiedlu Stefana Ba-

torego zaistniała konieczność
przesunięcia terminu rozpoczęcia spłaty pożyczki udzielonej osiedlu na budowę systemu ze stycznia 2011 roku
na styczeń 2012, co Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej zaopiniowała pozytywnie. Członkowie Rady zaakceptowali tę korektę.
Następnie członkowie Rady przyjęli plan eksploatacyjny na 2011 rok oraz korekty
opłat za użytkowanie lokali
na Osiedlu Marysieńki. Od 1
stycznia 2011 roku wzrosną
opłaty z tytułu podatku od
nieruchomości za budynek
i działkę oraz opłaty za wieczyste użytkowanie działek.
Wszystkie te koszty są niezależne od Spółdzielni.
Członkowie Rady rozpatrzyli też pismo mieszkańca
Osiedla Bolesława Chrobrego 8, który miał wątpliwości, czy koszty napraw wind
w wysokich budynkach są fi-

nansowane przez ich mieszkańców, czy też przez mieszkańców innych niskich budynków. Komisja Rewizyjna
Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z ewidencją księgową
prowadzoną w Spółdzielni
stwierdziła, że koszty związane z naprawami i remontami księgowane są na kontach poszczególnych budynków, co jest zgodne z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. Omówiono też stan
konta funduszu remontowego budynku nr 8. Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu pisma
mieszkańca i przeanalizowaniu tematu podtrzymała stanowisko Komisji Rewizyjnej i
zaakceptowała treść odpowiedzi dla mieszkańca.
W ostatnim punkcie programu, sprawach organizacyjnych, zaplanowano harmonogram prac Rady Nadzorczej i jej komisji w styczniu 2011 roku. (maja)

Sportowe ferie z PSM

Sportowe ferie z PSM

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
Os. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA

Gimnazjum nr 12
Os. STEFANA BATOREGO

Sekcja Sportu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wraz z Administracją Osiedla Władysława Łokietka zaprasza wszystkich chętnych do udziału w zajęciach sportoworekreacyjnych organizowanych w ZSO nr 5 na Osiedlu
Władysława Łokietka. Zajęcia będą odbywać się od 31. 1.
2011 do 11. 2. 2011 w godzinach 9.00 – 13.00.
W ramach zajęć proponujemy:

Sekcja Sportu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych organizowanych w Gimnazjum nr
12 na Osiedlu Stefana Batorego. Zajęcia będą odbywać
się od 31. 1. 2011 do 11. 2. 2011 w godzinach 9.00
– 13.00.
W ramach zajęć proponujemy:

gry i zabawy rekreacyjne;
zajęcia z piłki koszykowej;
zajęcia z piłki siatkowej;
zajęcia z piłki nożnej;
zajęcia z tenisa stołowego
Pamiętaj, wstęp na wszystkie zajęcia
tylko z legitymacją szkolną!!!
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH!!!

gry i zabawy rekreacyjne;
zajęcia z piłki koszykowej;
zajęcia z piłki siatkowej;
zajęcia z piłki nożnej;
zajęcia z tenisa stołowego.
Pamiętaj, wstęp na wszystkie zajęcia
tylko z legitymacją szkolną!!!
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH!!!
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Na Osiedlu Stefana Batorego

Od śniegu do elewacji
skor, zastępca kierownika
osiedla – planujemy przegląd i naprawę małej infrastruktury osiedlowej i wymianę uszkodzonych chodników przy budynkach 23,

roku. Będzie to już ostatnie
piątkowskie osiedle objęte
okiem kamer.
Podobnie jak na innych
osiedlach, tak i na Batorego, największą bolączką

Blok 44 zyska nową elewację

Gdy rozmawialiśmy
na początku stycznia w
Administracji Osiedla
Stefana Batorego największym problemem
było odśnieżanie osiedla. Szczególnie nowej
części Batorego, gdzie ze
względu na zwartą zabudowę nie ma gdzie składować dużej ilości śniegu. Administracja zmuszona była go wywozić na teren wskazany
do tego celu przez miasto. Czynne były za to
z powodzeniem dwa lodowiska przy blokach
8 i 75.
- Po uporaniu się z zimą – zapewnia Janusz Pi-

Boiska przy 7 będą mieć nową nawierzchnię

Osiedlowy rynek zdobi choinka

24 i 25. Chcemy też pokryć
profesjonalną nawierzchnią
boiska do koszykówki przy
budynku nr 7.
Obecnie realizowana jest
budowa monitoringu osiedlowego, który definitywnie zostanie ukończony w
sierpniu 2011 roku. Do tego czasu w zasięgu kamer
znajdą się obie części osiedla. Umowa na instalację
60 kamer została podpisana w listopadzie ubiegłego

Wielkie o(d)garnianie
Grudzień i początek
stycznia
upłynął
wszystkim pod znakiem
śniegu. Na Osiedlu
Władysława Łokietka śnieg zgarniany był regularnie z dachu pawilonu, w którym
mieści się sklep i
administracja osiedla. A co robiono
ze zwałami śniegu? Odgarniał go
regularnie caterpillar. (wo.)

mieszkańców jest niedobór
miejsc parkingowych. Na
wiosnę z terenów zielonych
administratorzy będą starali się wygospodarować kolejne miejsca postojowe.
Jeśli chodzi o większe inwestycje, to planowana jest
naprawa elewacji budynku
nr 44. Są tam liczne uszkodzenia, pęknięcia styropianów oraz algi porastające
nawierzchnię, co można zobaczyć na zdjęciu. (maja)

Półkolonie także
na Batorym
Rada i Administracja Osiedla
Stefana Batorego planują dofinansować półkolonie na terenie
Gimnazjum nr 12. W takiej formule półkolonie odbędą się na osiedlu po raz pierwszy. Trwać będą
od 31 stycznia do 4 lutego.
Dla dzieci z Piątkowa zaplanowano gry detektywistyczne, zabawy na świeżym powietrzu, wyjście
na basen, do kina, na łyżwy i majsterkowanie. Codziennie uczestnicy zjedzą też obiad w szkole. Informacje na temat turnusu zostały wywieszone na osiedlu oraz w
szkole. (maja)
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Jedyny w Poznaniu, absolutnie otwarty...
„Turniej Wierszy o Pierścień Dąbrówki”
po raz piąty zorganizował Klub Literacki w
Piątkowskim Centrum Kultury. Wzięło w nim
udział 38 twórców. Jurorem był Stefan Pastuszewski, redaktor „Akantu”, świetny pisarz
i prezes Instytutu Wydawniczego „Świadectwo”, były poseł i więzień PRL-u. Przyjechali
także poeci spoza Poznania i grupa młodzieży niepełnosprawnej pod opieką Katarzyny
Jeziółkowskiej.
Zgodnie z formułą otwartego konkursu
startowali uczniowie i osoby dorosłe, starsze;
debiutanci, członkowie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Związku Literatów Polskich.
Nagrody ufundowali: Poznańska Spółdzielnia
Mieszkaniowa, artysta plastyk Mariola Kalicka („Chleb dla Poety”), artysta plastyk Kazimierz Rafalik („Pierścień Dąbrówki” oraz
dwie rzeźby wyróżnienia), dr Jan Majewski
z apteki „Pod złotym lwem” (liquor benedictinorum), Tadeusz Stirmer („Kielnia Tadeusza”) oraz Jadwiga Czarna.

Nagrodę główną zdobył wiersz Barbary
Kęcińskiej–Lempki.
Piosenka dla matki
inspirowana wierszami Stanisława Balińskiego
Majowy deszcz w zapachu bzów
i płyt chodnika szarość
przywiodły mnie pod tamte drzwi
cofnęły moją starość
Już skrzydła kokard wznoszą mnie
po schodach, drugie piętro,
już kuchni blask, kaflowy piec,
dzieciństwo odemknięto.
I lampy cień kołysze się
i z zamyślenia budzi.
Skądś znam ten dom i kuchnie znam
i cienie tamtych ludzi.
Za stołem dzieci siedzą w krąg,
przy kuchni pani blada,
za oknem pachnie maj i deszcz
„Słyszycie dzieci? Pada”
Ja znam tę panią, znam ten głos:
to przecież moja mama
odległa o pięćdziesiąt lat
a przecież taka sama.
Tam siedzą bracia, a tu ja
wpatrzona w szkolny zeszyt
i zegar tyka w serca takt,
czas jeszcze się nie spieszy.
I patrzę szepcząc „Chwilo trwaj!”
I wiem, że chwila minie,
choć w złotym świetle lampy
zastygnie jak w bursztynie.

I szumi deszcz, kołysze bzy,
co pachną jak poemat
I szukam wciąż i patrzę w krąg,
choć wiem, że drzwi już nie ma.
Barbara Kęcińska-Lempka, dziennikarka i poetka, pracowała w „Expressie Poznańskim” i „Dzienniku Poznańskim”. Jest autorką cyklu reportaży o Poznaniu i jego mieszkańcach. Współpracowała z radiem i telewizją. Laureatka wielu nagród poetyckich,
m.in. Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego „Sen o Karpatach” (druga nagroda) i
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im.
Łucji Danielewskiej (pierwsza nagroda w roku 2009). Jest członkiem Klubu Literackiego
„Dąbrówka” i współzałożycielką Salonu Artystycznego im. Jackowskich.
W turnieju prezentowano wiersze rymowane, tradycyjne i pisane nowocześnie.
Wszystkie prawdziwe, spod serca. Kapitan
Marian Osada wręczył opiekunowi Klubu
Literackiego, z okazji jubileuszu, statuetkę
zwycięskiej bogini – Nike. Nagrodę główną
Konkursu – „Pierścień Dąbrówki” wręczył
osobiście wiceprezes Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Michał Tokłowicz, który w pięknych słowach gratulował twórcom i
współorganizatorom imprezy. Wyróżnienia I
stopnia zdobyły w konkursie wiersze Jolanty
Szwarc i Krystyny Wojciech–Ratajczak (rzeźby Kazimierza Rafalika), Bogumiły Janickiej
– „Chleb dla Poety” (rzeźba Marioli Kalickiej),
Stanisława Szwarca – liquor benedictinorum,
Omira Sochy („Kielnia Tadeusza”)
Bogumiła Janicka
***
Stałam w punkcie Ziemi
Objęłam sobą Ciebie
Środek Nieba
Spojrzałam na gwiazdę
pomyślałam o nas
Powiedziałam Kocham
Objęłam też Boga
I cały Wszechświat
podróżując z Tobą po nieboskłonie
Omir Socha
navigare necesse est, vivere non est
necesse
(fragment)
właściwie to wszystko jedno
można zacząć od dowolnie wybranego
zdania
od jakiegokolwiek ruchu, gestu, przemilczenia
i zacząć od nowa to samo
narodzenia życie śmierć
czy też poemat

Krystyna Wojciech – Ratajczak
Ikona
Piszę pierwszą ikonę
Tworzę mego Stwórcę
Wiatry, zachody
I wschody słońca
Migdałowe oko księżyca
Twarda ręka mroku
Aureola
Ścieżka
Złota
Od sosnowych igieł
Mokra od szronu
Prosto do nieba
Jolanta Szwarc
Cud
Nie mogę spojrzeć sobie w oczy.
Widzę zawsze tylko część siebie.
A to ręce niespokojne,
a to nogi, które szłyby do celu
i bez celu
pchają się jedna przez drugą,
a to brzuch wysunięty przez lordozę,
a to piersi falujące oddechem.
Nie widzę pleców.
Nie widzę głowy.
Tylko czubek nosa widzę,
jak strzelę zeza.
Innych mogę obejść w koło
i zobaczyć od stóp do głów.
Czytać z ich oczu
i pić z ust.
Sobie spojrzeć nie potrafię w oczy.
I bardzo dobrze. To jest cud.
Stanisław Szwarc
Pszczoła
(fragment)
Leżała w zagłębieniu po oknem
tramwaju,
tyłem do kierunku jazdy.
Kosmate łapki brązowe bez pyłku
złożyła bezradnie.
Wepchnął ją wiatr przypadkowy,
wciągnął zapach perfum kłamliwy,
a może po prostu przecięły się tory
lotu
i tramwajowe, jedynie słuszne.
Wyróżnienie drugiego stopnia uzyskali:
Sebastian Szlinka, Szymon Ratajczak, Maria
Ciążela, Jolanta Pawełczyk, Róża Łakatosz,
Tadeusz Stirmer, Edyta Kulczak. Stefan Pastuszewski zwrócił też uwagę na teksty: Urszuli Janowskiej, Andrzeja Szmala i Katarzyny Jeziółkowskiej.
Jerzy Grupiński

warsztaty
dla osób
bezrobotnych

warsztaty
50+

warsztaty
dla
kobiet

Doradca
zawodowy

Kluby IDEA to miejsce rozwoju osobistego i profesjonalnego
wsparcia zawodowego. To kluby w których ka¿dy znajdzie coœ
dla siebie!

Psycholog: wtorek 16.00-18.00
Doradca zawodowy: wtorek 18.00-20.00
Prawnik: œroda 18.00-20.00
Wiêcej informacji: 618521643, 618223833

PCK D¥BRÓWKA

Doradca zawodowy: poniedzia³ek 16.3018.30
Prawnik: czwartek 16.00-18.00
Specjalista ds. rynku pracy: czwartek
13.00-14.30
Wiêcej informacji: 618521643, 616303328

ODK ORBITA

Psycholog: œroda 18.00 -20.00
Specjalista ds. rynku pracy: poniedzia³ek
14.00-15.00
Wiêcej informacji: 618521643, 618223833

ODK BAJKA

Zajêcia rêkodzie³a dla dzieci (7-12 lat)
„Zaczarowany kuferek”: czwartek 16.0017.00
Teatr tañca dla dzieci (7-12 lat): czwartek
17.30-18.30
Warsztaty rozwojowe dla kobiet: (wiza¿,
florystyka, bi¿uteria) czwartek 19.00-21.00
Wiêcej informacji: 618521643, 618223833

PCK D¥BRÓWKA

Zajêcia rêkodzie³a dla dzieci (7-12 lat)
„Zaczarowany kuferek”: œroda 16.00-18.00
Teatr tañca dla dzieci (7-12 lat):
poniedzia³ek 16.00-17.00
Warsztaty rozwojowe dla kobiet: (wiza¿,
florystyka, bi¿uteria) pi¹tek 16.00-18.00
Wiêcej informacji: 618521643, 616303328

ODK ORBITA

Zajêcia rêkodzie³a dla dzieci (7-12 lat)
„Zaczarowany kuferek”: pi¹tek 16.00-17.00
Teatr tañca dla dzieci (7-12 lat):
poniedzia³ek i œroda 16.00-17.00
Warsztaty rozwojowe dla kobiet: (wiza¿,
florystyka, bi¿uteria; cykl rozpocznie siê w
lutym)
Wiêcej informacji: 618521643, 616303317

ODK BAJKA

Doradca zawodowy zaplanuje twoj¹ œcie¿kê rozwoju i zaproponuje
cykl warsztatów lub szkoleñ.
Poradnictwo
Zajêcia animacyjne
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Prosto z miasta

A może by tak na odwrót?
W ramach inwestycyjnego ożywienia Poznań będzie
chyba jedynym miastem na
świecie, które zafunduje sobie dwa nowoczesne wiadukty prowadzące donikąd.
Okazałe obiekty mają stanowić ważne elementy tzw.
trzeciej ramy komunikacyjnej. Jednak „rama” jest na
razie w głowach projektantów i miejskich włodarzy.
Jeśli powstanie, to dopiero
za parę dobrych lat. A do
tego czasu poznaniacy będą
mogli podziwiać konstrukcje przypominające chyba
nawet trochę łuki triumfalne. Jakie sukcesy, takie łuki.
Najdziwniejsze jednak, że
inwestowanie sporych milionów w nieprzydatne na razie
obiekty ma spore uzasadnienie. Projekty są zaawansowane i ich zmiana spowodowałaby utratę unijnego dofinansowania i niedotrzymanie terminów zakończenia

inwestycji. Ponadto, gdyby
jednak pan Bóg i budżet
pozwolił na budowę trzeciej
ramy, to znów narzekalibyśmy na przebudowę newralgicznych skrzyżowań, a tak
wiadukty będą już gotowe.
Mogą spokojnie czekać na
lepsze czasy.
Kiedy jednak one nadejdą dla Poznania? Czy aby
już nie minęły? Początek
roku to zwykle okres podsumowań i sporządzania
różnych rankingów. Renomowana firma audytorska
przyjrzała się największym
11 polskim miastom i wyniki powinny dać do myślenia
gospodarzom naszego grodu. Wprawdzie pod względem wielkości PKB nasze
miasto jest na drugim miejscu, jednak daleko za Warszawą. Wyprzedzamy nieznacznie Katowice oraz Kraków, Wrocław i Trójmiasto,

które jednak wykazują się
w ostatnich latach znacznie większymi wzrostami innych wyników. Porównanie
wskaźników spycha nasze
miasto na odległe miejsce.
Pod względem kapitału jakości życia zajmujemy dopiero
ósmą pozycję. Jeśli jednak
w tej klasyfikacji przewodzi
Białystok przed stolicą, to
należy do niej podchodzić z
dużą ostrożnością. Ale lekceważyć też nie można.
Tym bardziej że ostatnie
nieudane poznańskie starania o organizację ważnych
imprez – igrzyska młodzieżowe czy miano europejskiej
stolicy kulturalnej – potwierdzają odczucie niedosytu i
braku pomysłu na Poznań.
Bazowanie na ideach XIXwiecznej pracy organicznej
czy przedsiębiorczości i gospodarności chyba już nie
wystarcza w XXI wieku. Po-

znań traci impet, znamiennym tego dowodem jest podupadanie dwóch jego wizytówek: zakładów Cegielskiego
i Międzynarodowych Targów
Poznańskich, które rozmieniają się na drobne niewiele
znaczące imprezy. Nowych lokomotyw napędzających miasto jakoś nie widać.
Jedynym pomysłem na
zaradzenie tym problemom
jest zwiększanie nakładów
na promocję miasta. Mamy
kosztowne koncerty i filmik
za parę milionów i logo kojarzące się z mrożoną żywnością. Zwolennicy inwestowania w promowanie Poznania, powinni pamiętać
że przede wszystkim trzeba
mieć co promować. Najpierw
więc udoskonalić „produkt”
Poznań, a dopiero potem go
promować. Tymczasem postępujemy jakby odwrotnie.
WIST

Poznań w czasach królów „piątkowskich”

Czasy Szczodrego (1058–1079)
Bolesław Szczodry,
czyli Śmiały, to władca,
który swoją aktywnością polityczną niewiele
miał wspólnego z Poznaniem i Wielkopolską. Po
najeździe czeskiego księcia Brzetysława w 1038
roku dzielnica była tak
zniszczona, że książę Kazimierz Odnowiciel, który
na czele niemieckich rycerzy przywrócił chrześcijaństwo, nie bardzo miał skąd
sprawować swe rządy. Stąd
gwałtowny wzrost roli grodu krakowskiego. Jedynym
mocnym, akcentem wielkopolskim w życiu jego syna,
Bolesława, była koronacja
na króla Polski w katedrze
gnieźnieńskiej, w Boże Narodzenie, 25 grudnia 1076
roku. Czy otrzymał całość
ziem polskich, czy tylko
dzielnicę (jego brat, Władysław Herman, rządził na
Mazowszu) – do dziś nie
wiadomo.
Jako władca rzeczywiście był śmiały i prowadził

aktywną politykę zewnętrzną, połączoną m.in. z wyprawami zbrojnymi na Węgry
(1060) i na Ruś, gdzie osadzał na tronach przychylnych sobie władców. Na zachodzie umiejętnie wykorzystywał konflikt między cesarzem Henrykiem IV i papieżem Grzegorzem VII. W
wyniku opowiedzenia się po
stronie tego drugiego, osiągnął koronę.
Polityka ta doprowadziła jednak do ostrego konfliktu wśród rycerstwa i
możnowładców. Bolesław
zarządził drakońskie kary wobec niewiernych żon
rycerzy przebywających za
granicą u boku króla. A że
sam nie należał do osób
unikających uciech cielesnych i nie zwykł się liczyć
ze zdaniem innych, dał pretekst do powstania możnowładczej opozycji. Jednym
z jej przywódców był biskup krakowski Stanisław
ze Szczepanowa. Ostatecznie doszło do sądu i wyro-

ku, w którym król skazał biskupa na poćwiartowanie.
Zachowanie to, niesłychane w owych czasach, spowodowało powstanie (chętnie do dziś podtrzymywanej) legendy o św. Stanisławie, zamordowanym jakoby przez króla osobiście, na stopniach ołtarza.
Opowieść o białych orłach
pilnujących szczątków zabitego biskupa, o cudownym zrośnięciu kawałków
rozrąbanego ciała – miało być zapowiedzią zjednoczenia państwa polskiego
– ale w oczach kronikarzy,
którzy tę opowieść rozgłaszali. A kościół na Skałce
w Krakowie i sarkofag św.
Stanisława w katedrze wawelskiej, są dziś, obok katedry w Gnieźnie, ośrodkiem
kultu dwóch patronów Polski: świętych Wojciecha i
Stanisława.
Wydarzenia krakowskie
doprowadziły do otwartego
buntu możnowładców i wymuszenia na królu wyjaz-

du z Polski. Jeszcze na Węgrzech Bolesław próbował
akcentować swą wyższość
nad miejscowym władcą.
Ale jednak losy Bolesława
po opuszczeniu ziem polskich otacza legenda. Zmarł
2 lub 3 kwietnia 1081 lub
1082 roku w Ossiachu w
Karyntii, incognito, jako
milczący, pokutujący zakonnik. I tam został pochowany, choć istnieje teoria skłaniająca się ku przeniesieniu
szczątków króla do Tyńca
pod Krakowem.
Dodajmy, że przydomek
Szczodry (Largus) nadano
Bolesławowi być może jeszcze za życia albo krótko po
śmierci i takim jest przedstawiony w kronice Galla.
Śmiały pojawił się dopiero
w jednym z późnych pocztów królów i książąt polskich – zapewne pod wrażeniem metod działania.
Zatem poprawnie powinno się o nim mówić jednak
Szczodry.
Marek Rezler
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Procent dla Niesiemy Nadzieję
Zbliża się czas rozliczeń z fiskusem. Wielu z nas wie już, na jaki cel
przeznaczyć 1 procent podatku, ale są i tacy, którzy jeszcze o tym nie zdecydowali. Czasem warto rozejrzeć się wokół? Może ktoś blisko nas potrzebuje naszego drobnego wsparcia. Jedną z takich „naszych wielkopolskich“ organizacji jest Fundacja Niesiemy Nadzieję www.niesiemynadzieje.pl Od października 2009 jest organizacją pożytku publicznego.
Fundacja opiekuje się dziećmi chorymi na choroby zagrażające życiu, między innymi na mukowiscydozę czy zanik mięśni i dziećmi dializowanymi, czekającymi na przeszczep nerek. Na co dzień wolontariusze opiekują się kilkudziesięcioma najbardziej potrzebującymi rodzinami z województwa wielkopolskiego oraz lubuskiego. Z Państwa wpłat
dofinansowują zakup lekarstw, pomagają w zakupie innych niezbędnych w leczeniu i rehabilitacji środków. Przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy wszyscy wspólnie przygotowują paczki z żywnością oraz środkami czystości, by dostarczyć je do około 100 potrzebujących rodzin.
Wolontariusze, oprócz pomocy rodzinom chorych dzieci, starają się
sprawiać jak najwięcej radości swoim małym przyjaciołom, aby chociaż na chwilę mogły zapomnieć o swojej chorobie i związanych z nią
trudach dnia codziennego. Starają się organizować również czas wolny
dla rodziców ciężko chorych dzieci, aby dać im możliwość oderwania
się od ich ciężkiej codzienności.
Jeżeli Państwo jeszcze nie zdecydowali o wpłacie swojego 1 procentu, to serdecznie prosimy by wesprzeć działalność Fundacji Niesiemy Nadzieję, dokonując wpłaty na konto:
nr KRS 0000264888
39 1160 2202 0000 0000 8139 6488
Fundacja Niesiemy Nadzieję
ul.Traugutta 34
61-514 Poznan
Z góry bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu Podopiecznych.
(af)

W antrejce na ryczce

Gdzie na święta?
Grzechu przepadł w wyborach, Zdzichna nie cołkiem była zadowolona, no bo tero ten brękot będzie się nią interesował. I zaczło się, bo jak ino wróciła od fryzjera, to tak się wydarł, że już
chciała golnąć do Krychy. Ale uczapliła się na ryczce i zaczła blyrwami przewracać zez złości.
- Zdzichna, tobie cołkiem wew gorze się pomojtało. Po co ci
wew kłakach te czerwone paski? – zapytał – Co, chcesz wziąć
udział w castingu na wokalistkę Ich Troje?
- Taka tero moda – wygęgała Zdzichna. A ty, co zez tym castingiem na radnego? Nie wybrali ciebie nawet wew tych niebieskich ślepiach.
Ale jak tak już sobie blubrali, to Zdzichna zaczła o świętach. Bo
jak to ma być, oni poknają się do dzieciorów, czy gzuby do nich.
Grzechu na samą myśl dostał trzęsionki, bo przecież z tymi
szaranami można gila dostać. Zdzichna zamyśliła się, przynajmniej
wyglądała że myśli, w końcu pado, że ona świąt nie wyprawia i
pojadą do dzieciaków. Grzechowi to nie było na rękę, bo tero ci
młodzi cięgiem się odchudzają, chcą być szlank. Jedzenie będzie
lajt – ohyda. Do tego ćmików nie polą, gorzałki też nie piją, będzie tam siedział jak jako tuleja.
Ale Rychu mu podpowiedział, że niech se flaszeczkę gdzieś wetko, a potem cichcem se glugnie. Tak i zrobił.
Halina Płoszyńska
Nasi stali Czytelnicy pamiętają zapewne perypetie Grzecha i
Zdzichny z drukowanego w Echu Piątkowa wiele miesięcy cyklu felietonów Haliny Płoszyńskiej pod wspólnym tytułem „W antrejce pod
ryczką”. Teraz publikujemy nowe felietony Halszki o dalszych dziejach rodziny „W antrejce na ryczce”. Książka pod tym samym tytułem ukaże się na wiosnę 2011 roku.

Gabinet Weterynaryjny
Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób
psów i kotów,
chirurgia, czipowanie
i wystawianie paszportów
Os. B. Śmiałego, ul. Wachowiaka 10,
tel. 61 825 55 61
Czynny codziennie w godz. 9 – 19
soboty 14 – 17, niedziele 15 - 17

Rozwijalnia potencjału osobistego
Noworoczne postanowienia
Postanowiłam ponownie odejść od koła równowagi, by skoncentrować się na chwilę na temacie, który pojawia się u wielu z nas
w związku z nastaniem nowego roku. Myślę tu o noworocznych
postanowieniach, które składamy sobie samym, solennie obiecując,
że tym razem wytrzymamy. Jednak większość z nas wcześniej czy
później wraca do starych nawyków.
Z czego to wynika? Czy może być inaczej?
Zacznijmy od tego, czym jest nawyk. Jest to coś, co wykonujemy automatycznie, czyli nieświadomie. Jeżeli chcemy go zmienić,
do tego potrzebne są 2 kroki: najpierw trzeba go sobie uświadomić, a następnie zamienić na taki jaki chcemy poprzez świadome
działanie. Nawyk zastępujemy go nowym nawykiem – tylko w ten
sposób może się to odbyć.
Ostatnio zostałam zainspirowana do zrobienia osobistego kalendarza. W zwykłym kalendarzu zaraz na pierwszych stronach
wkleiłam zdania, cytaty i afirmacje (pozytywne zdania na temat
siebie i swojej przyszłości), które mnie inspirują, dodają otuchy i
wzmacniają od strony mentalnej moje działania. To, co ważne, to
wkleiłam również moje cele na rok 2011, wyrażone poprzez zdanie: „Jestem wdzięczna za” i tu w trybie oznajmującym w czasie
teraźniejszym i w pozytywny sposób (bez słowa: „nie”) wpisałam za
co. Na przykład, jeśli myślimy o zmianie samochodu, to nasz cel
mógłby brzmieć: „Jestem wdzięczna za nowy samochód marki…,
którym cieszę się od lipca 2011 r.). By marzenie stało się celem,
należy wpisać datę, kiedy planujemy realizację celu oraz opisać
jak najdokładniej to, co zamierzamy osiągnąć. Dodatkowo warto
wypisać marzenia i długoterminowe cele, by czytać je codziennie i
wyobrażać sobie siebie samych po ich osiągnięciu.
Jak zjeść słonia? Najlepiej kawałek po kawałku. I tak właśnie
powinniśmy podejść do naszych postanowień, wprowadzając je w
życie małymi krokami, a nie poprzez całkowitą rewolucję, gdyż małe zmiany po pewnym czasie zaowocują zmianami dużymi. Chińskie przysłowie mówi: „Ten, kto kroczy powoli, zajdzie daleko” –
zamiast dokonywać rewolucji w swoim stylu życia i z króla życia
w jednej chwili zamienić się w mnicha tylko po to, by po dwóch,
trzech tygodniach załamać się i powrócić do dawnych przyzwyczajeń, zastosujmy metodę wprowadzania stopniowych, niewielkich,
nieomalże niezauważalnych poprawek.
Pamiętajmy iż radykalne zmiany możemy porównać do diety –
im są one bardziej rygorystyczne, im mniej jest w tym przyjemności, tym większa jest z czasem pokusa, by odłożyć je na bok; stąd
nie zapomnijmy w naszym planie zmian zaplanować nagrody za
osiągnięcie kolejnego (małego) celu w kierunku pozytywnych zmian.
Skupiajmy się na pozytywnych stronach, a nie na negatywnych,
gdyż negatywne przyciąga negatywne, a pozytywne przyciąga pozytywne. Zastosujmy metodę kaizen, co w języku japońskim oznacza
stałe ulepszanie, poprawianie czegoś. Kaizen polega na wprowadzaniu niewielkich poprawek i dzięki temu ulepszaniu jakości dowolnej dziedziny życia.
Weźmy na przykład strefę finansów. Mała poprawka, dzięki której zatrzymamy w kieszeni jeden grosz dziennie, w skali roku oznaczać będzie zaoszczędzenie prawie czterech złotych. Mało?
Wprowadźmy dziesięć podobnych poprawek, a zaoszczędzimy czterdzieści złotych rocznie. Wprowadźmy ich trzysta sześćdziesiąt pięć
— a dostrzeżemy sens filozofii kaizen.

Nina Olszewska
Centrum Rozwoju Potencjału
Osobistego Harmonia,
www.centrumharmonia.pl

„Echo Piątkowa”
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna
Zapraszamy do reklamy

Tel. 822 78 57, 0 601 56 87 32

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

1 II 2011 o godz. 1800 (wtorek) „Przystępuję do Ciebie...” Spotkanie z
poezją i prozą Marii Ciążeli, Alicji Kubiak, Jolanty Pawełczyk.
15 II 2011 o godz. 1800 (wtorek) Nowe twarze w literaturze. Prezentacja debiutów książkowych: Jakub Sajkowski – „Ślizgawki”, Omir Socha
– „Barok postindustrialny” (seria „Zeszyty poetyckie” pod red. Dawida
Junga). Omówienie – Mikołaj Bogajewicz.
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CZĘŚĆ
ROŚLINY

KOBIETA
Z
RAJU

ZAPAŚNIK

14

INTERWAŁ
MUZYCZNY

IMIĘ
TOSI

Wygrała
z Echem

TUZ

Hasło krzyżówki z numeru 1 brzmiało: „Do siego roku”. Nagrodę książkową otrzymuje Maria Kowalczyk z Os. Jana III Sobieskiego 6.

BÓG SŁOŃCA

7

PLAC
TARGOWY

PNĄCZE

6

MIASTO W BELGII
LUB LEPSZA PRACA

ZAPORA

9
TERCET

KOMICZNA
POSTAĆ

MIEJSCE
SCHRONIENIA

PTAK

8
SZEF

1
REPREZENTACYJNY
POKÓJ

MARKA
ŻARÓWEK

CZĘŚĆ
KOŚCIOŁA

12

SZTUCZNA
SKÓRA

HUMORKI
5
MA KOTA

ZWIERZĘ
DOMOWE

KOŃCZY
MODLITWĘ

POSTAĆ
KARCIANA

3

OKRES
W
DZIEJACH

MIARA
POWIERZCHNI

11

SSAK
LUB
KOMBAJN

KAMIEŃ
SZLACHETNY

4

ŚPIEWANIE
SAMOGŁOSKI

- Jasiu, dlaczego wypracowanie napisane jest pismem twojego taty?
- Bo pisałem jego długopisem.
- Jasiu, nie zbliżaj się do klatki z tygrysem – mówi ojciec
w zoo.
- Tato, przecież nic mu nie
zrobię...

DŹWIĘK
GAMY

SYSTEM
RZĄDÓW
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Książkę można odebrać
w redakcji (pok. 81) w poniedziałki w godz. 16.3017. Rozwiązanie dzisiejszej
krzyżówki, wystarczy hasło, prosimy przesyłać na
adres redakcji „Echa Piątkowa”: 60-681 Poznań, Os.
B. Chrobrego 117.

O ZMARŁYM

Krzyżówka nr 2

1
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8

9 10 11 12 13 14

2
ZACZYNA
ALFABET

DRZEWO
OZDOBNE

10

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). Ale fest blubranie i dylanie ze starą wiarą ci się szykuje. Ino zaś na tych balangach za frechownie se nie poczynaj, bo jeszcze w kalafę zarobisz i poruty se narobisz.
BYK (21.04 - 21.05). Warto wykorzystać zimowe dni na rajzę w
góry abo do jakich ciepłych krajów. Z takiego lofrowania i blubrania z
nową wiarą mogą wyniknąć całkiem fifne pomysły.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Wew robocie ani zez sąsiadkami za
wiela nie blubraj ani tyż się nie staluj. Uważaj, by jakie mądre cię nie
przekabaciły, bo możesz na tym stracić sporo bejmów.
RAK (22.06 - 22.07). Bez te ciągłe reformy wew robocie i porzundki w domu można w nerwicę popaść. Ale zaś lepiej daj se trochę
luzu i zabierz famułę do sklepu abo na jakie słodkie.
LEW (23.07 - 22.08). Nie ma się co borchać na śnieg i mróz, zimą to przecież normalne. Lepiej więc pomyśleć o jakim wygibie ze znajomą wiarą i trochę podylać wew tym karnawale.
PANNA (23.08 - 22.09). Bez to świąteczne nygusowanie ino bebech ci rośnie, a kabza pustoszeje. Zamiast leżeć odłogiem, lepiej bierz
się do chapania wew robocie i zorgowania bejmów.

WAGA (23.09 - 22.10). Z tego ciągłego glapienia się wew telewizor abo komputer nic dobrego nie wyniknie. Możesz ino zdrowie przenorać i poruty wśród znajomej wiary se narobić.
SKORPION (23.10 - 22.11). Szykują się fest wojaże po ciepłych
krajach abo chociaż jakie szkolenie wew robocie. Ino się tam nie staluj
i bacz byś zdrowia i bejmów nie przenorał.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Na propozycje fest interesów abo nowej roboty spojrzyj uważnie. Z szumnych zapowiedzi może bowiem niewiele wyniknąć, a zaś ino popadniesz w tarapaty.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Warto się przyłożyć do akuratnego pozałatwiania wszelkich spraw urzędowych. Porzundek w kwitach
musi być, a zaś potem wszystko będzie już proste i łatwe.
WODNIK (21.01 - 20.02). Ady przestań już bręczeć na wszystko
i wszystkich . Jesteś szportowny szczun, masz fifa do wielu rzeczy i jak
się akuratnie przyłożysz, kabza wnet będzie pełna.
RYBY (21.02 - 20.03). Po świątecznych balangach uzbierało się
wew chałupie wiele zbyrów i klamotów, które najlepiej wyćpnąć na gemyle a wew pokojach i szafonierkach zaprowadzić porzundek.

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, Os. B. Chrobrego 117, pokój 81, e-mail: echopiatkowa@o2.pl. Dyżur
red. poniedziałki 16.30 - 17.00. Druk: Drukarnia Colgraf. Nakład 3000 egz.
Przedruk z Echa Piątkowa dozwolony wyłącznie z podaniem źródła. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do opracowania
redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów.
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Dwa tygodnie turnieju na Łokietka
AUTO ZAGÓRSKI, a na trzecim DRUŻYNA KACPRA.
Wszystkie zespoły, które zajęły miejsca od pierwszego do trzeciego otrzymały medale, dyplomy i wiele
atrakcyjnych nagród rzeczowych: torby sportowe, getry piłkarskie, plecaki, piłki i drobny sprzęt sportowy.
Nagrody i medale wręczali
Katarzyna Norman, wicedyrektor ZSO nr 5, Rafał
Kupś, przewodniczący Rady Nadzorczej PSM, oraz
Aleksander Meyza, kierownik administracji osiedla
Łokietka.

Sto rozegranych spotkań, podczas których
strzelono 597 bramek,
średnio po 6 na mecz –
takie są statystyki jubileuszowego X Gwiazdkowego Turnieju Halowej
Piłki Nożnej rozgrywanego w dniach od 4 do 18
grudnia w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 5
na Osiedlu Władysława
Łokietka.
W turnieju wystartowało 40 zespołów, które grały w czterech grupach wiekowych: A (roczniki 1998 i

młodsi), B (1995 i młodsi),
C (1991 i młodsi) oraz D
(wszyscy pozostali).
Ostatecznie w kategorii
A zwyciężył zespół POZNANIAK I, drugi był POZNANIAK II przed SP-3. W kategorii B pierwsze miejsce zajął
POZNANIAK, drugie CHŁOPAKI NIE PŁACZĄ, a trzecie
GIM-10. W kategorii C najlepszą okazała się drużyna
Z.S.BUDOWLANYCH, drugie były LESZCZE, a trzeci
OBROŃCY KRZYŻA. W grupie D wygrali DOPALEJROS,
na drugim podium stanęli

Organizatorami tego
bardzo udanego turnieju
byli: Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja i Rada Osiedla Władysława Łokietka oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5. (tm)
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Pastorałka na rynku i w szkole
była nadzwyczajnym wydarzeniem. Duża w tym zasługa pomysłodawczyni i
głównej animatorki, katechetki Pauliny Celki. Ciekawy scenariusz i scenografia były jej autorstwa.
A jakie wrażenie robił tłum
artystów, uczniów i nauczycieli... Zresztą, zobaczyć to
można na zdjęciach. (emzetka)
Fot. – Maria Zielińska

W tym roku już po
raz drugi uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 34 na Osiedlu
Bolesława Śmiałego wystawili swoją Pastorałkę
na Starym Rynku w ramach Betlejem Poznań-

skiego. Mimo siarczystego mrozu, atmosfera i serca były gorące! Było to w
piątek, 17 grudnia, a kilka
dni później przedstawienie
można było obejrzeć w holu szkoły.
Pastorałka w tym roku

Codziennie 2 wybrane dania

ZA PÓŁ CENY
Ahmed Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,
tel. (61) 822-35-05
Ahmed Przeźmierowo 1 obok Intermotelu,
tel. (61) 816-10-63, 500-700-748

