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Jeść pałeczkami

Od nauki jedzenia pałeczkami pod okiem prawdziwej Japonki rozpoczęły zimowe ferie dzieci na Osiedlu Władysława Jagiełły. Były też ferie
na sportowo, o czym piszemy na stronie 4.
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Orkiestra zagrała na Piątkowie

Po raz 21 w całej Polsce i po raz 5 na Piątkowie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy! W Szkole Podstawowej nr 35 już piąty raz zorganizowano sztab Świątecznej
Orkiestry. Szefową sztabu
była, jak zawsze, nauczycielka szkoły z Osiedla Władysława Łokietka, Irmina Walczak, która wraz z osobami
towarzyszącymi wysłała na
ulice miasta około dwustu
wolontariuszy. W sztabie

na Łokietka prace trwały
do późnych godzin nocnych,
ale dzięki temu z radością i
satysfakcją jak najwcześniej
oddaliśmy do banku zebrane przez nas pieniądze. Było ich 25.888 zł.
Serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy przyczynili się do działania naszego sztabu. I już zapraszamy na rok następny. A na
zdjęciach obok przedstawiamy migawki z pracy sztabu.
Katarzyna Buziak

Z miśkiem do szkoły

Wydzierżawię sklep
branża odzieżowa
(firanki, pościele, koce, ręczniki, podomki,
piżamy, bielizna męska, damska, dziecięca).
Wartość towaru do sprzedaży
około 35 000 złotych.

Powierzchnia sklepu 92 m2

Dzierżawa miesięczna 1500 złotych.

Sklep prosperuje od 20 lat.

Sprzedaję z powodu przejścia na emeryturę.
Adres: os. Bolesława Chrobrego
– między blokami 13 i 14.

Tel. 603 675 941

Jak co roku, w Szkole Podstawowej nr 34 na Osiedlu
Bolesława Śmiałego obchodzono Światowy Dzień Pluszowego Misia. W tym roku przypadał w niedzielę, 25 listopada, ale dzieci wraz nauczycielami świętowały go w poniedziałek 26 listopada.
Był konkurs plastyczny na najpiękniejszego misia wykonanego dowolną techniką i konkurs, która klasa przyniesie najwięcej swoich pluszaków oraz wyliczanie, ile to
różnych misiów znamy. Bo i Miś Uszatek, Kubuś Puchatek, Miś Paddington, Miś Yogi, Colargol :)
Sympatyczna postać tych bohaterów oraz skojarzenia
z pluszowymi zabawkami sugerują, że niedźwiedź jest miłym i nieagresywnym zwierzęciem. Stereotyp ten stara się
przełamać m.in. Tatrzański Park Narodowy w programie
informacyjnym Niedźwiedź to nie Miś.
Maria Zielińska
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KWIACIARNIA
- bukiety, wiązanki,
kompozycje
UPOMINKI
NA
WALENTYNKI

RADCA

PRAWNY

- rozwód, separacja, podziaá majątku
- wáadza rodzicielska, opieka, alimenty
- spadki - nabycie, zachowek, testamenty
- procesy o odszkodowania, umowy, ZUS

tel. 601 999 570
KANCELARIA: os. J. III Sobieskiego 36/15
Spotkania do uzgodnienia

PRZEPROWADZKI – TRANSPORT
PANDERA - FIRMA US ŁUGOWO- TRANSPORTOWA

PASMANTERIA
DEWOCJONALIA
ADRES
os. J III Sobieskiego Pawilon 18
(przy alejce spacerowej
w pobliżu sklepu Biedronka)
www.MagdalenaW.pl

www.psm.poznan.pl
www.echopiatkowa.pl

*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!

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

 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

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

codziennie od godz. 8.00

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

Przyjmują lekarze z wieloletnią praktyką
Nasi pacjenci chwalą sobie:

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.

M//SERWIS Marcin Szklarz

- możliwość leczenia całej rodziny
u jednego lekarza
- możliwość rejestracji na określoną godzinę.

• czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki meblowej i samochodowej,

Nadal przyjmujemy deklaracje.
Rejestracja pacjentów telefoniczna lub osobista.

• wykańczanie wnętrz – malowanie,
tapetowanie, płytki, panele, itp.,

tel. 61 828 30 40
tel. 603 575 834
www.medfamilia.pl

• odnawianie marmuru i granitu
ul. Jasne Błonie 4, 61-602 Poznań
tel. 881 590 094, e-mail:mserwis1980@o2.pl
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Zimowe „wczasy” na osiedlach

Małe formy wczasów dla dzieci, czyli Zima 2013
na sportowo – to dwa turnusy półkolonii, jakie zaplanowano od 14 do 25 stycznia w świetlicach na
Osiedlu Władysława Jagiełły 15 i Osiedlu Zygmunta
Starego 15 c. Pod fachową opieką wychowawców dzieci
spędzały interesująco czas od godziny 9 do 14. Organiza-

Mam 45 lat. Niedawno zauważyłam, że jak gdzieś
wyjeżdżam, zmieniam środowisko czy nawet mydło
lub kosmetyk, to od razu moja twarz mnie piecze,
swędzi i łuszczy się płatami. Mogłabym cały dzień
ją smarować kremem, a ona i tak jest sucha. Pani
Switłano co mam z taką skórą robić? – pyta Ewa.
Czerwone plamki, pieczenie, swędzenie, drobne krostki – to reakcja skóry wrażliwej na nowy kosmetyk albo
zmianę wody. Z problemem skóry wrażliwej zmaga się dziś
prawie połowa kobiet i mężczyzn.
Wrażliwość skóry może być uwarunkowana genetycznie
lub nabyta. Skóra taka jest bardzo trudna w pielęgnacji.
Każda zmiana pogodowa odbija się na jej wyglądzie. Nawet, jeśli mamy inny rodzaj cery, może ona stać się wrażliwa wskutek stosowania nieodpowiednich kosmetyków,
wywołujących uczulenie.
Skóra wrażliwa jest zwykle cienka, jasna, często nieco sucha, może jej towarzyszyć niewielkie łuszczenie. Najczęściej osoby o jasnej karnacji mają cerę wrażliwą z rumieniem na policzkach, w okolicy kości jarzmowych oraz
wokół ust. Czerwienienie się może wskazywać na począt-

torem ferii była Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, administracja osiedla i Uczniowski Klub Sportowy Chrobry.
Pierwszy tydzień uczestnicy rozpoczęli od poznawania
kultury japońskiej. Podczas spotkania z panią Maho Ikushima uczyli się jedzenia pałeczkami i piosenki, mieli też
zajęcia z origami oraz krótką naukę pisania alfabetu japońskiego. Drugiego dnia wybrali się na kręgielnię oraz
do piątkowskiej Straży Pożarnej. Następnego dnia było
wyjście na pływalnię, potem do kina, turnieje bilardowy,
cymbergaja i piłkarzyków. Nie zabrakło zabaw na śniegu i
w sali gimnastycznej pobliskiej szkoły. Był klub dyskusyjny, zajęcia plastyczne, zabawy przy muzyce. Dzieci otrzymywały poczęstunek i napoje.
Sekcja Sportu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wraz z Administracją Osiedla Władysława Łokietka podczas
ferii zaprosiła chętnych do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych organizowanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1. W godzinach od 9 do 13 dzieci uczestniczyły w grach i zabawach ruchowych, grach zespołowych,
tenisa stołowego oraz zajęciach na ergometrach.
Sekcja Sportu zorganizowała też zajęcia sportowo-rekreacyjne w Gimnazjum nr 12 na Osiedlu Stefana Batorego.
Podczas dwóch tygodni ferii można było wziąć udział w
grach i zabawach rekreacyjnych, zajęciach z koszykówki,
siatkówki, piłki nożnej i tenisa stołowego. (maja)

ki pojawiania się rozszerzonych naczynek krwionośnych,
czyli cery naczynkowej.
Nadciśnienie, nadmierne opalanie się na słońcu bez
zabezpieczenia odpowiednimi kremami z filtrami, stres,
palenie papierosów, niedopasowane kosmetyki – to tylko
część czynników, jakie mają wpływ na powstanie takiej cery.
Do cery wrażliwej zawsze stosujemy delikatne kosmetyki, kremy z witaminami B, C, A, z kwasem hialuronowym. Należy unikać kosmetyków z alkoholem, jak również
mleczek lub toników, demakijaż powinno się wykonywać
żelem glicerynowym. W swoim gabinecie taką skórę dodatkowo zakwaszam kwasem cytrynowym lub jabłkowym,
zamiast peelingów, a cały zabieg dostosowuję do indywidualnych problemów.
Warto wiedzieć, że nie zawsze skóra wrażliwa ma porozszerzane naczynka krwionośne. Zdarza się, że również
skóra tłusta też może mieć taki problem, jeśli nie dopasujemy odpowiedniego kosmetyku. Przy doborze kosmetyku
powinny być brane pod uwagę następujące czynniki: typ
cery (tłusta, sucha czy normalna); zmiany skórne (przebarwienie, łojotok, suchość); stany chorobowe (zapalne, teleangiektazja, nowotworowy); warunki pracy (pomieszczenie
klimatyzowane, bardzo ciepłe czy wręcz odwrotnie – zimne, na dworze czy w pomieszczeniu); zmiany atmosferyczne (zima, wiosna, lato, jesień).
Przy doborze kosmetyku wszystko to ma znaczenie. Zamiast kierować się reklamą, zawsze lepiej na początku udać
się do kompetentnej kosmetyczki, by zbadała skórę i przygotowała ją do odpowiedniej domowej pielęgnacji.
Switłana Werk
Autorka tekstu jest kosmetyczką, właścicielką
Specjalistycznego Gabinetu Kosmetycznego SWITŁANA
na Os. Bolesława Chrobrego paw. 110, tel. 794 798 895
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Odszedł Edward Juskowiak
Jeszcze pól roku temu można było
zobaczyć jego charakterystyczną sylwetkę na Osiedlu Bolesława Chrobrego. Najczęściej na trasie do i z przychodni zdrowia, gdzie się poddawał
zabiegom rehabilitacyjnym. Po drodze
wstępował do Zarządu Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, by dowiedzieć się, co nowego dzieje się w Spółdzielni, wziąć do poczytania ulubione
Echo.
Z panem Edwardem poznaliśmy się
w kwietniu 1998 roku, tuż po ukazaniu się pierwszego numeru Echa Piątkowa. Zaproponował, że coś napisze o
młodych ludziach grających w piłkę w
Piątkowskiej Lidze Piłki Nożnej. Jego artykuł ukazał się w drugim numerze Echa
i od tej pory co miesiąc przynosił teksty
o młodych sportowcach z Piątkowa.
Tak było do czerwca 2012 roku. Ostatni
raz napisał o Wiosennym Turnieju Piłki Nożnej na Piątkowie, artykuł ukazał
się w lipcowym numerze. W lipcu rozmawialiśmy przez telefon, obiecał, że
się spotkamy, jak poczuje się lepiej. Nie
spotkaliśmy się…
Był zapalonym zwolennikiem sportu,
ale królową dyscyplin była dla niego zawsze piłka nożna. To on, widząc biegające pod blokami dzieci i młodzież, był
inicjatorem powołania rozgrywek Piątkowskiej Ligi Piłki Nożnej. Liga istnieje
do dzisiaj. Gdy tylko nadarzała się okazja, podczas posiedzeń organów samorządowych Spółdzielni czy na zebraniach mieszkańców, zawsze występował z płomiennymi mowami w obronie
zapewnienia warunków dla aktywności młodych ludzi. Inni obecni się uśmiechali, ale najczęściej ustępowali przed
jego żarliwymi argumentami. Bo trudno było mu odmówić, gdy mówił o młodych piłkarzach. Bywał na meczach,

także tych najmłodszych piłkarzy. Przyglądał im się z uwagą, chwalił postępy
w graniu, recenzował mecze jakby była
to pierwsza liga.
Był też działaczem spółdzielczym.

Przez trzy kadencje, od 27 czerwca
1998 r. do 31 maja 2010 r., był członkiem Rady Nadzorczej Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Od maja
1998 r. do czerwca 2007 r. był też przedstawicielem na Zebranie Przedstawicieli PSM. Przez cztery kadencje, od kwietnia 1994 do maja 2010 r., był członkiem
Rady Osiedla Bolesława Chrobrego. Zawsze można było liczyć na jego pomoc,
chętnie włączał się w prace rad. Choć
nie skarżył się, brak wyboru na kolejną
kadencję był dla niego ciosem.
W 1999 roku został wybrany Piątkowianinem na Piątkę.
29 grudnia zakończył swoje pracowite życie. Miał 84 lata. W naszej pamięci
pozostanie jako dobry i pełen wrażliwości na innych ludzi człowiek, oddany całym sercem dzieciom i młodzieży. Wierzymy że teraz na polach niebiańskich
rozkręca ligę piłkarską i jak tam przyjdziemy, będzie już grała…
Redakcja Echa Piątkowa

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp.

EDWARDA JUSKOWIAKA
Człowieka wielkiego honoru, szczególnie oddanego sprawie Spółdzielni,
pomysłodawcy wielu inicjatyw sportowych, wrażliwego na krzywdę ludzką,
wieloletniego i zasłużonego działacza
Rady Osiedla Bolesława Chrobrego w Poznaniu
i Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Rodzinie Zmarłego
wyrazy szczerego współczucia
składają
Zarząd i pracownicy Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Rada Nadzorcza PSM
Rada i Administracja Osiedla Bolesława Chrobrego

Spółdzielnie przeciw zmianom w gospodarowania odpadami

Drożej ale czy lepiej?
Wśród powodzi różnych podwyżek te akurat wydają się najbardziej nieuzasadnione. Z woli ustawodawcy od 1 lipca 2013 r. gminy
przejmą pełny zarząd nad zagospodarowaniem odpadów komunalnych i w związku z tym mieszkańcy będą płacić drożej za ich wywóz.
Propozycje Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, utworzonego przez
miasto Poznań i 9 sąsiednich gmin,
zakładają że opłaty naliczane będą od
osoby i wyniosą miesięcznie 14,75 zł
za odpady segregowane i 19,50 za odpady zmieszane.
Przeciw takim rozwiązaniom ostro
zaprotestowały spółdzielnie mieszkaniowe. Dotychczas obowiązywały w

nich bowiem znacznie niższe opłaty. Teraz prawdopodobnie lokatorom
przyjdzie płacić więcej. Podczas wspólnego spotkania przedstawicieli poznańskich spółdzielni krytycznie oceniono wprowadzane zmiany i domagano się uwzględnienia spółdzielczych
racji. Także wielu poznaniaków protestuje przeciw śmieciowym podwyżkom. Szczególnie dotkliwie odczują je
rodziny wielodzietne. Z myślą o nich
utworzony zostanie fundusz wspierający potrzebujących. Czy jednak w
obliczu tak wielu głosów krytycznych
i podnoszenia wielu zasadnych argumentów potrzebne są nam nowe porządki w gospodarowaniu odpadami?
Po co rewolucyjne zmiany skoro obecny system działa sprawnie?

W dotychczasowym systemie właściciele posesji czy administracje osiedli same wybierały odbiorców odpadów, zwykle oferujących najniższą cenę i nie interesowały się sposobami
ich zagospodarowania. Tymczasem
odpadów ciągle przybywa. Rosną też
wymagania związane z ich zagospodarowaniem. Normy unijne zobowiązują
gminy do osiągnięcia już od tego roku określonych poziomów odzysku i recyklingu. Jeśli tego nie zrobią, grożą
im surowe kary finansowe. Odpadów
nie można w nieskończoność kierować
na składowiska, gdyż jest to najgorsza
metoda ich zagospodarowania. Trzeba
więc budować zakłady ich przetwarzania, doskonalić systemy ich zbierania i
Dokończenie na stronie 10
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Dary serca dla dzieci ze Stemplewa
5 grudnia na zaproszenie Wiesława Koniecznego, kierownika Administracji Osiedla Bolesława Śmiałego i Ludmiły
Kłos, instruktor klubu
Korona, gościły w Poznaniu dzieci ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie.
Nie była to pierwsza wizyta
dzieci, ale tym razem, dzięki
pomysłowi kierownika, formuła spotkania była zupełnie inna.
Po przyjeździe goście
zostali powitani przez seniorów klubu Korona. Klubowicze przekazali dyrektorowi SOSW „dary serca”, czyli rzeczy przyniesione przez mieszkańców
Osiedla Bolesława Śmiałego, aby wspomóc wychowanków oraz biedne stemplewskie rodziny.
Później dzieci zwiedzały
miasto. W rolę pilota wcieliła się Ludmiła Kłos. Dzieci widziały Stary Rynek i
trykające się poznańskie koziołki. Wielką radość sprawiła wizyta w zoo. Większość po raz pierwszy zobaczyła słonia czy wielbłąda.
Dzień zakończył się
wspólnym obiadem. Gdy
wydawało się, że to już koniec atrakcji, dzieci usłyszały dzwoneczek i w drzwiach
ukazał się Święty Mikołaj z

prezentami. Radości nie było końca.
Dyrektor SOSW, An-

drzej Zielonka, podziękował
za wspaniałe przyjęcie. Michał Tokłowicz, zastępca pre-

zesa PSM i Urszula Cicha,
zastępca przewodniczącego
rady osiedla, wyrazili radość
z przyjazdu dzieci, podziękowali za działania na rzecz
pomocy dzieciom z ośrodka w Stemplewie, zapewniając jednocześnie o wsparciu
tych działań przez Zarząd
PSM i Radę Osiedla Bolesława Śmiałego.
Urszula Cicha
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Komisja wizytowała Zespół Szkolno-Przedszkolny

Będą kolejne takie placówki?

10 stycznia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Poznaniu na
Osiedlu Władysława Łokietka odbyło się ważne dla miasta i dla Zespołu posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania. Uczestniczyli w nim
Dariusz Jaworski, wice-

prezydent Poznania, dyrektor Wydziału Oświaty
Urzędu Miasta Poznania,
Przemysław Foligowski,
przewodniczący Komisji
Oświaty i Wychowania,
Jan Chudobiecki, radni
miasta z Komisji Oświaty
i Wychowania, przedstawiciele Rady Osiedla oraz
zainteresowani goście.

Wizytujący przybyli między innymi po to, by ocenić
sposób funkcjonowania Zespołu i dzięki analizie dokonań podjąć decyzje dotyczące powstawania na terenie Poznania innych zespołów szkolno-przedszkolnych.
Dzięki temu spotkaniu
mogliśmy wykazać się swoimi działaniami na rzecz
dzieci i rodziców. Pokazać, jak pracujemy. Wskazać pierwsze, znaczące osiągnięcia, jakie wypracowaliśmy od września 2012
roku, kiedy Zespół Szkolno-Przedszkolny rozpoczął
działalność.
Przed posiedzeniem Komisji goście obejrzeli przedszkole i szkołę, zainteresowali się stołówką, salami
lekcyjnymi i świetlicami. Pytali o sposoby radzenia sobie z funkcjonowaniem placówki, zasady opieki nad
dziećmi, plany na najbliższe

miesiące. Przeglądali naszą
nową gazetkę „Teczkę Władeczka”, czytali też artykuły o nas w „Echu Piątkowa”.
Z prawdziwą radością informujemy, że działalność
naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego została bardzo wysoko oceniona, a dyrektor Jolanta Zielińska-Wachowiak wyróżniona jako wzorowo prowadząca tę
nową placówkę.
Sytuacja w państwowej i
poznańskiej oświacie z pewnością jest trudna, to nie
ulega kwestii, jednakże docenienie, pozytywna ocena,
sympatyczne słowa dodają
nauczycielom skrzydeł i powodują, że jeszcze chętniej
podejmują się wypełniania
swych obowiązków. My tego
doświadczyliśmy i życzymy
podobnych emocji wszystkim Koleżankom i Kolegom
Nauczycielom.
Katarzyna Buziak

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Piątkowska Liga Halowej Piłki Nożnej
Tabela po meczach rozegranych 6.1.2013 r.
Lp. Nazwa drużyny

GRUPA OPEN
li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

KKS WIARA LECHA I
STARE MIASTO
AC STUDIO
NIC TU PO NAS
CZERWONE DIABŁY
UKS BATORY
NDW POZNAŃ
AC MATERACE
PI - KO TEAM
BLACK DYNAMITE
HETMANIA POZNAŃ
KKS WIARA LECHA II
EVERYBODY WINOGRADY
GREN SQUAD
NO NAME
BALBINA
FC NOWA WIEŚ
BRYGADA POŚCIGOWA
BLUE DEVILS
CASTORAMA POZNAŃ
CZARNI
SALATKO
TĘGIE PYTONY
MIDAS POZNAŃ
MŁODE WILKI
BAYERN POZNAŃ
DIADAL MITRE POZNAŃ
FC PYZDRY
WUCHTA WIARY TEJ
FC LADS
FLORIAN SUCHY LAS
NISZCZYCIELE BARÓW

1
2
3
4
5
6
7
8
9

UKS 12 BATORY VII
RO PODOLANY
OKS OZ
MŁODZI PIĄTKOWO
UKS 12 BATORY II
UKS 12 BATORY V
UKS 12 BATORY IV
UKS 12 BATORY III
LOS WAFLOS

12
33 98
38
60
13
32 82
44
38
13
31 82
41
41
12
28 74
29
45
12
28 53
31
22
11
27 57
22
35
13
25 54
38
16
12
25 55
41
14
13
24 42
30
12
11
21 54
49
5
11
20 50
25
25
11
19 63
34
29
11
19 40
37
3
11
18 53
37
16
12
17 59
45
14
12
17 36
32
4
12
17 47
48
-1
12
16 39
39
0
12
15 44
48
-4
12
14 32
37
-5
12
13 66
71
-5
11
12 43
53
-10
12
12 53
64
-11
12
12 48
79
-31
13
10 45
70
-25
1wo
12
7
23
59
-36
1wo
13
6
31
91
-60
10
5
20
62
-42
1wo
12
3
19
65
-46
12
3
37
87
-50
11
3
28
81
-53
- zespół wycofany z rozgrywek
GRUPA B
9
24
9
21
8
21
9
18
8
15
9
13
8
9
9
8
9
6

56
66
42
59
31
34
32
32
24

19
23
13
23
35
45
28
41
52

37
43
29
36
-4
-11
4
1wo
-9 1wo/1p
-28

10 UKS 12 BATORY VI
11 UKS 12 BATORY I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

9
9

6
0

29
20

69
77

-40
-57

GRUPA C
NIC TU PO NAS FUTURE
9
24 62
20
42
FC NOWA WIEŚ
9
24 50
18
32
TG SOKÓŁ POZNAŃ
9
21 45
16
29
UKS CITY ZEN FUTSAL CLUB
9
19 36
16
20
NIEWINNI RAWICZ
9
14 41
41
0
BATORY IV
9
9
37
46
-9
HURAGAN KOKOSZKI
9
9
24
37
-13
MONGOLSCY PRZEMYTNICY
9
9
17
34
-17
NOO NIEE TEEJ
8
8
35
41
-6
MOBIL POZNAŃ
9
4
23
66
-43
NARAMOWICE FC
9
3
31
66
-35
ORŁY GOŁUSKI
- zespół wycofany z rozgrywek

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315


instalacja systemów operacyjnych Windows

rozwiązywanie problemów z działaniem
komputera

diagnozowanie problemów sprzętowych

usuwanie wirusów i programów

instalacja i konfiguracja sieci
(routery, WI-FI, modemy ADSL, kablowe itp.)

udostępnianie internetu dla innych komputerów

instalacja dodatkowych akcesoriów i sterowników

dojazd gratis, faktury
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KALENDARIUM PSM
31 stycznia - zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM
4 lutego
- dyżur członków Rady Nadzorczej PSM
5 lutego
- Komisja Członkowsko-Samorządowa RN
PSM
6 lutego
- Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN
PSM
12 lutego - Komisja Rewizyjna RN PSM
19 lutego - Komisja Statutowa RN PSM
28 lutego - zebranie plenarne RN PSM

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Podwyżki, a nawet... obniżki

Koniec roku nie przyniósł dobrych wieści 13
osobom zalegającym z
płaceniem czynszu i nie
reagującym na wezwania
do zapłaty. Na grudniowym posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej
PSM postanowili ich wykluczyć z członkostwa w
Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Niecodzienna była wizyta jednego z członków
oczekujących na mieszkanie. Przyszedł powiedzieć
członkom Rady Nadzorczej,
że oferowane członkom oczekującym mieszkania, wyceniane przez rzeczoznawców
i najczęściej do remontu, są
– jego zdaniem – za drogie.
W innych spółdzielniach i na
wolnym rynku można kupić
taniej, a premię z książeczki
mieszkaniowej można przecież zrealizować przy zakupie dowolnego mieszkania.
Dlatego rezygnuje z członkostwa PSM. Podobną decyzję podjął też inny członek
oczekujący.
Następnie zajęto się sprawą wyników ekonomicznych
Spółdzielni za dziesięć miesięcy ubiegłego roku, które
były bardzo dobre, lepsze niż
miesiąc wcześniej. Żadne z
osiedli nie było zagrożone.
Dodatnie były wyniki na eks-

ploatacji, rozliczeniach gazu,
zimnej wody a nawet wywozu śmieci. Na osiedlach
postępuje spadek liczby zamieszkujących osób. 31 października zamieszkiwały je o
644 osoby mniej niż na koniec 2011 roku.
Rada Nadzorcza zatwierdziła korektę w planie remontowym Osiedli Władysława Jagiełły i Zygmunta
Starego. Polega ona na rezygnacji ze sfinansowania
kosztów budowy boiska na
Osiedlu Władysława Jagiełły w związku z wycofaniem
się samorządu pomocniczego z dofinansowania boiska.
Środki te mają być przeznaczone na remont nawierzchni parkingu oraz drogi dojazdowej do niego na Jagiełły
a także na usuwanie awarii
infrastruktury i instalacji na
Osiedlach Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego
(mówi o tym kierownik administracji osiedla na stronie
obok – przyp. red.).
Nie udało się natomiast
uchwalić planu działalności
społeczno-kulturalnej Spółdzielni na 2013 rok. Ożywiona dyskusja na temat
tego, dlaczego klub rzeźby i
ceramiki z Sobieskiego ma
otrzymać tyle samo środków co inne kluby na pozostałe organizowane imprezy,

nie doprowadziła do konsensusu. Zdecydowano, że plan
trafi jeszcze na Komisję Rewizyjną. Nie zajęto się także uchwaleniem Regulaminu działania komisji problemowych Rady Nadzorczej
PSM, radcy prawni uważali,
że każda z komisji powinna
działać w oparciu o odrębny
regulamin.
W związku z koniecznością zbilansowania kosztów
wywozu odpadów komunalnych z terenu Osiedla Bolesława Śmiałego Rada uchwaliła podwyżkę opłat z 8,51 zł
od osoby na 9,70 zł od osoby
miesięcznie. O konieczności
podwyżek zaczyna się mówić na Batorego i Łokietka,
rozmowy z firmami wywożącymi śmieci się rozpoczęły.
Miasto Poznań podniosło
opłaty z tytułu wieczystego

użytkowania gruntów. Dlatego Rada Nadzorcza podjęła
uchwałę korygującą te opłaty dla mieszkańców osiedli:
Bolesława Chrobrego i Bolesława Śmiałego. W związku
ze spłatą kosztów wykupu
działki 147/20 zmniejszone
zostaną opłaty za wieczyste
użytkowanie gruntów wspólnych wnoszone przez mieszkańców budynku 35 na Osiedlu Stefana Batorego.
Ponieważ zapowiadane
jest zmniejszenie cen gazu przez jego dostawcę, postanowiono zmniejszyć miesięczne opłaty ryczałtowe za
korzystanie z gazu w części
budynków na osiedlach: Bolesława Chrobrego, Jana III
Sobieskiego i Stefana Batorego. O szczegółach zainteresowanych poinformują administracje osiedli.
Natomiast w związku z
podwyżką cen przez dostawcę energii cieplnej dla Spółdzielni od 1 stycznia wzrosną o 1,01 punkta procentowego dotychczasowe opłaty
stałe centralnego ogrzewania i ciepłej wody.
Na koniec uzgodniono
odpowiedzi na pisma mieszkańca Osiedla Bolesława
Chrobrego 28 oraz mieszkańców Osiedla Bolesława
Śmiałego. (maja)
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Pożegnanie z osiedlem

Na Osiedlach Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego najważniejsze
teraz są dachy. Ostatnią
dużą modernizację i wymianę papy na termozgrzewalną wykonano w 1994 roku.
Papa termozgrzewalna miała 15-letni okres gwarancji i
dodatkowo dwa lata gwarancji na robociznę. Wytrzymały 19 lat, ale zaczynają zawodzić.
W 2012 roku administracji osiedla udało się wynegocjować z dekarzem bardzo
korzystną cenę. Remonty
rozpoczną się w tym roku i
do końca roku 2014 planuje się zakończenie prac na
wszystkich budynkach.
- W 2013 roku – mówi
Zbigniew Francuzowicz, kierownik administracji osiedla
– postanowiliśmy nie podnosić stawki remontowej, choć
– jak wszyscy wiemy – postępują podwyżki i inflacja.
Stawka ta wyniesie 1,63
zł od metra kwadratowego
mieszkania.
Następnym dużym wyzwaniem jest dokończenie
docieplania budynków. Na
Osiedlu Władysława Jagiełły pozostały budynki nr 7,
8, 9, 10, 14 i 15, które będą docieplane wraz ze stropodachami.
Osiedle czeka też wymia-

Zbigniew Francuzowicz kończy pracę na osiedlu

na rur ciepłej i zimnej wody. Zaczynają się tutaj bowiem awarie, szczególnie w
budynku nr 5. Zmniejsza
się przekrój rur, coraz więcej w nich osadu. To między
innymi skutek oszczędzania
wody przez mieszkańców,
mniejsze przepływy sprzyjają osadom.
- W tym roku na placu
obok myjni samochodowej
w pobliżu wież rozpocząć
się miała budowa boiska do
gry w piłkę. Miało to kosztować 230 tysięcy zł – relacjonuje kierownik Francuzowicz. – 100 tysięcy miał dołożyć samorząd pomocniczy,
który wycofał się z ustaleń,

„Pod wieżami” nie powstanie boisko

bo zmieniły się przepisy i
miasto nie może finansować przedsięwzięć zlokalizowanych na gruntach nienależących do miasta Poznania.
Stanęliśmy przed alternatywą: wziąć pożyczkę, albo podwyższyć fundusz remontowy
osiedla o 10-12 groszy na
metr kwadratowy mieszkania. Byłoby to za duże obciążenie dla lokatorów. Ponieważ jest duży nacisk mieszkańców na budowę miejsc
parkingowych, zamiast budowy boiska będzie naprawiana nawierzchnia miejsc
parkingowych. Powstanie ich
około 40. W tej sprawie rada
osiedli zwróciła się do Rady
Nadzorczej PSM o zatwierdzenie zmian w planie remontów (piszemy o tym na
stronie obok – przyp. red.).
Od 2011 roku na osiedlach rozpoczęła się wymiana wodomierzy na takie z odczytem radiowym. Do końca
roku 2014 nastąpi wymiana
wszystkich wodomierzy. Co
ciekawe, administracja wykonała symulację w blokach
1, 2 i 5 na Jagiełły, i okazało się, że nastąpił spadek zużycia wody o 15-20 procent.
W najbliższych dwóch latach wymieniane będą również ciepłomierze. Muszą być
wymienione, bo obecnie działające zostały zainstalowane
w latach 90.
Pomyśleć też trzeba będzie o wymianie i modernizacji kamer do monitoringu
osiedla. Obecnie działające
zainstalowano w 1996 roku.
Był to pierwszy monitoring
wizyjny na Piątkowie, za do-

brym przykładem poszły inne osiedla. Jednak firma
ubezpieczająca nie uznaje
takiego starego sprzętu, najnowsze kamery to zupełnie
inna jakość.
Zbigniew Francuzowicz
kierownikiem administracji
jest od roku 1994, czyli 19 lat.
W najbliższym czasie przechodzi na emeryturę. Za naszym pośrednictwem dziękuje mieszkańcom i działaczom
za współpracę. Wspomina:
- Zaczynając pracę, zastałem tutaj pustynię. Dosłownie. Na Jagiełły było 14 budynków, a na Zygmunta Starego – 4. Teraz jest 31 na
Jagiełły i 15 na Osiedlu Zygmunta Starego. Zieleni było
jak na lekarstwo. Nie to co
obecnie. W ubiegłym roku
na Jagiełły wykonaliśmy operat zieleni. Na samym osiedlu Jagiełły naliczyliśmy 479
drzew, 4,5 kilometra żywopłotów, 32.420 metrów kwadratowych trawników.
- Prowadzimy dwie świetlice dla młodzieży na Osiedlu Władysława Jagiełły i
Osiedlu Zygmunta Starego.

Wymieniane rury wodociągowe
mają niemal zamknięte „światło”

Organizują one ferie letnie i
zimowe dla dzieci spółdzielców i zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Odbywają się pod egidą UKS
Chrobry i Krystyny Kaczmarek. Mam nadzieję, że
mój następca będzie podtrzymywał tradycję festynu
z okazji Dnia Dziecka. Ja
z administracją i radą osiedla organizowaliśmy go 18
razy. Zaczynaliśmy na zwykłej przyczepie traktorowej,
która służyła za scenę. Przychodziło 50 dzieci. Teraz co
roku uczestniczy w festynie
600-700 dzieci z całego Piątkowa. Mam satysfakcję, że
osiedle pozostawiam w bardzo dobrym stanie i mój następca na tym stanowisku
będzie mógł rozwiązywać rodzące się problemy na bieżąco. (big)
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Budowa domu lub remont

Za roboty można zapłacić dwa razy
Budując czy remontując dom, właściciel (zwany w prawie cywilnym inwestorem) zawiera z wykonawcą umowę o roboty budowlane. Taka umowa powstaje pomiędzy
stronami niezależnie, czy
podpiszą umowę w formie papierowej, czy będzie to zlecenie wysłane
pocztą elektroniczną, czy
przekazane ustnie.
Należy pamiętać, że taka umowa zawiera nie tylko
uzgodnione przez strony postanowienia odnośnie wynagrodzenia czy zakresu prac,
ale także kilka istotnych innych postanowień, które narzuca Kodeks cywilny. Trzeba wiedzieć, że Kodeks cywilny zawiera specjalne uregulowania, które bez woli stron
(a czasem nawet wbrew ich
woli) regulują ich wzajemne relacje.
Przy umowie o roboty

Dokończenie ze strony 5

segregowania a także rekultywować tereny obecnych
składowisk, gdyż zagrażają
one środowisku.
Do tej pory było taniej...
...dowodzi wielu mieszkańców. W dotychczasowym systemie opłaty były zróżnicowane. Wynikało
to często z rachunku ekonomicznego firm odbierających odpady. W niektórych rejonach (np. na terenie spółdzielni mieszkaniowych) stosowano niższe stawki i równoważono
je sobie opłatami w innych
(np. na osiedlach willowych). Można też było obniżać koszty, wywożąc odpady
na dzikie składowiska, do
żwirowni lub wprost do lasu. Inną formą „oszczędności” były zmiany oznaczenia
odpadów, te niebezpieczne
uznawano za zwykłe i kierowano wprost na składowiska. Ten nieszczelny sys-

Marek Matyjaszczyk, adwokat

budowlane jednym z takich
przepisów jest art. 6471 regulujący kwestie zatrudniania przez wykonawców podwykonawców oraz należnego im wynagrodzenia. Ten
przepis ustanawia na właścicielu (inwestorze) obowiązek zapłaty na rzecz podwykonawcy w przypadku, gdy
ten ostatni nie otrzymał należnego mu wynagrodzenia
od wykonawcy, i to nawet w

przypadku, gdy właściciel zapłacił już całość wynagrodzenia wykonawcy. Warunkiem
jest, aby podwykonawca był
zgłoszony właścicielowi jako
pracujący na budowie, ewentualnie właściciel sam dowiedział się, że taki podwykonawca wykonuje prace.
Jako przykład można podać następującą sytuację.
Właściciel zleca firmie budowlanej wybudowanie domu w stanie surowym. Firma budowlana wszystkie
prace wykonuje przy pomocy swoich pracowników,
oprócz prac elektrycznych,
o czym właściciel został poinformowany. Właściciel zapłacił całość wynagrodzenia
za roboty firmie budowlanej, ta jednak nie rozliczyła
się z elektrykiem. Ten ostatni ma prawo po należne mu
wynagrodzenie zgłosić się
do właściciela (inwestora),
który ma obowiązek zapłaty i nie może tłumaczyć się
faktem zapłaty na rzecz firmy budowlanej całości wynagrodzenia. Właściciel mo-

że oczywiście później żądać
od firmy budowlanej zwrotu tego, co zapłacił. Czasem
zdarza się jednak, że firma
budowlana nie istnieje lub
ogłosiła upadłość, i nie ma
od kogo żądać zwrotu pieniędzy. W konsekwencji właściciel zapłaci dwa razy.
Jak się zabezpieczyć
przed podwójną zapłatą? Zawrzeć z wykonawcą dobrą
umowę o roboty budowlane, w której opisana będzie
procedura zgłaszania podwykonawców, a przy płaceniu wynagrodzenia (nawet
w ratach) na rzecz wykonawcy żądać oświadczeń od podwykonawców, że otrzymali
należne im wynagrodzenie.
Można również zastrzec w
umowie, że właściciel (inwestor) będzie dokonywał zapłaty bezpośrednio na rzecz
podwykonawców.
Marek Matyjaszczyk
adwokat
Autor jest partnerem
w Kancelarii Celichowski
Spółka Partnerska w Poznaniu,
ul. Szkolna5/15,
www.kancelaria-csp.pl

Drożej ale czy lepiej?
tem umożliwiający omijanie
wymagań i nie gwarantujący osiągnięcia określonych
poziomów odzysku i recyklingu musiał się zmienić.
Skąd te nowe stawki?
Przedstawiciele ZM GOAP, w którego władzach
są wiceprezydent Poznania
oraz burmistrzowie i wójtowie 9 gmin, podkreślają że zaproponowane stawki nie zostały wzięte z powietrza, lecz wynikają ze
szczegółowych analiz sporządzonych przez renomowane firmy audytorskie. Z
tych badań wynika, że optymalnym rozwiązaniem jest
naliczanie opłat od osoby.
Wyliczono także, że średnia miesięczna opłata netto za gospodarkę odpadami na 1 mieszkańca Związku Międzygminnego wynosiła w roku 2010 – 12,01
zł, w 2011 – 12,55 zł, a w
2012 roku 14,18 zł. Na rok
2013 r. jej wielkość prognozuje się na 15,24 zł. W tej

stawce bazowej nie ujęto
różnych ryzyk związanych
z wynikami przetargów,
zwiększeniem ilości odpadów czy z unikaniem opłat
przez część mieszkańców.
Uwzględniono jednak pojawienie się większej liczby
osób dotychczas nie ujawnianych w statystykach, co
umożliwiło obniżenie stawki do 14,75 zł.

Zdaniem wielu jest ona
wciąż jednak za wysoka. Poszukiwania sposobów jej obniżenia będą więc z pewnością trwały. Pożytkiem dla
spółdzielców, który jednak
nie zrekompensuje podwyżek, będzie wyeliminowanie
podrzucania odpadów do
osiedlowych śmietników. W
nowym systemie przestanie
się to opłacać. (i)
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Nadchodzi Rok Wodnego Węża
Okres Nowego Roku jest dla Chińczyków
tym, czym dla nas okres
gwiazdkowy. Święto Nowego Roku ma na Wschodzie olbrzymie znaczenie
przede wszystkim dlatego,
że zapowiada nadejście nowych wartości, warunków,
możliwości i szans, które trwać będą przez kolejnych, czasami nawet trzysta osiemdziesiąt dni, bo i
tak długi może być rok lunarny. W Chinach wierzy
się, że wszelkie stare sprawy należy porzucić wraz z
odejściem roku poprzedniego, oraz że należy jak najlepiej przygotować się do

tego, co czeka świat, kraj,
społeczność, rodzinę, a także każdego z nas w nadchodzącym okresie.

Nowe zodiakalne zwierzę horoskopu chińskiego,
nowy władca świata, który
urząd swój sprawować będzie przez chińskich dwanaście miesięcy, to WODNY WĄŻ. Pod rządami tego zwierzęcia będziemy się
radować i smucić od poniedziałku 10 lutego 2013 r.
godz. 15.21, do 30 stycznia
2014 r. godz. 5.39 (tak głosi każdy chiński, tysiącletni kalendarz) czasu nie tylko pekińskiego, lecz z pewnością i naszego. W Chinach wierzy się, że Wąż
nikomu nie ufa, że otacza
go aura nieuczciwości. Ge-

neralnie rzecz ujmując lata Węża, jak lata Smoka,
zwykle bywają dynamiczne
i znaczące, nigdy nijakie,
blade, czy bez wyrazu.
Opowie o tym doskonale znany z corocznych spotkań na Piątkowie – Jacek
Kryg. Na miejscu będzie
można nabyć jego książkę z horoskopami chińskimi na nadchodzący roku
oraz liczne chińskie talizmany. Spotkanie z Jackiem Krygiem odbędzie
się w poniedziałek 4 lutego
2013 r. w Piątkowskim
Centrum Kultury Dąbrówka o godz. 18.30. (hal)

Młode pióra z 12 Gimnazjum im. Jacka Kuronia
Już od kilku lat trwa współpraca Klubu Literackiego „Dąbrówka” z 12 Gimnazjum im. Jacka Kuronia. Opiekująca się uzdolnioną literacko młodzieżą –
dyrektor Elżbieta Kokot, wydała książkę napisaną przez
byłą uczennicę – zbiór opowiadań i wierszy stworzonych
żywym, kontrowersyjnym językiem młodego, podważającego autorytety, pokolenia, ale i poszukującego wartości, na
których można się oprzeć.
W ostatnim, VII Turnieju o Pierścień „Dąbrówki”, w
którym uczestniczyło 29 poetów, wiersze zaprezentowały
także dwie uczennice z dwunastki. Poznański poeta Marek Słomiak przyznał wyróżnienie Paulinie Kwiecińskiej
za wiersz „Memento mori”. Oto jego fragment:
Memento
Pamiętaj
Kiedy w nocy spadałeś z nieba
Z rozłożonymi skrzydłami
Załzawionymi oczami patrząc w gwiazdy
Starając się zapamiętać
drogę powrotną
Memento
Ale przypomnisz ją sobie
Dopiero po śmieci
Duże zainteresowanie wzbudził też krótki, tajemniczy
tekst Magdaleny Nowak, uczennicy 3 klasy gimnazjum.
***
Ciemny naród broniący Szklanej Bramy

LOKAL UŻYTKOWY

Strażnicy z metalu
I ludzie z porcelany
Co za bramą się znajduje?
Nie wchodzi tam żaden uczony
Tylko mysz prześlizgnęła się przez Szklaną Bramę
Sekret obalony

Mam na imię Magda, chodzę do 3 klasy Gimnazjum nr 12.
Interesuję się kulturą i literaturą francuską. W wolnym czasie gram
w piłkę ręczną i słucham muzyki

W kwietniu odbędzie się kolejny Turniej Młodych Piór,
tym razem ukierunkowany na omówienia, warsztatowe rozmowy o prezentowanych utworach. Zapraszamy. Kontakt z
opiekunem Klubu Literackiego „Dąbrówka” 61 833 04 83.
Jerzy Grupiński
opiekun Klubu Literackiego „Dąbrówka”

KLUB LITERACKI

DO WYNAJĘCIA:

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

Jana III Sobieskiego paw. 52

29 I 2013 o godz. 18.00 (wtorek) Promocja książki Danuty
Bartosz „Tylko smutek jest wierny”. Omówienie – Paweł
Kuszczyński. Aldona Wiśniewska – rysunki i wiersze.

powierzchnia 294,2 m2
lokal wolny od teraz
przeznaczenie: działalność usługowo-handlowa
z wyłączeniem branży spożywczej

Informacje w Administracji Osiedla
Jana III Sobieskiego – pawilon 103

tel. 61-823-42-91

5 II 2013 o godz. 18.00 (wtorek) Prezentacja powieści Elżbiety
Stankiewicz-Daleszyńskiej – „7 Światów i Siódme Niebo”.
Omówienie Barbara Lempka. Nowe wiersze Jolanty Pawełczyk.
19 II 2013 o godz. 18.00 (wtorek) Spotkanie autorskie
laureata VII Turnieju Wierszy o „Pierścień Dąbrówki” – Piotra
Paschke. Miniatury prozatorskie Zdzisława Czwartosa.
Wstęp wolny. Imprezy prowadzi Jerzy Grupiński
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Prosto z miasta

Zamiast końca świata
Wbrew nadziejom jednych,
obawom drugich, a przede
wszystkim szumnym zapowiedziom w mediach, koniec
świata nie nastąpił. Nadal
musimy sobie jakoś radzić na
tym najlepszym z możliwych
światów. Wkrótce zapewne
wyznaczone zostaną kolejne
daty ostatecznego końca, które też przeminą. Jednak kiedyś końca doczekamy. Na razie skończył się nam rok. Natomiast związany z nim światowy kryzys, mimo wszelakich
wysiłków różnych międzynarodowych gremiów oraz mędrców, skończyć się nie chce.

Nowy rok jest najlepszą
okazją do wprowadzania kolejnych podwyżek. W huku szampanów i kolorowych
świateł nawet nie zauważamy,
ile, gdzie i czego nam dołożono lub podwyższono. W tym
roku jednak informacje o pod-

wyżkach biletów na tramwaje
i autobusy w Poznaniu zbiegły się z wiadomością, że w
Tallinie zdecydowano wprowadzić darmową komunikację
miejską. Takie pionierskie rozwiązanie jest ponoć rozważane także w kilku innych europejskich miastach. Szkoda, że
nie w Poznaniu. Każdego roku
miasto dopłaca do MPK kilkaset milionów złotych. Efekt
żaden. Może wystarczyłoby dopłacić nieco więcej, zaoszczędzając na całej infrastrukturze związanej z rozprowadzaniem biletów i mieć darmowe
przejazdy? Może nie na całym
obszarze miasta od razu, ale
choćby w wyznaczonej strefie.
Byłby to dobry pomysł na ożywienie śródmieścia i wyeliminowanie z niego uciążliwych
korków. Łatwiej byłoby pasażerom, zmotoryzowanym i chyba wszystkim. W kilku miastach, jak widać, próbują już

takich nowatorskich rozwiązań. Władze Poznania tradycyjnie głowią się, jak wyciągnąć najwięcej grosza od poznaniaków. A potem dokładają go do MPK i paru innych
firm, dla których i tak zawsze
to za mało. Zaczarowane koło podwyższania opłat, wyciągania ich od poznaniaków i
„wyrzucania” na dopłaty warto spróbować przerwać.

Korzyści z takiego rewolucyjnego rozwiązania wydają
się spore. Choćby promocyjne,
na których tak zwykle włodarzom miasta zależy. O Poznaniu zrobiłoby się głośno na
całym świecie. Bylibyśmy na
czołówkach największych mediów. Tętniące życiem śródmieście przyciągałoby też inwestorów skuteczniej niż mało udane, ale niezwykle kosztowne
kampanie reklamowe. Zafundowanie darmowej komunika-

cji miejskiej może się więc w
sumie okazać całkiem opłacalnym pomysłem. W Estonii chyba dobrze policzyli zanim zdecydowali się go wypróbować.

Jednak o rychłym wprowadzeniu sprawnej darmowej
komunikacji nad Wartą możemy tylko pomarzyć. Tak jak o
paru innych dobrych rozwiązaniach. Tymczasem okazuje
się, że piłkarskie Euro w Poznaniu nadal trwa w najlepsze. To znaczy przedsięwzięcia
inwestycyjne, które miały zostać zrealizowane na to największe krajowe wydarzenie
sportowe, trwają w najlepsze.
I nie wiadomo, kiedy rzeczywiście zostaną ukończone. Euro
za nami, nie ma się więc po
co spieszyć. Przed nami przecież prawie cały długi rok. A
po nim znów fajerwerki, bale
i... podwyżki
WIST

Piątkowskie opowieści

Piątkowo, styczeń - luty 1945 roku
Na cmentarzu przy ulicy
Wojciechowskiego znajdujemy płytę nagrobną z napisem: Tu pochowano 28 żołnierzy radzieckich, którzy polegli w walce z hitlerowcami
o wyzwolenie Winiar i Piątkowa. Najczęściej co roku
słyszymy o walkach w centrum Poznania i o Cytadelę
w styczniu i w lutym 1945
roku i bardzo mało wiemy
na temat tego, co w tym
czasie działo się w okolicach
dzisiejszych osiedli piątkowskich. Warto więc odesłać
do wznowionej niedawno
książeczki Michała Krzyżaniaka Pododcinek IV „Północ”. Walki w rejonie Piątkowa, Naramowic i Winiar
w styczniu i lutym 1945 roku, ze znanego cyklu „Festung Posen 1945”.
Interesujący nas obszar
w styczniu 1945 roku został objęty zasięgiem Pododcinka IV „Północ” obrony Twierdzy Poznań, podległego majorowi Heinzowi Ewertowi; na tym właśnie terenie dowodził ka-

pitan Prasser, który swoje
stanowisko założył w Forcie VI (Tietzen). Niemcy
na tym odcinku mieli żołnierzy z różnych formacji,
przeważnie szkolnych; od
22 stycznia linii łączącej jezioro Rusałka z klasztorem
sióstr Pasterek na Winiarach bronił słabo uzbrojony
batalion podchorążych węgierskich. W samym klasztorze umieszczono stanowisko dowodzenia batalionu
oraz 1. kompanię i oddział
przeciwpancerny. Dowodzili tam podpułkownik Kalman Dietrich, a potem kapitan Ferenc Nagy. W samej wsi Piątkowo ulokowano dowództwo 1. kompanii
21. Batalionu Obrony Terytorialnej, głównie złożonego ze słabo uzbrojonych,
leciwych folksszturmistów.
Rondo Obornickie ubezpieczono ciężką armatą przeciwlotniczą 88 mm.
Rosjanie do Piątkowa
dotarli rankiem 25 stycznia. Najpierw udało im się
wypchnąć Niemców, którzy

wieś kontratakiem jednak
odzyskali. Następnego dnia
z tego rejonu czerwonoarmiści rozpoczęli atak w kierunku Fortu VI, ale zostali
odparci.
W dniu 28 stycznia Rosjanie rozpoczęli atak na
odcinek zajęty przez Węgrów. Czasowo zajęli klasztor SS. Pasterek, a gdy Węgrzy obiekt odbili, znaleźli
w nim około 40 wziętych
wcześniej do niewoli kolegów, w tym rannych. Wszyscy zginęli od strzału w głowę… Realia te załamały Węgrów, którzy odtąd już nie
walczyli w obronie Poznania w oddzielnie zorganizowanej grupie. Walki toczyły
się na Golęcinie i w okolicach ulicy Niestachowskiej.
Jednak decydujące natarcie Rosjanie zorganizowali
na przełomie stycznia i lutego. Walki toczyły się m.in. w
okolicach Fortu Va (Bonin),
w pobliżu dzisiejszej stacji
benzynowej. Od 4 lutego rozpoczął się bój o ten fort i położony w pobliżu cmentarz

parafii św. Stanisława Kostki. 8 lutego załoga fortu odparła trzy ataki Rosjan, na
cmentarzu bronił się pluton
dowodzony przez podporucznika Gerharda Seimera (poległ). Ostatecznie fort padł
w nocy z 13 na 14 lutego,
po silnym ostrzale haubic
203 mm; do niewoli dostało się kilkudziesięciu obrońców. Tylko nielicznym udało
się wymknąć i dołączyć do
grup, które ruszyły do swoich, na północ – wbrew rozkazowi nakazującemu wycofanie do Cytadeli.
Przełom stycznia i lutego 1945 roku był trudny i
krwawy na Piątkowie, obfitował w akcenty bohaterskie, ale i zbrodnicze. Reliktami tych wydarzeń są dziś
płyta nagrobna na cmentarzu oraz pamiątkowa tablica poświęcona poległym i
pomordowanym Węgrom,
w klasztorze SS. Pasterek
– doskonale widoczna od
strony bramy przy ulicy
Piątkowskiej.
Marek Rezler
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Oniomania – choroba
niekontrolowanych zakupów
Zakupy są częścią naszego życia, jednak wymykające się spod kontroli mogą być groźne. W czasach wszechobecnej reklamy, zakupów online, kart kredytowych, dostępności
produktów i wciąż zmieniającej się mody na
wszystko coraz częściej
słyszymy o ludziach uzależnionych od kupowania i wydawania pieniędzy.
Niekontrolowana żądza
zakupów i wydawania pieniędzy, zwana też oniomanią, to choroba o podłożu
psychicznym. Choroba ta
objawia się epizodami, w
czasie których osoba nimi dotknięta nie może powstrzymać się przed manią zakupów potrzebnych
i niepotrzebnych rzeczy,
najczęściej po kilka egzemplarzy tej samej rzeczy. Przyczynę żądzy niekontrolowanych zakupów,
jak w większości zaburzeń psychicznych, trudno
jest określić jednoznacznie. Uzależnienie od zakupów występuje najczęściej u osób z tendencją
do stanów depresyjnych
jako zachowanie, które rekompensuje im przeżywanie negatywnych emocji.
Zakupy stają się dla uzależnionych koniecznością,

jedynym sposobem radzenia sobie ze stresem, smutkiem, złością i jedyną odpowiedzią na wszelkie problemy, nawet te spowodowane właśnie przez zakupy
i wydane pieniądze.
Życie zakupoholika jest
jak błędne koło, z którego trudno wyjść. Odczuwanie negatywnych emocji lub pojawienie się problemu jest dla uzależnionego powodem do pójścia
na zakupy. Wydanie pieniędzy jest sposobem na
poprawę nastroju. Osoba
taka podczas zakupów czuje się szczęśliwa, zapomina
o swoich troskach, myśli
o nowych przedmiotach,
które może kupić. Jednak
lepsze samopoczucie znika równie szybko, jak się
pojawiło. Powrót do domu
jest dla zakupoholików momentem, w którym zdają
sobie sprawę, że po raz kolejny wydali pieniądze na
produkty im zbędne. Pojawiają się wyrzuty sumienia, poczucie winy, wstyd
za to, co się zrobiło. Negatywny nastrój powraca, a
sposobem na jego poprawę
wydają się być jedynie kolejne zakupy.
Najczęstszymi objawami zakupoholizmu jest kupowanie w euforii, a po
zakupach odczuwanie wyrzutów sumienia. Kolej-

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

Tel. 61 822 78 57, 601 56 87 32

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

nym przejawem uzależnienia jest pragnienie samego
kupowania, a nie posiadania towarów. Zakupoholicy
często robią zakupy płacąc
kartą kredytową za rzeczy,
których nie kupiliby za gotówkę. Uczuciami, jakie towarzyszą choremu, są: poczucie winy i zakłopotanie
po dokonaniu niekontrolowanego zakupu czy wydaniu pieniędzy.
Osoba uzależniona najczęściej też kłamie na temat, ile wydała lub co kupiła, bo boi się reakcji najbliższych. Często natrętnie
też myśli o pieniądzach i
poświęca dużo czasu na
rozważanie, jak zapłacić
swoje rachunki i spłacić debet na karcie kredytowej.
Przedmiotami najczęściej znajdującymi się na
liście zakupoholika to w
przypadku kobiet: ubrania, perfumy, buty, meble,
a w przypadku mężczyzn:
ubrania, sprzęt elektroniczny, akcesoria samochodowe oraz narzędzia.
Zakupione przedmioty na
ogół nie są użytkowane,
lecz odłożone do szafy lub
do piwnicy. Wyprzedaże i
promocje wprowadzają w
stan euforii i są wymówką do kolejnych kompulsywnych zakupów.
Zakupoholizm, jak każde uzależnienie, jest niebezpieczne. Leczenie zakupoholizmu zaczyna się
od zauważenia problemu
przez osobę uzależnioną.
Następnym krokiem jest
udanie się do psychologa. Leczenie opiera się na
psychoterapii i często –

lekach antydepresyjnych.
Osoby, które mają problem
z kontrolowaniem swoich
zakupów, nie powinny nosić przy sobie kart kredytowych, a za zakupy powinny
płacić gotówką, robić wcześniej listę zakupów i kupować tylko to, co jest na liście. Listę zakupów natomiast układać pod kątem
tego, co jest najbardziej
potrzebne, a rezygnować
z rzeczy mniej ważnych.
Dobrze też, by osoby te wybierały się na zakupy z odliczoną kwotą pieniędzy i
wyłącznie w towarzystwie
innych osób.
W pracy nad uzależnieniem ważne jest też, by
unikać wszelkich promocji i wyprzedaży, nie oglądać kanałów TV reklamujących produkty oraz tak
planować wolny czas, aby
nie było w nim miejsca na
wizyty w centrach handlowych, a kiedy pojawi się
myśl o zakupach, wychodzić na spacer w towarzystwie bliskich osób i werbalizować im swój problem.

Małgorzata Remlein
psycholog
Autorka tekstu jest psychologiem. Prowadzi psychoterapię
indywidualną osób dorosłych
oraz terapię par. Pracuje z osobami nad poprawą ich samopoczucia psychicznego i fizycznego,
zbudowaniem poczucia własnej
wartości, głębszym poznaniem
siebie i uporządkowaniem relacji z innymi. Specjalizuje się w
psychoterapii zaburzeń depresyjnych, nerwicowych związanych
ze stresem oraz zaburzeń lękowych. Gabinet Pomocy Psychologicznej – 660 140 488 lub www.
malgorzataremlein.pl

Działo się w klubie
KORONA


Od 14 do 25 stycznia w Korona na Osiedlu
Bolesława Śmiałego trwały półkolonie zimowe dla
dzieci.

15 stycznia seniorzy spotkali się, by obejrzeć
mulimedialną prezentację pod tytułem „Zdrowie
na maksa”.

19 stycznia natomiast bawili się na zabawie
karnawałowej.
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PYTAJNIK

CZUB
NA
GŁOWIE

RADA
OSIEDLA

WYSADZIĆ

13

WYTWÓRNIA

CIRCA
W SKRÓCIE

16
CYWILNE
LUB
JAZDY

EDEN

KWAŚNY
PŁYN

UCIĄŻLIWY
OWAD

ER DLA
CHEMIKA

9
ULICA
PO
FRANCUSKU

KRZEW
WIRGINIJSKI

WADA
WZROKU

10

STRES

POD NOSEM

2

8
STATEK
GAGARINA

11
DUŃSKA
DOMENA

JEDNOSTKA
POWIERZCHNI

LEKKI
SAMOLOT

4

RODZAJ
MOTOCYKLA

TARAS

PORT NA
RZEKĄ EMS

ŻARTOWANIE

14

3

17
IGLAK

ZAGIĘTY
GWÓŹDŹ

12

STULECIE

5

7
CHOJAK

POPULARNA
KAWA
ZBOŻOWA

-- Skąd ci Jasiu przyszło
do głowy, że ćwiartka może
być większa od połówki?
-- To niech pani porówna ćwiartkę słonia i połówkę myszy.

Lekarz pyta pacjenta, czy
przestrzegał zaleceń: żadnego alkoholu, tylko mleko?
-- Oczywiście – ten odpowiada. – I nareszcie wiem,
dlaczego niemowlęta tak płaczą.

Lekarz do lekarza:
-- Słuchaj, mam dziwny
przypadek. Pacjent powinien
już dawno zejść, a on zdrowieje!
-- Tak? Czasem medycyna jest bezsilna.
Krzyżówka nr 2

CIĄG DALSZY NASTĄPI
(SKRÓT)

PIASTUNKA

MIASTO
W STANIE
IOWA

15

STOPIEŃ
GAMY

TŁUSZCZ
KUCHENNY

Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru brzmiało: Szczęścia w Nowym Roku.

HUMORKI

NA
POŻEGNANIE

6

KANAŁ

1

Krzyżówka
z Echem

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

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). Po świątecznych balangach uzbierało się wew chałupie trochę zbyrów i klamotów, trza to wyćpnąć na
gemyle i wew pokojach zaprowadzić porzundek.
BYK (21.04 - 21.05). Wew nowym roku trza się przyłożyć do
akuratnego pozałatwiania wszelkich spraw urzędowych i zaprowadzenia porzundku wew kwitach i szpargałach famuły.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Kolejnymi reformami wew robocie głowy se nie zaprzątaj. Przyjdzie ci chapać za dwóch abo i
trzech, ale zaś potem wnet uzorgujesz trochę bejmów wew kabzie.
RAK (22.06 - 22.07). W pogodne zimowe dni warto wysztafirować się na jaki wygib za miasto lub do marketu. Z takiego lofrowania wynikną fifne pomysły na interesy.
LEW (23.07 - 22.08). Zez ciągłego bręczenia i rozmymłania nic dobrego nie wyniknie. Jesteś szportowny szczun, masz fifa do roboty i blubrania. Jak się tylko akuratnie przyłożysz, kabza będzie pełna.
PANNA (23.08 - 22.09). Fest rajza wew góry ci się szykuje.
Ino zaś na tych balangach z dylaniem za frechownie se nie poczynaj, bo jeszcze w kalafę zarobisz albo poruty se narobisz.

WAGA (23.09 - 22.10). Bez to ciągłe glapienie się wew telewizor abo komputer nygusom ino głupie, chociaż cołkiem przyjemne,
myśli do łba przychodzą. Ale lepiej się ustatkuj i weź się do roboty.
SKORPION (23.10 - 22.11). Z blubrania zez starą wiarą
wynikną fest pomysły. Bez wielkiego stalowania się i mądrowania
zabieraj się do chapania i fifnego ich wprowadzenia wew życie.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Ady przestań już borchać się
na chlabrę i zimno, lepiej pomyśleć o jakiej wakacyjnej rajzie do
ciepłych krajów albo chociaż nad nasze morze lub wew góry.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Z wiarą wew biurze lepiej za
wiela nie rajdaj, ani tyż się nie staluj. Na luzie, z wielką rułą rób
swoje, a uda ci się uzorgować trochę pochwał i bejmów.
WODNIK (21.01 - 20.02). Zez karnawałowymi miganami
lepiej nie przesadzaj, bo ino zdrowie i bejmy przenorasz. Przed
wiarą też się za wiele nie staluj, ani se frechownie nie poczynaj.
RYBY (21.02 - 20.03). Najbliższe tygodnie jakoś trzeba będzie
przepynkać, ale zaś potem będzie trochę lepiej. Skapnie ci trochę
bejmów oraz sporo dobrych rad od różnych mądrych.
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redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów.
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Przedświąteczne spotkania odbyły się w grudniu
we wszystkich klubach seniora na Piątkowie. Dla
klubowiczów była to okazja, by upiec coś smaczne-

Do siego roku!
go dla kolegów, udekorować
odświetnie stoły, a przede
wszystkim, by spotkać się,

dziękując sobie za miłe zdarzenia minionego roku i życząc sobie samych dobrych

chwil w nadchodzącym. Poniżej przedstawiamy zdjęcia
z tradycyjnego łamania się
opłatkiem w klubie Korona
na Osiedlu Bolesława Śmiałego. (maja)

Od przedszkola do... kolędy

W grudniu, w Przedszkolu 174 „Królewny Śnieżki” na Osiedlu Jana III
Sobieskiego odbył się II
Przedszkolny Przegląd Kolęd. Wzięły w nim udział
dzieci z przedszkoli z osiedli: Bolesława Chrobrego i
Jana III Sobieskiego.

Ten
przedświąteczny
czas umilili zaproszeni goście, muzycy z Teatru Muzycznego oraz absolwentki
przedszkola. Przeglądowi patronowali Prezydent Miasta
Poznania, Teatr Muzyczny
oraz Centrum Edukacyjne
Bliżej Przedszkola. (marz)
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Bezpieczne ferie
Od 14 stycznia rozpoczęły się w Wielkopolsce ferie zimowe. Z tego powodu w Szkole Podstawowej nr 35 na
Osiedlu Władysława Łokietka przeprowadzono akcję promującą bezpieczne zachowania w czasie wolnym od nauki. Nauczyciele zorganizowali pogadanki i ćwiczenia na ten temat,
konkurs na plakat, wystawki klasowe a także ogólnoszkolną
aranżację dotyczącą bezpieczeństwa. Wydano też specjalny
numer gazetki „Teczka Władeczka”, w której uczniowie zapisywali wytyczne dotyczące zabaw radosnych i bezpiecznych.
Szkoła podjęła współpracę z Zarządem Dróg Miejskich w
Poznaniu, dzięki któremu wraz z gazetką wszyscy uczniowie
szkoły otrzymali opaski odblaskowe, a najmłodsi kamizelki
bezpieczeństwa.
W szkole zorganizowano urozmaicone i ciekawe zajęcia
na czas ferii. Są to spotkania przeznaczone dla dzieci w różnym wieku i o różnorodnych zainteresowaniach. Tak, by każdy znalazł tu coś dla siebie.
Mamy nadzieję, że tak wyposażeni, otoczeni opieką i troską, nasi uczniowie spędzą ferie zimowe radośnie i bezpiecznie.
Katarzyna Buziak

ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY
oferta obowiązuje w dowozie i na wynos

Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,
tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28

