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Zdrowych, pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej,
rodzinnej atmosferze,
życzą
Rada Nadzorcza, Zarząd
oraz administracje osiedli
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
a także
Redakcja Echa Piątkowa

Tanie ubezpieczenia
mieszkań i domów
od 2 zł/ m² - składka roczna.
Pełen zakres ubezpieczenia.
Ubezpieczenia samochodowe
OC i AC.
KONTAKT:
ANNA OLESIŃSKA
tel. 885 251 076 lub e-mail:
anna.olesinska@poznan.
poczta-polska.pl

PRACOWNIA
KRAWIECKA
Poznań, os. St. Batorego 2
zaprasza:
- szycie konfekcji damskiej
- szycie miarowe
- wszelkie usługi krawieckie
czynne:
pon - pt, godz. 8.00-15.00

tel. 606 101 288

RESTAURACJA

„J O W I S Z”

organizacja przyjęć: WESELA, CHRZCINY, STYPY
obiady, garmażerka, kanapki
catering
obsługa firm
wynajem sali na konferencje
i szkolenia

Poznań, ul. Dojazd 34
Tel. 600 595 762, 61 843 54 88
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WITAMY CAŁE OS. SOBIESKIEGO
SKORZYSTAJ Z NASZYCH ATRAKCYJNYCH USŁUG
W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ!
INTERNET
szybki Internet do 250 Mb/s

1

dostęp do INEA HOTSPOT w tramwajach i autobusach

2
HOTSPOT

TELEWIZJA
telewizja cyfrowa z blisko 200 kanałami i dekoderem z nagrywarką
aplikacja do nagrywania i oglądania programów TV
na urządzeniach mobilnych i komputerze
VOD z 1000 darmowych materiałów

Czy Twój operator
również oferuje Ci
takie usługi?

Zapytaj i zamów bez wychodzenia z domu
tel. 780 225 949 lub 61 222 22 22

lub odwiedź nasze Punkty Sprzedaży:
Punkt INEA w Galerii Pestka
Punkt Inotel w Tesco na ul. Opieńskiego 1

1. Usługa dostępna, gdy istnieją warunki techniczne. 2. Dotyczy wybranych pojazdów w Poznaniu i w Koninie.
Plakat nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe zasady wszystkich promocji określają regulaminy.
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KWIACIARNIA

∙ bukiety, stroiki i kompozycje
świąteczne
∙ materiały do samodzielnego
wykonania stroików
∙ upominki pod choinkę
∙ dostarczamy kwiaty

PASMANTERIA

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

∙ duży wybór włóczek,
aplikacji i dodatków

Wszystkim Klientom i Przyjaciołom
życzymy pełnych miłości i spokoju
Świąt Bożego Narodzenia
Magdalena i Łukasz Warciarek
ADRES
os. J III Sobieskiego Pawilon 18
(przy alejce spacerowej
w pobliżu sklepu Biedronka)
www.MagdalenaW.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

PROTEZY ZĘBOWE
 c ałkowite (lekkie, dobre przyssanie)
 c zęściowe: tworzywo różowe, przezroczyste – przeciwalergiczne,
klamrowe, bezklamrowe
 s zkieletowe: podniebienie sztuczne, zredukowane do minimum,
lekki metal i tworzywo
 p rotezy na miękkim podłożu: na dziąsła wrażliwe lub zanikłe,
zmniejszają ucisk, polepszają przyssanie
 m
 ikroprotezy (do 2 zębów)
 n aprawy protez
PRACOWNIA PROTETYCZNA
Os. Wł. Łokietka 9g/79
poniedziałki i piątki 17-21

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

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

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

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

Sklep
warzywno-owocowy
Poznań, os. Batorego
75 i 15c
Zaprasza:

- warzywa i owoce
z własnego
gospodarstwa
rolno-sadowniczego,
- wiejskie jajka z wolnego wybiegu.
Czynne: pn-pt 8-17,
sob. 8-14

tel. 518 268 039,
784 722 744
(po 14-tej)

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

codziennie od godz. 8.00
Wystawiam recepty ulgowe

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.

ZAKŁAD INSTALACYJNY
WOD. KAN., GAZ I C.O.
Marek Grzelak

„Po sąsiedzku”
Oś. Wł Jagiełły 7/4, 60-690 Poznań
tel. 61 825 22 86, 601 776 706
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Grunt na 5-letnie raty
Poznańscy radni uchwalili 95-procentową bonifikatę za
przekształcenie
wieczystego
użytkowania gruntu Warunkiem
była jednorazowa zapłata przy
wykupie ziemi. Nie dla wszystkich było to optymalne rozwiązanie. Teraz, po kolejnej uchwale, zapewne więcej mieszkańców
spółdzielni mieszkaniowej będzie mogło z tej możliwości skorzystać.
W korzystniejszej sytuacji były
osoby, które zamieszkiwały w miesz-

kaniach typu lokatorskiego lub własnościowe. W ich imieniu grunty wykupywała spółdzielnia, a oni jednorazowo lub w ratach (w czynszach)
spłacali tę kwotę. Za posiadających
mieszkania na odrębną własność
spółdzielnia nie mogła dokonać wykupu gruntu, musieli sami za niego
jednorazowo zapłacić.
Ewa Jemielity, radna i mieszkanka Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zaproponowała, by tę jednorazową opłatę rozłożyć na raty. Znalazła poparcie wśród radnych miasta

Ogarniali podróże
W ramach całorocznego
projektu
„Ogarnąć
Poznań” 20
października w bibliotece szkolnej Szkoły
Podstawowej nr 34
gościł poznaniak Maciej Pastwa – podróżnik, który dzielił się z uczniami swoimi wrażeniami i wiedzą z wypraw przez 6 kontynentów.
Podkreślał, jak ważna w życiu jest pasja, podpowiadał, jak realizować swoje marzenia. Dzieci poznały wiele ciekawostek z wyprawy „sztafeta Afryka Nowaka”, w której Pastwa brał udział.
Uczniowie dowiedzieli się, jak żyje się współcześnie na kontynencie afrykańskim, mogli zagrać na oryginalnych instrumentach, przymierzyć maskę, założyć turban, a na koniec wspólnie zrobili masło orzechowe, którego każdy mógł spróbować.
Magdalena Kozłowska
Fot. – Magdalena Kozłowska

Poznania, którzy wspólnie przygotowali uchwałę i przyjęli ją w październiku. Obecnie odrębni właściciele
mieszkań mają możliwość rozłożenia tej opłaty na pięcioletnie raty.
Teraz zapewne nie będzie już wymówek, że skoro nie stać kogoś na
jednorazową zapłatę za wykup, to
zablokuje to mieszkańcom całego
budynku wykup gruntu. Zwłaszcza
że wysokość rat zbliżona będzie…
do opłat za wieczyste użytkowanie,
które rosną w zastraszającym tempie. (nir)

Spotkanie z pisarką
legendą
W listopadzie uczniowie Szkoły
Podstawowej
nr 34 na Os.
Bolesława
Śmiałego gościli w bibliotece pisarkę
Joannę Papuzińską. Autorka „Naszej mamy czarodziejki” promowała swoje ostatnie książki, odpowiedziała na wiele pytań uczniów klas trzecich i czwartych. Opowiadała o pisarskich zmaganiach ze słowem, zwierzała
się, skąd czerpie pomysły, dlaczego zajęła się tematyką wojenną. Mówiła, że łatwiej pisze się dla dorosłych, ale przyjemniej – dla dzieci. Każdy uczeń
mógł dostać osobisty wpis w książce. Rysunkowe
dedykacje dawała również ilustratorka książek pani Papuzińskiej – Elżbieta Krygowska-Butlewska.

Bananowy song w Dąbrówce

Jerzy Słota jest wszechstronnie wykształconym muzykiem, multiinstrumentalistą, kompozytorem i wokalistą, członkiem zespołu VOX od
początku jego istnienia. 24 października w Piątkowskim Centrum Kultury Dąbrówka odbył się jego koncert.
Jest kompozytorem utworów śpiewanych przez zespół VOX a także przez
niego solo. W koncercie publiczność
usłyszała wielkie przeboje grupy, takie
jak: „Bananowy Song”, „Szczęśliwej
drogi już czas”, „Zabiorę Cię Magdaleno” czy „Rycz mała rycz”, ale również
nowe utwory z ostatniej płyty VOX,
utwory autorskie oraz kilka utworów
Seweryna Krajewskiego. Część koncertu artysta wykonał akompaniując
sobie na gitarze. Świetny poziom wokalny, kultura wykonawcza i zaangażowanie w wykonanie programu to cechy, które zaprezentował Jerzy Słota,
a które zjednały mu zgromadzoną w
P.C.K. Dąbrówka publiczność. Gromkimi brawami nagrodziła ona artystę,
domagając się bisu, co oczywiście miało miejsce. (pst)

Magdalena Kozłowska
Fot. – Magdalena Kozłowska

Będzie się działo
w KORONIE

2 grudnia o godz. 16.30 – „W
zdrowym ciele, zdrowy duch” – program prowadzony przez fizjoterapeutów w ramach profilaktyki zdrowotnej
i poprawy jakości życia.
3 grudnia o godz. 17 – podstawy
refleksologii z praktycznym zastosowaniem dla klubowiczów, zajęcia prowadzi dyplomowany refleksolog.
9 grudnia o godz. 17 – bezpłatny
zabieg „Satynowe dłonie” – jak pielęgnować dłonie po 40. roku życia,
warsztaty praktyczne i wykład. Zajęcia poprowadzi specjalistka ds. pielęgnacji skóry.
16 grudnia o godz. 17 – wernisaż malarstwa Wiesława Gintrowicza
– członka kółka plastycznego Klubu
Korona.
17 grudnia o godz. 17 – wigilia
klubowa.
31 grudnia o godz. 20 – zabawa
sylwestrowa.
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Inauguracja
turnieju
halowego
13 listopada uroczyście zainaugurowano jubileuszowy Turniej Piłki
Nożnej Szkół Podstawowych. Jest on
organizowany w Szkole Podstawowej
nr 34 już od 25 lat. Z tej okazji przybyli goście z Urzędu Miasta Poznania
oraz z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Śmiały”. Najbardziej zasłużeni
organizatorzy tej imprezy otrzymali podziękowania za wieloletnie zaangażowanie.
Zmagania młodych piłkarzy będą
trwały do 15 marca 2015 roku. (asik)
Fot. – Mariola Jasiak

Lekcja patriotyzmu

10 listopada Szkoła Podstawowa nr 34 na Osiedlu Bolesława
Śmiałego stała się biało-czerwona. Odświętnie ubrani uczniowie
uczestniczyli w „żywej” lekcji patriotyzmu. Podczas przedstawienia poznali historię utraty suwerenności, a następnie odzyskania
wolności przez nasze państwo. Wszyscy chętnie śpiewali pieśni
patriotyczne np.: „Przybyli ułani”. Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich formacji Wojska Polskiego oraz
proboszcz parafii na Os. Bolesława Śmiałego. (asik) Fot. – asik

Żłobek W E S O Ł E P I N G W I N K I
BAL SYLWESTROWY DLA DZIECI
atrakcyjna cena
OPIEKA DZIENNA, NOCNA a także
WEEKENDOWA I ŚWIĄTECZNA
niskie czesne
Poznań, ul. Wojska Polskiego 19/1, tel. 881 392 201
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Piątkowska liga ma już zwycięzców

BYLE NIE DO ZERA

W październiku zakończyły się rozgrywki Piątkowskiej Ligi Piłki Nożnej. Rozgrywki toczono
od połowy kwietnia do połowy października, z przerwą wakacyjną. W sumie
we wszystkich kategoriach wiekowych uczestniczyło 55 zespołów. Kilka zespołów wycofało się
w trakcie rozgrywek.
W najmłodszej kategorii
wiekowej, czyli w grupie B
(szkoły gimnazjalne), uczestniczyło 14 zespołów. Rozgrywki prowadzone były systemem każdy z każdym w
dwóch rundach, czyli mecz
i rewanż. Najlepszym zespołem okazał się zespół BYLE
NIE DO ZERA. Wyprzedził
on drużynę MŁODZI PIĄTKOWO, czyli ubiegłorocznego zwycięzcę, tylko i wyłącznie lepszym stosunkiem bramek w bezpośrednich meczach. Rywalizacja toczyła
się do ostatniego meczu i by-

ła bardzo zacięta. Na najniższym miejscu podium uplasował się zespół ATRAKCYJNY
KAZIEMERZ ze stratą aż 16
punktów do lidera. Najlepszym strzelcem tej kategorii
wiekowej okazał się przedstawiciel zwycięskiego zespołu,
czyli BYLE NIE DO ZERA,
zawodnik Mikołaj Depa, zdobywca 41 bramek.
W drugiej kategorii wiekowej, czyli grupie C (szkoły
ponadgimnazjalne), uczestniczyło od początku 9 zespołów.
Niestety, szybko jeden się wycofał i do meczy rewanżowych
wystartowało tylko 8 drużyn.
Ta kategoria wiekowa, najmniej liczna, prezentowała
wysoki poziom spotkań. Szkoda tylko że młodzi adepci piłkarscy tak szybko rezygnują z
rywalizacji, wiedząc że już nie
mają szans na podium. Dlatego też grupa rozegrała trzecią
serię spotkań, w której zagrało już tylko 6 zespołów. Rywalizacja toczyła się w tej grupie

systemem każdy z każdym,
lecz trzyrundowo. Zdecydowanym zwycięzcą okazał się
zespół reprezentujący Piątkowo, czyli BATORY IV. Zespół
ten w 20 meczach zdobył aż
51 punktów. Na drugiej pozycji uplasowała się drużyna
AIFAM TEAM, która zdobyła
39 punktów i dopiero w ostatniej kolejce wyprzedziła drużynę NEVER BACK DOWN
o 3 punkty. Walka toczyła
się do ostatniego meczu o
drugą lokatę. Zespół AIFAM
TEAM pokonał bowiem wysoko, 12:0, drużynę TECHNICZNI FANTAŚCI, a NEVER BACK DOWN przegrał
ze zwycięzcą ligi BATORY IV.
Przy równej liczbie punktów
lepsze mecze rozegrała dru-

społy. Gra była bardzo wyrównana i mimo iż jakiś zespół zajmował odległą pozycję, to mógł urwać punkty
czołowym zespołom. O zwycięstwie w tej grupie decydował ostatni mecz ligi pomiędzy zespołami TRACK ATTACK FC (68 punktów) i AC
MATERACE (66 punktów).
Spotkanie było bardzo zacięte z niespodziewanym zwrotem akcji. Do przerwy zdecydowanie i jak najbardziej zasłużenie prowadzili zawodnicy zespołu AC MATERACE.
Jednakże chwilę po przerwie
kontaktową bramkę zdobyli
rywale. Gra była wyrównana,
ale w ostatnich kilku minutach gracze TRACK ATTACK
postawili wszystko na jedną

BATORY IV

żyna NEVER BACK DOWN.
Najlepszym strzelcem okazał
się właśnie jej przedstawiciel
– Michał Niedźwiedzki, zdobywca 33 bramek.
W najstarszej grupie
OPEN rywalizowały 32 ze-

kartę, gdyż wynik remisowy
dawał im pierwsze miejsce.
Zawodnicy AC MATERACE
cofnęli się do tyłu i stracili
wyrównującą bramkę na miDokończenie na stronie 13

Zapisy do 2 grudnia

Przed Gwiazdką – turniej piłkarski!
Tradycyjnie na początku grudnia w Szkole Podstawowej nr 35 na Osiedlu Władysława Łokietka odbywa się Gwiazdkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej.
W tym roku po raz czternasty.
Turniej zaplanowany został dla drużyn w czterech kategoriach wiekowych. Najmłodsi to kategoria A – urodzeni w 2002 r. i młodsi. W kategorii B grać mogą urodzeni w 1999 r. i młodsi, w kategorii C – urodzeni w 1995
r. i młodsi. Dla pozostałych jest kategoria D, czyli Open.
Zespoły składają się z pięciu zawodników plus maksymalnie trzech rezerwowych. Czas gry to dwa razy po
osiem minut. Zapisy przyjmowane będą do 2 grudnia w
Szkole Podstawowej nr 35 na Osiedlu Władysława Łokietka 104. Zgłoszenie zostanie przyjęte po dostarczeniu listy zawodników i wpłaceniu wpisowego. Wynosi ono 50
zł w kategoriach A, B i C, jedynie drużyny w kategorii
Open wniosą opłatę 150-złotową. Liczba miejsc jest ograniczona, organizatorzy przewidzieli bowiem udział maksymalnie 10 zespołów w każdej z kategorii wiekowych. W

zależności od liczby zgłoszonych zespołów do poszczególnych kategorii wiekowych, organizator ustali odpowiedni system rozgrywek.
Kategoria A rozgrywać będzie mecze 6 grudnia, kategoria B – 7 grudnia, C – 13 grudnia a D – 14 grudnia.
Wszystkie mecze odbywać się będą w szkole na Łokietka.
Organizator zapewnia profesjonalną obsługę sędziowską
i opiekę medyczną. Losowanie grup eliminacyjnych oraz
szczegółowy harmonogram dla poszczególnych kategorii zostanie ustalony na zebraniu organizacyjnym 4 grudnia o
godz. 18 w auli szkolnej (sala 207). Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem tel. 790 606 024.
Trzy pierwsze zespoły we wszystkich grupach wiekowych otrzymają medale, dyplomy i nagrody rzeczowe na
uroczystym zakończeniu w dniu 14 grudnia.
Organizatorami turnieju są Poznańska Spółdzielnia
Mieszkaniowa, Administracja Osiedla Władysława Łokietka i Szkoła Podstawowa nr 35. Patronat medialny sprawują Wielkopolska Telewizja Kablowa oraz Echo Piątkowa.
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Jesień aktywności
przy pysznej kawie i herbacie oraz małym co nieco.
W Klubie „Złoty Liść”
regularnie odbywają się zajęcia plastyczne, na których
w ostatnich tygodniach tworzone były jesienne dekoracje oraz prace wykonywane sztuką orgiami. Sys-

Tegoroczna jesień w
Klubie Seniora „Złoty
Liść” na Osiedlu Władysława Łokietka upływa pod znakiem aktywności. Członkinie klubu
wraz z osobami towarzyszącymi wyszły do Starego ZOO, pojechały na

czy, gdzie w pięknym otoczeniu przyrody i miłym towarzystwie spędziliśmy cały
dzień. Już od samego rana
wyruszyliśmy do lasu na
poszukiwanie grzybów, których tym razem w okolicznych lasach nie brakowało.
Kilku osobom udało się nanie opuszczały. Rozmowom
i śpiewom nie było końca.
Jesienne miesiące obfitowały także w inne wydarzenia, jak chociażby w wyjście do kina na seans filmowy, czy wycieczkę do Starego ZOO, gdzie zwiedziliśmy między innymi pawilon
zwierząt zmiennocieplnych.
W piaszczystej scenerii udało nam się dostrzec okazałe warany, ponadto mieliśmy okazję obserwować wiele gatunków gadów, płazów
oraz ryb w warunkach najbardziej zbliżonych do ich
naturalnego występowania.
W październiku członkowie klubu wybrali się między innymi na spacer po
Starym Rynku, który połączono z oglądaniem wystaw „Kupiecki Poznań”
oraz „Żołnierze wyklęci”.
Wyjście zakończone zostało w kawiarni rozmowami

wycieczkę do Radgoszczy, uczestniczyły w zajęciach organizowanych w
klubie. A tak relacjonuje je kierowniczka klubu:
Wyjazd na grzybobranie staje się już tradycją w
klubie. 13 września odbyła
się wycieczka do Radgosz-

wet znaleźć prawdziwki. Po
kilkugodzinnym spacerze,
trochę zmęczeni, ale też
bardzo zadowoleni, wróciliśmy by przygotować i delektować się pysznymi kiełbaskami z grilla oraz innymi
przysmakami. W drodze powrotnej dobre nastroje nas

tematycznie organizowane
są również seanse filmowe.
Wszystkich,
którzy
chcieliby uczestniczyć w zajęciach, bardzo serdecznie
zapraszamy do Klubu „Złoty Liść” na Osiedlu Władysława Łokietka 6c we wtorki i czwartki w godzinach
16-19.
Małgorzata Pilch
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KALENDARIUM PSM
1 grudnia - dyżur członków Rady Nadzorczej
(wcześniej należy się umówić)
3 grudnia - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna
RN
4 grudnia - Komisja Członkowsko-Samorządowa
RN
9 grudnia - Komisja Rewizyjna RN
18 grudnia - zebranie plenarne Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Podwyżki w halach garażowych

- Wynik ekonomiczny
Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej za osiem
miesięcy tego roku – ocenił na październikowym
posiedzeniu plenarnym
Rady Nadzorczej Ryszard Frąckowiak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej – był lepszy niż
poprzedni wynik za siedem miesięcy.
Na kontach funduszu
remontowego na wszystkich osiedlach były środki.
W gospodarce zasobami
mieszkaniowymi na eksplo-

atacji podstawowej na osiedlach: Bolesława Chrobrego oraz Władysława Łokietka wyniki były jednak ujemne. W przypadku Chrobrego ujemne saldo spowodowane było dopłatą z tytułu wieczystego użytkowania gruntów za 2012 i
2013 rok, uiszczoną w marcu tego roku po decyzjach
Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Poznaniu
w sprawie ustalenia wartości metra kwadratowego
gruntu i wysokości opłaty
rocznej za jego użytkowa-

nie wieczyste, o
czym informowaliśmy w listopadowym numerze
Echa. Ujemny wynik Łokietka spowodowany
był
nadwyżką kosztów nad wpływami z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, co
miało jednak pokrycie w
rozliczeniach międzyokresowych.
Wyniki rozliczeń gazu
były dodatnie, za wyjątkiem
osiedli: Stefana Batorego
oraz Zygmunta Starego. Na
Zygmunta Starego od 1 lipca o 3 złote wzrosła stawka
opłaty za gaz; teraz wynosi
ona 10 zł za osobę. Na Batorego wzrosła od września.
W związku z deficytem w
rozliczeniach dźwigów, od
1 sierpnia na Osiedlu Jana III Sobieskiego wzrosła
o 50 groszy odpłatność za
windy i obecnie wynosi ona
5 zł od osoby.
10 sierpnia 2014 r. liczba zamieszkujących PSM
była o 674 osoby mniejsza
niż na koniec ubiegłego ro-

ku, a od lipca zmniejszyła
się o 118 osób.
Rada Nadzorcza nie
przyjęła uchwały dotyczącej korekty planu eksploatacyjnego na 2014 rok Osiedla Bolesława Śmiałego w
związku z wątpliwościami
związanymi z uzasadnieniem korekty.
Po przyjęciu planu kosztów eksploatacyjnych hal
garażowych na osiedlach:
Bolesława Chrobrego, Stefana Batorego i Władysława Jagiełły, członkowie Rady zatwierdzili nowe opłaty
za używanie miejsc postojowych w budynkach na Osiedlu Bolesława Chrobrego 13
BIS, Stefana Batorego 4950 oraz Władysława Jagiełły 12 BIS. (big)
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Budowlana jesień na Śmiałego

Zgodnie z poczynionymi przed budową
Biedronki ustaleniami
z administracją osiedla, w pobliżu marketu na Osiedlu Bolesława Śmiałego powstało ostatnio osiem no-

skich spółdzielczych osiedlach.
Opracowywana jest dokumentacja dotycząca termomodernizacji budynków
18 i 33. Po jej wykonaniu
administracja ze Śmiałego
wystąpi do Urzędu Miasta

wych miejsc parkingowych. Jedno przeznaczone jest dla inwalidów, a wszystkie dla
mieszkańców osiedla.
- Dodatkowo – dodaje
Wiesław Konieczny, kierownik administracji – w
miejscu „przedeptu” między marketem w kierunku
bloku nr 1 firma ta wybudowała schody wraz z pochylnią dla wózków.
Na osiedlu trwa obecnie malowanie klatek schodowych, pralni i suszarni
w budynku nr 4. Następny w kolejności jest budynek nr 17. Przed malowaniem wymieniane są oprawy oświetleniowe na energooszczędne z czujnikami
ruchu. Ich koszt jest niemały, ale zwraca się w
krótkim czasie. Podobne
rozwiązania przyjęto zresztą na wszystkich piątkow-

Poznania o pozwolenie na
budowę. Jeśli pogoda dopisze, prace rozpoczną się
w tym roku. Jeśli nie, to
wiosną przyszłego. W przyszłym roku opracowywana
będzie dokumentacja dociepleń następnych bloków,
będą to budynki 30, 31 i 25.
Osiedle chce przystąpić
jeszcze w tym roku do zagospodarowania zieleni od
strony poczty i samu PSS
Społem. Częściowo zieleń
z jednej strony pawilonu,
przy administracji i klubie
seniora została już posadzona, teraz przyszła kolej
na resztę. Uporządkowano teren przed marketem
społemowskim, wymieniono nawierzchnię, wydzielono miejsca do handlowania,
no i teraz czas na przyjemną dla oka oprawę.
Bardzo duża inwestycją
będzie przyszłoroczna lega-

lizacja (minęło już bowiem 5 lat od poprzedniej) i wymiana wszystkich liczników wody.
Wykonane to zostanie
jednorazowo. W ten
sam sposób, jednocześnie na całym osiedlu,
w roku 2016 wymienione zostaną podzielniki
ciepła.
Plan remontów na
rok 2015 przewiduje
także malowanie klatek schodowych w budynkach: 22, 24, 25, 26,
27, 28 i 29. (maja)
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Turniej wierszy wygrywa Koszula
Pana Przemysława Bystrzyckiego

W złotojesienny piątek, 7 listopada, w Klubie Literackim „Dąbrówka” odbyła się dziewiąta edycja Turnieju o Pierścień Dąbrówki. Prawie
dwie godziny przed rozpoczęciem
turnieju do sekretariatu usytuowanego w bistro CEZAR zaczęli przybywać uczestnicy.
W szranki stanęło dwudziestu pięciu poetów, przygotowanych do walki na
wiersze. Byli to zarówno członkowie klubu, jak i młodzież oraz dorośli niezrzeszeni w „Dąbrówce”. Turniej poprowadził szef Klubu Literackiego, Jerzy Grupiński. Jury w tym roku było trzyosobowe – zasiedli w nim: dr Ewa Najwer
jako przewodnicząca oraz Jerzy Łukasz
Kaczmarek i Jerzy Beniamin Zimny.
Poeci, według kolejności zgłoszeń,
czytali po jednym niepublikowanym
wierszu. Wszyscy słuchali w skupieniu,
nagradzając czytających gorącymi oklaskami. Jury udało się na naradę, by
przyznać poszczególne, bardzo liczne nagrody. Po krótkich obradach jurorów Jerzy Beniamin Zimny odczytał protokół,
a dr Ewa Najwer uzasadniła werdykt.
Jury postanowiło przyznać nagrodę
główną, Pierścień Dąbrówki wykonany
przez poznańskiego rzeźbiarza Kazimierza Rafalika, Andrzejowi Sikorskiemu

za wiersz „Koszula Pana Przemysława
Bystrzyckiego”. Dedykowany on był Janinie Bystrzyckiej, wdowie po zmarłym
pisarzu, cichociemnym. Piękną rzeźbę
wręczyli poecie członkowie jury wraz z
Kazimierzem Rafalikiem i Jerzym Grupińskim.
Poza nagrodą główną przyznane zostały wyróżnienia. Kielnia Tadeusza
(śp. Tadeusza Stirmera) przypadła Piotrowi Paschke za wiersz „Gdy odchodzi poeta”. Kolejnym wyróżnieniem była recenzja z twórczości napisana przez
Annę Kokot Markowi Słomiakowi za
wiersz „Miejsca zapomniane”. „Chleb
dla Poety”, rzeźbę poznańskiej rzeźbiarki Marioli Kalickiej, otrzymał Piotr Bagiński za wiersz „Dojrzewanie”. Liquor Benedictinorum (dar przygotowany
przez dr. Jana Majewskiego) wręczono
Łucji Dudzińskiej za wiersz „Przypadek. Połowy”.
Przyznano ponadto nagrody ofiarowane przez poznańskich artystów –
obrazy, grafiki i rzeźby: obraz Rozalii
Nowak – Dorocie Jędraszyk za wiersz
„Dno oceanu”, rzeźbę Kazimierza Rafalika – Ewie Moskalik za wiersz „Muzyka”, obraz Jolanty Szwarc – Jolancie Pawełczyk za wiersz „Ścieżka”, obraz Jolanty Skamarskiej – Aldonie Latosik za wiersz „Skruszony anioł”, obraz Jolanty Ciecharowskiej – Stanisławowi Chutkowskiemu za wiersz „Zjawiskowa”, rzeźbę Kazimierza Rafalika –
Barbarze Kęcińskiej-Lempce za wiersz
„Płaszcz Konrada”, książki (dar Krystyny i Krzysztofa Ratajczaków) – Elżbiecie Świtalskiej za wiersz „Niemy protest”. Nagrody wręczali laureatom autorzy dzieł i ofiarodawcy. Łucja Dudzińska dodatkowo obdarowała swoim tomikiem poetyckim Jolantę Ciecharowską
za wiersz „Nieme słońce”.
A oto kilka nagrodzonych wierszy:
Andrzej Sikorski
Koszula Pana Przemysława
Bystrzyckiego
nie mogę jej wyrzucić, ot tak – mówi
na powitanie
ciągle czuję „przemysławkę”
dziwne właściwie przykre
bo to cząstka kogoś kogo nie ma
na zdrowy ludzki rozum:
wiem że nie wejdzie w podkoszulku
nie poprawi kołnierzyka który zawsze
wsuwał się w prawo pod grdykę
i nie pogrzebie w krawatach
od 10. lat wszystko wiem
ale ten zapach tulę do siebie
(Pani Janinie, żonie pisarza,
cichociemnego)

Ewa Moskalik
Muzyka
Wnika harmoniczną w nerw czuły
zagęszcza impulsy
nagłym akordem ściska krtań
i wilgotnieje rogówka oka
A ja z gęsią skórką na sercu
zastygam
żeby nie spłoszyć
ptaka na pięciolinii
melodii w locie
dotyku pizzicato
Stanisław Chutkowski
Zjawiskowa
zapachniało powietrze
rozgrzała ciekawość
i przystanęły rozpromienione oczy
schodziła po schodach
jak w Hollywood
boska
piękniejsza od aniołów
skupiła całą moją uwagę
zajaśniały siwe myśli
przecież ona śpi obok, przez ścianę
dzieli nas tylko dwanaście centymetrów
Aldona Latosik
skruszony anioł
od kiedy pamiętam
zawsze w tym samym miejscu
rozdziela aleje
niczym ołtarz nawy
zatroskany ciepłem trąca
jednak przy pierwszym kontakcie
zimny jak kamień
jesiennieje
z każdą listopadową nostalgią
od kiedy stracił świetność
pod pozieleniałą szatą
ukrywa zranienia
omszały
nasłuchuje brzdęków
jeśli bogi dadzą
kiedyś uciuła na medyka z packą
w ten dzień szczególny
snująca się Cisza napawa nadzieją
na poskładanych skrzydłach
łatwiej wznieść się ponad
Atmosfera, jak co roku, była bardzo
miła i ciepła. Teraz czekamy na dziesiąty, jubileuszowy Turniej o Pierścień Dąbrówki w 2015 roku.
Kalina Izabela Zioła

11

ECHO 12/233 (XVII)

Rodzice chcą
mieć wybór
Inicjatywa ustawodawcza „Rodzice chcą mieć wybór!” zaprasza do przyłączenia się do akcji
zbierania podpisów pod projektem ustawy o zmianie ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw.
Do 12 grudnia Inicjatywa musi zebrać wymagane minimum, czyli 100
tysięcy podpisów. 15 grudnia chce bowiem złożyć w sejmie projekt ustawy
wraz z zebranymi podpisami.
Formularz do zbierania podpisów znajduje się na: www.rzecznikrodzicow.pl/sites/default/files/formularz_ustawa_rodzice_chca_miec_wybor.pdf
A treść projektu ustawy: www.
rzecznikrodzicow.pl/sites/default/files/ustawa_rodzice_chca_miec_wybor_15.09.14.pdf

Najważniejsze limity podatkowe na 2015 rok
(podatek dochodowy od osób fizycznych)
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych będą miały te podmioty gospodarcze, których przychód netto ze sprzedaży w 2014 r. wyniesie co najmniej równowartość 1.200.000 euro, tj. 5.010.600 zł
(1.200.000 x 4,1755 średni kurs euro w NBP na dzień 30.09.2014 r. = 5.010.600).
Opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego będzie możliwe, jeżeli wysokość rocznego przychodu osiągniętego w 2014 r. nie będzie wyższa niż
równowartość 150.000 euro, tj. 626.880 zł(150.000 x 4,1792 średni kurs euro
w NBP na dzień 1.10.2014 r. = 626.880).
Wartość rocznego przychodu osiągniętego w 2014 roku uprawniająca do
kwartalnego rozliczania ryczałtu w 2015 roku nie będzie mogła być wyższa niż
równowartość 25.000 euro, tj. 104.480 zł (25.000 x 4,1792 średni kurs euro w
NBP na dzień 1.10.2014 r. = 104.480).
Mały podatnik w 2015 roku to podatnik, u którego wartość przychodu ze
sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od wartości towarów i usług) nie
przekroczyła w 2014 r. równowartości 1.200.000 euro, tj. 5.015.000 zł (1.200.000
x 4,1792 średni kurs euro w NBP na dzień 1.10.2014 r. = 5.015.000; przeliczenia, dokonuje się w zaokrągleniu do 1.000 zł).
Wartość jednorazowej amortyzacji w roku 2015 do wysokości nieprzekraczającej równowartość 50.000 euro, tj. 209.000 zł łącznej wartości odpisów amortyzacyjnych (50.000 x 4,1792 średni kurs euro w NBP na dzień 1.10.2014 r. =
209.000 zł; przeliczenia dokonuje się w zaokrągleniu do 1.000 zł).

Z notatnika miejskiego strażnika
 6 października do Komisariatu Policji Poznań Północ strażnicy piątkowskiego referatu Straży Miejskiej Poznania przekazali torebkę z dokumentami oraz 8200 zł. Torebkę znalazła
mieszkanka Osiedla Bolesława Śmiałego na ławce na Osiedlu Bolesława Chrobrego.
 4 października funkcjonariusze piątkowskiego referatu uczestniczyli w zabezpieczaniu VIII Memoriału Józefa Moczyńskiego organizowanego przez Klub Sportowy Sobieski. Podczas
imprezy nie zaszła konieczność interweniowania.
 7 października w komisariacie na Jeżycach odbyło się spotkanie policji, straży miejskiej, przedstawicieli rad osiedli z
poszczególnych dzielnic miasta oraz pracowników Wydziału
Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta
Poznania. Omawiano wdrażanie projektu „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”. Nikt nie zgłosił uwag do
piątkowskiego referatu straży. Podobne spotkanie odbyło się
pod koniec miesiąca w komisariacie na Piątkowie. Przedstawiciel Rady Osiedla Bolesława Śmiałego zgłosił dewastację
urządzeń do ćwiczeń siłowych na wolnym powietrzu znajdujących się pomiędzy tym osiedlem a Osiedlem Stefana Batorego. Ustalono, że teren będzie codziennie kontrolowany.
 W październiku strażnicy skontrolowali pięć psów, czy posiadają czipy. Wszystkie posiadały.
 Skontrolowali też siedem taksówek. Wszystko było w nich w
jak najlepszym porządku.
 Na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów nałożyli 201
blokad. Pouczyli 67 właścicieli aut, wręczyli mandaty 133 osobom. W jednym przypadku wystąpili do sądu o ukaranie kierowcy, który nie przyjął mandatu.
 Strażnicy siedmiokrotnie kontrolowali piątkowskie targowiska. Za prowadzenie działalności w miejscu objętym zakazem
mandatem ukarali trzy osoby, pouczyli jedną.
 Do Zarządu Dróg Miejskich zgłosili cztery miejsca, gdzie zalegały śmieci i liście stanowiące zagrożenie dla ruchu pojazdów i pieszych. Zgłosili także zapchany gulik studzienki ulicznej, który nie odprowadzał wody.
 Wydział Gospodarki Nieruchomościami poinformowali o
śmieciach zalegających w lesie przy ul. Monte Casino i Żołnierzy Narwiku oraz o nieskoszonej wysokiej trawie a także dużej ilości dziko rosnących krzewów i chwastów przy ul.
Hulewiczów.
 Do Pogotowia Czystości zgłoszono informację o konieczności usunięcia plamy oleju z jezdni na skrzyżowaniu ulic Naramowickiej i Lechickiej.

 PKP zawiadomiono o złamanej rogatce na przejeździe kolejowym przy ul. Umultowskiej.
 21 października na Osiedlu Bolesława Chrobrego 8 strażnicy
zabezpieczyli taśmą odgradzającą część chodnika przed budynkiem. Powodem było wiszące opierzenie budynku. Powiadomiony o tym administrator usunął je we własnym zakresie.
 16 razy interweniowano w miejscach, gdzie występują przypadki spożywania alkoholu pomimo zakazu. Pouczono dwie
osoby.
 29-krotnie lustrowano miejsca znane z bytowania bądź grupowania się osób bezdomnych. Na miejscu strażnicy rozmawiali z 27 osobami na temat możliwości otrzymania wsparcia socjalnego. Żadna z osób nie wyraziła chęci skorzystania
z pomocy. W czterech przypadkach strażnicy umożliwili bezdomnym otrzymanie pomocy medycznej, trzy osoby przewieziono do Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych.
 Pięciokrotnie podejmowano działania w przypadkach żebractwa. Z dwoma obcokrajowcami przeprowadzono rozmowy
prewencyjne, inne osoby oddaliły się w nieznanym kierunku. Przypadki żebractwa występowały przy Chacie Polskiej
na Osiedlu Jana III Sobieskiego oraz na skrzyżowaniu ulic
Umultowskiej i Lechickiej.
 W październiku ujawniono 12 nielegalnych wysypisk odpadów. Ich likwidacja nastąpiła dzięki staraniom strażników, w
dwóch przypadkach zwrócili się oni do Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami o zlecenie usunięcia wysypiska.
 8 i 9 października strażniczka szkolna w Szkole Podstawowej nr 60 przeprowadziła z dziećmi z pięciu klas pierwszych
pogadanki na temat zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły i domu. 30 października dwoje strażników w Szkole Podstawowej nr 48 przeprowadziło dla siedmiu klas pogadanki
o zasadach bezpieczeństwa podczas poruszania się na drodze i chodniku oraz zachowania się w dniu Wszystkich
Świętych.
 Czterokrotnie strażnicy wzywali pogotowie ratunkowe do leżących nietrzeźwych osób. Decyzją lekarzy troje nietrzeźwych
zostało przewiezionych przez specjalny patrol do Centrum Redukcji Szkód i Wczesnej Interwencji Terapeutycznej, jednego
mężczyznę, z rozbitą głową, zabrano do szpitala.
 Po zawiadomieniu przez strażników pracownicy Schroniska dla Zwierząt kilka bezdomnych i czasami rannych psów
oraz kotów zabrali do schroniska. Patrole straży przewiozły do
Ptasiego Azylu w Nowym ZOO kilka rannych ptaków. (rafa)
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Prosto z miasta

Wybieramy i co mamy?

Mijający rok zaczynał
się wyborami – do parlamentu europejskiego i kończy się wyborami – samorządowymi. Za pasem już
kolejne przyszłoroczne wybory – najpierw prezydenckie, potem parlamentarne. Od miesięcy więc na
okrągło słyszymy o jakichś
wyborach lub przygotowaniach do nich. Co jakiś
czas niektórzy, niespełna
połowa uprawnionych, pofatygują się nawet do urn
i wezmą osobisty udział w
akcie wyborczym. Co jednak z tego wynika? Wybieramy, a wciąż to samo
mamy. Może więc jednak
mają rację ci niezadowoleni, którzy twierdzą, że gdyby wybory mogły naprawdę coś zmienić, to byłyby
zakazane.


No, ale nie są i możemy sobie wybierać, ile dusza zapragnie i obiektywne

warunki pozwolą. Więcej,
każdego dnia musimy wybierać, i nie są to bynajmniej wybory łatwe i przyjemne. Zaczyna się już od
porannego wyjazdu do pracy i popołudniowego powrotu. Założenie, że w Poznaniu dojedziemy prosto
i szybko do celu, jest jedynie pobożnym życzeniem.
Na każdej ulicy, na każdym skrzyżowaniu czyhają korki, remonty, zakazy, objazdy i inne anomalie komunikacyjne. Musimy
więc pogłówkować, by dojechać cało i zdrowo. Najlepiej omijać wiecznie zatłoczone oraz przebudowywane arterie i przemykać
przez miasto sobie znanymi opłotkami.


Łatwiej przychodzi nam
wybrać galerię handlową,
w której zamierzamy wydać nasze ciężko zarobione pieniądze. Jest ich w

Poznaniu dostatek i napotkać je można niemal na
każdym kroku. W każdej
właściwie jest to samo, no
ale większość poznaniaków
lubi się o tym przekonywać
na własnej skórze. Z myślą
o nich powstają więc kolejne galerie.


Jeśli najdzie nas ochota
na bezpośredni kontakt z
kulturą, też mamy w czym
wybierać. Obok teatrów z
tradycjami wyrosły nowe
prywatne placówki. Oferują własne spektakle, a
także sprowadzają „prawdziwych” artystów ze stolicy lub z telewizji. Doczekaliśmy się nawet w Poznaniu teatru zbuntowanego
a także wielkiego wysypu
nieustających festiwali filmów, muzyki i wszelakiej
innej sztuki. Z tej powodzi kulturalnych ofert większość wybiera spokój.


Jedynie na niwie edu-

kacyjnej pojawiła się iskierka nadziei na ograniczenie obowiązku wybierania.
Władza podjęła próbę wyręczenia pierwszoklasistów
oraz ich rodziców i zafundowała wszystkim jednakowy darmowy elementarz.
Wreszcie zaprowadzono w
szkole trochę ładu i porządku. Zapowiedziano nawet,
że takie same darmowe
podręczniki będą wprowadzane w kolejnych rocznikach. Czy te obietnice zostaną jednak zrealizowane? Tym bardziej że elementarze, które miały służyć dzieciakom przez trzy
lata, już się ponoć rozsypują. W dodatku coraz głośniej słychać narzekania
na taką powszechną szkolną „urawniłowkę”. Ludzie
bowiem lubią mieć wybór,
choć na ogół i tak wybierają to co znane, sprawdzone i bezpieczne.
WIST

Patroni ulic piątkowskich

Władysław Syrokomla
(Ludwik Kondratowicz 1823 – 1862)
Prozaik, poeta i tłumacz, patronuje ulicy na
Osiedlu Bolesława Chrobrego, równoległej do
Obornickiej i Henryka
Śniegockiego. Urodzony
29 września 1823 roku w
Kolbowie na Białorusi, był
synem ubogiego szlachcica. Uczył się w Nieświeżu i Nowogródku, a potem
pracował w Nieświeżu jako kancelista. Wtedy też,
około 1844 roku, debiutował jako pisarz na łamach
pisma „Athenaeum”. Choć
podjął pracę jako dzierżawca ziemski w Załuczu
nad Niemnem, podstawowym źródłem jego utrzymania stała się twórczość
pisarska. Publikował opowiadania i gawędy, m.in.
„Urodzony Jan Dęboróg”,
„Gawędy i rymy ulotne”,

a także „Dzieje literatury
w Polsce”.
Z czasem stał się na
tyle popularny i uznawany, że wszedł w kręgi polskiej elity intelektualnej,
zaprzyjaźnił się ze Stanisławem Moniuszką. Działalność kontynuował po
przeniesieniu się do Borejkowszczyzny pod Wilnem,
a potem do samego Wilna. Nadal wydawał tomy
wierszy i opowiadań, podjął też nieudaną próbę założenia tygodnika literackiego. Z czasem zaczął pisać też dramaty historyczne, m.in. „Obrona Olsztyna”. Jego utwory o tematyce historycznej i sentymentalnej spopularyzowały autora we wszystkich trzech
zaborach. W czerwcu 1858
roku przybył do Poznania.
Jak opisują zachowane pa-

miętniki, zamieszkał cicho
i skromnie, najpierw w hotelu przy narożniku ulic
Wilhelmowskiej i Fryderykowskiej (czyli alei Marcinkowskiego i 23 Lutego), a później w domu Bischoffa przy ul. Młyńskiej
21. Wkrótce jednak został
„zdekonspirowany” i musiał wystąpić oficjalnie.
Poznańska działaczka Bibianna Moraczewska tak
go opisywała: „mimo swej
nieurody, bo mały, krótkich
rysów, coś z miny pisarza
stodolnego, przy tym milczący prawie, nieśmiałość
w obejściu, posunięta aż do
niezgrabności, zrobił dość
miłe wrażenie na mnie”.
Podobnie Syrokomla
witany był wszędzie, gdzie
się pojawił; z czasem stał
się jednym z najbardziej
znanych pisarzy polskich

połowy XIX wieku, był to
bowiem czas wielkiej popularności gawęd o tematyce ludowej, nawiązywania do wiejskich „korzeni”,
do tradycji. Dodatkowo L.
Kondratowicz dał się poznać jako zjadliwy krytyk
tradycji szlacheckiej i ziemiańskiej. Poza twórczością własną, W. Syrokomla zajmował się tłumaczeniem z literatury łacińskojęzycznej; on to spolszczył
m.in. twórczość Sebastiana Klonowica, Klemensa
Janickiego, Mateusza Sarbiewskiego – ale też wiele utworów z literatury rosyjskiej, m.in. Michała Lermontowa, Konrada Rylejewa i Tarasa Szewczenki.
Pisarz zmarł 15 września 1862 roku w Wilnie,
spoczywa na tamtejszym
cmentarzu na Rossie.
Marek Rezler
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Sztuka dobrego odpoczynku
Wypoczynek jest jednym z elementów zdrowego i higienicznego stylu życia. Zarówno umysł, jak i ciało potrzebują regeneracji i odprężenia. Zmęczony człowiek
jest bardziej podatny na choroby, ponieważ zmniejsza
się u niego wydolność układu odpornościowego odpowiedzialnego za szybką likwidację zagrożeń zdrowotnych. Odpoczynek sprawia, że jakość życia zdecydowanie poprawia się.
Czasami wydaje się nam, że czas przeznaczony na odpoczynek to czas stracony. Od dzieciństwa słyszymy, że praca jest
cnotą, a lenistwo grzechem. Tak głęboko zapada to w naszą
podświadomość, że często nie potrafimy odpoczywać, a tzw.
słodkie lenistwo wzbudza w nas poczucie winy. Odpoczynek
to zupełnie coś innego niż lenistwo, jednak wiele osób traktuje te dwa pojęcia zamiennie. A jeśli tak, to nie dają sobie
przyzwolenia na odpoczynek. Człowiek wypoczęty i zrelaksowany nie tylko lepiej się czuje, ale także wydajniej pracuje
i lepiej radzi sobie z wyzwaniami życia. Odpoczynek zapewnia dobre samopoczucie, korzystny wygląd i dobre zdrowie.
Ważny jest nie tylko sam fakt odpoczynku, ale także jego jakość i efektywność. Wypoczynek to nie nicnierobienie,
ale przede wszystkim robienie tego, co sprawia nam przyjemność, relaksuje i uszczęśliwia. Aby wypoczynek był efektywny,
trzeba usunąć napięcia zarówno z ciała, jak i z psychiki. Jeżeli narażeni jesteśmy na zwiększoną ilość bodźców wywołujących stres, koniecznym staje się tzw. świadomy wypoczynek.
Odpoczynek jest najbardziej naturalnym sposobem regeneracji sił. Podczas prawidłowego wypoczynku w ciele zachodzą konkretne, dające się zmierzyć zmiany, np.: zmniejszone
zużycie tlenu, spowolnienie oddechu i bicia serca, obniżenie
ciśnienia krwi, zmniejszenie zawartości kortyzolu we krwi.
Zmiany te są przeciwstawne do symptomów stresu.
Również w mózgu zachodzą podczas odpoczynku zmiany. Mózg ma zdolność emitowania 4 różnych typów fal: beta
(aktywność dzienna), delta (marzenia senne), theta (próg pomiędzy snem a jawą oraz stany podobne do snu), alfa (związane z głębokim wypoczynkiem i spokojem emocjonalnym
– umysł jest wtedy wyciszony, choć czuwający). Bardzo głęboki wypoczynek i relaks, a także medytacja powodują równoczesne wystąpienie fal alfa i theta. Odprężenie powoduje

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY
2 XII 2014 o godz. 18.00 (wtorek) Promocja nowej książki
Kaliny I. Zioły – „Piszę do ciebie nocą”, omówienie – Maria
M. Pocgaj. Nowe wiersze Zygmunta Dekierta.
16 XII 2014 o godz. 18.00 (wtorek) „Bistro Cezar” Wigilia
Klubu Literackiego. Wiersze i opowieści. Homilia Stanisława
Adamkiewicza. Kolędy i poezja śpiewana Tomasza Kapitańczyka.
Mile widziane Boże Dary na wigilijny stół.
Spotkania odbywają się w sali nr 40 Zarządu PSM lub w „Bistro”,
Os. Boleslawa Chrobrego 117. Prowadzi Jerzy Grupiński.

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

też podniesienie poziomu serotoniny we krwi, wywołującej
uczucie szczęścia i spokoju. Im bardziej jesteśmy zestresowani, tym więcej czasu w rozkładzie zajęć powinniśmy poświęcić na odprężające ćwiczenia fizyczne i techniki relaksacyjne.
W przeciwieństwie do bezwładu, w jaki popadamy w czasie
snu, świadomy odpoczynek pozwala uwolnić psychikę oraz ciało od stresów i bodźców zewnętrznych. Wybór odpowiedniego
rodzaju ćwiczeń jest niezwykle istotny. Należy dopasować je
do osobowości, sprawności fizycznej, stanu zdrowia i rozkładu
zajęć. Jeśli mieliśmy kłopoty ze zdrowiem, nie rozpoczynajmy
ćwiczeń bez konsultacji z lekarzem. Sztuki dobrego odpoczynku
można się nauczyć w każdym wieku i w każdej chwili. To pomoże w utrzymaniu dobrego samopoczucia. Korzyści płynące
z regularnego wykonywania ćwiczeń relaksujących są ogromne.
Oprócz wzmocnienia ciała, ćwiczenia te są idealnym sposobem
na pozbycie się nagromadzonych napięć, agresji i frustracji.
Małgorzata Remlein
psycholog
Autorka tekstu jest psychologiem.
Prowadzi psychoterapię indywidualną
oraz terapię par (również LGBT).
Gabinet Psychologiczny – tel. 660 140 488
lub www.malgorzataremlein.pl

Piątkowska liga
ma już zwycięzców
Dokończenie ze strony 6

nutę przed końcem meczu.
Tak więc remis 2:2 dał pierwsze miejsce drużynie TRACK
ATTACK FC, a AC MATERACE musiały zadowolić się
drugim miejscem. Trzecią lokatę z 65 punktami zajął zespół CZERWONE DIABŁY.
Czwarte miejsce natomiast
należy do młodego zespołu
FC NOWA WIEŚ (54 punkty), który wyprzedził drużynę BALBINA, także 54 punkty, wygranym meczem. Najlepszym strzelcem został za-

wodnik CZERWONYCH DIABŁÓW – Filip Nowak, zdobywca 60 bramek.
Wszystkie zespoły z trzech
pierwszych miejsc otrzymały
nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego (stroje piłkarskie, koszulki oraz
spodenki) oraz pamiątkowe
puchary, a najlepsi strzelcy statuetkę oraz koszulki
piłkarskie. Nagrody ufundował organizator rozgrywek,
czyli Poznańska Spółdzielnia
Mieszkaniowa.
Robert Halaburda

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

Tel. 61 822 78 57, 601 56 87 32

POGOTOWIE
Komputerowe
tel.

693 313 315
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Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru brzmiało: Wybieramy samorząd.

HUMORKI

9

12

WIEDŹMA

15

Krzyżówka
z Echem

Biblia uczy nas kochać.
Kamasutra uczy jak.

Mężczyźni rozmawiają na
ulicy. Nagle jeden mówi:
- Muszę iść gotować obiad
dla żony.
- Chora?
- Nie, głodna.

- Doktorze, co mnie teraz
czeka? Operacja? Amputacja?
- Nie mogę panu teraz
powiedzieć, bo niespodziankę
szlag trafi.

- Czy mogę na pani polegać?
- Legnij pan.
Krzyżówka nr 12

WYZNAWCA
RELIGII
Z
PENDŻABU

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

TRAP

8
NP.
WISNIOWY
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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.
WAGA (23.09 - 22.10). Przestań się borchać i brynczeć na szczunów
BARAN (21.03 - 20.04). Bez te chlabrę i zimno na dworze ino byś
i kumpli. Wspólny wygib na narty będzie cołkiem fest. Ino uważajcie,
nygusował wew chałupie i glapił się w telenowele. Zamiast tyle
by nie zrobić jakiej poruty i zdrowia nie przenorać.
barłożyć, lepiej zabierz się do porzundków wew kwitach.
SKORPION (23.10 - 22.11). Nie zawracaj se głowy świątecznymi
BYK (21.04 - 21.05). Szykują ci się długie dni świątecznej laby
porzundkami. Na nie zawsze jest czas. Lepiej wybierz się z cołką
i słodkiego przesiadywania za stołem. Ale zaś uwożej na różne
famułą, zwłaszcza zaś ze szczunami, do marketu albo na jakie słodkie.
berbeluchy i zbytnio się przed wiarą nie staluj.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Zimowa rajza ze starą eką przyniesie
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Od politykowania daj se lepiej luz, bo
nowe znajomości i fest pomysły na interesa. Ale zaś uważaj, byś na tych
inaczej to z tych nerwów w jakie choróbsko wpadniesz. Całkiem
spokojnie trochę se ponygusuj wew święta.
balangach za wiela zdrowia i bejmów nie przepynkał.
RAK (22.06 - 22.07). Jakoś ten okołoświąteczny czas trzeba będzie
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Od gwiazdora skapną ci fest
przepynkać. A jak się ze szwungiem weźmiesz do porzundków i trochę
propozycje nowej roboty. Bez żodnego stalowania i bręczenia korzystaj
pochapiesz, to bejmy same skapną do kabzy.
z okazji, sukces murowany i wnet uzorgujesz wuchtę bejmów.
LEW (23.07 - 22.08). Z famułą, nawet jeśli zjedzie na święta, da się
WODNIK (21.01 - 20.02). Bez te święta wew robocie przyjdzie ci
chapać za dwóch abo i trzech, ale zaś potem w karnawale będziesz se
wytrzymać. Nie borchaj się i nie bryncz, bo wspólne blubranie będzie
mógł do woli lofrować po cołkiem świecie.
wszystkim plożyć, zwłaszcza gzubom.
RYBY (21.02 - 20.03). Wspólne świąteczne lofrowanie i blubranie
PANNA (23.08 - 22.09). Wew robocie znów się szykują jakieś reformy.
ze starą wiarą będzie ci plożyć. Ale zaś różnym mądrym nie daj się
Ale zaś miej na to rułę. Daj se luz i zamiast cięgiem szporać, lajsnij se
przekabacić i bejmów na byle co nie wydawaj.
nowy dyrdon abo pojedź brechtać się wew ciepłych morzach.
Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, Os. B. Chrobrego 117, pokój 81, www.echopiatkowa.pl,
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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Wy też możecie tak mieć
(bl. 27). Uhonorowano również tegorocznych laureatów miejskiego konkursu „Zielony Poznań”: Marię Czernicką (bl. 1) oraz Wiesławę Bednarczuk (bl. 2).
Gratulacje wszystkim uczestnikom
konkursu, dzięki którym osiedle pięknieje, złożył Michał Tokłowicz, wiceprezes PSM. Przyłączył się do niego Rafał Kupś, przewodniczący Rady
Nadzorczej PSM.
Najwięcej nagród otrzymali mieszkańcy budynku nr 27. Czesława Nawrot
powiedziała nam, że zaczęło się od tego,
że poprosiła administrację o… wymianę krzewów spod okien, bo przechodnie rzucali tam śmieci: - Zaczęliśmy z
mężem sadzić róże, potem coraz więcej,
dosadziliśmy iglaki. Nasz ogródek ma
około 12 metrów kwadratowych. Od lat
jest miło. W przyszłym roku dokupimy
róż. Balkon też zawsze mamy ukwiecony. Sąsiedzi z klatki obok podziwiali, że jest tak ładnie. Powiedziałam, że
wy też możecie tak mieć. Jedna z sąsiadek zaraziła się naszą pasją. Pozostali na razie się przyglądają.
Na zdjęciach prezentujemy kilka nagrodzonych balkonów i ogródków. (big)

Rodzinne zdjęcie laureatów

– Nagrody w konkursie Zielone Osiedle oraz Zielony Poznań są
wisienką na torcie – powiedziała
Mirosława Musielińska-Klemka,
przewodnicząca Komisji Członkowsko-Samorządowej Rady Nadzorczej PSM podczas spotkania
z laureatami. – Bo przecież tort,
czyli własny ogródek, każdy robi
dla własnej przyjemności.
Rada Osiedla Bolesława Śmiałego
w ubiegłym roku postanowiła nagradzać autorów najładniejszych ukwieconych balkonów, ogródków przydomowych i zielonych kącików balkonowych. W tym roku odbyła się druga
edycja konkursu. Komisja pod kierownictwem Urszuli Cichej trzykrotnie latem obejrzała na osiedlu wszystkie balkony i mini ogródki. Po długiej dyskusji wybrała najlepsze. 20 listopada

Zielony kącik w budynku 27

Fot. – Piotr Zagawa, big

Czesława i Czesław Nawrot

w klubie Korona na ogłoszono zwycięzców
W kategorii ogródek przydomowy
pierwsze miejsce zajęli Joanna i Zbigniew Gwiazdowscy (blok 33), drugie
Barbara i Olgierd Sroka (bl. 13), trzeBalkon w bloku nr 2
cie Hanna i Piotr Rucińscy (bl. 23), a
czwarte Kazimiera i Marian Skibińscy (bl. 23). W
kategorii ukwiecony balkon pierwsze miejsce zajęła Wiesława Bednarczuk (bl.2), a
drugie Aleksandra Pokrywka (bl.
19). W kategorii
ukwiecony balkon
„Zielony kącik”
zwyciężyła Kazimiera Meksa (bl.
27), za nią byli
Czesława i Czesław Nawrot (bl.
27) oraz Elżbieta
i Piotr Krajewscy
Ogródek przy budynku nr 13
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Premiera Pulsara
wane, sprowadzane różnymi drogami od naszych zachodnich sąsiadów.
Przyzwyczajenia polskich kierowców trudno
będzie zmienić, tym bardziej że ich podłożem są
przyczyny ekonomiczne.
Ożywienie na rynku nowych aut z pewnością cieszy, ale daleko nam na
przykład do rynku hiszpańskiego. Tam rocznie, mimo

Piątkowo było miejscem wielkopolskiej premiery Pulsara. W salonie
firmy Polody zaprezentowano ten najnowszy model Nissana. Pojazd wyróżnia się nowoczesną linią,
bogatym wyposażeniem
i znakomitymi osiągami.
Prezentował się okazale i
budził duże zainteresowanie wśród uczestników pokazu.

W nowoczesnym salonie Polody, który wrósł
już krajobraz piątkowskich
osiedli, obok Pulsara oferowanych jest także wiele innych modeli Nissana i Mitsubishi. Klientów
nie brakuje, eksperci rynku
motoryzacyjnego sygnalizują bowiem zwiększanie
się popytu na nowe pojazdy. Jednak w Polsce nadal
dominują samochody uży-

kryzysu, kupuje się ponad
milion nowych samochodów, u nas mimo dobrych
wyników gospodarczych
kilka razy mniej – zauważył w rozmowie z dziennikarzami Andrzej Polody.
Przełom roku skłania zwykle do zakupów nowych
aut, gdyż w tym okresie firmy rozpoczynają wyprzedaż modeli z mijającego
rocznika. (i)

ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY
oferta obowiązuje w lokalu i na wynos
bez dowozu

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

