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Aktywne ferie
Zajęcia sportowe, plastyczne, ciepłe napoje i obiady
zapewnili organizatorzy – Administracja Osiedla Jana
III Sobieskiego i Szkoła Podstawowa nr 15 – dzieciom
podczas zimowych ferii w szkole. Więcej można
przeczytać na str. 15.
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Ferie po europejsku malowane

Dwa tygodnie zimowych
ferii w Osiedlowym Klubie
Korona na Śmiałego minęły jak z bicza trzasnął. W
dwóch turnusach uczestniczyło łącznie przeszło pięćdziesięcioro dzieci w wieku
od 7 do 13 lat.
Pierwszy turnus odbywał się pod hasłem: Tydzień
europejski – Francja, Wielka Brytania, Rosja, Belgia,
Czechy. Mimo mroźnej i
śnieżnej aury udało się zrealizować wszystkie zaplanowane zajęcia. Atrakcji było
sporo: kino Plaza, lodowisko Bogdanka, bowling, wy-

cieczka autokarowa do Kawalkady, a potem jazda konna, zabawy na śniegu, ognisko, karmienie zwierząt,
czyszczenie koni, spotkanie
ze zwierzątkami: kozami,
owcami i królikami; spotkanie z honorowym konsulem Republiki Czeskiej,
Renatą Mataczyńską, która przeprowadziła konkursy i wręczyła dzieciom kolorowe prospekty. Pani konsul towarzyszyła studentka
II roku prawa międzynarodowego.
Tydzień europejski upłynął na zabawach charakte-

OKAZJA!
wyprzedaże
po cenach hurtowych
likwidacja sklepu
• firanki • kołdry • serwety • bielizna:
damska, męska, dziecięca
• piżamy • podomki • koszule
ZAPRASZAMY
na os. Bolesława Chrobrego, przy bloku 13
Czynne pn-pt w godz. 11-18,
sobota 10-14

tel. 603-675-941

rystycznych dla danego kraju, nauce podstawowych słówek, konkursach, quizach i
odgrywaniu scenek rodzajowych. Na zakończenie turnusu odbył się balik w strojach europejskich. Wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody, wyróżnienia i dyplomy.
Tematem drugiego turnusu było Zaproszenie do
malowania – to świetna zabawa! Program również był
bogaty: bowling, lodowisko,
kino w Plazie, saneczkowanie, pływalnia Atlantis, balik. Dzieci wykonywały malunki na podkładzie z kaszy,
rysowały pastelami martwą
naturę z owocami, maski
murzyńskie i portrety według Pablo Picasso, formowały obrazki z kolorowego
papieru i nici, kirigami, po-

znały ABC malowania farbami olejnymi. Półkoloniści zapoznali się ze szkicowaniem, linią i kreską,
światłem i cieniem, w pigułce dowiedziały się o wielkim malarzu Pablo Picasso.
Również ten turnus zakończył się balikiem i wręczeniem nagród.
Nad całością czuwała
instruktor klubu, Ludmiła
Kłos. Półkolonie rozpoczynały się o godz. 8, a kończyły o 16. Dzieci miały zapewniony ciepły posiłek w
formie dwudaniowych obiadów. Otrzymywały także
ciepłą herbatę i ciasteczka. Dzieci miały zapewnioną opiekę wykwalifikowanej
kadry pedagogicznej oraz
medycznej, dzięki umowie z
lekarzem z przychodni Os.
Bolesława Chrobrego. Każdy z wychowawców półkolonii był hospitowany pod
względem merytorycznym
przez kierownika półkolonii. Przeprowadzone były
dwie kontrole: z sanepidu
i kuratorium, obie wypadły
pomyślnie. Kolejny raz pani Bożena Sikora zasponsorowala pobyt dziecka na
jednym turnusie półkolonii. (luklo)
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KWIACIARNIA
- bukiety
- wiązanki
- kompozycje
- dostarczamy kwiaty

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

 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

Sprzątanie
klatek
schodowych

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

tel. 504 033 053

Przyjmują lekarze z wieloletnią praktyką

516 033 822

Nasi pacjenci chwalą sobie:

i sprawdź osobiście!

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

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.

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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Z życia 149 PDH „BZURA”

Zbierają na obóz wakacyjny
Hufca ZHP „PIAST” Poznań – Stare Miasto, przeprowadziła dwie zbiórki publiczne w hipermarkecie Tesco przy ul. Opieńskiego w
Poznaniu. Podczas pierwszej zbiórki publicznej, w
dniach 30 marca – 1 kwietnia zebrano 2076,74 zł. Datki z tej akcji zostały przeznaczone na dofinansowanie obozu letniego na terenie Parku Narodowego Mała Fatra na Słowacji. Druga
zbiórka odbyła się w dniach
14-16 grudnia. W jej trakcie

149 Poznańska Drużyna
Harcerska „Bzura” jest drużyną wielopoziomową działającą na osiedlach Bolesława Śmiałego i Stefana
Batorego. Liczy blisko 25
członków. Większość harcerek i harcerzy z drużyny to
uczniowie 34 Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 12 w
Poznaniu. Zbiórki harcerzy
odbywają się w każdy piątek o godzinie 16:30 w bloku nr 36 na Osiedlu Bolesława Śmiałego.
- Misją drużyny „Bzura”
jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań – uważają
drużynowi. – W roku harcerskim wyjeżdżamy na co
najmniej trzy weekendowe

biwaki. Co roku organizujemy zagraniczny obóz letni, były m in. na Litwie,
Słowacji oraz w Czechach.
Wyjazd na obóz jest zwieńczeniem całego roku harcerskiego. Staramy się zatem,
aby te kilkanaście wakacyjnych dni na długo zostało w
pamięci naszych podopiecznych. Co roku, za każdym
razem, „stajemy na głowie”
aby zorganizować coś innego, pojechać w nowe miejsca i zagwarantować niezapomnianą przygodę. Jednak aby stworzyć tak nieprzeciętne wyjazdy potrzebne są fundusze. Aby obozy
były tańsze, dwa razy w roku organizujemy zbiórki publiczne.
W 2012 roku 149 Poznańska Drużyna Harcerska „Bzura”, należąca do

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

zebrano 2516,84 zł – te fundusze zostaną przeznaczone
na dofinansowanie obozu
letniego w 2013 r.
Obie akcje zostały zorganizowane na podstawie
pozwolenia z dnia 12 marca 2012 r., wydanego przez
Prezydenta Miasta Poznania.
Więcej informacji o drużynie znajduje się na stronie internetowej www.149.
pdh.pl
Melania Kujawa,
Wojciech Wieland

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY
5 III 2013 o godz. 18 (wtorek). Spotkanie z warszawskim poetą
Rafałem T. Czachorowskim, wydawcą, twórcą i redaktorem
portalu PoeciPolscy.pl Wprowadzenie – Łucja Dudzińska.
Wieczór warsztatowy Klubu Literackiego – prosimy o nowe
teksty (ksero).
19 III 2013 o godz. 18 (wtorek). VII Konkurs „Młodych Piór”
i warsztaty szkół ponadpodstawowych. Zapraszamy autorów
wierszy, prozy oraz nauczycieli – opiekunów twórczości.
Podpisane prace w 4 kopiach (max 5 wierszy, 2 krótkie utwory
proza) z informacją: szkoła, klasa, nauczyciel-opiekun, prosimy
dostarczyć w dniu imprezy o godz. 18. Jury: Barbara Lempka,
dr Stanisław Szwarc, Kalina I. Zioło. Tel. organizatora: 61 833
04 83. Wybrane prace opublikuje lokalna prasa.
2 IV 2013 o godz. 18 (wtorek) Prezentacja poznańskiego
numeru „Metafory”. Wieczór autorski Zbigniewa Ikony
Kresowatego – poezja, esej, twórczość plastyczna.
16 IV 2013 o godz. 18 (wtorek) Nowe wiersze Edyty Kulczak
i Tadeusza Stirmera. Omówienie dr Sławomir Krzyśka.
Spotkania odbywają się w sali nr 40 Zarządu PSM lub w „Bistro”,
Os. Bolesława Chrobrego 117. Prowadzi Jerzy Grupiński
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Fundacja dopłaci do wody i ścieków
Do 9 kwietnia 2013 roku Fundusz Wodociągowy
Aquanet przyjmuje wnioski o dofinansowanie do rachunków za zimną wodę i ścieki. Dopłaty obejmują miesiące: grudzień 2012, styczeń, luty i marzec
2013 r.
Osoby starające się o dofinansowanie powinny wziąć
ze sobą następujące dokumenty: dowód osobisty (do okazania) oraz zaświadczenia o dochodach (dochód nie może
przekroczyć 1050 zł na osobę w rodzinie), ksero faktury
z Aquanetu (za miesiące od grudnia do marca) lub ksero
zawiadomienia o wysokości opłat ze spółdzielni/ administracji/ wspólnoty itp. potwierdzające wysokość opłat za
zimną wodę w miesiącach grudzień 2012, styczeń, luty i
marzec 2013 r., oraz książeczkę opłat czynszowych lub numer konta administracji.
Jeśli chodzi o zaświadczenie o dochodach, to osoby
pracujące powinny przynieść kopię zaświadczenia z pracy
(kwota netto, wystarczy z ostatniego miesiąca), bezrobotni
zarejestrowani – zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy, bezrobotni niezarejestrowani – zaświadczenie z urzędu
pracy, że nie figurują w rejestrze, oraz oświadczenie wyjaśniające, dlaczego nie są zarejestrowani. Osoby przebywające na urlopie wychowawczym przedstawiają zaświadczenie
o tym fakcie. Renciści i emeryci – kopie decyzji o przyznaniu renty lub emerytury lub kopię ostatniego odcinka
renty lub emerytury. Może to być decyzja: o przyznaniu
renty rodzinnej, o pobieraniu świadczenia przedemerytalnego, zasiłków chorobowych lub świadczeń rehabilitacyjnych, o przyznaniu alimentów (jeśli nie są otrzymywane –
zaświadczenie od komornika), o zasiłkach rodzinnych na
dzieci, o przyznaniu pomocy z MOPR/OPS (zasiłek stały,
okresowy, celowy), o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
o przyznaniu stypendium (naukowe, socjalne). Należy udokumentować także inne posiadane dochody.
Wnioski można składać w biurze Funduszu Wodociągowego Aquanet przy ul. Staszica 15 w Poznaniu, w godz.
8-16. Więcej informacji tel. 61 843 63 04.

Podobno tłustą cerę mogą mieć zarówno młode, jak
i starsze osoby. Może mieć ją osoba w wieku 28 lat, a
nawet panowie. Ktoś mi powiedział, że taką mam, po
czym ją poznać – pyta zaniepokojony pan Adam.
Skóra tłusta jest szara, gruba, ma rozszerzone ujścia „porów” łojowych w postaci zaskórników. Warstwa rogowa jest
gruba, cera błyszczy się i stale stwarza wrażenie tłustej. Taka
cera jako jedyna dobrze znosi wodę i mydło, z wiekiem wysusza się i najpóźniej się starzeje. Częściej zdarza się, że miejsca łojotokowe umiejscawiają się w tzw. punkcie T, plecach i
klatce piersiowej. Mamy wtedy do czynienia ze skórą mieszaną. Ta jest najczęściej spotykana.
Cerę łojotokową bardzo często pielęgnujemy nieprawidło-

Stary Marych i Julas
- Tej, słyszałeś że tyn słynny Stary Marych z Łazarza, to
wcale nie jest Marych...
- ...ino kto?
- No, nasz Julas Kubel zez Osiedla Zygmunta Starego.
- Łeee, to nie może być, przeca sam widziałem Starego Marycha. Oglądnąłem go akuratnie. Stoi jak trza i nie na żadnym Piątkowie abo Łazarzu, ino deptaku, przy Półwiejskiej.
Ale zaś z fest rowerem, w nowym ancugu zez westką i wielgachną teką. Kalafa mu się ino śmieje i na co ładniejsze mele szpycuje. Całkiem nie jest podany do Julasa, który jest gibas i się staluje na młodego absztyfikanta. A zaś tyn Julas,
chociaż całkiem z niego szportowny szczun, to ino blubra wew
tych radiach abo inszych kabaretach i się wymądrza. Cięgiem
gada jak najęty i ludziom gitarę zawraca. Jakby łon był prawdziwy Stary Marych, to by tyle nie brawendził po próżnicy,
ino powiedział raz a dobrze, co wolno rajcom, co famułom,
co szkiełom, co szczunom, a co kejtrom. I wszystko by poszło
jak w zegarku, bo kogo jak kogo, ale Starego Marycha poznaniacy wnet by usłuchali.
- Łeee tam, zaraz usłuchali. Ale zaś żadna władza nie jest
od słuchania, ino do gadania, brania i rozkazywania. Stary
Marych od 30 lat bez radio i telewizję, a czasami tyż gazety
prawił im, co i jak trza w mieście zmienić, by szwungu nabrało i co roku wuchtę bejmów na wszelakie inwestycje zorgowało.
- Ady już cicho bydź i tyle nie bręcz. Może wreszcie teraz,
gdy wszystko rozbabrane i w miejskiej kabzie puchy, naszego
Julasa usłuchają?
- Tej, a ty wiesz, że jakby łoni obaj, Marych z Julasem,
do spółki się wzięli, dali se luz zez tym lofrowaniem i blubraniem, a ino do rządzenia się akuratnie przyłożyli i trochę pochapali, to może wreszcie byśmy mieli nad Wartą prawdziwie
poznański porzundek.
***
I właśnie poznańskiego porzundku, na co dzień i od święta, życzymy Juliuszowi Kublowi, dziennikarzowi, społecznikowi, radnemu oraz piewcy gwary poznańskiej, w trzydziestolecie stworzenia przez niego postaci Starego Marycha.
Redakacja

wo, nadmiernie wysuszając ją: tonikami alkoholowymi, mleczkami, mydłami z siarką, peelingami itp. Kiedy my wysuszamy
cerę, to ona produkuję łój. Takie zabiegi mogą spowodować
dodatkowo stany zapalne skóry, a nawet trądzik. Tak naprawdę cera łojotokowa ma odczyn pH zasadowy, co wspomaga łojotok. Korzystanie z kosmetyków, w których zawarte są kwasy AHA, witamina C czy kwas askorbinowy, powoduje zwiększenie pH skóry, a co za tym idzie, zmniejszenie bakterii na
powierzchni naskórka.
Można wspomagać pielęgnację domowymi sposobami: wycisnąć kilka kropel soku z cytryny i nanieść je na twarz na
około 2 do 5 min, po czym zmyć letnią wodą i obowiązkowo
nanieść krem nawilżający. Taka cera, nawilżana regularnie,
nie będzie sama produkować sebum (nadmierna ilość łojotoku). Należy wybierać kremy z zawartością cynku, magnezu,
miedzi, potasu, sodu, wapnia, należy unikać w kosmetykach
witaminy A, E, retinolu.
W gabinecie kosmetycznym powinno się taką cerę zakwaszać minimum raz na 2-3 miesiące. Dodatkowo odpowiednio
dobrany przez wykwalifikowaną kosmetyczkę program pielęgnacyjny ułatwi nam pielęgnację takiej cery.
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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Wspomnienie ferii zimowych
w Domku Na Drzewie

W pięć dni dookoła
świata? To jest możliwe
w Domku Na Drzewie.
Pięć dni – pięć kontynentów, taką podróż w
świat wyobraźni, zabawy
i działań twórczych odbyli uczestnicy feryjnych spotkań w nowej artystycznej
pracowni już działającej na
Piątkowie. Każdy dzień podczas ferii był przygodą – wyprawa na inny kontynent
oraz zabawa różnorodnymi
technikami plastycznymi.
Będąc w Azji szyliśmy i
ozdabialiśmy kolorowe węże,
by wraz z dźwiękami fletu i
pianina w pokoju muzycznym sssssyczały nam ciekawe opowieści o Indiach. Ruchami pędzla i ciepłymi barwami farb oswajaliśmy afrykańskie dzikie koty.
Do muzyki tańczyły lalki cieniowe w teatrzyku cieni, a marynarze w bocianim gnieździe wypatrywali lądu, kolejnego odwiedzanego kontynentu. Czuliśmy
się jak Kolumb odkrywający nowe, przeczuwalne lądy
naszej wyobraźni i kreatywnej zabawy.

Ostatniego dnia Orient
Express – luksusowy pasażerski pociąg – zabrał
uczestników w świat przygody i działań twórczych.
Przemierzając Europę, filcowali na mokro barwy wybranych krajów. Nie ominęła ich również przyjemność
lotu balonem.
Czy można się dobrze
bawić i uczyć jednocześnie?
W Domku Na Drzewie to
możliwe.
Prowadząca Domek Na
Drzewie, Ewa Jańczak, zaprasza więc do pracowni
na zajęcia i warsztaty artystyczne, muzyczne i rozwojowe dla dzieci młodszych i starszych. Oferuje naukę gry na fortepia-

nie, uczestnictwo w zajęciach kulinarnych, adaptacyjnych, rozwojowych dla
młodszych i starszych. Zajęcia odbywają się także w

soboty. Można tu zostawić
dziecko pod opieką, zorganizować urodziny. Więcej
na www.DomekNaDrzewie.EDU.pl
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Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare
Miasto w Poznaniu,
Zbigniew Głowacki, u1. Ratajczaka 26/3, 61-815 Poznań,
tel. 61 855 16 30, fax. 61 852 84 39
Sygn. akt KM 1949/12
(w koresp. podać sygn.)

REKRUTACJA
Gimnazjum nr 12
im. Jacka Kuronia
ogłasza nabór na rok szkolny
2013/2014
do KLASY SPORTOWEJ –
PŁYWANIE i ZAPASY
25 luty do 8 marca
do KLASY OGÓLNEJ
3 kwietnia do 12 kwietnia

Poznań, 23. 1. 2013 r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ
LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań
– Stare Miasto w Poznaniu, Zbigniew Głowacki,
na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu:

19. 3. 2013 r. o godz. 9.00
pod adresem: Poznań, Os. Bolesława Chrobrego 16/128
odbędzie
się
pierwsza
licytacja
następujących
ruchomości:

ZAPRASZAMY
NA DRZWI
OTWARTE

1. TV LG 42” LCD, kolor czarny + pilot, 1 szt.,
wartość szacunkowa 1.000 zł
2. Laptop SAMSUNG, model NP-R540-JA06
PL, system Windows VISTA, 1 szt., wartość
szacunkowa 1000 zł.
Cena wywołania każdej ruchomości stanowi 3/4 wartości
szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Ruchomości wystawione będą w dniu licytacji w miejscu i
czasie oznaczonym wyżej.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez dodatkowych
obwieszczeń i podania przyczyny odwołania.
Komornik Sądowy
Zbigniew Głowacki

28 LUTEGO i 21 MARCA
18:00-20:00
szczegółowe informacje na
www.gimnazjum12.pl

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Piątkowska Liga Halowej Piłki Nożnej
Tabela po meczach rozegranych 10. 2. 2013 r.
GRUPA OPEN
li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./
wo
UKS BATORY
19 49 105 36
69
AC MATERACE
20 49 107 58
49
NIC TU PO NAS
19 46 112
44
68
AC STUDIO
19 46 112
55
57
CZERWONE DIABŁY
19 44 100 49
51
STARE MIASTO
19 42 123 71
52
KKS WIARA LECHA I
19 42 122 75
47
HETMANIA POZNAŃ
19 39 83
39
44
KKS WIARA LECHA II
19 38 99
65
34
NDW POZNAŃ
19 33 71
51
20
PI - KO TEAM
19 33 60
44
16
BLUE DEVILS
20 33 87
75
12
BLACK DYNAMITE
19 33 86
81
5
BALBINA
20 30 75
59
16
NO NAME
19 26 90
84
6
CASTORAMA POZNAŃ
19 25 66
62
4 1wo
GREEN SQUAD
19 25 88
86
2
BRYGADA POŚCIGOWA
19 25 64
71
-7
EVERYBODY WINOGRADY
19 24 69
79 -10
FC NOWA WIEŚ
18 22 73
78
-5 1wo
TĘGIE PYTONY
20 22 85
98 -13
MIDAS POZNAŃ
20 22 89
116 -27
SALATKO
19 18 66
98 -32 1wo
FC PYZDRY
19 18 46
90 -44 1wo
CZARNI
19 17 89
110 -21
MŁODE WILKI
19 15 60 102 -42 1wo
BAYERN POZNAŃ
19 14 47
91 -44 1wo
FLORIAN SUCHY LAS
19 12 54
112 -58

Lp. Nazwa drużyny
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

DIADAL MITRE POZNAŃ
FC LADS
WUCHTA WIARY TEJ
NISZCZYCIELE BARÓW

19
5
42 137 -95 1wo
20
4
55 127 -72 2wo
19
1
36
118 -82 2wo
- zespół wycofany z rozgrywek
GRUPA B
13 36 85
33
52
13 34 70
24
46
11 27 74
28
46
12 24 67
29
38
12 21 44
41
3
12 19 75
53
22
13 15 44
52
-8 1wo
/1p
13
9
45
51
-6 1wo
13
9
35
72 -37
13
6
37 126 -89
13
3
34 101 -67

1
2
3
4
5
6
7

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

8
9
10
11

UKS 12 BATORY IV
LOS WAFLOS
UKS 12 BATORY VI
UKS 12 BATORY I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

GRUPA C
NIC TU PO NAS FUTURE
12 33 87
27
60
FC NOWA WIEŚ
13 33 73
30
43
TG SOKÓŁ POZNAŃ
13 30 57
21
36
NIEWINNI RAWICZ
12 23 58
52
6
UKS CITY ZEN FUTSAL CLUB 11 22 55
21
34
BATORY IV
13 15 53
63 -10
NOO NIEE TEEJ
12 14 61
57
4
MONGOLSCY PRZEMYTNICY 13 12 31
57 -26
HURAGAN KOKOSZKI
13 12 33
67 -34
MOBIL POZNAŃ
13
7
37
89 -52
NARAMOWICE FC
13
3
41 102 -61
ORŁY GOŁUSKI
-zespół wycofany z rozgrywek
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KALENDARIUM PSM
28 lutego
4 marca
6 marca
7 marca
12 marca
19 marca
28 marca

- zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM
- dyżur członków RN PSM
- Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN
PSM
- Komisja Członkowsko-Samorządowa RN
PSM
- Komisja Rewizyjna RN PSM
- Komisja Statutowa RN PSM
- zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM

Pawilon dla przychodni, klubu, rady
i administracji
Pawilon u zbiegu ulic
Umultowskiej i Opieńskiego
bieleje już elewacją ścian. Z
jednej strony stoją jeszcze
rusztowania, ale to już właściwie finisz prac budowlanych. Wkrótce pawilon obejmą we władanie użytkownicy: administracja osiedla,
rada osiedlowa, klub seniora oraz przychodnia zdrowia.
Rada Osiedla Stefana
Batorego 27 lipca 2006 r.
przyjęła uchwałę w sprawie
powstania pawilonu. Miała
się do niego przeprowadzić
administracja osiedla, a zajmowane przez nią mieszkania miały zostać sprzedane. Projekt był gotowy w
roku 2008 r. W 2011 r. wbito pierwszą łopatę pod budowę nowego pawilonu, a
większość prac została wykonana w roku 2012.
- Wykonawca zgłosił gotowość oddania do użytku pawilonu – mówi Renata Michałowska, zastępca
kierownika Osiedla Stefana Batorego. – W połowie
lutego odbył się tak zwany przedodbiór pawilonu.
Zgłosiliśmy drobne usterki,
które wykonawca naprawi.

Jeszcze w lutym wyślemy
więc wniosek o zezwolenie
na użytkowanie lokalu. Odebrał go już także sanepid.
Budynek liczy blisko 500
metrów kwadratowych, do
powierzchni tej brakuje... 1
metra. Pawilon zajmować będą wymienieni wyżej użytkownicy. Każdy będzie miał
odrębne wejście i to bez barier architektonicznych. A
przychodnia nawet dwa wejścia. Bez problemu można
będzie dojechać do budynku wózkiem, bo nigdzie nie
będzie schodów, także toalety zostały przystosowane do
potrzeb osób poruszających
się na wózkach.
Przychodnia lekarska
jest już gotowa do przeprowadzki, co można zobaczyć
na zdjęciu. Klubowi seniora
i radzie osiedla też trudno
nie będzie.
- Kiedy administracja
się przeprowadzi? – zastanawia się R. Michałowska.
– Dzisiaj nie chciałabym
podawać dokładnej daty.
Chcielibyśmy jak najszybciej, musimy jednak np.
zamówić szafy na wymiar

do archiwizacji dokumentów, a to jest możliwe dopiero teraz, po zakończeniu
prac tynkarskich we wnętrzach. Być może z przeprowadzką uda się uporać
w kwietniu...
Dzięki tym przeprowadzkom zwolnią się na osiedlu
cztery mieszkania, które administracja chce sprzedać,
by pokryć koszty budowy
pawilonu. A lokal po klubie seniora zostanie postawiony do wynajęcia na działalność gospodarczą. (maja)
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Z prac Rady Nadzorczej PSM

Za śmieci zapłacą wszyscy mieszkający

Od
rozpatrywania
spraw
członkowskich
rozpoczęło się styczniowe posiedzenie Rady
Nadzorczej Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej i na sprawach członkowskich się zakończyło.
Na początku – jak co
miesiąc – omawiano sprawy lokatorów mających zaległości w opłatach za używanie lokalu mieszkalnego.
6 osób postanowiono pozbawić członkostwa w PSM, w
przypadku 6 innych, które
spłaciły zadłużenie, zdecydowano o uchyleniu wcześniejszych uchwał wykluczeniowych.
Na koniec posiedzenia
rozpatrywano sprawy członków oczekujących. Przybyli
oni licznie na zaproszenie.
Większość mówiła, że nie
miała świadomości obowiązującej zasady, iż dwukrotnie nie uczestnicząc w przetargu na oferowane przez
Spółdzielnię mieszkania,
naraża się na wykreślenie
z listy członków oczekujących. Wielu wyrażało też

zdziwienie, iż oferowane na
sprzedaż mieszkania mają
ceny wolnorynkowe, wyznaczone przez biegłego. Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej daje obecnie jeden
przywilej – pierwszeństwo
zakupu zwalnianych z różnych powodów mieszkań
lokatorskich. Część prosiła, by pozostawić ich w
Spółdzielni i do wielu takich próśb członkowie Rady Nadzorczej się przychylili. Tym niemniej podjęli
oni także 115 uchwał o wykreśleniu członków oczekujących. Osoby te mogą jednak kupić mieszkanie na
rynku pierwotnym lub wtórnym i bank, który ma środki z ich książeczek mieszkaniowych, wypłaci im premie
gwarancyjne.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyniki ekonomiczne PSM za jedenaście miesięcy roku ocenił
jako dobre. W gospodarce
zasobami mieszkaniowymi
wyniki były dodatnie. Podobnie wypadły salda rozliczeń gazu i zimnej wody.

Również na wywozie odpadów komunalnych oraz dostawach ciepła nie ma deficytu, choć kilka osiedli było na niewielkim minusie.
Wszystkie osiedla dysponowały jeszcze środkami na
funduszu remontowym. W
dalszym ciągu na Piątkowie
występuje tendencja spadkowa liczby mieszkańców.
Na koniec listopada piątkowskie osiedla zamieszkiwało o 685 osób mniej niż
na koniec grudnia 2011 roku.
Przyjęto poprawki w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi, a następnie dokonano korekty opłat
za wywóz odpadów komunalnych na osiedlach: Bolesława Chrobrego, Stefana Batorego, Władysława
Łokietka oraz Jana III Sobieskiego. Stało się tak
w wyniku decyzji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, który zobowiązał wywoźników do wożenia śmieci do sortowni, a
potem na wysypisko w Suchym Lesie. Opłata za wywóz śmieci w Suchym Lesie
jest dwukrotnie wyższa niż
na wysypiskach dalej położonych, gdzie wywozili oni
dotychczas nieczystości komunalne. Spowodowało to,
że wywoźnicy zaproponowali Spółdzielni wyższe ceny.
Najwyższe podwyżki stawek przyjęto na Osiedlu
Stefana Batorego. Jedyną
przyczyną – jak mówiono –
jest to, że znajduje się tam
186 mieszkań, w których
nie zgłoszono nikogo do zamieszkiwania. Postanowiono jednak takie mieszkania obciążyć opłatami uzależnionymi od zużycia wody. Administracja stwierdziła,
że w 150 mieszkaniach, gdzie
„nie ma lokatorów”, występuje jednak zużycie wody. I ich
właściciele będą
płacić za śmieci
stawkę ryczałtową uzależnioną
od zużycia wody.
Zatwierdzono

też Regulamin gospodarki
finansowej PSM. Powodem
było to, że poprzedni został
uchwalony w 1997 roku i był
już częściowo nieaktualny.
Rozpatrzono też i uzgodniono odpowiedź na pismo
członka Spółdzielni w sprawie zmiany podstawy rozliczeniowej kosztów funkcjonującego na Osiedlu Stefana Batorego monitoringu
wizyjnego. Rada Osiedla
Stefana Batorego nie znalazła podstaw do uwzględnienia tego wniosku, nie
stwierdzono naruszania
przepisów. Podobne było
stanowisko Rady Nadzorczej.
Uzgodniono także odpowiedź dla grupy mieszkańców Osiedla Bolesława
Śmiałego po tym, jak do
Spółdzielni wpłynęło pismo
od Prezydenta Miasta Poznania i przewodniczącego
Rady Miasta. Prezydent napisał, że nigdy nie przedkładał Spółdzielni propozycji
bezprzetargowego nabycia
gruntu na Osiedlu Bolesława Śmiałego ani oferty nabycia gruntu. Przewodniczący Rady odesłał zapytanie
PSM do Prezydenta z informacją, że nie ma w swoich
kompetencjach podejmowania takich działań. Działka,
o której pisze grupa mieszkańców, jest w trakcie procesu zwrotowego byłym właścicielom.
Na koniec podjęto uchwałę w sprawie ustanowienia
służebności gruntowej dla
sklepu Biedronka na Osiedlu Bolesława Śmiałego.
Ustalona zostanie jednorazowa odpłatność, zaś utrzymanie w przyszłości drogi
dojazdowej będzie wspólne. (big)
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Znak towarowy wiele wart
Prawo własności przemysłowej, wśród wielu innych praw niematerialnych,
wymienia również znaki towarowe. Znakiem towarowym jest każde oznaczenie,
które można przedstawić
w sposób graficzny, jeżeli
oznaczenie takie nadaje się
do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od
towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma
przestrzenna, w tym forma
towaru lub opakowania, a
także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.
Na temat tego, co znakiem towarowym może być,
a co nie, napisano już wiele. Nie sposób w krótkim
artykule zasygnalizować nawet całej problematyki, dlatego – tytułem przykładu
– chciałbym się skupić na
niektórych zagadnieniach
związanych ze znakami tzw.
słowno-graficznymi.
Jak wynika z wyżej podanej ustawowej definicji,
znakiem towarowym może
być wyraz, ale także rysunek, ornament, kompozycja itd. Rysunek, kompozycja, czy ornament mogą
oczywiście zawierać w sobie słowo, wyraz. Ważnym
jest, żeby znak towarowy
spełniał kryterium ustawowe polegające na tym, że ma
nadawać się do odróżniania
towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Spośród kryteriów pozwalających na takie odróżnianie,
ważnym jest dobór wyrazów
będących składnikami znaków towarowych. W przypadku użycia wyrazu do
stworzenia znaku towarowego istotny jest jego dobór.
Dla samego znaku słownego nie jest możliwe dobranie wyrazu oznaczającego
jakiś konkretny, powszechny rodzaj działalności, usiłując zawładnąć w ten sposób prawem do oznaczania
na zasadach wyłączności
danym słowem określonej

działalności. Takim niedopuszczalnym słowem może
być: hotel adwokat, sklep,
magazyn, wino, i wiele innych. Natomiast oznaczenie typu Hotel Pod Gwiazdą (czyli zestawienie kilku
słów, odróżniające się od innych zestawień) już zapewne byłby zaakceptowany jako znak słowny, a z pewnością jako słowno-graficzny.
Znak słowno-graficzny
to znak, w którym występuje – poza samymi słowami – również i ich opracowanie graficzne. Zatem,
trzymając się przykładu Hotelu Pod Gwiazdą, jeżeli
hotel ma oznaczenie, swój
„znak firmowy” zawierający np. gwiazdę i szczególny
krój liter, to taki znak, jako słowno-graficzny, podlega ochronie. Oznacza to tyle, że nikomu innemu nie
wolno używać takiego samego znaku, lub znaku na
tyle podobnego, że mógłby
u klienta wzbudzić przekonanie, że chodzi o ten sam
hotel, albo o tę samą markę.
Ale ochrona dotyczy całości znaku, a nie jego poszczególnych części składowych. Tak więc ochroną
nie jest objęte słowo hotel,
czy gwiazda. Oznacza to, że
słowa te mogą być dowolnie przez każdego używane.
Warunkiem tylko jest to,
że nie wolno ich używać w
sposób mogący sugerować,
że chodzi o ów Hotel Pod
Gwiazdą.
Warto też uważać przy
oznaczaniu przedsiębiorstw
lub działalności słowami,
które mają powszechnie rozumiane znaczenie, jeżeli
nasza działalność nie speł-

nia kryteriów określonych
w tych słowach. Na przykład, nazwanie schroniska
młodzieżowego ze wspólnymi salami do spania hotelem i promowanie go jako
hotelu, może przez hotelarzy być uznane jako czyn
nieuczciwej konkurencji, jeżeli klienci zostaną wprowadzeni w błąd. Nazwanie
serem produktu nie wyprodukowanego z mleka również jest oznaczeniem go
nazwą wprowadzającą nabywców w błąd. W jednym
i drugim przypadku mamy
do czynienia z aktami nieuczciwej konkurencji.
Powyższe prowadzi do
kolejnego zagadnienia: czynów nieuczciwej konkurencji. Warto zauważyć, że pewne oznaczenia czy zachowania, nawet jeśli nie stanowią
naruszenia praw do znaków
– bo znaków nie zastrzeżono – to mogą stanowić czyny nieuczciwej konkurencji.
Jak zatem postępować,
by z jednej strony nie narazić się na zarzut naruszenia
prawa, a z drugiej, by nie
zaniechać pewnych działań
tylko dlatego, że będziemy
się obawiali zarzutu naruszenia prawa, albo też będziemy obawiali się nieuzasadnionych gróźb innych
podmiotów. Odpowiedź jest
prosta: poza tym, że zawsze
wskazane jest skonsultowanie się ze specjalistami,
którzy podpowiedzą właściwe zachowanie, należy

kierować się zdrowym rozsądkiem. Reguła generalna
brzmi: nie wolno postępować tak, by sprawić wrażenie, że jest się kimś innym.
Zatem jeżeli to, czego używamy czy czym się posługujemy, odróżnia się w naszym mniemaniu od innych
podobnych oznaczeń na rynku, to mamy bardzo dużą
szansę, że nie naruszymy
niczyich praw.
Podsumowując – użycie
znaku towarowego zawierającego pewne słowa będące
w powszechnym użyciu jest
jak najbardziej możliwe, tyle tylko, że słowa te muszą
albo być częścią znaku słowno-graficznego, albo też częścią zestawu słownego zawierającego określenie składające się z kilku słów, ale
stanowiących razem indywidualne oznaczenie. Nie można uzyskać wyłączności na
używanie słów będących w
powszechnym użyciu.
Prawa do dóbr niematerialnych stanowią bardzo
skomplikowaną i trudną
dziedzinę prawa, niemniej
stanowią wielką wartość
materialną i dlatego warto
o nie dbać.
Wojciech Celichowski
Adwokat
Autor jest partnerem
w Kancelarii Celichowski
Spółka Partnerska
w Poznaniu, ul. Szkolna5/15,
www.kancelaria-csp.pl

Łupem 140
pierścionków
Przez kilka lutowych
dni głośno było w mediach o Osiedlu Bolesława Chrobrego, na którym dokonano zuchwałego napadu na sklep jubilerski. W czwartkowe popołudnie dwaj napastnicy skradli 140 pierścionków. Jeden z nich zagadywał sprzedawczynię i zasłaniał jej widok, a drugi w tym
czasie „oczyszczał” gablotki
z precjozów. Gdy kobieta się
zorientowała w ich poczyna-

niach i wszczęła alarm, złodzieje rzucili się do ucieczki.
Z osiedla udało się im
wyjechać, ale wolnością nie
długo się nacieszyli. Policyjne działania doprowadziły do
szybkiego ujęcia rozbójników.
Okazali się nimi dwaj bracia.
Jednego z nich zatrzymano w
Toruniu, gdy w tamtejszym
salonie jubilerskim próbował sprzedać skradzione pierścionki. Drugiego zatrzymano w Poznaniu. Łup został
odzyskany, a sprawcy usłyszeli już zarzuty kradzieży. (wi)
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Działo się w klubie KORONA
3 lutego 5-osobowa delegacja seniorów z klubu Korona pojechała na specjalne
zaproszenie do Świnic Warckich, klub został bowiem nominowany do tytułu Klub
Roku 2012 Gminy Świnice
Warckie. Była to uroczysta
gala, na której klub Korona znalazł się wśród pięciu
nominowanych na człowieka
roku. Otrzymał puchar oraz
dyplom.
11 lutego odbyła się, trwająca do północy, walentynkowa zabawa.
13 i 27 lutego dzieci ze
szkoły podstawowej i gimnazjum z osiedli Śmiałego i Batorego korzystały z bezpłatnej pomocy w nauce języka
angielskiego.
20 lutego odbył się wykład
z prezentacją multimedialną
pod tytułem „Zapachy i smak
Prowansji”.
7 marca w Dniu Kobiet
seniorki z klubu są zaproszone na spotkanie przy kawie i
pączku. Krótki występ da Zespół Wokalny Korona.
13 marca w godz. 17-19 –
bezpłatna pomoc z języka polskiego dla dzieci uczących się
w szkole podstawowej i gimnazjum.
20 marca w godz. 17-19
odbędzie się prelekcja na temat domowej rehabilitacji zalecanej dla wspomagania leczenia: bezsenności, migreny,
cukrzycy, osteoporozy, dolegliwości neurologicznych.

27 marca o godz. 17 –
Wielkanoc w klubie – tradycyjne dzielenie się jajeczkiem
i występ Zespołu Wokalnego
Korona.
Ponadto w klubie odbywają się stałe zajęcia. W poniedziałki: 4, 11, 18 i 25 marca
w godz. 10-11 – gimnastyka,
w godz. 12-13 – nauka języka
angielskiego, w godz. 14-14.50
– nauka języka hiszpańskiego.
We wtorki: 5, 12, 19 i 26
marca o godz.18-18.45 odbywać się będą zajęcia taneczno-ruchowe (I grupa) i w godz.
18.50-19.35 (II grupa).
W środę, 6 marca, w godz.
17-20 – zajęcia dodatkowe, z
powodu postu nie ma zabaw.
W czwartki: 7, 14, 21, 28
marca o godz. 17-19 spotyka
się zespół wokalny. W godz.
17-19 odbywać się będą zajęcia plastyczne, w godz. 19-20
nauka języka rosyjskiego. W
czwartki w godz. 18-19 czynna będzie biblioteka dla klubowiczów.
W piątki: 1, 8, 15, 22 i
29 marca w godz. 10-11 odbywać się będzie gimnastyka.
W godz. 13.30-14.20 nauka
języka angielskiego, w godz.
14.30-15.20 – nauka języka
francuskiego. Zajęcia dla miłośników robót szydełkowych
odbędą się w piątki 1, 8, 22 i
29 marca w godz. 15-13.
We wszystkie dni tygodnia od godz. 10 do 14 klubowicze pełnią dwugodzinne
dyżury w kawiarence. (lklo)

Seniorzy pokażą swoje prace
W Klubie Seniora Hetman na Osiedlu Jana III Sobieskiego bardzo prężnie działają rozmaite sekcje zainteresowań, w
tym plastyczna. Pod okiem fachowców seniorzy uczą się mało
znanych technik zdobienia przedmiotów – decoupage’u. Już
wkrótce można je będzie podziwiać na wystawie.
18 i 19 kwietnia w godzinach od 14 do 19 w klubie „Hetman” na Sobieskiego (w pawilonie 52) otwarta zostanie wystawa prac florystycznych i decoupage wykonanych przez klubowiczów. Mieszkańców osiedla i wszystkich zainteresowanych
zapraszamy. (ste)

LOKAL UŻYTKOWY

DO WYNAJĘCIA:
Os. Stefana Batorego 11
zabudowany prześwit
powierzchnia 13,0 m2
stawka za w/w lokal wynosi 15,00 zł/m² plus
media plus VAT
Informacje w Administracji Osiedla Stefana Batorego 12

tel. 61 82-17-381

O chińskim Nowym Roku
na Piątkowie
W niedzielę, 10 lutego,
rozpoczął się Chiński Nowy
Rok. Sposób liczenia został
zapoczątkowany 4711 lat temu. Obecny rok potrwa do 30
stycznia 2014 roku i upłynie
pod znakiem Wodnego Węża. Mówił o tym Jacek Kryg,
autor krótkiego podręcznika
astrologii chińskiej, podczas
spotkania w Dąbrówce na
kilka dni przed tym wydarzeniem. Na miejscu można
było kupić książkę oraz rozmaite amulety pomagające
dobrze przeżyć rok osobom
ze znaków chińskiego zodiaku, dla których los nie będzie łaskawy.
A jaki on będzie w ogóle?
Niełatwy, ale z możliwościami przezwyciężenia największych trudności. Niesprzyjający romansom, związkom
małżeńskim, a nawet staraniom o potomka. Będzie

za to obfitować w skandale
obyczajowe. Wąż nikomu nie
ufa, otacza go aura nieuczciwości, w tym roku więc machinacje i spiski zarówno rodzinne, jak i zawodowe oraz
rodzinne, będą na porządku
dziennym. Nie wszystko jednak pójdzie źle. Zyskają organizacje charytatywne, będzie to okres sprzyjający dla
wprowadzania wszelkiego rodzaju innowacji i usprawnień
na polu edukacji. Będzie to
dobry rok dla ludzi pomysłowych i twórczych.
Ponieważ żywiołami roku są ogień i woda, to można się spodziewać – podobnie jak w roku poprzednim
– huraganów, tsunami, powodzi, epidemii, trzęsień ziemi,
wypadków drogowych, morskich, kolejowych i powietrznych, pożarów a także zawaleń mostów. (big)

Walne Zgromadzenie PSM
w roku 2013
Rada Nadzorcza Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
postanowiła zwołać na kwiecień doroczne Walne Zgromadzenie Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Ponieważ w tym roku kończy się czteroletnia kadencja Rady Nadzorczej, podczas zebrań wybierani będą jej członkowie
na kolejną kadencję. Osoby chcące kandydować, powinny zgłosić się do administracji osiedli i pobrać ankietę kandydata na
członka Rady Nadzorczej PSM. Zawiera ona pisemną zgodę na
kandydowanie oraz kilka oświadczeń przewidzianych w Statucie PSM. Zgłoszenie to, zgodnie ze Statutem PSM, powinno
zostać podpisane przez 25 członków PSM i złożone w administracji na 15 dni przed pierwszą częścią zebrania. Ostateczny
termin oddania ankiet mija 15 marca 2013 r.
Poniżej podajemy terminy zebrań Walnego Zgromadzenia
dla poszczególnych osiedli:
♦ dla członków mieszkających na Os. Bolesława Śmiałego,
2. 4. 2013 r. godz. 1700, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 34
na Osiedlu Bolesława Śmiałego,
♦ dla członków mieszkających na Os. Władysława Łokietka,
5. 4. 2013 r. godz. 1700, miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 na Osiedlu Władysława Łokietka,
♦ dla członków mieszkających na Os. Władysława Jagiełły
i Zygmunta Starego oraz członków oczekujących,
8. 4. 2013 r. godz. 1700, miejsce: Piątkowskie Centrum Kultury „Dąbrówka” na Osiedlu Bolesława Chrobrego 117,
♦ dla członków mieszkających na Os. Bolesława Chrobrego
i ul. Grobla 11-13,
10. 4. 2013 r. godz. 1700, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 17
na Osiedlu Bolesława Chrobrego,
♦ dla członków mieszkających na Os. Stefana Batorego,
12. 4. 2013 r. godz. 1700, miejsce: Gimnazjum nr 12 na Osiedlu Stefana Batorego 101,
♦ dla członków mieszkających na Os. Jana III Sobieskiego,
Marysieńki i Baranowo
15. 4. 2013 r. godz. 1700, miejsce: Klub Sportowy „Sobieski” na Osiedlu Jana III Sobieskiego 22.
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Prosto z miasta

Mamy przechlapane?
Spółdzielczość mieszkaniowa nie może zaznać spokoju. W Sejmie grupa posłów PO znowu forsuje projekt ustawy mający kolejny
raz „reformować” spółdzielnie mieszkaniowe. Tym razem ich sztandarowym pomysłem jest obligatoryjne tworzenie wspólnot w budynkach, w których wykupiono
na własność choćby jeden
lokal mieszkalny. Takie odgórne przymuszanie do powoływania wspólnot może
mieć przykre następstwa dla
spółdzielców, zwłaszcza mających lokatorskie prawa do
lokalu. Może bowiem oznaczać utratę ich praw członka spółdzielni, a co za tym
idzie możliwości korzystania
z preferencyjnych opłat czynszowych, uwzględniających
wpływy do spółdzielni z tytułu wynajmu przez nią lokali
użytkowych czy innej działalności gospodarczej. Dlaczego
jednak małe i słabe wspólnoty, w których często trud-

no podjąć poważniejsze decyzje związane np. z remontem
budynku, mają być lepsze od
spółdzielni? Przecież dzisiaj,
prawie w każdej dziedzinie
widać, że „duży może więcej i lepiej”.

Tak naprawdę demokracja sprawdza się w Polsce
jedynie podczas wyborów
sołtysów. Na wsi chętnych
do objęcia tego stanowiska
wszyscy dobrze znają i byle
kogo nie wybiorą. Co innego do rad czy sejmu, tam
można wybrać każdego. Nie
brakuje więc w poselskich
ławach osób, które na sołtysa nigdy by się nie nadały. Dlatego z uwagą należy
rozważyć pomysł, by także
w miastach wybierać sołtysów. Ustawa samorządowa
ponoć to umożliwia. Teraz
miejscy rajcy niewiele mogą
i mało kto ich zna, a jak
zna, to zwykle jeszcze z tej
gorszej strony. A taki sołtys
na osiedlu to mógłby być na-

prawdę ktoś. Tyle, że ta zaszczytna funkcja trochę jednak do miasta nie pasuje.
Sołtysi pozostaną więc jedynie na wsiach.

Natomiast w Poznaniu
może już niebawem wybierzemy sobie prezydenta. Do
normalnej elekcji jeszcze rok
z hakiem, ale kampania już
się rozpoczyna. Tym bardziej
że pojawiły się pomysły na
referendum w sprawie odwołania obecnego prezydenta.
Jego kilkunastoletnimi rządami w Poznaniu zmęczeni są już prawie wszyscy, a
najbardziej chyba on sam. O
świetlanej przyszłości grodu
nad Wartą nikt już bowiem
dzisiaj nie mówi, a administrowanie podupadającą kanalizacją i komunikacją czy
dokończenie inwestycji rozbabranych od Euro jest mało pociągające. Nawet pomysł na kolejne starania o
organizację młodzieżowych
igrzysk w Poznaniu radni

storpedowali. No więc, jak
tu rządzić i po co?

Zwłaszcza, że jak nie zima, to chlapa. A już zwłaszcza przechlapane mają pasażerowie poznańskich tramwajów i autobusów. Nad ich
ogólnym wnerwieniem, spowodowanym zwiększaniem
się opłat i spóźnień, pochylił się z troską prezydent
miasta. Podczas gospodarskiej wizyty przepytał urzędników i zalecił jeździć sprawnie, punktualnie oraz przede
wszystkim nie denerwować
mieszkańców, bo jeszcze na
referendum mogą pójść. No,
to teraz będzie już w Poznaniu porządek z tą miejską komunikacją! Jak który
tramwaj czy inny autobus
nie posłucha, to z panem
prezydentem będzie miał do
czynienia!
WIST

Piątkowskie opowieści

Piątkowskie świątynie

Mówiliśmy już o wielu
różnych aspektach funkcjonowania życia na piątkowskich osiedlach. Bywały też
akcenty duchowe, głównie
w tle spraw związanych z
cmentarzem przy ulicy Z.
Wojciechowskiego, należącym jednak do parafii św.
Stanisława Kostki na Winiarach. Czas przyjrzeć się
bliżej kościołom funkcjonującym na Piątkowie.
Działa tu sześć parafii
Kościoła rzymskokatolickiego, wchodzących w skład
dekanatu Poznań-Piątkowo:
- Najświętszej Marii Panny
Matki Odkupiciela w Poznaniu (Os. Władysława
Jagiełły),
- Miłosierdzia Bożego w Poznaniu (Os. Jana III Sobieskiego),
- Narodzenia Pańskiego w
Poznaniu (Os. Stefana Batorego),
- Opatrzności Bożej w Poznaniu (obejmująca południowe Piątkowo)

- św. Stanisława Biskupa i
Męczennika w Poznaniu
(Os. Bolesława Śmiałego)
- Matki Bożej Częstochowskiej (Naramowice, w pobliżu Osiedla Władysława
Łokietka)
Trzy pozostałe obejmują Jelonek, Złotniki, Umultowo, Suchy Las i Morasko,
ale jako położone poza zasięgiem osiedli „królewskich”
wychodzą poza nasze rozważania.
Z punktu widzenia kultowego najwyższy rangą jest
kościół pw. Miłosierdzia Bożego na Osiedlu Jana III Sobieskiego, jako sanktuarium
archidiecezji poznańskiej.
Kamień węgielny (wyjęty z Poznańskiej Bazyliki Archikatedralnej) pod tę
świątynię poświęcił w 1983
roku papież Jan Paweł II. W
następnym roku erygowano parafię pw. Miłosierdzia
Bożego i obok tymczasowej
kaplicy przystąpiono do budowy kościoła, według pro-

jektu Jerzego Liśniewicza.
Konsekracja odbyła się w
1991 roku, a od 22 kwietnia
2001 r. kościół jest Archidiecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Wezwanie świątyni nawiązuje do
objawień św. Faustyny Kowalskiej i słynnego obrazu
Jezusa Miłosiernego, namalowanego według jej wskazówek. Reprodukcja wizerunku zajmuje w kościele ważne miejsce, podobnie jak relikwia świętej – fragment
jej habitu i portret świętej,
pędzla Władysława Mazanka. Od marca 2004 roku w
świątyni eksponowana jest
kopia Całunu Turyńskiego,
poświęcona przez papieża
Jana Pawła II. W sumie
więc kościół ma bardzo ważne znaczenie kultowe.
Świątynia, zbudowana
z cegły klinkierowej, ma
wyraźnie charakter monumentalny, z wtopioną w
sylwetę kościoła wieżą i
dobudowaną z boku kapli-

(1)

cą. Bardzo wyraźnym, dominującym akcentem, jest
umieszczona centralnie nad
wejściem figura Chrystusa,
dzieło Mieczysława Króla,
poświęcona w 2000 roku.
W prezbiterium znajduje
się krzyż z rzeźbą Chrystusa
Ukrzyżowanego, autorstwa
Eugeniusza Olechowskiego.
Wewnątrz mamy kaplice z
obrazami różnych autorów.
Organy pochodzą z 1999
roku, ich autorem jest Jan
Drozdowicz.
Znajdująca się w pobliżu kapliczka z figurą Matki Bożej, przypomina pierwszą kaplicę, która od 1982
roku stała w tym miejscu,
zanim postawiono obecną
świątynię.
Dla porządku dodajmy,
że w Poznaniu jest jeszcze
jeden kościół pw. Miłosierdzia Bożego: przy ulicy Toruńskiej, na osiedlu Warszawskim.
Marek Rezler
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Obniżenie nastroju
często łączy się z lękiem. Czasem trudno jest
oddzielić zaburzenia lękowe od depresyjnych i
trudno jest wskazać pacjentów, którzy chorują
tylko na depresję bez odczuwania lęku lub chorują tylko na zaburzenia lękowe bez objawów obniżonego nastroju. Współwystępowanie tych stanów jest częstym zaburzeniem spotykanym w
gabinecie psychologa.
O stopniu zależności depresji i zaburzeń lękowych
świadczyć mogą objawy występujące jednocześnie w
kryteriach diagnostycznych
obu chorób. Są to: drażliwość, niepokój, bezsenność, męczliwość, trudności w koncentracji, dolegliwości somatyczne. Chorzy,
u których występują oba zaburzenia jednocześnie, są w
gorszym stanie, odczuwają
więcej dolegliwości. Problemy finansowe, ważne wydarzenia rodzinne, w pracy,
osobiste – wszystko to może wywoływać lub potęgować zarówno objawy depresji, jak i zaburzenia lękowe.
OBJAWY LĘKOWE
Lęk może być jednym
z głównych objawów depresji. Ma on wtedy najczęściej
charakter uogólniony, nazywany jest lękiem wolno płynącym. Może pojawiać się
bez widocznej przyczyny lub
towarzyszy sytuacjom, które normalnie lęku nie wyzwalają. Pacjenci skarżą się
na kołatanie serca, dusz-

Lęk w depresji
ność, przewlekłe dolegliwości bólowe, poczucie napięcia, niepokoju. Lęk może
osiągać znaczne rozmiary,
ujawniać się jako pobudzenie ruchowe. Pojawiają się
też strach przed tym, co się
za chwilę stanie, zaburzenia koncentracji, snu. Przy
współistnieniu myśli samobójczych, w przypadku silnego lęku i pobudzenia, ryzyko próby samobójczej jest
duże. Lęk może też występować jako tzw. maska depresji. Objawy smutku, obniżonej aktywności są wtedy nieodczuwalne przez pacjenta, a dominuje uczucie
uogólnionego lęku, z lękiem
przewlekłym lub jego napadami. Można powiedzieć,
że nie tylko lęk występuje
w depresji, lecz także depresja występuje w zaburzeniach lękowych. Przewlekły lęk, niepokój, nerwicowe objawy somatyczne,
napady paniki mogą szybko prowadzić do dołączenia
się do tych objawów apatii, zniechęcenia, obniżonego nastroju. Objawy depresji występujące w przebiegu zaburzeń lękowych, do
niedawna znane pod terminami „depresja nerwicowa”
lub „nerwica depresyjna”,
obecnie klasyfikuje się jako
„dystymia”. Charakteryzuje
się ona przewlekłym przebiegiem oraz niezbyt nasilonymi zaburzeniami depresyjnymi. Samopoczucie chorych może być zmienne, za-

„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

leżne od tego, co dzieje się
w ich otoczeniu.
KTO CHORUJE?
Współwystępowanie stanów lękowo-depresyjnych to
nie tylko domena psychiatrii. Równie często obserwuje się je u pacjentów z zespołem jelita drażliwego, łuszczycą czy nadciśnieniem lub
bólem zamostkowym. Mogą
pojawić się jako reakcja na
daną chorobę somatyczną,
poczucie niesprawności fizycznej, umysłowej, problemy w pracy, inwalidztwo, zagrożenie życia. Wszystkie te
stany mogą skutkować obniżeniem nastroju oraz lękiem
przed śmiercią lub postępem choroby. Szczególnie
istotne staje się to w przypadku osób starszych, u których sam wiek jest czynnikiem ryzyka wystąpienia depresji. W połączeniu z nierzadko licznymi chorobami
somatycznymi, stosowanymi lekami, samotnością nasilającą lęk i obniżeniem nastroju powoduje to, że depresja z lękiem często występuje u osób w podeszłym wieku. Zaburzenia depresyjno-lękowe spotyka się często
także u osób uzależnionych
od alkoholu. Ich sytuacja
społeczna, rodzinna, w pracy, zdrowotna może wyzwalać depresję. Czasem to alkohol staje się ucieczką od
lęku, wtedy uzależnienie ma
charakter wtórny do zaburzeń lękowych. Kolejną grupą, w której szczególnie czę-

sto występują zaburzenia
depresyjne oraz lękowe, są
kobiety, szczególnie w wieku rozrodczym. Schorzenia te obserwuje się u nich
kilkakrotnie częściej niż u
mężczyzn.
Wiele leków przeciwdepresyjnych ma także działanie przeciwlękowe, więc
znajdują one zastosowanie
w leczeniu zaburzeń depresyjno-lękowych, a nawet samego lęku. Leki uspokajająco-nasenne stosuje się tylko
pomocniczo, przede wszystkim na początku leczenia.
Pomagają one zmniejszyć
odczuwany lęk, niepokój,
bezsenność do momentu,
kiedy właściwe leki przeciwdepresyjne zaczną działać. Dopuszczalny jest tylko
krótkotrwały okres stosowania leków uspokajających i
nasennych, ponieważ nadmierne ich stosowanie szybko grozi uzależnieniem. Są
one także leczeniem niewłaściwym, ponieważ działają tylko objawowo, a nie
na przyczynę dolegliwości
depresyjno-lękowych. Farmakoterapia jest tylko elementem wspomagającym,
a podstawą leczenia powinna być psychoterapia indywidualna.
Małgorzata Remlein
psycholog

Autorka jest psychologiem. Pracuje z osobami, które: doświadczają
lęków, obniżonego nastroju, depresji, zaburzeń psychosomatycznych,
mają problemy w relacjach z innymi,
znajdują się w sytuacji kryzysu życiowego. Prowadzi również terapię
par. Gabinet Psychologiczny – 660
140 488 lub malgorzataremlein.pl

LOKAL UŻYTKOWY

DO WYNAJĘCIA:

Wł. Łokietka 6 A
 podpiwniczenie budynku mieszkalnego
 osobne zejście, 3 pomieszczenia
 nadający się na biuro, sklep, usługi lub
magazyn
 c.o. i zaplecze sanitarne
 w dobrym stanie, po modernizacji
 powierzchnia 37,5 m2
 czynsz ok. 699 zł brutto (z ogrzewaniem)
 do wynajęcia od zaraz

Informacje w Administracji Osiedla Władysława
Łokietka 102 – pawilon

tel. 61 822 74 61
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Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru brzmiało: Ferie cieszą dzieci.

7

NARZĘDZIE
DO
RYTOWANIA

ZBIÓT
MITÓW

Krzyżówka
z Echem

SMUTEK

13

HUMORKI

LITERACJA
CYGANKA

6

NA MAŁYCK
ANTYLACH

4
DAWNY
TOPÓR

PRZEDPIEKLE

9

TUZ
WĄŻ
KANION

GRACJA

SMACZLIWKA

BÓG
SŁOŃCA

APARATCZYK

BROŃ
ŻMII

PŁAWA

2

IMIĘ
DULSKIEJ

14

SZARM

CHOJAK

15
PO WÓDCE

DRĄGI

ŁODYGA

NA MUCHY

PORZĄDEK

Krzyżówka nr 3

ZĄB

1

11
PIERWIASTEK
MORSKI

RODZAJ
CIASTA

8

12
ZŁOŻE,
WARSTWY

-- Podobno niedawno się
ożeniłeś?
-- Tak.
-- To teraz już wiesz, czym
jest prawdziwe szczęście?
-- Tak, wiem, ale już jest
za późno...

-- Jak ci się udała randka?
-- No, tak pół na pół...
-- Jak to?
-- Tylko ja przyszedłem.

-- Spełnię każde twoje życzenie – zachęca faceta panienka z sekstelefonu.
-- Każde?
-- Tak, każde.
-- To oddzwoń do mnie.

3

DŹWIĘK
GAMY

10

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

5

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). Wiosna to nie jest czas na nygusowanie i rozmemłanie. Z wiarą po próżnicy też nie ma co blubrać.
Jesteś szportowny szczun i fifnych pomysłów ci nie brakuje.

WAGA (23.09 - 22.10). Z większym szwungiem bierz się do
roboty, a bejmy same skapną. Jak trochę z wiarą poblubrasz, pomyślisz co i jak, a potem pochapiesz, to uzorgujesz ich całą wuchtę.

BYK (21.04 - 21.05). Bez te chlabre na dworze ino byś w chałupie siedział i wew telewizor albo komputer się glapił. A z tego
nygusowania to ino do łba wuchta głupich pomysłów przychodzi.

SKORPION (23.10 - 22.11). Z wiarą, a już zwłaszcza szefami, trza dobrze żyć. Nie borchaj się więc o byle co. Ludzie trochę
poszuszwolić muszą, ale zaś można się z nimi dogadać.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Z wiosennym słonyszkiem skapną ci fest propozycje: albo rajzy, albo całkiem intratnej roboty. Ale
lepiej uważaj na szczegóły i za szybko decyzji nie podejmuj.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Wew robocie przyjdzie ci teraz
chapać za dwóch abo i trzech kumpli, ale zaś potem z kabzą pełną
bejmów będziesz se mógł polofrować po cołkiem świecie.

RAK (22.06 - 22.07). Wygib ze starą eką albo famułą na narty będzie całkiem fest. Ale zaś nie udawaj tam jakiego nyrola czy
nygusa, ani tyż na balangach z blondkami nie przesadzaj.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Karnawał jakoś przepynkałeś,
ale zaś dalej już szaleć nie można. Zwłaszcza, że zdrowie szwankuje i w krzyżu coś strzyka. Trza więc o siebie zadbać jak należy.

LEW (23.07 - 22.08). Wiosna za pasem, a to najlepszy czas
na porzundki. Klunkry oraz insze klamoty najlepiej wyćpnąć na
gemyle, a do odmalowanej chałupy lajsnać se nowe szafonierki.

WODNIK (21.01 - 20.02). Warto dać se trochę luzu, zrobić
jaki wygib z kumplami albo nawet jakąś rajzę do ciepłych krajów.
Miło będzie brechtać się z wiarą i nygusować na słonyszku.

PANNA (23.08 - 22.09). Z borchania i bręczenia na famułę,
a zwłaszcza gzubów, nic dobrego nie wyniknie. Przestań się więc
stalować i zaproś ich do marketu albo na jakie słodkie.

RYBY (21.02 - 20.03). Z wystawianiem kalafy na słonyszko
jeszcze lepiej poczekać, a zamiast glapić się po próżnicy wew telewizję, lepiej weź się za porzundki wew chałupie.

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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Ferie na sportowo

538 bezpłatnych ciepłych posiłków wydano
podczas zimowych ferii
organizowanych przez
Administrację Osiedla Jana III Sobieskiego i Szkołę Podstawową nr 15. Zajęcia pod opieką pedago-

gów odbywały się w szkole od 14 do 24 stycznia.
W świetlicy szkolnej
dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, podczas których zorganizowano konkursy na tematy
Poznania, portretów i za-

baw zimowych. Dzieci grały również w zgaduj-zgadulę, kalambury, po których
zwycięzcy zostali nagrodzeni słodkimi upominkami. Z
zajęć w świetlicy skorzystało 156 dzieci.
Zajęcia z tenisa stołowego były bardzo urozmaicone. Odbywały się rozgrywki jeden na jeden, zabawa w bieganego, gra w debla, turnieje z atrakcyjnymi nagrodami dla uczniów
szkoły podstawowej oraz
dla uczniów gimnazjum, nauka odbijania piłeczki dla
uczniów od zerówki do trzeciej klasy. W tych zajęciach
uczestniczyło 248 dzieci.
Również sala gimnastyczna szkoły tętniła gwarem dzieci. Zajęcia prowadzono w podziale na grupy wiekowe: klasy I-III, klasy IV-VI oraz absolwentów szkoły. Najmłodsi brali

udział w grach i zabawach
sportowych, natomiast starsze klasy rozgrywały turnieje zespołowych gier sportowych. Zajęcia cieszyły
się dużą popularnością, o
czym świadczyła frekwencja – przeciętnie 25 osób
dziennie.
W Koźminie Wielkopolskim od 21 do 27 stycznia
odbył się obóz sportowo-rekreacyjny, którego współorganizatorem był UKS Hetman Sobieski. (gen)
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Urodziny Niemena w gnieździe

Niestrudzony animator
poznańskiego życia kulturalnego, Krzysztof Wodniczak, zasiadł w... gnieździe,
czyli w klubie Polskiego Towarzystwa Artystów, Autorów, Animatorów Kultury
PTAAAK, mającym siedzibę
w poznańskim ART- hostelu
przy ul. Mielżyńskiego 23,
i zwanym właśnie GNIAZDEM PTAKA. Od kilku mie-

sięcy w każdą środę odbywają się w nim spotkania i
wszelakie wydarzenia artystyczne. Szczególną popularność zyskały wieczory poświęcone uczczeniu urodzin
tych, którzy już odeszli.
Dotychczas świętowano
urodziny Anny German, Romana Wilhelmiego, Elvisa
Presleya, Krzysztofa Klenczona, a 16 lutego tego ro-

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

ku – Czesława Niemena-Wydrzyckiego.
Poznańscy przyjaciele
i miłośnicy jego twórczości przynieśli urodzinowe
prezenty dla śp. Czesława. Poeci wiersze (Danuta
Bartosz, Stanisława Łowińska, Ada Matysiak, Stefania
Pruszyńska, Bogusław Gra-

liński, Marian Karwacki,
Jan Janusz Tycner, Andrzej
Sikorski), malarze obrazy
(Jerzy Pietrzykowski, Tadeusz Jamik), rzeźbiarze popiersie i medalion (Roman
Kosmala, Kazimierz Rafalik), fotograficy serię zdjęć
(Jacek Kulm, Andrzej Wilak, Ryszard Włodarczak),
a muzycy zagrali i przekazali partytury (Romuald
Andrzejewski, Tomasz Dziubiński, Wojtek Korda, Przemysław Wawrzyniak, zespół
Black Night i grupa Konsonans). Przybyli także dziennikarze z napisaną recenzją
płyty (Jerzy Łojko, Stefan
Igrel) oraz esejem poświęconym Niemenowi (Andrzej
Wilowski). Wszystkie dary
zostaną przekazane do Izby
Pamięci w domu rodzinnym
Wydrzyckich w Starych Wasiliszkach.
Gościem specjalnym na
74. urodzinach Czesława
Niemena w Gnieździe Ptaka był jego brat stryjeczny
Romuald Juliusz Wydrzycki. (na)

