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Sportowe Piątkowo

Wydawać się mogło, że grudzień jest miesiącem, w którym myśli się o przygotowaniach do świąt. Jednak nie na
Piątkowie. Ten miesiąc obfitował w mnóstwo imprez i turniejów sportowych. Na zdjęciu zmagania na ergometrze,
a więcej w środku Echa.

szczegóły na
www.ahmed.pl

Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom
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Działo się w klubie KORONA

Dwudziestka dzieci ze Specjalnego Ośrodkach Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie
wraz z opiekunami przyjechała w połowie grudnia z rewizytą
do osiedlowego klubu Korona na
Śmiałego. Członkowie klubu czekali na nich z niespodziankami.
Przede wszystkim przekazali dzieciom dary od członków klubu i administracji osiedla. Seniorzy dali też
krótki występ, podobnie jak dzieci.
Seniorzy otrzymali podziękowania i
znaczki przyjaciela dziecka specjalnej troski. Towarzyszyła temu bardzo
przyjazna i wzruszająca atmosfera.
W uroczystości uczestniczyli Michał
Tokłowicz, wiceprezes PSM, Rafał
Kupś, przewodniczący Rady Nadzorczej PSM, Urszula Cicha, przewodnicząca Komisji Społeczno-Samorządowej Rady Nadzorczej, Wiesław Konieczny, kierownik administracji osiedla oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej
nr 34. Na pewno wspólne spotkania
będą kontynuowane.
Kilka dni później, 19 grudnia, na
tradycyjnym spotkaniu wigilijnym
spotkali się seniorzy. Sami przygotowali świąteczne wypieki i pięknie
przystroili salę. Chór złożony z klubowiczów śpiewał kolędy, przyłączali się do niego wszyscy zgromadzeni. Łamiąc się opłatkiem, składano
sobie wzajemnie życzenia wszystkiego najlepszego na nadchodzący
rok. A jak było na obu spotkaniach
można zobaczyć na zamieszczonych
zdjęciach.
Tymczasem już w styczniu w Koronie rozpoczęły się zapisy na półkolonie zimowe. Pierwszy turnus odbywać się będzie od 13 do 17 lutego pod hasłem „What can you do in
English?”. Drugi turnus, od 20 do
24 lutego planowany jest pod nazwą
„Ze sztuką przez wieki”. (big)
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RADCA

Biuro Rachunkowe PARTNER
Pełna obsługa księgowa
w zakresie prowadzenia:

● ksiąg handlowych,
● podatkowej księgi przychodów
i rozchodów,
● podatku zryczałtowanego,
● oraz obsługa kadrowo – płacowa.

Os. Batorego 5F/67, Poznań

tel. 607 535 155







PRAWNY

rozwód i separacja, podziaá majątku,
wáadza rodzicielska, opieka, alimenty,
spadki, darowizny, testamenty,
nieruchomoĞci, lokale, odszkodowania,
prawo administracyjne, prawo pracy.

tel. 601 999 570
Kancelaria: os. J. III Sobieskiego 36/15
Konieczne umówienie terminu spotkania

PRZEPROWADZKI – TRANSPORT
PANDERA - FIRMA US ŁUGOWO- TRANSPORTOWA

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

*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

i sprawdź osobiście!

Przyjmują lekarze z wieloletnią praktyką

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

Nasi pacjenci chwalą sobie:

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

- 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

NARZUTY DO SYPIALNI
I NA TAPCZANY

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

STOMATOLOGIA S.C.
 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
- Organizujemy imprezy
okolicznościowe
Wolne terminy
KOMUNIA 2012
Poznań, os. Przyjaźni 21N/144
obok kliniki weterynaryjnej
i „Netto”

codziennie od godz. 8.00
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.

ul. Dalemińska 12A/2 rejestracja telefoniczna:
61-614 Poznań61 8 195 193
602 384 407

- profilaktyka
- stomatologia estetyczna
- stomatologia zachowawcza
umiarkowane ceny, raty, rabaty
- endodoncja
- periodontologia
- chirurgia stomatologiczna
- protetyka
- stomatologia dziecięca
- RTG
pon. 15:00-20:00,
czw. 15:30-19:30,
sob. 09:00-13:00

wt. 14:30-19:00,
pt. 15:00-20:00,

pn.-pt. 11-19; sob. 12-18
 mały catering
 obiady dla firm
 pizza
www.bistroalladyn.republika.pl

ul Naramowicka 244
tel. 605 678 885

BISTRO
ALLADYN
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358 bramek przez tydzień

XI Gwiazdkowy Turniej odbywał się od 3
do 11 grudnia w zespole
szkół na Osiedlu Władysława Łokietka. Organizatorami tradycyjnie byli Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja Osiedla Władysława Łokietka oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5.
W turnieju wystartowało 30 zespołów w następujących kategoriach wiekowych: B (roczniki 1996 i
młodsi), C (roczniki 1992 i
młodsi) oraz D, czyli Open.
W hali sportowej ZSO
nr 5 rozegrano 72 spotkania, podczas których strzelono 358 bramek, co daje
średnią 5 bramek na mecz.

Podczas całego turnieju rozegrano wiele emocjonujących spotkań, z których tylko finał w kategorii C zakończono rzutami karnymi. W
turnieju gościnnie wystąpił
były zawodnik Górnika Zabrze, obecnie pierwszoligowego Piasta Gliwice Adrian
Świątek, mieszkaniec Os.
Wł. Łokietka i absolwent
Szkoły Podstawowej nr 35.
Wszystkie zespoły, które
zajęły miejsca od pierwszego do trzeciego, otrzymały
medale, dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe (torby
sportowe, getry piłkarskie,
plecaki piłki i drobny sprzęt
sportowy). Nagrody i medale wręczali wiceprezes PSM,
Michał Tokłowicz, dyrektor
ZSO nr 5, Jolanta Zieliń-

ska Wachowiak, kierownik
administracji Osiedla Władysława Łokietka, Aleksander Meyza, przewodniczący
Rady Nadzorczej PSM, Rafał Kupś oraz przewodniczący Rady Osiedla Władysława Łokietka, Kazimierz
Paprocki.
A oto klasyfikacja końcowa turnieju. W kategorii

B zwyciężył Poznaniak, drugie miejsce zajęły Wafle, a
trzecie UKS Kopernik. W
kategorii C kolejność była
następująca: pierwszy zespół K.M.W.T.W., drugi Safarico, trzeci VI LO. W kategorii Open pierwsze miejsce zajęło Rio Grande, drugie Drużyna Kacpra, trzecie
KKS Wiara Lecha. (tmierz)

Nie bój się windy
Jeśli utknąłeś w windzie, nie panikuj. Nawet
jeśli spieszysz się do pracy lub na spotkanie. To
nic nie pomoże. A co należy robić?
Nowoczesne windy mają
podwójne drzwi i wydają się
metalowymi klatkami, jednak posiadają w wentylację.
Nawet jeśli nie ma prądu, powietrza nie zabraknie.
Poszukaj panelu z guzikami i wciśnij przycisk „alarm”.
Po kilku sekundach o każdej
porze dnia i nocy odezwie
się pracownik firmy serwisującej windę. Powiesz mu, że
utknąłeś w windzie, a on poinformuje, kiedy ktoś przyjedzie z pomocą. Firmy mają
swoich konserwatorów w różnych punktach miasta, więc
dojazd nie musi trwać długo.
Można też zadzwonić ze
swojego telefonu komórkowego. Specjaliści twierdzą, że
połączenie uzyska się w więk-

szości modeli wind. W starszych typach numer telefonu
w razie awarii znajduje się
przy panelu z przyciskami.
I najważniejsze: pod żadnym pozorem nie próbuj
wydostawać się z windy samemu. Powody są dwa. Po
pierwsze, możesz uszkodzić
windę. Jeśli uda się otworzyć
pierwsze wewnętrzne drzwi,
niszcząc przy okazji obsługujący je system rolek, to zewnętrznych otworzyć się nie
uda. Jeśli podczas samodzielnej próby wydostania się winda nagle ruszy (przecież nie
wiesz, dlaczego się zatrzymała), może dojść do tragedii!
Na osiedlach: Jana III Sobieskiego, Bolesława Chrobrego i Bolesława Śmiałego
windy serwisuje i konserwuje Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych. Spółdzielnia ta ma swoją siedzibę na Ratajach i dojeżdża w
miarę możliwości komunika-

cyjnych. Oznacza to, że jeśli
są korki, na przyjazd konserwatora przyjdzie nam poczekać nieco dłużej. Jedynie budynek 24 na Osiedlu Bolesława Chrobrego obsługuje Prolift. Natomiast Osiedle Stefana Batorego, Osiedla Władysława Jagiełły i Zygmunta

Starego obsługuje firma KONE, której serwis przyjeżdża
bardzo szybko.
Pozostaje życzyć sobie,
by windowe awarie zdarzały
się nam jak najrzadziej. Jeśli już nastąpią, to przyjmijmy je z cierpliwością i spokojem. (nab)
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Wyróżnienia dla dbających o balkony
Wyniki konkursu o najładniej ukwiecony balkon
zostały ogłoszone w grudniu na uroczystym posiedzeniu Rady Osiedli Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego w siedzibie rady osiedli
w budynku nr 29 na Osiedlu Władysława Jagiełły.
Przewodniczący Rady Osiedli, Juliusz Kubel, w obecności członków rady, zaproszonych gości oraz kierownika administracji odczytał
uchwałę nr 12 Rady Osiedli
Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego z 10 października 2011 roku, podsumowującą wyniki konkursu.
Komisja rady wnioskowała
o przyznanie czterech wyróżnień w postaci książek
oraz kwiatów.
Wyróżnieni to: Halina
Osińska, Ewa i Grzegorz
Janiccy, Piotr Burzyński,
wszyscy z Os. Władysława Jagiełły oraz Krystyna
Wielgosz z Os. Zygmunta
Starego. Skromne upominki wręczyli kierownik administracji, Zbigniew Fran-

cuzowicz, i przewodniczący
Rady Osiedli, Juliusz Kubel.
Zaproszeni goście w serdecznej atmosferze przy
kawie dyskutowali wraz z
członkami rady o sprawach
dotyczących warunków zamieszkania, bezpieczeństwa
na osiedlu, opłat za wieczystą dzierżawę oraz dbałości
o osiedle przez administrację osiedla. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady
Osiedli, mecenas Tadeusz
Młochowski, prosił o szczere
wypowiedzi mieszkańców, jakie mają uwagi do pracy administracji, czy mają jakieś
propozycje poprawy warunków zamieszkania.
Piotr Burzyński stwierdził, że od kilku lat zamieszkuje Osiedle Władysława Jagiełły i jest bardzo zadowolony, podobnie jak jego sąsiedzi, z pracy administracji pod kierownictwem Zbigniewa Francuzowicza. Zauważył, że administracja
osiedla reaguje na wszelkie
zgłoszenia o awariach szybciej jak pogotowie ratunko-

we. Członkowie Rady Osiedli w dalszej części dyskusji gratulowali laureatom i
podziękowali za działania,
które sprawiają, że nasze
osiedla są coraz piękniejsze.
Zauważyli, że większa część
mieszkańców dba o otoczenie. Lokatorzy nagrodzeni
w konkursie wymienili się
doświadczeniami w zakresie uprawy kwiatów na bal-

konach. Również wyrazili
swoje spostrzeżenia o małej liczbie miejsc parkingowych. Przewodniczący Rady
Osiedli wraz z kierownikiem
administracji zapewnili, że
mają to na uwadze, ale na
dzisiaj brak jest odpowiednich terenów, natomiast w
miejscach gdzie jest to możliwe, będą poszerzane zatoczki parkingowe. (nad)

Rodzice Agnieszki Musiałowicz oraz Fundacja Dzieciom
„Zdążyć z Pomocą” zwracają się do Państwa z prośbą
o pomoc dla dziecka

poruszającym się na wózku inwalidzkim oraz z pomocą rodziców. Jest rozsądną śliczną dziewczynką,
pełną ciepła, radosną, pełną miłości. Rodzice chcieliby dać jej wszystko, niestety mają ograniczone możliwości finansowe.
Agnieszka bardzo chciałaby biegać, skakać, wspinać się na drzewa, śpiewać, tańczyć, robić wszystko
to, co robią dzieci. Niestety choroby uniemożliwiają
spełnienie tych marzeń. Aby to mogło zaistnieć, potrzebna jest długa i mozolna praca oraz konieczność
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.
Dlatego zwracamy się do wszystkich, którym los
chorego dziecka nie jest obojętny, o pomoc.
Prosimy – przekażcie Państwo 1% Waszego podatku od dochodu na nr KRS 0000037904 dla nr
3214 – Agnieszka Musiałowicz w Fundacji Dzieciom, na rehabilitację i ochronę zdrowia.
Wszystkim darczyńcom, dzięki którym możliwe
jest usprawnianie Agnieszki oraz pomoc w najważniejszych aspektach życia, z góry składamy serdeczne podziękowania za wspaniały gest.
Rodzice
Agnieszki Musiałowicz

Agnieszka choruje na rzadką chorobę genetyczną
– Zespół Angelmana, epilepsję, zespół nerczycowy,
niewydolność nerek. Jest dzieckiem niemówiącym,

Informacje dotyczące Agnieszki są zamieszczone na stronie fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
http://www.dzieciom.pl/3214
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XIV Turniej o Puchar Kierownika

Mecz Straż Miejska – Straż Pożarna, przy piłce król strzelców turnieju Piotr Będziewski

W styczniu odbył się, rozgrywany od 1999 roku, halowy XIV Turniej o Puchar Kierownika Administracji Osiedla Bolesława Chrobrego. W turnieju, którego hasło brzmi „Ci, którzy chronią, bronią
i utrzymują porządek”, jak zwykle zagrały drużyny
Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz Reprezentacja Gospodarzy Domów Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Dotychczas po jednym triumfie w turnieju mają drużyny: Straży Miejskiej i Policji, reszta zwycięstw „padła łupem” Straży Pożarnej i Gospodarzy Domów. Drużyny zagrały systemem „każdy z każdym” i zdecydowana większość meczów była bardzo wyrównana. Już w inauguracyjnym meczu doszło do nie lada niespodzianki, bo Policja
pokonała Gospodarzy Domów 4:3. Świetnie spisywała się
również ekipa Straży Miejskiej, w której prym wiódł Piotr
Będziewski. Jednak tego dnia nie było mocnych na Straż
Pożarną, która odniosła komplet trzech zwycięstw. Ubie-

głoroczni zwycięzcy – Gospodarze Domów PSM – zajęli
ostatnie czwarte miejsce. Wszystkie drużyny otrzymały puchary z rąk kierownika administracji – Jerzego Czapczyka.
Wyniki meczów:
POLICJA – GOSPODARZE DOMÓW
4:3
STRAŻ POŻARNA – STRAŻ MIEJSKA
3:2
POLICJA – STRAŻ MIEJSKA
1:4
GOSPODARZE DOMÓW – STRAŻ POŻARNA
2:5
STRAŻ MIEJSKA – GOSPODARZE DOMÓW
10:3
STRAŻ POŻARNA – POLICJA
4:1
Końcowa klasyfikacja: pierwsze miejsce STRAŻ POŻARNA, drugie – STRAŻ MIEJSKA, trzecie – POLICJA,
czwarte – GOSPODARZE DOMÓW. Krółem strzelców został Piotr Będziewski (Straż Miejska), najlepszym bramkarzem Marek Mućko (Straż Pożarna), najlepszym zawodnikiem Maciej Pietrucki (Straż Pożarna). Najpiękniejszą
bramkę strzelił Paweł Styperek (Gospodarze Domów), była to bramka na 3:2 w meczu ze Strażą Miejską.
Organizatorem turnieju była Administracja Osiedla Bolesława Chrobrego. (doc)

Dekoracja drużyn

Mecz Gospodarze Domów – Straż Pożarna, na pierwszym planie w
czerwonej koszulce najlepszy zawodnik turnieju Maciej Pietrucki

Zwycięska ekipa – Straż Pożarna

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej
149 Poznańska Drużyna Harcerska „BZURA”, należąca do Hufca
ZHP „PIAST” Poznań Stare Miasto
- Chorągiew Wielkopolska, w dniach
16-18 grudnia 2011 r. przeprowadziła zbiórkę publiczną w hipermarkecie
Tesco przy ul. Opieńskiego 1. Zbiór-

ka publiczna została przeprowadzona
na podstawie pozwolenia o numerze
SO.I/5311 – 47/11 z dnia 30 listopada 2011 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania – Urząd Miasta
Poznania – Wydział Spraw Obywatelskich ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań.

Podczas zbiórki zebrano ofiary pieniężne w wysokości 2412,72 zł. Fundusze te zostały przeznaczone na dofinansowanie obozu letniego 2012 harcerkom i harcerzom ze 149 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej „BZURA”
działającej na Os. Bolesława Śmiałego.
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Kopanie piłki na gwiazdkę
wicz FC, Smecz Open, Aifamy, Ciamciaramciam Piątkowo, Chakuna Mattata.
Pierwszy do finałowej rozgrywki zakwalifikował się
zespół Smecz Open, który
po zaciętych meczach pokonał Niewinnych Rawicz
3:2. W drugim meczu dopiero po rzutach karnych
4:3 wygrał z zespołem TG
Sokół Poznań; w normalnym czasie mecz zakończył się remisem 1:1. Drugim finalistą został zespół
Ciamciaramciam Piątkowo,
który pokonał Młode Wilki 2:1 i zespół LC Lambada 3:2. Najlepszym turniejowym zespołem w tej grupie okazał się Smecz Open,
który po wyrównanej grze
pokonał Ciamciaramciam
Piątkowo tylko 1:0.
Po zakończeniu ostatniego meczu kierownik

Rozdanie nagród w grupie C

Sekcji Sportu i Rekreacji Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Andrzej
Słabęcki, podsumował z zadowoleniem rozgrywki turniejowe i udane mecze. Życzył wszystkim zawodnikom i sympatykom naszej
spółdzielczej piłki nożnej
szczęśliwego Nowego Roku. Wspólnie z wuefistką,
Anną Kałmuczak, która była bezpośrednią współorganizatorką piłkarskich zmagań w hali sportowej Gimnazjum nr 12 na Osiedlu
Stefana Batorego, wręczali najlepszym zespołom pamiątkowe statuetki oraz
nagrody rzeczowe – zestawy kosmetyków męskich.
Wszyscy uczestnicy otrzymali gwiazdkowe slodycze.

SMECZ OPEN – I miejsce gr. C

Na Piątkowie coraz
bardziej popularne są
rozgrywki halowej piłki nożnej organizowane przez Sekcję Sportu
i Rekreacji Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Świadczą o tym
także różnego rodzaju
imprezy piłkarskie. Na
przykład, w Gwiazdkowym Turnieju pod koniec ubiegłego roku grało 28 zespołów w dwóch
grupach wiekowych: B –
roczniki 1998-1996, C –
roczniki 1995-1993.
W grupie B w pierwszej fazie mecze rozgrywano w trzech grupach eliminacyjnych systemem każdy z każdym. Do dalszych
rozgrywek z każdej grupy
po dwa zespoły awansowa-

ły do nowo utworzonych
grup półfinałowych. Z grupy pierwszej półfinalistą z
kompletem zwycięstw został UKS Batory X, z drugiej – UKS Batory IV. Między tymi zespołami rozegrano bardzo zacięty mecz
o tytuł najlepszego zespołu
turniejowego. Lepszym minimalnie okazał się zespół
IV, który wygrał mecz różnicą jednej bramki 7:6.
W grupie C po losowaniu w eliminacjach zespoły
zostały podzielone na cztery grupy, w których mecze rozgrywano tak jak w
grupie B, systemem każdy
z każdym, a dwa pierwsze
zespoły z grupy grały dalej
systemem play off. TG Sokół Poznań, Młode Wilki,
LC Lambada, Niewinni Ra-

UKS 12 BATORY IV – I miejsce gr. B

UKS 12 BATORY X – II miejsce gr. B

Edward Juskowiak
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KALENDARIUM PSM
26 stycznia - zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM
1 lutego

- Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna
RN PSM

2 lutego

- Komisja Członkowsko-Samorządowa
RN PSM

7 lutego

- Komisja Rewizyjna RN PSM

23 lutego

- zebranie plenarne RN PSM

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Dodatnie wyniki na osiedlach
Grudniowe posiedzenie (20.) Rada Nadzorcza
Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej rozpoczęła od rozpatrzenia projektów uchwał o nabyciu na własność działek będących w wieczystym użytkowaniu PSM,
a znajdujących się na
Osiedlu Władysława Jagiełły 24 i 28 oraz na Zygmunta Starego 12. Następnie uchwały podjęła.
Członkowie Rady przyjęli informację na temat wyników ekonomicznych Spółdzielni za 10 miesięcy 2011
roku. Były one dobre. Na
eksploatacji w gospodarce
zasobami mieszkaniowymi
wyniki na wszystkich osiedlach były dodatnie. Podobnie jak wyniki rozliczeń gazu. Jednak na Osiedlu Zygmunta Starego w związku
ze wzrostem od połowy lipca ceny metra sześciennego
gazu, konieczne było pod-

niesienie opłaty o 50 gr od
osoby od 1 października.
Nadal spadała liczba zgłoszonych w administracjach
mieszkańców osiedli, pod
koniec października spółdzielcze budynki zamieszkiwało 668 osób mniej niż
na początku 2011 roku i o
74 osoby mniej niż pod koniec września tegoż roku.
Wyniki wywozu odpadów
komunalnych na poszczególnych osiedlach były dodatnie. Niedobór wystąpił
na zimnej wodzie na dwóch
osiedlach; Bolesława Śmiałego i Władysława Łokietka.
Fundusz remontowy miał
dodatnie salda na wszystkich osiedlach, zostały one
(oprócz Osiedli Władysława
Jagiełły i Zygmunta Starego) w kwietniu zasilone zyskiem bilansowym za 2010
rok, zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Członków PSM. Zaległości czynszowe z lokali mieszkalnych

zmalały, wzrosły za to o 4,4
procent zaległości z dzierżawionych lokali użytkowych.
Od stycznia do października do Spółdzielni wpłynęło
229.500 zł z tytułu dodatków mieszkaniowych, z których średnio co miesiąc korzystało 116 osób.
W związku z mniejszymi od planowanych kosztami przystosowania instalacji do systemu podnoszenia
wody, Rada Osiedla Bolesława Chrobrego postanowiła
przesunąć kwotę 220 tysięcy złotych na roboty drogowe na osiedlu, wymianę rozdzielni elektrycznych, malowanie klatek schodowych,
remont opasek betonowych,
place zabaw oraz na legalizację ciepłomierzy. Rada
Nadzorcza zaakceptowała tę
propozycję, podejmując stosowną uchwałę.
Następnie Rada uchwaliła Regulamin działania
Zarządu Poznańskiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej, który zastąpił ten obowiązujący od 18 września 1997
roku. Główną zmianą jest
zmniejszenie składu Zarządu poprzez eliminację jednego stanowiska zastępcy
prezesa.
Rada podjęła także
uchwały w sprawie zbycia
gruntów na rzecz ich użytkowników na Osiedlu Marysieńki przy ul. Wilanowskiej 31 i 55 oraz Wiedeńskiej 105.
Członkowie Rady uchwalili również korekty opłat
za wieczyste użytkowanie
gruntu na osiedlach: Władysława Łokietka, Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego oraz Bolesława Chrobrego. Na koniec uchwalono korektę opłaty stałej za
centralne ogrzewanie od 1
stycznia 2012 r. w związku
z nową ceną ustaloną przez
dostawcę ciepła. (big)

Noworoczni wandale
- Chcemy wywiesić ogłoszenia na osiedlu, ludzie
muszą wiedzieć, że to właśnie oni – mieszkańcy – płacą za szkody wandali – opowiada Jerzy Czapczyk, kierownik Administracji Osiedla Bolesława Chrobrego o
wydarzeniach z przełomu
grudnia i stycznia.
W dwóch wysokich budynkach: 11 i 19 w Nowy
Rok wandale urwali w nocy kaloryfery na klatkach
schodowych. Z rur zaczęła
się wylewać woda, ale zauważono to dopiero rano,
ponieważ schodami na wyższych piętrach nie chodzi
wiele osób. A wracający z
balów raczej korzystali tego

dnia z wind, chcąc jak najszybciej dostać się do mieszkań. Mieszkańcy budynków
mieli podwójne szczęście:
nie zalało mieszkań, tylko
korytarz. Drugie szczęście
to takie, że wkrótce i tak
planowano malowanie klatek schodowych w tych budynkach, więc dodatkowych
kosztów nie poniosą.
Smuci jednak co innego –
mieszkańcy twierdzą, że nie
słyszeli, jak wandale kopali
i skakali po kaloryferach, a
hałas musiał przy tym być.
Podobne zdarzenie miało miejsce także wcześniej
na sąsiednim Osiedlu Bolesława Śmiałego. Tam również nie wykryto sprawców,

a wydaje się, że mogły nimi
być te same osoby. Administracja osiedla prosi więc
mieszkańców, by w przyszłości, słysząc podejrzane hałasy, zgłaszali sprawę policji,

straży miejskiej czy administracji. Za dewastacje przecież płacą sami mieszkańcy,
remonty są bowiem wykonywane z płaconych co miesiąc
czynszów. (big)

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
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Na Osiedlu Władysława Łokietka

Nowe wodomierze i domofony
loggie, które remontowano przed kilku laty. Teraz
położona na nich zostanie
dodatkowa warstwa styropianu. Dwunastocentymetrowa otulina izolacyjna z
pewnością ograniczy straty
ciepła w mieszkaniach.
Zakończenie termomodernizacji obu bloków będzie oznaczać finał programu docieplania na Osiedlu
Władysława Łokietka. Jego
realizację rozpoczęto przed
ponad 6 laty. Pierwszy docieplono blok numer 10. A
potem systematycznie co
roku termomodernizowano
kolejne budynki. Osiedle
jest więc drugim na Piątko-

Kierownik Meyza prezentuje
nowe domofony

Wykonawcy przeprowadzający termomodernizację budynków 5 i 6
na Osiedlu Władysława
Łokietka dobrze wykorzystują przychylność auNowe podejście do ścianki tenisowej

...i na drzewach

Domki dla ptaków na budynkach

ry. Łagodna zima umożliwia im sprawne nakładanie na ściany grubej
warstwy z płyt styropianowych oraz prowadze-

Trwa docieplanie szóstki

nie prac tynkarskich i
malarskich. Zakończenie
robót przewidywano na
maj, ale prawdopodobnie
nastąpi wcześniej. Więk-

szość ścian cieszy już oko
pastelowymi barwami. W
bloku nr 6 pozostały jeszcze do docieplenia klatki
z mieszkaniami mającymi

Powstały miejsca parkingowe

wie, po Osiedlu Jana III Sobieskiego, na którym przeprowadzono termomodernizację wszystkich budynków.
Dokończenie na stronie 10
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Wiosłowali na sucho
Blisko 400 uczniów z
23 gimnazjów z Poznania i okolicznych gmin
przyjechało na Osiedle
Władysława Łokietka,
by wystartować w szóstej edycji „Ergometru
dla wszystkich”. To takie mechaniczne wiosła.
Młodzież do uprawiania
wioślarstwa zachęcała

dawcą i organizatorem jest
Grzegorz Nowak, nauczyciel wychowania fizycznego
w szkole na Łokietka i brązowy medalista olimpijski z
Moskwy, odbywała się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5. W jej organizację
włączyła się Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, nie
zawiedli także sponsorzy –

Mistrzowie ergometru

Grzegorz Nowak prowadził imprezę

Julia Michalska, mistrzyni świata i brązowa medalistka MŚ.
Impreza, której pomysło-

firmy Chemik i Olimpijczyk.
Jak widać na zdjęciach, ergometry cieszyły się dużym
powodzeniem. (na)

Na Osiedlu Władysława Łokietka

Nowe wodomierze i domofony
Dokończenie ze strony 9

A to oznacza wymierne korzyści dla lokatorów wynikające ze zmniejszenia zużycia ciepła.
Jednak na termomodernizacji skorzystać mają – a
w każdym razie nie stracić –
także ptaki. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
stanęła w obronie zagrożonych gatunków: wróbla domowego, kawki zwyczajnej
oraz jeżyka, i zdecydowała że w ramach kompensaty należy dla nich umieścić
na ścianach i dachach odnawianych budynków oraz na
pobliskich drzewach łącznie
50 skrzynek lęgowych. Budki zainstalowane na ścianach szczytowych zapraszają już skrzydlatych przyjaciół, czy jednak nie okażą
się oni uciążliwymi lokatorami?
Osiedlowa termomodernizacja znajduje się na fini-

szu, natomiast już dobiegła
końca akcja wymiany wodomierzy. We wszystkich
mieszkaniach zainstalowano 4100 nowoczesnych liczników z radiowym odczytem. Posiadają one wyższą
„klasę metrologiczną”, czyli są dokładniejsze w pomiarach a także wyposażone zostały w zabezpieczenia
przed oddziaływaniem magnetycznym i innymi zakłóceniami. Operacja wymiany
urządzeń pomiarowych, która zgodnie z przepisami musi być przeprowadzana co
pięć lat, przebiegła sprawnie. – Zamontowanie nowoczesnych wodomierzy z
odczytem radiowym uprości pomiary zużycia wody i
będą one dokładniejsze. Takie rozwiązanie sprawdziło
się w podzielnikach zużycia
ciepła. Z pomiarami zużycia wody także nie powinno
więc być problemów – mówi

Aleksander Meyza, kierownik administracji osiedla.
Kolejnym wielkim przedsięwzięciem realizowanym
na osiedlu jest wymiana domofonów. Dotychczasowe,
eksploatowane od kilkunastu lat, są już z innej epoki technologicznej. Zastąpione więc zostaną cyfrowymi urządzeniami zapewniającymi pewność, niezawodność i wygodę. W kilku
blokach już je zainstalowano, w kolejnych są systematycznie montowane. Wiosną we wszystkich budynkach powinny już działać
nowe domofony. Kontrola
dostępu do klatek schodowych odbywa się za pomocą
kodów oraz breloków zbliżeniowych. Mieszkańcy każdego lokalu otrzymają bezpłatnie jeden brelok otwierający
drzwi na ich klatce schodowej. Następne można będzie
dokupić po cenie 2,70 zł.

Na osiedlu systematycznie przybywa odnowionych
chodników i podejść do budynków. Nie ustają też poszukiwania terenów, na których można wygospodarować kolejne miejsca parkingowe. Tych bowiem ciągle
brakuje. W minionych miesiącach urządzono dodatkowe miejsca postojowe w pobliżu budynków 5 oraz 7.
Poszukiwania nadal jednak
trwają. O wolne tereny na
tym małym osiedlu coraz
jednak trudniej, tym bardziej że trzeba też pamiętać o zachowaniu zieleni.
Drzewa, krzewy i trawniki
są bowiem ozdobą osiedla i
wielu mieszkańców nie zgadza się na zamieniane ich
w parkingi. Osiedlowy kompromis pomiędzy miłośnikami przyrody i motoryzacji jest jednak możliwy i potrzebny. (iw)
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Misiaczkowi rekordziści

Już od 2002 roku,
25 listopada obchodzony jest światowy dzień
pluszowego misia. W
Szkole Podstawowej nr

Edyta Kulczak

* * *
Szamanka zapytała
mnie kiedyś
czy wiem
co wypada
z rozdartego serca
powiedziałam
że łzy
nie zgodziła się
powiedziała

34 nie są gorsi. Dzieci przynoszą tego dnia do
szkoły swoje misiaczki i biją kolejne rekordy. W zeszłym roku klasa II e zdo-

Edyta Kulczak urodziła się
w1970 r. we Włocławku. Mieszka w Poznaniu. Jest absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, pracuje jako nauczyciel języka polskiego. Pisze wiersze i krótkie formy prozatorskie. Laureatka ogólnopolskich
konkursów poetyckich. Wiersze
prezentowała w wydawnictwach
zbiorowych, w antologiach i prasie literackiej. Debiutowała w
2009 r. książką poetycką „Anioły nie zawsze są białe”. Członkini poznańskiego Klubu Literackiego „Dąbrówka”.

że płatki róż
można z nich
ulepić nowy
kwiat
ale już
na zewnątrz
* * *
Szamanka bywa czasami
sentymentalna
jest rakiem
a u raków to podobno

była rekord szkoły, bo dzieci przyniosły ich 184. W
tym roku klasa już III e
przyniosła 234 misie.
Maria Zielińska

reguła
układa romantyczne
wiersze
z wyrazistą rytmiką
założę purpurę i złoto
napiję się rosy
a potem
w ognisty dzień
rozwinę skrzydła
księżyca
zasypię się cała popiołem
lecz nie wiem czy
powstanę taka sama
czy zdołam powstać
w ogóle
kolczyki z feniksem
przepełniły ją
podarowaną radością
napisała zatem…
później wykonała krok
wstecz
schowała się
do szuflady

Pieta
jesteś na moich
rękach
obrócony w zapach
zmysłowy
tulę go z bólem
do policzków
i rozpaczam
że odszedłeś
tak szybko
jeszcze przed chwilą
miałam ciebie
w żywych ramionach
i mocną stroną
miłości wierzyłam
że zostaniesz
z nadzieją smutno
głaszczę ciało
skamieniałe
wiem
powrócisz wkrótce
tak jak było
powiedziane
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Prosto z miasta

A może się przebadać?
Serial z odwoływaniem
wiceprezydenta Poznania
przypomina klasyczną mydlaną operę. Jedni twierdzą,
że wiceprezydenta już nie ma,
inni wprost przeciwnie, dowodzą że urzęduje jak gdyby
nigdy nic, a sam zainteresowany w wywiadach dla prasy
zdaje się mówić, że sam już
nie wie, czy jest wiceprezydentem byłym, obecnym czy może
przyszłym. W końcu jednak
się zdecydował i złożył dymisję. Większego znaczenia
dla rozwoju, a może raczej
upadku kultury w Grodzie
Przemysława to nie ma. We
współczesnym „stabloidowanym” świecie wyznacznikiem
jej poziomu jest liczba celebrytów przypadających na liczbę
mieszkańców. Niestety, w stolicy Wielkopolski wskaźnik
ten wypada blado. W takiej
Warszawie, pełnej stacji TV,
banków i bankietów, od celebrytów wszelakiej płci i maści
aż się roi. Nawet w Krako-

wie, Wrocławiu czy Gdańsku,
gdzie są silne ośrodki telewizyjne i przede wszystkim czołowi politycy, populacja celebrytów utrzymuje się na przyzwoitym poziomie. W Poznaniu natomiast całkowita posucha. Grozi nam teletabloidowa pustynia kulturalna i
nie zmieni tego odgrywanie
pastorałek w operze, wznoszenie średniowiecznego zamku, sprowadzenie podupadłych gwiazdeczek czy nieustanne przypominanie zasług kabaretu „Tey”. Szansą
na kulturalne odrodzenie Poznania nie jest więc odwoływanie czy też powoływanie
kolejnego wiceprezydenta od
kultury, lecz stworzenie nad
Wartą wzorcowego celebryta, który porwie media, krytyków i rozentuzjazmowane
panienki.

Kwestie przemian w poznańskiej kulturze ślimaczą się od miesięcy, nato-

miast sprawy przekształceń,
a właściwie likwidacji kilkudziesięciu placówek oświatowych, władze miasta załatwiły w try miga. Uczniowie,
rodzice a zwłaszcza zainteresowani nauczyciele ledwo się
zorientowali, co im grozi, a
już radni miejscy uchwalili zmiany. Wiadomo, dzieci
w wieku szkolnym jest coraz
mniej, w miejskiej kasie pieniędzy też mało, więc zmiany w oświacie są nieuniknione i dyskutować nad nimi
nie warto. A przeforsowane
zmiany są dobre i oszczędne, bo są oszczędne i dobre.

Cięcia ekonomiczne nie
ominęły też miejskiej komunikacji. Autobusy i tramwaje będą jeździć rzadziej, za
to drożej. Ta tendencja w
takim właśnie rozwijaniu
transportu miejskiego jest od
lat konsekwentnie realizowana przez władze miasta. Kolejnym przejawem ich troski

o dobro pasażerów jest zlecenie specjalistycznej firmie
przeprowadzenia badań nad
czystością i punktualnością
pojazdów komunikacji miejskiej w Poznaniu. Brakuje
środków na kursowanie autobusów i tramwajów, ale
pieniądze na badanie ich
czystości się znalazły. To już
zrozumieć trudno, lepiej może od razu dać się przebadać?

W obliczu wielkich zawirowań w służbie zdrowia nie
jest to jednak wcale takie łatwe. Próbować trzeba, może
w końcu się nam powiedzie
i zrefundują nam to i owo.
Na razie z ostatnich sejmowych ustaleń wynika, że za
błędy i kłopoty w opiece medycznej lekarze nie będą karani w ogóle, aptekarze mogą być karani, ale mają prawo się odwoływać, natomiast
pacjenci będą tylko karani i
zapłacą za wszystko.
WIST

Piątkowskie opowieści

PESTKA
Wierzyć się nie chce,
że już 15 lat mija od chwili, gdy 1 lutego 1997 roku ruszyła słynna poznańska „Pestka”. Codziennie
rano idąc do pracy i wracając po południu na Piątkowo odruchowo i bez refleksji wsiadamy na Moście Teatralnym do któregoś z tramwajów udających się na północ Poznania. Jakby trasa ta była od
zawsze. A jednak…
O budowie szybkiego
tramwaju, który połączyłby
główne dzielnice Poznania,
pomyślano już wkrótce po
zamknięciu Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929 roku.
Zakładano z rozmachem, zamierzając połączyć Winiary
z Luboniem; przypomnijmy:
w owym czasie, aż do lat siedemdziesiątych, na północ od
Winiar były tylko wsie i pola.
Wkrótce jednak rozpoczął się
wielki kryzys ekonomiczny,
który przekreślił szanse sfinalizowania inwestycji.
Do pomysłu powrócono
w końcu lat siedemdziesiątych XX wieku, gdy w północ-

nej części Poznania rozpoczęto budowę zespołu wielkich
osiedli. Ważną sprawą było
połączenie ich z pozostałymi
dzielnicami miasta, zorganizowanie systemu komunikacyjnego. W 1982 roku rozpoczęto budowę, która z czasem stała się najdłużej trwającą inwestycją powojennego
Poznania. Zrobiono wykopy,
zbudowano estakadę nad doliną Bogdanki, przygotowano
przystanki i… na wiele lat
zapanowała cisza. Wkrótce
wśród mieszkańców stolicy
Wielkopolski zaczęły krążyć
anegdoty i dowcipy na temat budowy, nawet się zastanawiano, czy w bajorkach
pełnych wody w wykopach
nie urządzić mini kąpielisk,
a na pryzmach wydobytego
piasku nie organizować zimą
zabaw saneczkowych… Zakładano się też, ile czasu wytrzymają gotowe od lat podpory
estakady. Mało kto wierzył
w finalizację przedsięwzięcia.
A jednak po latach udało
się dokończyć inwestycję i w
sobotę 1 lutego 1997 roku na
trasę łączącą Osiedle Jana III

Sobieskiego i Most Teatralny
uroczyście ruszył pierwszy
tramwaj. Nie udało się wykonać całej zaplanowanej trasy
i ostatecznie na ulicy Roosevelta „Pestka” – taka nazwa
przyjęła się bardzo szybko i
powszechnie – łączy się ze
śródmiejską siecią tramwajową. Zrezygnowano też z planowanego niegdyś przedłużenia linii do Murowanej Gośliny. Dopiero niedawno przystąpiono do budowy dawno
planowanego odcinka prowadzącego na peron 7 Dworca
Głównego PKP. Do tego czasu wąskim gardłem, hamującym ruch tramwaju, wciąż
jeszcze będzie wjazd z estakady w ulicę Roosevelta. Możliwe też, że kiedyś cała linia
zostanie przedłużona aż do
miasteczka uniwersyteckiego na Morasku.
Nowa trasa błyskawicznie
wpisała się w świadomość
mieszkańców Poznania i od
razu zaczęła funkcjonować
tak, jakby działała od zawsze.
Kiedy awaria jest na Pestce,
powstaje wrażenie omal nie
katastrofy. Na pewno była to

jedna z najbardziej trafnych i
potrzebnych inwestycji powojennego Poznania. W godzinach szczytu jest to, niestety,
również jedna z najbardziej
zatłoczonych tras tramwajowych, a ze względu na specyfikę linii, zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów jest niemożliwe.
Podsumujmy. Na swoim
głównym odcinku, od pętli na
Osiedlu Jana III Sobieskiego
do Mostu Teatralnego, trasa
liczy ponad 6 km, które tramwaje pokonują w ciągu kilkunastu minut. Kolejnych przystanków nie trzeba pamiętać,
wystarczy kojarzyć je kolorami. Tory biegną w wykopie,
jedynie odcinek między Mostem Teatralnym i przystankiem Słowiańska, najdłuższy,
ma niewątpliwe walory także
widokowe. Niestety, wczesną
wiosną, gdy śniegi stopnieją,
a liści jeszcze nie ma, ujrzeć
można z góry także pozostałości koczowisk kloszardzkich nad Bogdanką. Ale to
już temat zupełnie inny.
Marek Rezler
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Rozwijalnia potencjału osobistego

Krótki raport z szybkiej akcji
Czy zorganizowałbyś
akcję kilku inspirujących
wykładów w ciągu 2 tygodni od zrodzenia się
pomysłu? A akcję charytatywną? Ja tego dokonałam i jestem z siebie
dumna.
Dokładnie dwa tygodnie
wcześniej zrodził się w mojej głowie pomysł podzielenia się treścią pewnego inspirującego listu z książki
Oga Mandino pt.: „Największy cud świata”. Czytam ten
list praktycznie codziennie
od ponad sześćdziesięciu
dni i za każdym razem odnajduję coś, co mnie uskrzydla, wzmacnia czy intryguje. Jest tak niesamowity, iż
postanowiłam się nim podzielić – zorganizować kilka prelekcji, wykładów na
ten temat.
Jak postanowiłam, tak
też zrobiłam. Wiedziałam,
co chcę, nie wiedziałam jak.
To jest podstawa zarządzania szczęściem: podążaj za
tym, „co” chcesz, a „jak” samo się pojawi :). I tak było! Startując, nie miałam
nic, oprócz myśli, że chcę
przed grupką ludzi wystąpić i opowiedzieć o tym, jaki fascynujący jesteś Ty –
człowiek, jaki masz potencjał, że jesteś Największym
Cudem Świata! Tak też zatytułowałam moje wystąpienie. W tym czasie zgłosiły
się do mnie dwie studentki
na praktyki. Od razu zaangażowałam je w akcję, którą nazwałyśmy „PODAJ DALEJ!”. Było to z jednej strony zainspirowane filmem
o takim tytule, który opowiada o chłopcu chcącym
szerzyć dobro, a z drugiej
– chodziło o zainicjowanie

u ludzi myśli i działania w
kierunku dzielenia się szerzej ideą naszej akcji.
W trakcie organizowania akcji wydarzyło się wiele cudów :-) Dostałam propozycję współpracy z PSSiAP
(Polskie Stowarzyszenie
Studentów i Absolwentów
Psychologii), co pozwoliło
zrobić szerszą kampanię reklamową, włącznie z plakatami. I tu pojawił się „problem” braku grafika: mam
możliwość wydruku plakatów, a nie mam osoby do
jego zaprojektowania. Jest
czwartek, w piątek wzór
plakatu ma znaleźć się w
drukarni, a ja nie mam nawet wizji owego plakatu.
Wystarczyło rzucić hasło w
grupie biznesowej, z którą
w tym czasie miałam spotkanie, by jeden człowiek zadzwonił do swojej bratowej
– graficzki, by ta wyraziła
chęć stworzenia plakatu w
ciągu kilku godzin. Ten człowiek rozmawiał ze mną po
raz drugi w życiu, a z jego
bratową, właścicielką firmy
Fotografistica, zamieniłam
tylko kilka słów przez telefon i miałam to, czego potrzebowałam! Warto mówić
głośno o swoich potrzebach
i pytać, pytać, pytać.
W trakcie tych dwóch
tygodni wyjechałam na kilka dni. To, że mnie nie było na miejscu, nie zmniejszyło zapału mojej 3-osobowej już grupy, gdyż w międzyczasie dołączyła do nas
kolejna niesamowita studentka pełna pasji. Kiedy ja w wolnym czasie na
wyjazdach po szkoleniach
tworzyłam stronę (zapraszam: www.najwiekszycudswiata.pl), dziewczyny pu-

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

ściły informację o akcji w
świat. Rozwiesiły plakaty
w budynkach uniwersyteckich różnych wydziałów, jak
i innych uczelni, umieściły
informacje na różnych portalach i forach internetowych, zaprosiły Radio Afera do współpracy. Zorganizowałyśmy dostęp do sal na
UAM-ie oraz w Hotelu Quality System. Jedna z dziewcząt załatwiła koszulki dla
każdej z nas, które według
mojego projektu z przodu
mają napis: „Jestem największym cudem świata”, a
z tyłu: „Jesteś największym
cudem świata”. Za to podziękowania należą się firmie Reevolt.
Jeszcze o akcji charytatywnej. Początkowo miały
być same wykłady. Jednak
i inspiracja z filmu „Podaj
dalej”, i zbliżające się święta spowodowały iż postanowiłam połączyć siły i zrobić dla kogoś coś dobrego.
Wybór padł na poznańską

Fundację „Mówimy obrazami”, której celem jest pokolorowanie całej Polski! Idea,
moim zdaniem – fantastyczna, jest realizowana poprzez
akcje rozdawania dobrej jakości kredek wraz z pobudzającymi kreatywność kolorowankami wśród dzieci w przedszkolach, szpitalach, hospicjach, co jest mi
po drodze. I tak znalazł się
dodatkowy cel akcji :-)
To było niesamowite doświadczenie. Nie odbyłoby się, gdyby nie pomoc
i wsparcie wymienionych
i niewymienionych osób i
instytucji, za co każdej z
osobna jestem przeogromnie wdzięczna – DZIĘKUJĘ. To, co się wydarzyło,
utwierdza mnie w mojej
myśli przewodniej od jakiegoś czasu: „Razem możemy
więcej”.
Nina Olszewska
Centrum Rozwoju Potencjału
Osobistego Harmonia,
www.centrumharmonia.pl

Tu byli wandale

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

7 II 2012 o godz. 18 (wtorek) Spotkanie autorskie Teresy
Tomsi – „Kamyki. Elegie i krótkie żale” (wyd. WBP i CAK,
Poznań 2011). Posłowie – Jerzy Grupiński.
21 II 2012 o godz. 18 (wtorek) Prezentacja prozy Zdzisława
Czwartosa, Elżbiety Kulczak, Szymona Ratajczaka,
Elżbiety Stankiewicz-Daleszyńskiej. Omówienie – Alicja
Kubiak.
Spotkania w sali nr 40 Zarządu PSM lub w Bistro na Osiedlu
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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DO
KOMUNIKOWANIA

Krzyżówka
z Echem

JEDNOSTKA
POWIERZCHNI

RODZAJ
ZABAWY

GODZINA
SZESNASTA
KOSZT

STAŁA
POSADA

MIASTO
W RUMUNII

8
KRAJ
W AZJI

DIABEŁ

Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru brzmiało” Do siego roku”.

3
WŁOCHATY
I
WYMARŁY

KONCEPCJA

HUMORKI
ŚRODEK
ZAPALAJĄCY

NAPÓJ

12
NASZ
GLOB

5

LEŚNE
ZWIERZĘ

9

INDEKS
DLA
CUKRZYKÓW

SYMBOL
IRYDU

INTERFERENCJA GENU

2

4

RODZAJ ŁUKU

SUŁTAN
MAJSURU

10

KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY

MEDYKAMENT

NA RANIE

OWOCOWY LUB KONIECZNOŚĆ
ŻYWNOŚĆ
GENETYCZNIE
MODYFIKOWANA

POPULARNY IGLAK

WIELKOPOLSKI
TWAROŻEK

WYSZCZEGÓLNIENIE

TANIEC
MITYCZNA
ISTOTA

1

CZĘŚĆ NOGI

11

UE

Trener drużyny narodowej mówi do zawodników:
- Chłopaki, najważniejsza
jest strategia. Jak przegramy wszystkie mecze w grupach, to zaskoczymy wszystkich w finale.

- Wiesz kochanie, chodzą
słuchy, że listonosz miał romans z wszystkimi kobietami
z naszego wieżowca, oprócz
jednej.
- Założę się, że to ta Nowakowa spod piętnastki.

- Czym różni się informatyczka w spodniach od informatyczki w spódnicy?
- Czasem dostępu.
Krzyżówka nr 2

SYMBOL
MIEDZI

1

PRAWICOWA
PARTIA

6

MARKA
SAMOCHODU

2

7

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

NIECZYSTE
ZAGRANIE
HOKUS

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). Z blubraniem o polityce dej se lepiej już
spokój. Jesteś szportowny szczun i masz sporo fifnych pomysłów. Jak
trochę pochapiesz, to skapną ci fest bejmy.

WAGA (23.09 - 22.10). Szykuje się parę dni urlopowej laby i słodkiego nygusowania. Ale zaś uważej wszelakie trunki i zbytnio się nie
staluj ani z wiarą frechownie se nie poczynaj.

BYK (21.04 - 21.05). Nie ma się co borchać i brynczeć na szczunów abo i kumpli. Karnawałowy wygib będzie fest udany. Ino za wiela nie dylaj i uważaj, by se nie narobić poruty.

SKORPION (23.10 - 22.11). Nie przejmuj się zapowiedziami kolejnych reform. Jesteś szportowny szczun, mosz fifa do roboty i zawsze
sobie poradzisz. Ino przed wiarą za wiela się nie staluj.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Wew robocie cała wiara pojechała
na narty i musisz teraz chapać za dwóch abo i trzech, ale zaś potem
z pełną kabzą będziesz se mógł lofrować po ciepłych krajach.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Zamiast markotnie glapić się wew
komputer, polofruj trochę ze starą wiarą. Z tego blubrania mogą wyniknąć całkiem ciekawe pomysły na dobre interesy.

RAK (22.06 - 22.07). Zimowa chlabra tyż ma swe uroki. Wew ciepłej chałupie z całą famułą i kejtrem będzie całkiem miło. Warto zabrać ich na słodkie albo jakie zakupy w markecie.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Niebawem skapnie ci fest propozycja nowej roboty. Bez żodnego stalowania się podejmuj to wyzwanie, sukces murowany i sporo bejmów w kabzie.

LEW (23.07 - 22.08). Bez te chlabre i ćmę na dworze ino byś cołkie dnie nygusował i glapił się wew telewizor. Lepiej akuratnie zabierz
się do roboty i porzundków wew szafonierkach.

WODNIK (21.01 - 20.02). Z wiarą wew biurze zawsze lepiej dobrze żyć. Nie poczynaj se więc z nimi zbyt frechownie, ale tyż nie pozwól, żeby całka robota spdała ino na ciebie.

PANNA (23.08 - 22.09). Szykuje się fest wygib do ciepłych krajów. Będziesz się bachał i nygusował na słonyszku. Ino bacz byś na
balangach za wiela zdrowia i bejmów nie przenorał.

RYBY (21.02 - 20.03). W nowym roku skończ już z tym borchaniem i wiecznym nygusowaniem przed telewizorem. Ze szwungiem
bierz się do roboty, a bejmy same skapną.

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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Fot. Maria Lewandowska

Dreams&Teams znowu w akcji!

5 grudnia 2012 roku
w Gimnazjum nr 12 im.
Jacka Kuronia na Osiedku Stefana Batorego odbył się kolejny już festiwal, organizowany przez
grupę Dreams&Teams.
Jest to grupa młodzieży biorąca udział w międzynarodowym projekcie. Młodzież zajmuje się
organizowaniem festiwali dla dzieci ze szkół podstawowych.
Celem festiwali jest
kształcenie dzieci poprzez
zabawę i rozwijanie w nich
pasji oraz umiejętności pracy w grupach. Z każdego
festiwalu dzieci wychodzą
bardzo zadowolone, a na
ich twarzy goszczą szczere
uśmiechy. Większość z nich

nie może się doczekać możliwości kolejnych odwiedzin
w gimnazjum oraz uczestnictwa w wielu wspaniałych
konkurencjach. Konkurencje mają charakter sportowy i artystyczny. Od kolorowania i wyklejanek, poprzez
śpiewanie, aż do pokonywania różnych torów przeszkód. Organizatorzy starają się na każdym festiwalu zapewnić jak najwięcej
atrakcji, często zabawie towarzyszą rozmaite pokazy
taneczne oraz tworząca miłą atmosferę muzyka.
Uczniowie gimnazjum,
którzy należą do klubu, po
każdej udanej akcji są nie
mniej szczęśliwi niż wracające do swoich szkół dzie-

ci. Ostatni festiwal również
można, jak zwykle, zaliczyć
do udanych. Wszystkie dzieci były szczęśliwe i zadowolone z mikołajkowej atmosfery. Bardzo podobało im
się spotkanie ze świętym

Mikołajem oraz dekorowanie i jedzenie pierników.
Szkolny klub Dreams&Teams wprost nie może się doczekać kolejnego festiwalu i
ponownego spędzania czasu
w gronie dzieci. (nad)

Wprowadzili w klimat i magię świąt

W przededniu ferii świątecznych w Szkole Podstawowej nr 34 na Osiedlu Bolesława Śmiałego wystawiono przedstawienie „Smak Świąt Bożego Narodzenia”, do którego scenariusz napisała i wyreżyserowała Paulina Celka.
Wprowadziło ono w klimat i magię świąt. Dzieci prowadziły dialog o przygotowaniach
do świąt i o tym co najważniejsze... Śpiewały też kolędy m.in. dla nieobecnych. A zuchy, jak co roku, razem z druhną, Jagodą Bąk, przyniosły do szkoły światełko betlejemskie. (emzetka)
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Ozdoby charytatywne

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

13 grudnia
w Szkole Podstawowej nr 34
odbył się wielki świąteczny kiermasz,
z którego dochód w wysokości 1 988 zł
przeznaczony
został w całości na Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
Uczniowie i ich wychowawcy wykonali mnóstwo interesujących wyrobów na-

dających się na upominki
gwiazdkowe oraz ciekawe i
oryginalne ozdoby choinkowe. (emzetka)

