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lat jestem oczarowana barwą, człowiekiem, naturą,
malarstwem naskalnym.
Pani Rozalia należy do
Związku Polskich Artystów
Malarzy i Grafików w Warszawie. Została także odznaczona medalem Wiceprowincji
Polskiej Misjonarzy Oblatów
Maryi Niepokalanej we Francji, Belgii i Luksemburgu oraz
Medalem Honorowym „Polonia Semper Fidelis”.
Jej prace malarskie zobaczyć można na wystawach w wielu polskich miastach, między innymi Poznaniu, Krotoszynie, Śro-

Obawy

cych stosowanych technik
malarskich.
Na stałe obrazy Rozalii
Nowak gości galeria w Vaudricourt we Francji. Niektóre z nich znajdują się również w Kaplicy Zwiastowania kościoła Notre Dame
des Mineurs w Waziers. W
tym roku Rozalia Nowak zaprezentowała swoje prace
podczas wystawy indywidualnej na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Artystka odkryła w
sobie także niezwykłą wrażliwość na słowo, które prowokuje i drażni jej twórcze

Malarka barw z „Dąbrówki”
dzie Wielkopolskiej, Zakopanem, Ustce czy Warszawie. Warto przypomnieć,
że malarka przygotowała
także wystawę „Kobieta jesienna”, towarzyszącą uroczystości 40-lecia Klubu
Literackiego „Dąbrówka”,
prowadzonemu przez Jerzego Grupińskiego, członka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Ciepłe barwy
prac, nawiązujące do natury, przyciągały ciekawskie
spojrzenia gości i prowokowały ich do zadawania autorce wielu pytań dotyczą-

Artystka Rozalia Nowak i jej malarski świat.

Rozalia Nowak od wielu lat mieszka w Poznaniu,
ale pochodzi z malowniczych okolic Ostrowca Świętokrzyskiego. Niezwykły koloryt tego miejsca, kraina
beztroskiego dzieciństwa i
moc bezustannie żywych
wspomnień – to elementy,

które wyzwoliły w niej malarską pasję.
- Czerpię ze źródeł duchowych, jak i przyrody –
nieskończenie żywej i płodnej w sztuce – twierdzi artystka. – Zajmuję się portretem, pejzażem, tkaniną, rysunkiem. Od najmłodszych

Eliza

zmysły. Stąd w jej mieszkaniu pojawia się coraz więcej
kartek papieru, na których
zamiast malarskich wizji
dostrzec można poezję. Są
i sukcesy: autorka w roku
2006 została laureatką wyróżnienia I stopnia w II Międzynarodowym Konkursie Poezji organizowanym przez „Polish American Poets Academy”
w amerykańskim Wallington.
Okazuje się, iż malarstwo i
poezja mają więcej ze sobą
wspólnego, niż można by podejrzewać.
Anna Kokot
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RADCA PRAWNY
- rozwód, podział majątku, alimenty
- spadki, darowizny, testamenty
- nieruchomości, lokale, odszkodowania

tel. 601 999 570
Poznań, os. Jana III Sobieskiego 36 lok. 15
Konieczne umówienie terminu spotkania

PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA

Ƒ STOMATOLOGIA ESTETYCZNA –

WYBIELANIE ZĘBÓW
- ODBUDOWA ZĘBÓW NA WŁÓKNIE SZKLANYM

DOCIEPLANIE. Na Osiedlu Władysława Łokietka w szybkim tempie
docieplane są budynki 5 i 6.

Ƒ ENDODONCJA – ENDOMETR
Ƒ CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
Ƒ PROTETYKA – INLAY, ONLAY, LICÓWKI

CERAMICZNE,
KORONY PEŁNOCERAMICZNE I PORCELANOWE, MOSTY, PROTEZY
SZKIELETOWE, ACETALOWE ORAZ PROTEZY AKRYLANOWE
CAŁKOWITE I CZĘŚCIOWE REFUNDOWANE PRZEZ NFZ

OKRES OCZEKIWANIA NA PROTEZY AKRYLANOWE
– OKOŁO MIESIĄCA
PLAC GRZYBOWY 10, gm. SUCHY LAS

- 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

GABINET TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY
www.terapiapedagogicznapoznan.pl

tel. 508-318-576
Aerobik dla kobiet w każdym wieku!
Gimnastyka, Streching, Pilates
Piątkowskie Centrum Kultury Dąbrówka

FIRANKI – BARDZO DUŻY WYBÓR
NISKIE CENY
 pościele,  koce,  kołdry,
 ręczniki,  bielizna,  podomki
NARZUTY DO SYPIALNI
NA ZAMÓWIENIE

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

PRZEPROWADZKI – TRANSPORT
PANDERA - FIRMA US ŁUGOWO- TRANSPORTOWA

*pełna usługa załadunku i wyładunku
*zabezpieczenie ładunku na samochodzie
*możliwość dostarczenia kartonów
*zamówienia wyceniane bezpłatnie u klienta (Poznań i okolice)
*przewóz mebli antycznych oraz pianin
*transport samochodami dostawczymi z windą załadowczą
*likwidacje przedmiotów gabarytowych z mieszkań
PROMOCJE W POZNANIU I OKOLICACH -zadzwoń

Wtorki, 18-19
941 898

- Organizujemy imprezy
okolicznościowe
Wolne terminy
KOMUNIA 2012

Kontakt: 600

Poznań, os. Przyjaźni 21N/144
obok kliniki weterynaryjnej
i „Netto”

codziennie od godz. 8.00

 Przeprowadzki prywatne i firmowe
 Sprzedaż kartonów przeprowadzkowych
 Usługi transportowe (pianina)
 Przenoszenie mebli
Kontakt Tel. 61 843 91 61 lub 668 23 24 55
www.123przeprowadzki.pl

i sprawdź osobiście!

500-310-977 lub 511-801-827, e- mail : pandera_transport@interia.pl

Rejestracja: tel. 601 81 99 26
tel. 61 823 01 63

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

BISTRO
ALLADYN

Nasi pacjenci chwalą sobie:

WTOREK, CZWARTEK 14.30-21.00, ŚRODA 10.00-14.30,
PIĄTEK 16.00-21.00, SOBOTA 10.00-16.00

ul Naramowicka 244
tel. 605 678 885

Przyjmują lekarze z wieloletnią praktyką

tel. 508 358 186 & 61 8116 153

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

NZOZ MED-FAMILIA
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
OS. B. CHROBREGO 118, I piętro
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Koniec lata w Złotym Liściu

Członkowie Klubu Seniora Złoty
Liść rozpoczęli nowy sezon klubowy.
Z tej okazji w klubie nie zabrakło dobrej muzyki, serniczka, wspomnień z
wakacji i wyśmienitych humorów wywołanych spotkaniem w pełnym składzie. Na początek sezonu, w którym
szykuje się wiele atrakcji, seniorki zaktywizowały zarówno ciało podczas spotkań z gimnastyką, jak i umysły podczas pełnych humoru rozgrywek kalamburowych.
Złoty Liść postanowił we wrześniu
kontynuować swoje wycieczki krajoznawcze. 19 września panie udały się
na zwiedzanie Torunia. Mimo że pogoda nie dopisywała, podróżniczki obeszły wokół piękną starówkę toruńską,
a w czasie największej ulewy skryły się

w Muzeum Piernika. Tam poznały historię tej przepysznej wizytówki miasta, upiekły swoje własne, pamiątkowe pierniki i zakupiły słodkości, które na następnym spotkaniu w klubie
wzbogacały snute wspomnienia o minionej wycieczce. Zapał wędrowniczek
rozproszył chmury, pozwalając suchą
nogą odwiedzić pozostałe zakamarki
rodzinnego miasta Mikołaja Kopernika, a podczas drogi powrotnej do autobusu wpadały ostatnie promyczki
letniego słońca.
21 września seniorki pożegnały
swą ulubioną, choć w tym roku nierozpieszczającą, porę roku, organizując w
siedzibie klubu spotkanie słowno-muzyczne z Januszem Waścińskim i jego twórczością. Bogata treść utworów
pana Janusza, oraz bluesowy akompaniament gitarowy zachwyciły seniorki,
które już szykują się na kolejne spotkanie z autorem.
Jesień zawitała w progi klubu, jednak jak na Złoty Liść przystało kolejna pora roku to kolejne wyzwania i
pomysły do zrealizowania. Październik
klub rozpoczął od warsztatów psychologicznych na temat higieny snu, zajęć plastycznych oraz przygotowań do
Dni Seniora.
Zapraszamy wszystkich seniorów
z Poznańskiej Spółdzielni Mieszkanio-

wej do współtworzenia i korzystania z
oferty Klubu Złoty Liść mieszczącego
się na Os. Władysława Łokietka 6c.
Spotykamy się w poniedziałki i czwartki w godzinach 17.00 - 20.00.
Marta Mentecka

Bez grzybowych rewelacji ale wesoło
Zawody o puchar kierownika Osiedla Bolesława Śmiałego to ostatnie
wspólne spotkanie w tym
roku członków koła wędkarskiego 168 „Chrobry”.
Zawody zaplanowano na
8 października w Zatomiu Nowym na jeziorze
Piaskowe. Ze względu na
piękno Puszczy Noteckiej
i jej zasobność w grzyby
postanowiono połączyć je
z grzybobraniem.
Biorąc pod uwagę odległość oraz fakt że były to ostanie zawody, wędkarze postanowili połowić sobie 5 godzin

metodą spinningowo-żywcową. Umożliwiając w tym czasie grzybiarzom napełnienie
koszy. Po ceremonii powitania zawodników oraz gości
wędkarze i grzybiarze wyruszyli realizować swoje cele.
Rewelacji w grupie wędkarzy nie było. Po pięciu godzinach łowienia do wagi zgłoszono kilka szczupaków oraz
okoni. Komisja po zważeniu
i zmierzeniu przedstawiła oficjalne wyniki.
Pierwsze miejsce zajął Łukasz Karolczak (2060 pkt.),
drugie Maciej Urbaniak (1165
pkt.), trzecie Mieczysław

Korcz (1160 pkt.), czwarte
Bartosz Piasecki (820 pkt.),
piąte Janusz Marcinkowski
(760 pkt.), szóste Tadeusz
Bekas (740 pkt.). Największą
rybą zawodów był szczupak
mierzący 67 cm. złowiony
przez Łukasza Karolczaka.
Po emocjach ogłoszenia wyników na zawodników czekał
tradycyjnie posiłek w postaci
smakowitej grochówki serwowany bezpośrednio z kuchni
polowej. Posilonym i zrelaksowanym zawodnikom prezes Piotr Wągrowski wręczył
nagrody sponsora w postaci
pucharów oraz bonów towarowych. Natomiast nagrodą
za największa rybę była statuetka oraz wędzisko spinningowe ufundowane przez
Jednostkę Pomocniczą Miasta Poznania Osiedle Piątkowo i wręczone przez Annę Bekas.
Wśród grzybiarzy rewelacji też nie było. Przeważały
tradycyjnie podgrzybki. Największym grzybem okazała
się kania, za którą znalazca otrzymał w nagrodę bu-

tlę szampana. Ogólnie udany sezon trzeba teraz podsumować na zebraniu sprawozdawczym i nakreślić plan
działania na rok następny na
miarę naszych możliwości finansowych. Zrealizowanie tegorocznych zamierzeń było
możliwe dzięki sponsorom,
czyli Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, radom i administracjom osiedli: Stefana
Batorego, Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego
oraz wspomnianej Jednostce Pomocniczej Miasta Poznania Osiedle Piątkowo. Za
okazaną pomoc zarząd koła 168 „Chrobry” w imieniu
członków koła składa serdeczne podziękowanie. (piow)
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Z notatnika miejskiego strażnika


Służby dyżurne piątkowskie
go referatu Straży Miejskiej Poznania przyjęły we
wrześniu 363 zgłoszenia od
mieszkańców. Najwięcej dotyczyło nieprawidłowo zaparkowanych samochodów
(191) oraz spraw porządkowych (73).


Strażnicy wręczyli 2 mandaty za prowadzenie handlu bez zezwolenia, za prowadzenie handlu w miejscu
zabronionym udzielili dwóch
pouczeń. 21 razy interweniowali w przypadkach spożywania alkoholu pomimo zakazu, szczególnie w obrębie
placówek handlowych. Usunęli spod sklepów 35 osób.

We wrześniu strażnicy skon
trolowali 8 taksówek, w których nie stwierdzono żadnych uchybień.

Odwiedzili 21 miejsc zna
nych z bytowania bądź grupowania się bezdomnych.
Tyleż samo przeprowadzili rozmów prewencyjnych z
osobami tam przebywającymi. W przypadku siedmiu
osób strażnicy doprowadzili do udzielenia im pomocy
medycznej. Z pomocy socjalnej nikt nie chciał skorzystać, za to 7 nietrzeźwych
osób zostało przewiezionych
do Izby Wytrzeźwień.

57 to liczba kontroli psów,

czy zostały zaczipowane
przez swoich właścicieli.

1 września strażnicy udzie
lili asysty, współpracując z pracownikami Zarządu Dróg Miejskich i firmy
sprzątającej podczas comiesięcznej kontroli przystanków Poznańskiego Szybkiego Tramwaju i przejść podziemnych. Kosze uliczne wymagają opróżnienia i konserwacji.

2 września funkcjonariusze

otrzymali zgłoszenie o po-

jazdach parkujących na kopertach p.poż. i na terenach
zielonych na Osiedlu Bolesława Chrobrego 20. Patrol
założył dwie blokady na koła aut zaparkowanych na kopertach, ukarał też dwóch
kierowców.

Tego samego dnia skontro
lowano parkowanie na Osiedlu Jana III Sobieskiego
4-5 w miejscach niewyznaczonych do tego. Na cztery
pojazdy założono blokady,
a kierowców ukarano mandatami.

Strażnicy wspólnie z poli
cjantami z Komisariatu Policji Poznań Północ odbywali wzmożone patrole Osiedla
Bolesława Chrobrego, zwracając szczególną uwagę na
spożywanie alkoholu, dewastacje oraz zakłócanie ciszy i
spokoju. Na wniosek Szkoły
Podstawowej nr 17 z Osiedla
Bolesława Chrobrego także
teren szkoły i jej okolice objęto szczególnym nadzorem
w postaci zwiększonej liczby patroli.

6 września strażnicy otrzy
mali informację o wodzie
wyciekającej z hydrantu
przy pływalni na Osiedlu
Stefana Batorego. Potwierdziwszy zgłoszenie, patrol
wezwał Aquanet do usunięcia usterki. Następnie ustalił, że było to złośliwe uszkodzenie urządzenia. Ponieważ kamery monitoringu
nie obejmują tego terenu,
nie ustalono sprawcy.

Dyżurny otrzymał zgłosze
nie o nietrzeźwym mężczyźnie leżącym na klatce schodowej w budynku 5A na
Osiedlu Bolesława Śmiałego. Po udzieleniu pierwszej
pomocy wezwano pogotowie
ratunkowe, którego lekarz
zlecił przewiezienie mężczyzny do Izby Wytrzeźwień.

Uszkodzona studzienka kanalizacyjna przy rondzie w pobliżu wieży
telewizyjnej. Zrobił to prawdopodobnie samochód ciężarowy, jednak
sprawcy nie wykryto. Miejsce zabezpieczono (o wypadek i złamanie nogi
czy ręki nietrudno). Powiadomiono odpowiednie służby i na koniec września studzienkę naprawiono. Na zdjęciu Roman Szuba z Piątkowa.

Kilka dni później podobne
zgłoszenie na Osiedlu Bolesława Chrobrego 41 i podobny rezultat – po zbadaniu
przez lekarza 32-letni bezdomny został przewieziony
do Izby Wytrzeźwień.

W Zespole Szkół nr 112

przy ul. Obornickiej w klasach początkowych i gimnazjalnych patrol szkolny przeprowadził pogadanki na temat podstawowych przepisów ruchu drogowego, jak
zachować się napotkawszy
obcą osobę lub agresywnego psa.

15 września funkcjonariu
sze otrzymali zgłoszenie, że
na Osiedlu Stefana Batorego właścicielka pozostawiła psa przywiązanego do
latarni. Po czipie ustalono
jej adres. Pies został oddany właścicielce w obecności
zięcia. Ze względu na sędziwy wiek pani odstąpiono od
ukarania jej.

We wrześniu strażnicy skon
trolowali posesje, sprawdzając czy właściciele mają umowy na wywóz nieczystości
płynnych i stałych oraz prawidłowo oświetlone numery porządkowe. Za wykryte nieprawidłowości na właścicieli domów nałożono 32
mandaty.

16 września funkcjonariusze

otrzymali zgłoszenie o osobach rzucających z rurociągu ciepłownika kamieniami
w tramwaj na trasie pomiędzy ulicami Szymanowskiego a Kurpińskiego. Przybywszy na miejsce, nikogo już
nie zastali. Zauważyli natomiast brak zabezpieczenia
kraty wejściowej. Zgłosili to
firmie PEC, która wejście
zabezpieczyła.


17 września zgłoszono de
wastację placu zabaw na
Osiedlu Bolesława Śmiałego
przy szkole 34. Na widok patrolu młodzież uciekła. O incydencie powiadomiono dyrekcję szkoły.

Strażnicy otrzymali infor
mację o psie, z wyglądu zbliżonym do ras agresywnych,
błąkającym się koło bloku
37 na Osiedlu Bolesława
Śmiałego. Wezwali pracownika schroniska, który zabrał psa. Zapobiegli być może w ten sposób pogryzieniu
przechodniów.

19 września Straż Miejska

zwróciła się o przeprowadzenie naprawy uszkodzonej
studzienki wód opadowych
przy skrzyżowaniu ulic Hulewiczów i Stróżyńskiego.
Wydział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej 22 września wymienił uszkodzoną
pokrywę.

Pracownicy Złotego Gro
sza zawiadomili, że przebywa u nich kobieta, która mówi, że się zagubiła.
Funkcjonariusze zabrali ją
do swojej placówki, gdzie
ustalili dane osobowe i zawiadomili rodzinę. Odebrała ją córka, której zasugerowano wprowadzenie
jakiegoś oznaczenia, na
przykład opaski na rękę z
numerem telefonu.

Patrol otrzymał zgłoszenie

od dyżurnego o próbie włamania do samochodu na
Osiedlu Bolesława Śmiałego. Włamywacza, który wybił szybę w samochodzie i
próbował nim odjechać, ujęto na gorącym uczynku. Na
miejsce wezwano patrol policji, który przejął sprawcę. (rafa)

Przy garażach na ul. Wojciechowskiego i Zana bałagan usunięty
został na koszt miasta, czyli podatników. W resztkach budowlanych nie
znaleziono niczego, co pozwoliłoby ustalić sprawcę. Otrzymałby pełen
wymiar kary, czyli mandat 500 zł i oczywiście nakaz natychmiastowego
usunięcia śmieci. Na zdjęciu widoczna funkcjonariuszka referatu Piątkowo, Agnieszka Prauzińska.
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Dwie grupy już zakończyły turniej

Tegoroczne rozgrywki Piątkowskiej Ligi Piłki Nożnej na boiskach
otwartych pierwsi zakończyli piłkarze grupy B
(roczniki 1995-1997) i
piłkarze grupy C (roczniki 1992-1994).
W grupie B od początku rozgrywek dało się zauważyć sześć wyróżniających się zespołów: TG Sokół Poznań, UKS Batory I,
UKS Batory II, FC Nowa
Wieś, RO Podolany i Akademia Futsalu. Wśród tej
czołowej szóstki należało
spodziewać się zwycięzcy
tej edycji piątkowskiej ligi.
Największe szanse dawano
Sokołowi Poznań i dwóm
spośród sześciu zespołów
UKS z Batorego: pierwszemu i drugiemu zespołowi.
Jak się okazało, mistrzem

w tej grupie został zespół
UKS 12 Batory I, który w
bezpośrednim meczu po
zaciętej grze pokonał największego rywala Sokoła
Poznań 3:2. Wynik ten
miał decydujący wpływ na
tytuł najlepszego zespołu
edycji 2011. W końcowych
meczach również piłkarze
UKS Batory spisali się tak
jak na mistrzów przystało. Pokonali drużynę Akademia Futsalu 5:0 i takim
samym wynikiem drużynę
Nowa Wieś, a w ostatnim
meczu pokonali zespół RO
Podolany 8:3. Drugie miejsce – jak mówią biegacze –
rzutem na taśmę zdobył zespół TG Sokół Poznań, pokonując zespół, który zdobył trzecie miejsce – UKS
12 Batory II aż 6:2. Na
czwartym miejscu zakoń-

Kapitan Batorego I odbiera puchar od Andrzeja Słabęckiego

czył rozgrywki zespół RO
Podolany, na piątym – Nowa Wieś, na szóstym Akademia Futsalu. Najlepszym
strzelcem bramek w tej grupie okazał się Dominik Studziński z Sokoła Poznań,
który zdobył 41 goli.
W grupie C na tydzień
przed zakończeniem ligi
świetnie spisujący się od
początku rozgrywek zespół
AC Materace zapewnił sobie tytuł mistrzowski na rok
2011, a w ostatnim meczu
pokonał po dobrej grze zespół Smecz Open 4:2, zdobywając w sumie 51 punktów i imponujący stosunek
bramkowy 130:38. Drugie
miejsce wywalczył zespół
TG Sokół Poznań, mając
46 punktów i bilans bramkowy 90:38. Trzecie miejsce
zajął zespół Młode Wilki,
43 punkty, stosunek bramkowy 100:50. Czwarte miejsce zdobył zespół Wieszaki, 42 punkty, 107 bramek
strzelonych, 55 straconych.

Czołową piątkę zamyka zespół Smecz Open, który wywalczył 40 punktów z bilansem bramkowym 78:60. Pozostałe zespoły grały słabiej
i nie przekroczyły dwudziestu punktów.
Po zakończeniu ostatnich meczów Andrzej Słabęcki, kierownik Sekcji
Sportu i Rekreacji Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wspólnie z organizatorami ligowych rozgrywek podsumowali tegoroczne zawody w obu grupach, a
najlepszym zespołom, w zależności od zajętych miejsc,
wręczyli puchary oraz nagrody rzeczowe w postaci
sprzętu sportowego. Najlepsi strzelcy bramek otrzymali pamiątkowe statuetki i
sprzęt sportowy. W grupie
B był to Dominik Studziński, Sokół Poznań (41 bramek), w grupie C Tomasz
Pawełczak, strzelec 39 bramek.

Najlepszy strzelc gr.C - Tomasz Pawełczak

Najlepszy strzelec gr. B - Dominik Studziński

Edward Juskowiak
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Na Osiedlu Władysława Łokietka

Turniej streetballu oraz freestyle Lipka i Baranka

AND1 Basket Music
Tour 2011, czyli turniej
koszykówki ulicznej odbył się 8 października na
boiskach Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr
5 w Poznaniu. Impreza
była pierwszym etapem

tour’u organizowanego
przez firmę AND1 oraz
agencję PLEJ.
Boiska zaroiły się młodymi ludźmi biorącymi udział
w turnieju, zgłosiło się 25
drużyn, które w kategoriach OPEN oraz JUNIOR

POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

PIĄTKOWSKA LIGA
HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
ZAPISY - EDYCJA 2011/ 2012
MECZE ROZGRYWANE BĘDĄ W SZKOŁACH
NA OBCH, OSB
PODZIAŁ NA GRUPY WIEKOWE:
GRUPA B – roczniki 1996-1998 (rozgrywa 5 zawodników),
GRUPA C – roczniki 1993-1995 (rozgrywa 5 zawodników),
GRUPA D – OPEN - roczniki 1989-1992 (rozgrywa 5 zawodników),
GRUPA E – OPEN - roczniki 1988 i starsi (rozgrywa 5 zawodników),
Wykaz zgłoszeniowy powinien zawierać:
- imię i nazwisko, datę urodzenia;
- adres zamieszkania, nr telefonu;
- podpis rodziców (gr. B - C), oraz personalia minimum 1
opiekuna zespołu.
Wpisowe od drużyny za całą ligę (sezon: jesień, zima)
łącznie wynosi:
gr. B – 160 zł (z Piątkowa), 200 zł (pozostali);
gr. C – 200 zł (z Piątkowa), 250 zł (pozostali);
gr. D- OPEN” - 400 zł (z Piątkowa), 500 zł (pozostali);
gr. E- OPEN” - 600 zł (z Piątkowa), 750 zł (pozostali);
INFORMACJE I ZAPISY DO 28 PAŹDZIERNIKA 2011 r.
w POZNAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
na Osiedlu Bolesława Chrobrego 117, p.81:
Od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 13, tel. 61-827-22-81;
Telefon kontaktowy – 662-142-707 ,
e-mail: sport@psm.poznan.pl

PIERWSZE MECZE JUŻ OD 5 LISTOPADA
ZAPRASZAMY DO GRY!!!
www.psm.poznan.pl

walczyły o główne nagrody.
Zwycięzca mógł być jednak
tylko jeden. Najlepsi okazali
się Sound of Game w kategorii OPEN mężczyzn, Sweet Sixteen w kategorii JUNIOR mężczyzn oraz ekipa
Twoja Stara wśród kobiet.
Poza samymi rozgrywkami uczestnicy turnieju
powalczyć mogli w konkursach rzutów za 3 punkty
i wsadów. W tych dziedzinach bezkonkurencyjni okazali się Adam Niepoń (konkurs rzutów za 3 pkt.) oraz
Jakub Molewski (konkurs
wsadów).
Największą jednak atrakcją imprezy okazał się przygotowany przez Rafała „Lipka” Lipińskiego i Tomasza
„Baranka” Barana pokaz
streetballu. Panowie połączyli efektowne wsady „Lipka” z niesamowitym freestylem „Baranka”. Warto

również zaznaczyć, że poznańska impreza była turniejem kwalifikacyjnym do
Mistrzostw Wielkopolski w
Streetballu organizowanych
przez Stowarzyszenie Streetball Polska, dlatego finaliści sobotniego turnieju zagrali dalej w finale w
Poznaniu o tytuł Mistrza
Wielkopolski w koszykówce ulicznej.

Filip Majewicz
Fot. – Natalia Śniatała
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KALENDARIUM PSM
27 października - zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM
2 listopada

- Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN
PSM

3 listopada

- Komisja Członkowsko-Samorządowa RN
PSM

15 listopada

- Komisja Rewizyjna RN PSM

24 listopada

- zebranie plenarne RN PSM

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Korekty opłat, stawek i okresu spłaty pożyczki

Wrześniowe (29.) posiedzenie Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
rozpoczęło się od rozpatrzenia spraw członkowskich.

Zarząd
przedstawił
członkom Rady informację
na temat wyników ekonomicznych za siedem miesięcy tego roku. Choć zaległości czynszowe w lokalach
mieszkalnych wzrosły o 4,1

procent a z lokali użytkowych o 4,4 proc., a z rozliczeń zimnej wody wynikały niedobory na osiedlach:
Bolesława Śmiałego, Władysława Łokietka, Stefana
Batorego, Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego,
to wyniki gospodarki zasobami mieszkaniowymi na
osiedlach były dodatnie. Na
osiedlach zmniejsza się liczba mieszkańców. Według
stanu na 31 lipca osiedla
zamieszkiwało o 494 osoby
mniej niż na koniec minionego roku. Od stycznia do
lipca do Spółdzielni wpłynęło 154.780 zł z tytułu dodatków mieszkaniowych; co
miesiąc korzystało z nich
średnio 114 osób. Zadłużenie Bazy Boranta wynosi
już blisko 300.000 zł i – jak
mówili członkowie Rady –
trzeba coś z tym zrobić.
Następnie członkowie
Rady podjęli uchwały zatwierdzające plany eksploatacyjne osiedli Jana III Sobieskiego, Bolesława Chrobrego i Bolesława Śmiałego
na przyszły rok. Zatwierdzili nową wersję planu eksploatacyjnego na 2012 rok dla
Osiedla Władysława Łokietka. Uchwalili również korekty opłat za użytkowanie
lokali w budynkach wysokich na Osiedlu Jana III Sobieskiego. Skorygowali też
miesięczną stawkę eksploatacyjną na Osiedlu Władysława Łokietka. Uchwalili też, w związku z zakończeniem termomodernizacji, korekty opłat za użytkowanie lokali w budynku
nr 4 na Osiedlu Władysława Łokietka.
Następnie podjęli uchwały w sprawie korekty opłat
za użytkowanie lokali w
PSM oraz zmieniającą okres

spłaty pożyczki zaciągniętej
przez Osiedle Jana III Sobieskiego na dofinansowanie kosztów modernizacji
poziomów zimnej wody w
wysokich budynkach. Spłata nastąpi w 60 równych ratach miesięcznych, począwszy od stycznia 2012 r.
Rada uchwaliła również
zmiany w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki
zasobami mieszkaniowymi i
ustalania opłat za używanie
lokali. Wprowadzono możliwość ustalania kosztów
dźwigów w oparciu o powierzchnię mieszkania. Nie
będzie to dotyczyło budynków, gdzie wszystkie mieszkania są odrębnymi własnościami. Na koniec skorygowano opłaty za gaz w
budynku nr 16 na Osiedlu
Zygmunta Starego.
Rada po dyskusji spośród
zgłoszonych ofert wybrała
uprawnioną firmę, która
zbada sprawozdanie finansowe za 2011 rok. Będzie
nią Przedsiębiorstwo Usługowe Ekspertyz i Doradztwa Finansowo-Księgowego
„FIN-RACH” Sp. Z o.o. z
Piły. (woj)
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Na Batorego wiele nowego

60 kamer i pawilon
zastępczynią Renatą Michałowską starają się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i jak
najsprawniej gospodarować
na osiedlu.
- Jestem z nim związany od ponad 20 lat i znam
wszystkie dobre strony osiedla a także doskwierające lokatorom problemy. Te-

raz odpowiedzialność za ich
rozwiązywanie spada przede
wszystkim na mnie – mówi.
Cieszą więc inwestycje i
działania, które poprawiają warunki życia. Jednym z
nich jest dobiegająca finału
odnowa bloku nr 44. Pojawienie się na jego ścianach
zielonych wykwitów mocno

Janusz Piskor –kierownik i jego zastępczyni Renata Michałowska

Wiele dzieje się na
Osiedlu Stefana Batorego. Wkrótce zacznie je
monitorować 60 kamer
zainstalowanych w newralgicznych
punktach
osiedla. System, którego łączny koszt wyniesie ponad 1,5 mln zł, ma
zostać uruchomiony do
końca roku.
- Za wprowadzeniem tego rozwiązania poprawiającego bezpieczeństwo opowiedzieli się mieszkańcy. W
jego przygotowaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Osiedla, Policji i Straży
Miejskiej. Na podstawie ich
doświadczeń oraz opinii wyznaczono miejsca narażone
na różne działania przestępców i zdecydowano objąć je
szczególnym nadzorem kamer. Tymi strefami, w których najczęściej dochodzi do
naruszeń prawa i porządku,
są przede wszystkim okolice
parkingów, sklepów, szkół
oraz uczęszczanych osiedlowych ścieżek. 60 kamer
umożliwi objęcie obserwacją
niemal całego terenu osiedla. Powinno to zniechęcić
do łamania przepisów prawa
– mówi Janusz Piskor, kierownik administracji osiedla. Mieszkańcy Batorego
będą mogli poczuć pewniej
i bezpieczniej.
Należy ono do młodszych a zarazem największych na Piątkowie. Pracy
związanej z konserwacją i
utrzymaniem ponad 70 bu-

dynków, kilometrów ścieżek
oraz rozległymi obszarami
zieleni jest więc sporo. Odpowiedzialność za ich należyte prowadzenie spoczywa od niedawna na nowym
kierownictwie osiedlowej administracji. Kierownik Janusz Piskor wraz ze swą

Wielkie tablice informacyjne ułatwiają orientację na tym rozległym
osiedlu

Dobiega końca odnawianie bloku 44

zaniepokoiło mieszkańców.
O odpowiedź na pytanie, jak
zaradzić temu niezwykłemu
zjawisku, zwrócono się do
specjalistów z Politechniki
Poznańskiej. Ich ekspertyza
stała się podstawą działań
remontowych obejmujących
m.in. mycie, zagruntowanie
i naprawę warstw izolacyjnych oraz malowanie elewacji. Odnowiony budynek prezentuje się okazale. Podobnie jak pobliski blok nr 38,
którego remont również się
kończy. Natomiast lokatorzy
budynków 26 i 28 otrzymają wkrótce odnowiony kilkusetmetrowy odcinek chodnika i jezdni.
W przyszłorocznych zamierzeniach remontowych
Dokończenie na stronie 10

Samochodów przybywa szybciej niż miejsc parkingowych

Nowe chodniki i trawniki
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Ciężkie chwile czynić lżejszymi
Rozmowa z Piotrem Szlingiertem, prezesem Zarządu Spółdzielni
Pracy „Universum” w Poznaniu

Cmentarz przy ul. Wojciechowskiego

- W listopadowe dni
nasze kroki i myśli kierują się zwykle w stronę
cmentarzy, na których
spoczywają nasi bliscy...
- W Poznaniu jest ich
kilkanaście, obok tych wielkich są też małe, nieco zapomniane. Na niektórych
z tych niewielkich parafialnych cmentarzy nie odbywają się już pogrzeby, ale zachowały one niezwykłą atmosferę. Ten jakże polski,
wyjątkowy charakter cmentarzy staramy się zapewnić
także na dwóch zarządzanych przez nas cmentarzach
komunalnych, na Junikowie
i Miłostowie. Obliguje nas
do tego ustawa stwierdzająca, że cmentarz to kompleks
o charakterze leśno-parkowym. Te szczególne enklawy zieleni zajmują znaczne

obszary miasta. Powierzchnia każdego z komunalnych obiektów przekracza
bowiem ponad sto hektarów. Pracy przy należytym
utrzymaniu tych rozległych
i licznie odwiedzanych terenów więc nie brakuje.
- Jednak szybkie tempo zajmowania kolejnych
kwater rodzi pytanie, czy
nie zabraknie na nich
miejsca?
- Nie ma powodu do
obaw, na Miłostowie jest
jeszcze wiele wolnego terenu. Na Junikowie jest go
wprawdzie nieco mniej, ale
trzeba pamiętać, że obecnie
blisko 70 proc. pochówków
odbywa się w miejscu istniejących grobów. Miejsca na
tradycyjne groby oraz urny
z prochami wystarczy więc
na długo.

- Jak niedawne informacje o zmianie stosunku kościoła katolickiego
do pochówków urn wpłynęły na zainteresowanie
kremacją?
- Nie widzimy zmian.
Nasz zakład kremacji na
Miłostowie, który niedawno
wyposażyliśmy w nowoczesne urządzenia, całkowicie
wystarcza i zapewnia obsługę Poznania i Wielkopolski.
Natomiast przebieg samej
ceremonii pogrzebowej zależy od życzeń rodziny i jej
ustaleń z księdzem czy duchownymi innych wyznań.
W razie świeckiego pochówku zapewniamy udział mistrza ceremonii.
- Pojawiają się obecnie, zwłaszcza w mediach, różne pomysły na
niezwykłe pogrzeby.
- Nie stykamy się z takimi przejawami w naszej
działalności. Chociaż pewne nowości wprowadzamy,
na przykład balsamowanie
zwłok. Bardzo pozytywnie
odbierany jest także występ trębacza uświetniającego uroczystość pogrzebową. Większość ceremonii
pogrzebowych na naszych
cmentarzach odbywa się
zgodnie z katolickim rytuałem, chociaż zdarzają się
odrębności i specjalne życzenia bliskich. Staramy
się spełniać oczekiwania i
zawsze zapewnić wysoką
jakość obsługi. Zachowanie kultury i taktu w tych

szczególnych chwilach jest
najważniejsze.
- Poznaniakom pogrzeby nieodparcie kojarzą się z „Universum”,
jakie jednak były początki działalności?
- Spółdzielnia Pracy
„Universum” powstała w
1960 roku i początkowo
nie miała nic wspólnego
z cmentarzami. Zajmowała
się głównie świadczeniem
różnego rodzaju usług na
rzecz kolei. Z biegiem lat
zmieniał się jednak profil
naszej działalności i w roku
1975 przejęliśmy od Zakładu Zieleni Miejskiej całość
zadań związanych z obsługą cmentarzy komunalnych.
To specyficzna sfera działalności wymagająca szczególnej staranności w kontaktach z ludźmi. Pożegnania
z bliskimi to zawsze wyjątkowe przeżycie i staramy się
by odbywało się to w godnych warunkach. Rzetelnością i otwartością na potrzeby naszych klientów zapracowaliśmy na dobrą opinię.
Niegdyś byliśmy jedyną firmą świadczącą takie usługi,
dzisiaj mamy konkurencję.
Z racji tradycji, naszych wieloletnich doświadczeń oraz
szerokich możliwości działania jesteśmy dla niej wzorem, ale też niekiedy możemy się od niej uczyć. Najważniejsze jest, by ciężkie
chwile pożegnań z bliskimi
czynić lżejszymi. (i)

Na Batorego wiele nowego

60 kamer i pawilon
Dokończenie ze strony 9

przewidziano m.in. odnowę
elewacji budynku na jednostce G-1 oraz wymianę instalacji wodociągowych w
budynkach 8, 9 oraz 39 i
40. Rozpocznie się także
akcja wymiany wodomierzy,
która obejmie większość budynków. W jej ramach przewiduje się zamontowanie
ponad 2300 nowoczesnych

urządzeń, w których odczyt
będzie dokonywany drogą
radiową. Planuje się także
odnowić około stu klatek
schodowych.
Podobnie jak na innych
piątkowskich osiedlach, również na Batorego wiele uwagi poświęca się terenom zielonym. Nasadzenia i odnowa trawników prowadzone
są sukcesywnie. Niedawno
zakończono prace w rejonie

bloku 25. Po nowych chodnikach otoczonych zadbanymi
rabatami milej spacerować.
Największym
jednak
przedsięwzięciem inwestycyjnym na osiedlu w najbliższych miesiącach będzie
rozpoczynająca się właśnie
budowa pawilonu, w którym
siedzibę znajdą przychodnia
zdrowia, klub seniora i administracja osiedla. Obiekt
o łącznej powierzchni użyt-

kowej blisko 500 m kw. stanie w pobliżu skrzyżowania
ul. Umultowskiej i Opieńskiego, naprzeciwko marketu „Aldi”.
Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane przede
wszystkim środkami pozyskanymi ze sprzedaży spółdzielczych lokali mieszkalnych zajmowanych obecnie
przez administrację i przychodnię.
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Jak nie poddać się jesiennej depresji?
Niskie temperatury,
zacinający o szyby deszcz,
krótkie i ciemne dni. Cały świat jest szary i nieprzyjazny, przyroda powoli pogrąża się w jesiennym
śnie. A co z nami? Humoru i motywacji do działania brak, najchętniej położylibyśmy się do łóżka
i przespali te wszystkie
szarobure dni. Sezonowa
depresja dotyka co roku
miliony ludzi na całym
świecie. Angielskie słowo SAD oznacza smutny
i wyjątkowo trafnie nadaje się jako nazwa jesiennej
choroby: SAD to skrót od
Seasonal Affective Disorder, czyli sezonowe zaburzenia nastroju.
Dotknięci SAD ludzie dużo śpią, a mimo to trudno im
się obudzić, mają mało energii, za to duży apetyt, zwłaszcza na słodycze, poza tym są
smutni, ociężali i ospali. Jak
twierdzą specjaliści, jesiennozimowe obniżenie nastroju
to przede wszystkim wynik
niedoboru światła słonecznego. Jego natężenie jest w
październiku czy lutym 2-3
razy niższe niż w słoneczny
wiosenny dzień i aż 100 razy niższe niż latem na plaży.
W ciemności nasz organizm
produkuje więcej melatoniny
- hormonu, którego nadmiar
powoduje, że jesteśmy senni
i apatyczni. SAD to choroba
dość powszechna - łagodna jej
postać dotyka około 10 procent Polaków, a ok. 3 procent
przechodzi tę dolegliwość w
ostrzejszej formie. Jedni zaczynają odczuwać skutki braku światła już we wrześniu,
inni dopiero w listopadzie.
Szczególnie wrażliwe na wahania poziomu melatoniny są
kobiety pomiędzy 20. a 40.
rokiem życia.
Z punktu widzenia psychologii jesienna depresja
jest także reakcją na uczucie straty - tracimy lato, a z
nim ciepło i słońce. Rzadziej
udzielamy się towarzysko, odchodzi też charakterystyczne
dla wakacji uczucie beztroski. W takich chwilach psuje
się nastrój, zaczynamy mieć
czarne myśli i negatywnie interpretujemy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Nie
zauważamy rzeczy pozytywnych, w trudnych sytuacjach

reagujemy zbyt gwałtownie,
przyjmujemy nadmierną odpowiedzialność, dręczy nas
poczucie winy, koncentrujemy się na swoich dolegliwościach, nie radzimy sobie
też z negatywnymi emocjami. Powracają stare lęki, pojawia się niewiara we własne
siły. Wybierając metodę walki z jesienną chandrą, należy
zastanowić się nad tym, jak
wygląda nasze życie „tu i teraz”. Może gdybyśmy mieli
więcej czasu dla siebie, bardziej o siebie dbali, nie byli notorycznie zapracowani
i spięci, nasza podatność na
SAD byłaby mniejsza? Może
brakuje nam przyjaciół i rozmów w gronie bliskich osób?
Od odpowiedzi na te pytania
tak naprawdę zależy, jak powinniśmy walczyć z sezonową depresją.
Oto kilka strategii, które
chciałabym zaproponować –
proszę po prostu wybrać najlepszą dla siebie! Jeśli jesienna melancholia dopada nas
każdego roku, terapię najlepiej zacząć już latem. Korzystanie z pogodnych dni, spędzanie każdej wolnej chwili
na dworze i „robienie zapasu światła słonecznego” to
skuteczne metody na walkę
z jesienno-zimową depresją.
Choć trudno w to uwierzyć,
powinno się w wakacje „nabrać” słońca na zapas. Bądźmy dobrzy dla siebie - skuteczną terapią na chandrę
jest traktowanie samego siebie ze szczególną troską. Dlatego jesienią i zimą zwolnijmy się z podejmowania ważnych decyzji, pozwalajmy sobie na lenistwo z książką w
ręku, oglądajmy dobre komedie śmiejąc się do łez i bawmy się razem z przyjaciółmi!
Otaczajmy się żywymi, pobudzającymi nas kolorami – w
szarobury dzień załóżmy kolorowe ubranie. Nie dajmy się
szarości! Poszukajmy wsparcia przyjaciela, który nas wysłucha, pozna nasze troski,
okaże wsparcie i współczucie. Rozmowa z bliską osobą pomoże nam uporządkować problemy, właściwie je
ocenić i nabrać do nich dystansu. Postarajmy się mieć
też coś miłego w perspektywie – coś, na co warto czekać, co jest radosnym punktem w przyszłości i do cze-

go chętnie będziemy wybiegać myślami. Wyjazd na narty, rodzinne święta, urlop w
ciepłym kraju - cokolwiek, co
sprawi, że nabierzemy ochoty do życia. Wprowadzajmy
w życiu choćby małe zmiany:
przemeblujmy pokój, upiększmy otoczenie, zafundujmy sobie nową fryzurę czy nowy
ciuch. Próbujmy przełamać
monotonię, urozmaicać sobie codzienność, a czas oczekiwania na wiosnę nie będzie
się tak dłużył. Przebywajmy
wśród pozytywnie nastawionych do życia ludzi - są na
pewno w naszym otoczeniu
osoby, które aż kipią energią.
To od nich najlepiej czerpać
optymizm i siłę.
Znajdźmy sens w jesiennej chandrze – warto pomyśleć, że skoro natura tak to
urządziła, że spadają liście i
robi się szaro, to pewnie czemuś to służy. Być może nasze
jesienne obniżenie nastroju
to „urlop” od barwnego, hałaśliwego i pełnego bodźców
lata? Proponuję spojrzeć na
czas jesieni jako na czas refleksji, kontemplacji, oczyszczenia, a przede wszystkim
wewnętrznego wyciszenia.
Każdą sytuację można dobrze wykorzystać, a czas jesiennej zadumy może służyć
naszemu rozwojowi – bo człowiek rozwija się w samotności, kiedy musi coś przemyśleć, a nie podczas zabawy.
Bądźmy aktywni – poćwiczmy na siłowni, popływajmy w
basenie, idźmy na długi spacer. Ruch powoduje, że organizm pozwala się oszukać i
zaczyna wydatkować energię
jak podczas wiosny czy lata.
W dodatku gimnastyka sprawia, że produkujemy endorfinę – hormon szczęścia – dlatego po wysiłku czujemy się
lepiej i patrzymy na świat
z większym optymizmem.
Myślmy racjonalnie – w najgorszych momentach, gdy
wydaje się, że wszystko jest
bez sensu, warto pomyśleć,
że to tylko chwilowy kryzys
emocjonalny. Walce z jesienno-zimową depresją sprzyjają też regularne, pełnowartościowe posiłki. Czekolada być
może poprawi nam nastrój,
ale tylko na chwilę. Zbytnio
sobie folgując, narażamy się
na przytycie, a przecież dodatkowe kilogramy jeszcze

bardziej obniżą nasze samopoczucie i samoocenę. Dieta
osoby ze skłonnościami do
depresji powinna być bogata
w tryptofan – związek pobudzający organizm do produkcji serotoniny. Znajdziemy go
min. w chlebie, mleku, żółtym serze i bananach. Zaleca
się także spożywanie produktów bogatych w witaminę B,
kwas foliowy i magnez.
Jedną z form ucieczki
przed jesienno-zimową melancholią jest poddanie się terapii światłem, która uważana jest za najskuteczniejszą
metodę walki z sezonową depresją, gdyż usuwa jej główną przyczynę – uzupełnia
niedobory światła. Można się
jej poddać w gabinetach odnowy biologicznej. Lecznicze
światło jest białe, o pełnym
widmie i dużym natężeniu,
nie zawiera promieniowania
UV, dlatego nie szkodzi i nie
parzy. Warto jednak przed
rozpoczęciem terapii skonsultować się z lekarzem – w
pewnych przypadkach leczenie światłem nie jest wskazane (np. u osób z chorobami
oczu lub przyjmujących leki,
które wywołują silną reakcję na światło). Gdy jesienny
nastrój wciąż się pogarsza,
warto wybrać się na wizytę
do psychologa, by poszukać
przyczyny złego samopoczucia. Wizyta w gabinecie psychologicznym jest pomocna
w zrozumieniu dolegliwości,
nauczeniu radzenia sobie z
nimi. Nie jest to „tylko” rozmowa o swoich problemach i
samopoczuciu. Jest to pomoc
specjalistyczna, nastawiona
na osiągnięcie długoterminowych zmian, szukanie rozwiązań, a przede wszystkim
na zmianę widzenia siebie
oraz otaczającego świata.

mgr Małgorzata Remlein
psycholog
Gabinet Pomocy Psychologicznej
tel. 660-140-488
Autorka tekstu jest psychologiem. Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią
psychosomatyczną, zaburzeń lękowych oraz emocjonalnych. W
swojej pracy stosuje zasadę integracji w psychoterapii, łącząc podejście systemowe, ericksonowskie
i analizę transakcyjną. Respektuje standardy zawodowe Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego.
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Prosto z miasta

Mamy co wybieramy?
Politycy mają coraz mniej
fantazji. Nie tak dawno jeden
z nich obiecywał sto milionów
złotych dla każdego. Przed tegorocznymi wyborami jego naśladowcy kusili jedynie trzystu
milionami dla wszystkich, które
w dodatku trzeba jeszcze wydostać z Unii Europejskiej. Jak tę
sumkę podzielić przez blisko 40
milionów obywateli, to nawet po
10 złotych na łepka nie wyjdzie.
No i jak tu nie uwierzyć, że cały
świat się wali i w ogóle wszystko idzie ku gorszemu. Żaden polityk rychłej poprawy nie obiecuje i słowa pewnie dotrzyma.
Ciężkie czasy przed nami. Nawet wybory, w których zawsze
pokładane są spore nadzieje,
niczego nie zmieniły. Nie wiadomo bowiem, czy bardziej wybieraliśmy to, co mamy, czy też
mamy to, co wybieraliśmy.

Zgodnie ze starą zasadą, że
gdzie władze nie mogą, tam ładne dziewczyny poślą, w minionej kampanii obrodziło nam w

cudne panienki. Wianuszkiem
otaczały co dojrzalszych mężów
stanu i kusiły uśmiechami z klipów i plakatów. Nawet bardziej
doświadczone posłanki szły z nimi w zawody i ochoczo wspierając się osiągnięciami współczesnych technik kosmetologii
oraz przede wszystkim photoshopa uśmiechały się z billboardów. W wyścigu do ocieplania i upiększania wizerunku
partyjne tuzy zrobiły wiele. Ale
i tak mogą się jeszcze dużo od
Poznania uczyć.
Nasze miasto w promocyjnej kampanii sięgnęło bowiem
po plemniki. Na wielkich plakatach ścigają się na wyprzódki
do niebieskiej mrożonej gwiazdki. Brrr... Jej pomysłodawcy
mogą ją zachwalać, ile wlezie
i dowodzić jaki to niezwykły i
nowatorski pomysł marketingowy, mogą też ładować w jej
promocję grube pieniądze, a widzom i tak będzie ona kojarzyć
z mrożonkami. No, może jeszcze z pełną lodówką i zdrową

żywnością, ale nie Poznaniem.
Nikt nie chce tego przyznać, ale
zafundowaliśmy sobie i miastu
promocyjną chłodnię. Nadzieja,
że rozgrzeją ją pędzące plemniki, jest ułudą. Przecież już kiedyś próbowano promować Poznań za pomocą skojarzeń z
viagrą. Viagra, plemniki – ciekawe co tam jeszcze telepie się
w głowach twórców kampanii
promocyjnej Poznania.

A może jednak obecnie takimi metodami poniżej pasa trzeba się reklamować? Poznań jest bowiem obsypywany
różnymi nagrodami we wszelakich konkursach. Niedawno został uhonorowany na warszawskim Festiwalu Promocji Miast
i Regionów za kampanię „Poznań za pół ceny”, natomiast
prezydent Grodu Przemysława
otrzymał zaszczytny tytuł Menedżera Marketingu Miejsc Brief
of Poland. I jak tu się czepiać
niektórych promocyjnych pomy-

słów? Są nagrody i wyróżnienia
– jest dobrze.

Musimy tylko w Poznaniu
jeszcze wybrać, na czym mamy
oszczędzać. W miejskim budżecie zrobiły się bowiem pustki i trzeba ciąć gdzie się da i
co się da. Nic dziwnego, skoro ochoczo władowano miliony złotych w budowę stadionu,
zamku Gargamela i paru innych obiektów, które wpływów
nie przynoszą, (może tylko ich
zarządcom), a trzeba jeszcze do
ich utrzymania słono dopłacać.
Na inne przedsięwzięcia infrastrukturalne środków już nie
starcza. Znowu więc odwlecze
się więc budowa ul. Nowonaramowickiej, z planu inwestycyjnego wypadnie także sporo
innych przedsięwzięć. Dobrze że
Unia Europejska dopłaci nam
do budowy spalarni. Inaczej stadionu pałacu Gargamela i ulic
nie byłoby widać spod zwałów
odpadów.
WIST

Piątkowskie opowieści

Cmentarz przy Wojciechowskiego
Listopad to przede
wszystkim pora wspominania tych, którzy znaleźli się
po drugiej stronie życia, jednocześnie też refleksji nad
tym, co nieuniknione. Odwiedzamy krewnych, znajomych i przyjaciół, odczuwamy też wewnętrzną potrzebę zajrzenia choćby na
najbliższy cmentarz, odetchnięcia charakterystyczną atmosferą dnia Wszystkich Świętych, Zaduszek.
To dzień refleksji, ale też
wstęp do nadciągających
coraz szybszymi krokami
innych świąt: Bożego Narodzenia.
Mieszkańcy Piątkowa najbliżej mają do dwóch cmentarzy: przy ulicy Lutyckiej i
mniejszego, przy ul. Zygmunta
Wojciechowskiego. Zwłaszcza
druga nekropolia, położona
wśród bloków Osiedla Bolesława Chrobrego, przylega do kościoła pw. Opatrzności Bożej,
ma specyficzną atmosferę, a
nawet swoisty urok wiejskiego
cmentarza (którym nigdy nie
była), jest bardziej zwarta, zamknięta w swym kształcie.
Podobne cmentarze, jak
większość nekropolii położo-

nych wewnątrz miast, najczęściej były cmentarzami wiejskimi; z chwilą gdy wieś była włączona w granice miasta, cmentarz stawał się miejscem pochówku mieszkańców miasta i
roztapiał się wśród budynków.
Ten przy Wojciechowskiego powstał wśród pól wsi Piątkowo,
na potrzeby parafii św. Stanisława Kostki, na Winiarach.
W dniu 26 czerwca 1933 odbyła się uroczystość poświęcenia
cmentarza przez biskupa Walentego Dymka, sufragana poznańskiego. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku,
gdy zaczęły powstawać kolejne
bloki osiedli piątkowskich, nekropolię parafialną spotkały te
same okoliczności, co cmentarzy wiejskich sprzed lat.
Cmentarz jest wciąż czynny, choć z ograniczeniami, a
między mogiłami znaleźć można pochówki osób, których nazwiska wiele mówią historykowi. Wśród grobów najstarszych, położonych od strony
postoju taksówek, znajduje się
płyta upamiętniająca 28 żołnierzy radzieckich, którzy polegli w
walce z hitlerowcami o wyzwolenie Winiar i Piątkowa. Żołnierze ci zginęli w styczniu 1945

roku w boju z Niemcami przebijającymi się z Poznania na
północ i opuszczającymi oblężoną Cytadelę. Uciążliwe walki
toczyły się o klasztor sióstr Pasterek na Winiarach, broniony
przez żołnierzy węgierskich.
Po kapitulacji wszyscy zostali
rozstrzelani, a miejsce pochówku jest nieznane; na ścianie
klasztoru jest dziś dwujęzyczna tablica ich upamiętniająca.
Siostry Pasterki od Opatrzności Bożej mają na cmentarzu
przy ul. Wojciechowskiego własną kwaterę, w której spoczywają po ziemskiej posłudze.
Na lewo od głównego wejścia, nieco w centrum, spoczywa ppłk Michał Kwaliaszwili
(1902-1981) – Gruzin, oficer
kontaktowy 15 pułku Ułanów
Poznańskich, oficer Armii Krajowej i więzień Gułagu, po wojnie związany z Wielkopolskim
Muzeum Wojskowym.
Idąc w kierunku głównego
krzyża cmentarnego, na skraju
poprzecznej alejki znajdziemy
grób Haliny Witaszek (19081985) – wdowy po doktorze
Franciszku Witaszku, przywódcy poznańskiej komórki
Związku Odwetu, jednej z najsłynniejszych postaci poznań-

skiego Ruchu Oporu, straconym w Forcie VII w 1943 roku. Po aresztowaniu i skazaniu męża H. Witaszkowa została wywieziona do obozu
koncentracyjnego, a jej dzieci
przeznaczone do przymusowego zniemczenia. Na szczęście,
wszyscy przeżyli.
Od strony głównego ogrodzenia spoczywają prof. dr medycyny Ludwik Skubiszewski
(1886-1957) i jego żona Aniela z Leitgeberów (1903-1986)
– rodzice prawnika Krzysztofa Skubiszewskiego, polskiego
ministra spraw zagranicznych
w latach 1989-1993.
Na poznańskim cmentarzu
przy ulicy Wojciechowskiego
nie brakuje też nazwisk znanych rodzin bamberskich, które zasiedlały podpoznańskie
wsie od XVIII wieku. Na nagrobkach więc ujrzymy nazwiska Dejerlingów, Leitgeberów,
Bajerleinów.
Wspominając najbliższych
i przyjaciół nie unikniemy kontaktu z przeszłością, czasem
nawet wielką, odciskającą znaczący znak na tradycjach miasta, czy kraju. Prawidłowość ta
nie ominęła Piątkowa.
Marek Rezler
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Rozwijalnia potencjału osobistego

W antrejce na ryczce

Czy chcesz być bogaty?
Czas na kolejne dwie różnice w sposobie myślenia pomiędzy osobami bogatymi a biednymi. Jesteś gotów? To
zaczynamy:)
Różnica druga jest następująca: „Bogaci grają o
pieniądze tak, aby wygrać. Biedni grają o pieniądze tak, żeby nie przegrać”.
Większość ludzi gra o pieniądze ofensywnie, a nie
defensywnie, jak to jest przy uprawianiu jakiegoś sportu. Zamiast na zwycięstwie, czyli by dojść do bogactwa
i dostatku, zależy im na tym, by w miarę bezpiecznie
przetrwać. A na czym Tobie zależy w codziennym życiu?
O czym marzysz? Do czego zmierzasz? Bądź szczery sam
ze sobą. Ludzie biedni chcą mieć na rachunki i tyle właśnie mają, i ani grosza mniej. Dla klasy średniej liczy
się wygoda. To ciut więcej niż chcą ludzie biedni, jednak za mało, by być bogatym. Musisz wiedzieć, iż jest
olbrzymia różnica między tym, gdy jest Ci wygodnie, a
tym, gdy jesteś bogaty. Czego w takim razie chcą ludzi
bogaci? Co jest ich celem? Ogromne bogactwo i ogromne pieniądze. Jeśli zmierzasz do tego, by ci było wygodnie, prawdopodobnie nigdy nie będziesz bogaty. Lecz jeśli zmierzasz do tego, żeby być bogatym, prawdopodobnie będzie Ci w końcu niezwykle wygodnie.
Przejdźmy do kolejnej – trzeciej – różnicy, zauważonej przez Harva Ekerta. Mówi on, iż „Bogaci są
zdeterminowani, by być bogatymi. Biedni chcą
być bogaci”.
Czy chcesz być bogaty? Najprawdopodobniej, kiedy
czytasz to pytanie, zastanawiasz się, czy nie oszalałam.
Odpowiedział(a)byś: „Jasne, że chcę!”. Jednak – być
może Cię tu zaskoczę – większość tak naprawdę nie
chce stać się ludźmi bogatymi. Dlaczego? Ponieważ w
swojej podświadomości ma różne negatywne skojarzenia,
przekonania, myśli o bogactwie, które zwykle mówią, że
jest coś niedobrego w byciu bogatym. Zamiast przyjmować na wiarę, czy wręcz odwrotnie – z góry odrzucać
– sprawdź to! Pomyśl i wypisz, jakie niedobre skutki
może pociągać za sobą bycie bogatym lub dążenie do
bogactwa? Które z nich możesz odnieść do siebie? W
naszym społeczeństwie krąży wiele przekonań na temat
bogatych. Znasz to: Tatuś jest biedny, ale uczciwy? Czy:
dorobił się na krętactwach? Jak możesz być bogaty, kiedy bogactwo kojarzy ci się ze cwaniactwem?
Ludzie biedni mają mnóstwo powodów, dla których
robienie i posiadanie majątku wydaje się problemem.
W konsekwencji nie są w stu procentach pewni, że naprawdę chcą być bogaci. A determinacja to decyzja, to
koncentracja i działanie ku celowi pomimo różnych przeszkód, bycie w to zaangażowanym na sto procent. Jeżeli
nie jesteś całkowicie, totalnie i szczerze oddany tworzeniu bogactwa, bardzo możliwe, że ci się nie uda.
Nina Olszewska
Centrum Rozwoju Potencjału Osobistego Harmonia,

www.centrumharmonia.pl

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

Oszczędności
Grzechu od dłuższego czasu churchloł, a szczególnie wew nocy.
Zdzichna zapisała Onego do doktórki, bo dostała fefry, że na dudy zapadnie.
Cołki dzień Grzechu czekał w kolejce zanim doktórka go zbadała i dała skierowanie na prześwietlenie płuc. No ale w ramach
oszczędności dała ino skierowanie na prześwietlenie jednego płuca.
Zdzichna zez zdziwienia kalafe rozdziawiła i pado:
- A które płuco masz do zbadania?
- Nie wiem, pewnie na chybił trafił, a drugie prześwietlą za
pół roku.
- A ty mi czasem jakiś lurów nie opowiadasz?
- Dzie tam. Wew ty przychodni spotkałem Rycha i on dostał
skierowanie na zbadanie jednego ślypia.
- A wie którego?
- No nie, ale on zez tym swoim zyzoleniem będzie miał problem.
Był też ten szkieł, co to mieszka na drugim hoku i jest taki nerwyrwyr, on dostał skierowanie do zbadania ino jednej nerki.
- A jak ma ino jedną? - mruknęła Zdzichna.
- Coś ty, ma obie, drugą zbadają za rok.
- Zdzichna nie mogła wyjść zez zdziwienia, co tero się dzieje.
- Ale to nic – szczeknął Grzechu – była Marycha zez chorym serduchem, ale do kardiologa dostanie się dopiero za osiem miesięcy.
- Jejku – zabrzęczała Zdzichna – to ona może do tego czasu
szwaje wyciągnąć. To jak mnie kliber będzie bolał, to zbadają mi
ino jedną dziurkę? Wiaruchna durch nie wie, o co tak naprawdę
się rozchodzi. A jak nie wiada o co, to pewnie o bejmy - podsumował Grzechu.
Halina Płoszyńska

Godziny przyjmowania
interesantów
Godziny przyjmowania interesantów w Zarządzie PSM i
administracjach osiedli:



poniedziałek 12 - 17
wtorek, środa, czwartek, piątek 9 - 12

Dyżur członków Zarządu PSM: poniedziałek 15 - 17
Dyżury
członka
Rady
Nadzorczej
PSM:
pierwszy poniedziałek miesiąca 15 - 17 w siedzibie Zarządu pok. 47, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu
tematu spotkania pod nr tel.: 61 827 22 48

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

8 XI 2011 o godz. 18 (wtorek) Nowe książki w Klubie. Agnieszka Mąkinia – „Bohema – Poema”, Mirosława Poncyliusz – „Zdarzyło się”. Omówienie Zygmunt Dekiert, Katarzyna Michalewska.
22 XI 2011 o godz. 18 (wtorek) VI Turniej Wierszy o „Pierścień Dąbrówki”. Jury – Stefan Pastuszewski. Nagrody fundują: PSM, art. plast.
Mariola Kalicka – „Chleb dla Poety”, art. plast. Kazimierz Rafalik –
„Pierścień”, dr Jan Majewski („Apteka pod Złotym Lwem”) – liquor benedictinorum, Brygida Mielcarek – haft artystyczny, Tadeusz Stirmer
– „Kielnia Tadeusza”. Teksty do Turnieju (1 niepublikowany wiersz w 2
egz. A4) prosimy zgłaszać 16.30–17.30 w sali imprezowej. Wiersze czytają autorzy.
6 XII 2011 o godz. 18 (wtorek) „Między Logos a Mythos” – spotkanie z art. plast. pisarzem wrocławskim – Zbigniewem Kresowatym, redaktorem naczelnym periodyku „Metafora”. Prezentacja pisma, książek
i prac plastycznych.
20 XII 2011 o godz. 18 (wtorek) Wigilia Klubu Literackiego z udziałem
zespołu muzycznego Drugiego Zboru Koinonia. Zapraszamy do czytania wigilijnych tekstów i świątecznych wspomnień. Spotkanie w „Dąbrówce” – „Bistro” (Bolesława Chrobrego 117).
Spotkania w „Dąbrówce” lub w sali nr 40 Zarządu PSM, Os. Bolesława
Chrobrego 117. Prowadzi Jerzy Grupiński.

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

Tel. 61 822 78 57, 601 56 87 32
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W SKRÓCIE
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W WIĘZIENIU
DŹWIĘK
GAMY

Krzyżówka
z Echem
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8

Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru brzmiało
„Złota piątkowska jesień”.
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SIEĆ
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Krzyżówka nr 11

RODZIME
KOLEJE

AKSAMIT

7
DEMON

POZNAŃSKI
TWAROŻEK

Z BOKU
GŁOWY

- Wchodzi mężczyzna do
kawiarenki internetowej i pyta:
- Czy są wolne komputery?
- Nie, mamy same szybkie.

Siedzi facet nad przeręblem i łowi ryby, nagle podchodzi do niego inny i mówi:
- Nic pan tu nie złowi.
- A skąd pan wie?
- Bo jestem kierownikiem
tego łowiska.

- Macie w waszej miejscowości jakąś atrakcję dla turystów?
- Mieliśmy, lecz niedawno
wyszła za mąż.
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10
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JESIENNY
KWIAT

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). Będziesz musiał sporo się nadygać, żeby
nieco bejmów uzorgować. Ale zaś warto całką famułę do marketu zabrać
i lajsnąć jaki nowy dyrdon albo insze jupki na zimę.

WAGA (23.09 - 22.10). Daj se więcej luzu, przestań marudzić i zamiast cięgiem borchać się na lepiej ustawionych kumpli, lajsnij se nowy
dyrdon abo pojedź brechtać się w ciepłych morzach.

BYK (21.04 - 21.05). To już ostatnie dni na większe przedświąteczne porzundki wew chałupie. Trzeba wysztafirować pokoje i szafonierki
a klunkry i insze zbyry wyćpnąć na gemyle.

SKORPION (23.10 - 22.11). Za frechownie z wiarą se nie poczynaj,
ale swoje pomysły akuratnie i z wielką rułą wprowadzaj, a zobaczysz że
bejmy wnet same do kabzy skapną.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Wew robocie znów szykują się zmiany
i przyjdzie chapać za dwóch abo i trzech. Ale zaś lepiej siedź cicho i rób
swoje. Byle tylko przepynkać do kolejnej reformy.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Jesienny wygib z famułą abo inkszymi
bliskimi osobami będzie cołkiem fest. Ino zaś uważajcie, by nie narobić jakiej poruty i zdrowia oraz bejmów nie przenorać.

RAK (22.06 - 22.07). Zez ciągłym blubraniem i borchaniem się na
szefów lepiej dej se już spokój. Jesteś szportowny szczun, masz fifne pomysły, więc jeszcze pokażesz co potrafisz.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Niespodzianie skapnie ci propozycja
wielkiej rajzy ze starą wiarą. Bez żodnego stalowania się i marudzenia zabieraj się na ten fest wygib.

LEW (23.07 - 22.08). Długie wieczory zachęcają do słodkiego nygusowania przed telewizorem, ale zaś niewiele dobrego z tego wyniknie. Lepiej ze szwungiem zabrać się do roboty.

WODNIK (21.01 - 20.02). Z wuchtą pomysłów zaprowadzaj nowe porzundki wew biurze. Trochę chapania przy tym będzie, ale zaś potem wiara kalafy z podziwu roztworzy a szefowie docenią bejmami.

PANNA (23.08 - 22.09). Dość już tego wystawiania kalafy bez okno
i ciągłego rojdania z sąsiadkami. Zamiast bręczeć i szporać bejmy, lepiej
się zabrać z fifem do ich zorgowania.

RYBY (21.02 - 20.03). Nie ma co borchać się na cołką famułę i marudzić, że gzuby i kejter wciąż szuszwolą po całych dniach. Trza ich przywołać do porzundku a samemu dać dobry przykład.

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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Hetmana obfitość wrażeń

Hetman na Osiedlu
Jana III Sobieskiego jest
klubem otwartym cały
rok. Nawet podczas wakacji, gdy od rana odbywają się tu półkolonie
dla dzieci, o godzinie 16
klub we władanie obejmują seniorzy. Bo i dużo
się tu dzieje. Ostatnio, 3
października uroczyście
obchodzono Międzynarodowy Dzień Seniora.
Najpierw seniorzy wzięli udział w mszy świętej
a następnie przeszli do
klubu, gdzie bawili się
kilka godzin. Wystąpił
piosenkarz ze Śląska –
Mariusz Kalaga.
Tegoroczny sezon rozpoczęli 2-dniową wycieczką
do Częstochowy. W maju w
klubie gościli Eleni, z którą czują się już zaprzyjaźnieni. 19 maja pojechali na
wycieczkę do Torunia. Tydzień później z okazji Dnia
Matki i Ojca gościli zespół
Duo Fenix – Dwa Fyniki z
Opola. W czerwcu dwa tygodnie spędzili wypoczywając nad morzem – w Ustroniu Morskim.
- Koniec lata też obfitował w wydarzenia – mówi Stenia Golińska, kierowniczka Hetmana i inicjatorka większości wydarzeń. –
Najpierw seniorzy z Hetmana wybrali się na Wileńszczyznę. Byli w Kownie, Trokach i Wilnie. Odwiedzili
Ostrą Bramę i cmentarz
Orląt, ale nie brakło też
czasu na rozrywki. Po powrocie chwila odpoczynku
i znów wyprawa do Gąsawy na całodzienny piknik.
Potem na grzyby i znów do
Gąsawy na święto pieczone-

go ziemniaka... Oczywiście
wszystkie wycieczki, czy to
krajowe, czy zagraniczne
finansowane są przez każdego z uczestników indywidualnie.
Pod koniec września w
klubie rozpoczął się cykl
warsztatów psychospołecznych dla seniorów. Będzie
trwał 6 tygodni. A w międzyczasie odbywać się będą
spotkania w kołach zainteresowań. Wystarczy zresztą
spojrzeć na zdjęcia, by wiedzieć, że nuda w tym klubie
nie gości. (big)
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Oznakowanie wzorcowe?

CODZIENNIE

inna pizza ZA PÓŁ CENY!
Oferta nie obowiązuje w dostawie.

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

W poprzednim numerze Echa Piątkowa pisaliśmy, że na osiedlach
zmienia się oznakowanie. Oto przykład dobrego i prawidłowego oznakowania przy sklepach Lidl. – Kierowcy muszą zwracać uwagę na znaki
– mówi Rafał Krajewski, kierownik piątkowskiego referatu Straży Miejskiej Poznania – a unikną przykrych niespodzianek. (mag)

