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Gwiazdka na Batorego
Wiele lat temu członkowie rady z osiedla Stefana
Batorego postanowili przed świętami Bożego Narodzenia zapraszać dzieci z osiedla wraz z opiekunami na spotkanie z Gwiazdorem. 16 grudnia tradycji
stało się zadość.

W Nowym, 2015, Roku
Mieszkańcom Piątkowa
życzenia radości, zdrowia
i wszelakiego powodzenia
w życiu
składają
Rada Nadzorcza, Zarząd
i administracje osiedli PSM
oraz Echo Piątkowa

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

Do odświętnie przybranego klubu seniora przybyło
26 milusińskich. Na stołach
czekały na nich świąteczne
smakołyki. Gdy się już rozgościli, przyszedł czas na życzenia. Rozpoczął je kilkoma
ciepłymi słowami zaczerpniętymi z ewangelii Mariusz
Szymczak, przewodniczący
rady osiedla. Życzenia świąteczno-noworoczne złożyli
też Janusz Piskor, kierownik administracji oraz pro-

boszcz parafii pw. Narodzenia Pańskiego, Jan Lesiński.
I wreszcie nadeszła najprzyjemniejsza chwila – rozdania paczek ufundowanych
przez radę osiedla. Oglądaniu prezentów towarzyszył
występ dziecięcej grupy tanecznej z osiedla. Potem zaproszono wszystkie dzieci do
zabawy przy akompaniamencie muzyki. Dla nich święta
już się rozpoczęły. (maja)
Fot. – Anna Szmytkowska
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HOTSPOT
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KWIACIARNIA

∙ bukiety, stroiki i kompozycje
∙ materiały do samodzielnego
wykonania stroików
∙ upominki
∙ 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

Zapraszamy
w Karnawale
Magdalena i Łukasz Warciarek

 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

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

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

ul. Dzięgielowa 27

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

Poznań, os. Przyjaźni 21N/144

Zaprasza:

obok kliniki weterynaryjnej i „Netto”

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

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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Hiszpańskie sposoby na odpady
Od 1 stycznia 2015 r. odpady z
piątkowskich osiedli odbiera hiszpańsko-polskie konsorcjum FB Serwis, a właściwie – jako jego podwykonawca – znana na poznańskim rynku firma Altrans. Przejęcie obsługi
nie obyło się bez kłopotów. Zwłaszcza że wypadło w gorącym przedświątecznym okresie. Na niektórych
osiedlach, jak Władysława Łokietka,
nowe pojemniki pojawiły się wystarczająco wcześnie, bo już w połowie
grudnia, jednak na innych, np. Jana
III Sobieskiego czy Władysława Ja-

giełły i Zygmunta Starego dotychczasowy wykonawca zabrał swe pojemniki, a wchodząca firma nie zdążyła
swoich podstawić.
Wkrótce się one pojawiły, ale ich liczba
i pojemność oraz zakładana częstotliwość
odbioru budzą obawy, że w altankach będą
zalegać odpady. Jednak wybrany w przetargu wykonawca FB Serwis oraz nadzorujący system gospodarki odpadami Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zapewniają, że odpady będą odbierane należycie,
sprawnie i terminowo. Raz w roku,

zgodnie z obowiązującym regulaminem,
bezpłatnie odebrane zostaną także odpady wielkogabarytowe.
Natomiast przez cały rok są one bezpłatnie przyjmowane od mieszkańców w
Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – PSZOK-ach, które
działają w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 nr 284, Wrzesińskiej 12 oraz w
Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1.
Do tych właśnie PSZOK-ów mieszkańcy
powinni dostarczyć wszelkie stare meble
i inne zbędne sprzęty, a nie wyrzucać je
do osiedlowych altanek czy lasu. (maja)

Harcerze zbierali na obóz letni
149 Poznańska Drużyna Harcerska „Bzura” im.
gen. Tadeusza Kutrzeby
jest drużyną działającą na
osiedlach Bolesława Śmiałego i Stefana Batorego.
Skupia w swoich szeregach
27 członków. W zeszłym roku obchodziła 20-lecie działalności.
Przez ten czas zorganizowała 20 obozów letnich, 64 biwaki i blisko 750 zbiórek. Pod
skrzydłami drużyny rozwijało
się, kształciło i spędziło niezapomniane chwile wielu młodych ludzi, zwłaszcza że „Nigdy nie idź na łatwiznę!” jest
jej mottem.
W tym roku drużyna zorganizowała siódmy już zagraniczny letni obóz wędrowny.
Do tej pory harcerze byli m.
in. w Chorwacji, Litwie, Słowacji oraz Czechach. Wyjazd na
obóz jest zwieńczeniem całego
roku wytężonej pracy harcer-

skiej. Opiekunowie starają się
zatem, aby te kilkanaście wakacyjnych dni na długo zostało w pamięci podopiecznych i
by mieli możliwość przeżyć kolejną przygodę.
Jednak, aby zorganizować
tak nieprzeciętne wyjazdy, potrzebne są fundusze. Dlatego
też dwa razy do roku organizowane są zbiórki publiczne. W
2014 roku 149 PDH „Bzura”
z Hufca ZHP „PIAST” Poznań
– Stare Miasto przeprowadziła dwie zbiórki publiczne w
hipermarkecie Tesco przy ul.
Opieńskiego w Poznaniu. Podczas pierwszej zbiórki publicznej, w dniach 25-27 kwietnia
zebrano 3396,99 zł. Datki z
tej akcji zostały przeznaczone
na dofinansowanie obozu
letniego na terenie Pećinskiego Parku Grabovača w Chorwacji. Druga zbiórka odbyła
się w dniach 5-7 grudnia. W
jej trakcie zebrano 3695,94 zł

Obóz 149 PDH w Chorwacji

– te fundusze zostaną przeznaczone na dofinansowanie
obozu letniego w 2015 r.
Obie akcje zorganizowano na
podstawie zezwolenia nr SO-I.5311.17.2014 z dnia 18 marca 2014 r., wydanego przez
Prezydenta Miasta Poznania.

Zbiórki harcerzy odbywają
się w każdy piątek o godzinie
16.30 w bloku nr 36 na osiedlu Bolesława Śmiałego. Więcej informacji o drużynie znajduje się na stronie internetowej www.149pdh.pl.
pwd. Melania Kujawa

Wytańczyli dwa złota Koncert piosenek Edith
Tancerka tańca towarzyskiego, mieszkanka osiedla Władysława
Łokietka, Magdalena
Kałużna, wraz ze swoim tanecznym partnerem Rafałem Dorsz wywalczyła podczas finałowego turnieju Grand
Prix Polski dwa złote
medale. Turniej odbył
się w niedzielę, 14 grudnia, w Hali Arena Ursynów w Warszawie.
Para zajęła pierwsze
miejsce w rankingu w
obu stylach tanecznych:
standardowym i latynoamerykańskim. Magdalena i Rafał tańczą razem od pięciu lat. Reprezentują Klub Tańca
Towarzyskiego Finezja z Poznania. Nie jest to pierwszy sukces tej pary. W ciągu całego roku startują w turniejach tańca, zajmując w swojej kategorii same wysokie noty i tzw. pudła, czyli miejsca na podium. (mak)

Piaf w DĄBRÓWCE
W
listopadowe wieczory w DĄBRÓWCE odbywają
się koncerty poświęcone pamięci wielkich artystów estrady. W tym roku, 21
listopada, był to koncert Barbary Jędrychowskiej – śpiewaczki Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, piosenkarki.
Dotychczas artystka na scenie Piątkowskiego Centrum Kultury DĄBRÓWKA zaprezentowała recitale piosenek z repertuaru Hanki Ordonówny oraz Marleny Dietrich, teraz przyszła kolej na kolejną wielką postać światowej estrady – Edith
Piaf. Występ spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem widowni. Śpiewając znane szlagiery, Barbara Jędrychowska inspirowała się ich prawykonaniami, ale też wniosła do interpretacji własny styl – czyniąc to w sposób dyskretny, dbając
o intymny nastrój recitalu.
W koncercie artystka wystąpiła z towarzyszeniem dwóch
muzyków – pianistą oraz akordeonistą, prezentując najbardziej znane utwory francuskiej piosenkarki w oryginalnych
wersjach językowych. (psta)
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Skunksy w bibliotece!
Naczelnik Urzędu Skarbowego
Poznań – Winogrady
zaprasza na: DNI OTWARTE
które odbędą się:

10. 1. 2015 r. (sobota) w godz. 9.00-13.00,

24. 1. 2015 r. (sobota) w godz. 9.00-13.00.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie
Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady www.uswinogrady.pl

Po Nowym Roku zmiana
w uldze rodzinnej
Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą też podatników
uprawnionych do skorzystania
z ulgi na dzieci.
Zgodnie z nowymi rozwiązaniami, na pierwsze i drugie
dziecko kwota ulgi zostaje bez
zmian, tj. rocznie 1.112,04 zł
na dziecko. Natomiast na trzecie dziecko kwota roczna wyniesie 2.000,04 zł, a na czwarte
i kolejne dziecko kwota roczna
wyniesie 2.700 zł.
Nowelizacja zawiera rozwiązania adresowane do osób,
które do tej pory nie mogły w

pełni skorzystać z przysługującego im odliczenia. Dzięki
wprowadzonym regulacjom podatnik otrzyma od organu podatkowego kwotę niewykorzystanej ulgi do wysokości zapłaconych i podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne.
Omawiane zmiany mają
obowiązywać od 1 stycznia
2015 r. Najważniejsze dla podatników jest to, że dotyczyć
będą również rozliczenia podatku dochodowego od osób
fizycznych dokonywanego za
2014 r.

Do 20 stycznia zdecyduj
o formie opodatkowania w 2015 roku

Biblioteka – takie z pozoru spokojne miejsce. Ale
nie biblioteka w Szkole Podstawowej nr 34. We wrześniu gościliśmy psa, jaszczurkę i węża. Myśleliśmy,
że nic nas już nie zadziwi.
A tymczasem 2 grudnia
przyjechały kolejne zwierzęta. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rehabilitacji, Ekologii i Ratowania
Zwierząt Rzeźnych, Michał
Bednarek, przywiózł oprócz
dobrych znajomych: Stefana (agamy brodatej) i Arbuza (boa dusiciela), również dwa skunksy. Uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych mieli niepowtarzalną okazję powąchania tych miłych zwierzątek.
Okazało się, że skunks ma
specyficzny, ale dość przyjemny zapach piżma, które

jest przecież utrwalaczem
perfum.
Mieliśmy możliwość obalenia wielu mitów, np. skóra
węża nie jest oślizgła, wręcz
odwrotnie – sucha i bardzo
przyjemna w dotyku, a agama brodata wcale nie jest
groźnym smokiem, choć jej
wygląd mówi co innego.
W styczniu w naszej
szkole będziemy zbierać
karmę dla podopiecznych
stowarzyszenia. Ku naszemu zdziwieniu dowiedzieliśmy się, że skunksy mogą
się żywić suchą kocią karmą. To nie koniec odwiedzin
dziwnych gości w bibliotece
w tym roku szkolnym. Kolejne klasy będą miały szansę
na spotkanie z ciekawymi
zwierzętami już niedługo.
Tekst oraz zdjęcia:
Magdalena Kozłowska

Z możliwości wyboru formy opodatkowania należy skorzystać w ściśle
określonym terminie:
● gdy podatnik dopiero rozpoczyna działalność gospodarczą, oświadczenie
o wyborze formy opodatkowania składa do dnia poprzedzającego dzień jej
rozpoczęcia, jednak najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu;
● jeśli podatnik ma już firmę od dawna, a jedynie chce zmienić sposób rozliczeń,
oświadczenie o wyborze opodatkowania powinien złożyć do 20 stycznia 2015 r.;
● w tym samym terminie, czyli do 20 stycznia 2015 r., trzeba też podjąć decyzję,
w jaki sposób będą opodatkowane zyski z najmu,
● jedynie podatnicy, którzy dopiero zaczną uzyskiwać przychód z najmu w ciągu roku
2015, oświadczenie o wyborze formy opodatkowania składają nie później niż do
20. dnia miesiąca następującego po tym miesiącu, w którym osiągnęli pierwszy
przychód z tego tytułu. Natomiast jeżeli pierwszy przychód podatnik uzyska dopiero
w grudniu roku podatkowego, to oświadczenie składa do końca roku podatkowego.
Pamiętajmy jednak, że oświadczenie składa tylko ten podatnik, który chce opłacać
ryczałt. Jeśli zyski mają być opodatkowane według skali podatkowej, oświadczenia
składać nie trzeba.
Jeśli wśród małżonków istnieje wspólność majątkowa, to dochody uzyskiwane
przez nich z najmu wspólnej nieruchomości mogą być opodatkowane przez
jednego z nich. W takim przypadku tylko jeden współmałżonek będzie rozliczał
cały podatek oraz wpłacał zaliczki do urzędu skarbowego. Aby móc skorzystać
z takiej możliwości, małżonkowie muszą złożyć w urzędzie skarbowym pisemne
oświadczenie, wskazując, które z nich będzie w całości rozliczać podatek z tytułu
dochodu z najmu z zachowaniem odpowiednich terminów:
● do 20. stycznia danego roku podatkowego dla małżonków rozliczających się
ryczałtem, którzy w roku poprzednim uzyskali przychód;
● w terminie opłacenia pierwszego ryczałtu – dla małżonków rozliczających
się ryczałtem, którzy rozpoczynają uzyskiwanie przychodów w trakcie roku
podatkowego;
● do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskany został
pierwszy przychód – dla małżonków rozliczających się na zasadach ogólnych.
W sytuacji, gdy małżonkowie nie złożą w terminie oświadczenia o rozliczeniu
dochodów lub przychodów przez jednego z nich, ich przychody lub dochody z tytułu
najmu, będą musiały być rozliczane przez każdego z nich oddzielnie.
Oświadczenie o rozliczeniu podatku przez jednego z małżonków obowiązuje
tylko w danym roku podatkowym. Małżonkowie, którzy chcą w kolejnym roku
rozliczać podatek przez jednego z nich, muszą złożyć ponownie oświadczenie do
urzędu skarbowego.
Oświadczenie o zmianie formy opodatkowania powinno być złożone
naczelnikowi urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania podatnika
w formie pisemnej. Nie ma powszechnie obowiązujących druków w tym
zakresie – tylko wybierając kartę podatkową trzeba wypełnić wniosek PIT-16.
Powyższą informację Urząd Skarbowy Poznań – Winogrady zamieszcza
również na swojej stronie internetowej www.uswinogrady.pl
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71 meczów turnieju gwiazdkowego
Od 6 do 14 grudnia w
Szkole Podstawowej nr
35 na osiedlu Władysława Łokietka rozgrywany
był doroczny, czternasty
już, Gwiazdkowy Turniej
Halowej Piłki Nożnej.
W turnieju wystartowały 32 zespoły w czterech
kategoriach wiekowych: A
(roczniki 2002 i młodsi),
B (roczniki 1999 i młodsi),
C (roczniki 1995 i młodsi)
oraz D, czyli Open. W hali
sportowej szkoły rozegrano
71 spotkań.
Wszystkie zespoły, które
zajęły miejsca od pierwszego do trzeciego otrzymały
medale, dyplomy i nagrody
rzeczowe (stroje piłkarskie,
getry i piłki). A były to: w
grupie A: pierwsze miejsce
zajęła drużyna GNIEZNO I,

drugie miejsce – SALOS,
trzecie - SP 48. W grupie
B najlepszy był SALOS II,
za nim uplasowało się Gimnazjum nr 68, a następnie

SALOS I. W grupie C zwyciężył zespół PRZYSZLIŚMY POPATRZEĆ, druga
była PAUZA, a trzeci - zespół BYLE NIE DO ZERA.

W kategorii OPEN
pierwsze miejsce zajął DP
PLAN, drugie – GOLTOM,
trzecie – PIZZERIA POZNAŃSKA.
Nagrody i medale wręczali wicedyrektor szkoły na Łokietka, Katarzyna
Norman; wiceprezes PSM,
Michał Tokłowicz; kierownik Administracji Osiedla
Władysława Łokietka, Aleksander Meyza oraz członek
Rady Nadzorczej PSM, Rafał Kupś.
Organizatorem turnieju
byli Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja Osiedla Władysława
Łokietka oraz Szkoła Podstawowa nr 35.
Tomasz Mierzejewski

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Piątkowska Liga Halowej Piłki Nożnej
Tabela po meczach rozegranych 13/14.12.2014 r.
Lp. Nazwa drużyny
1 UKS 12 BATORY VI
2 TG SOKÓŁ POZNAŃ
WINIARY
3 TECHNICZNY POKER
4 MŁODZI PIĄTKOWO JR
5 AVENGERS
6 WALENIE BONIN
7 UKS 12 BATORY I
8 Z BUTA WJEŻDŻAM
9 FANTASTYCZNA 9
10 UKS 12 BATORY II
11 UKS 12 BATORY IV
12 UKS 12 BATORY III
13 UKS 12 BATORY V
14 ARMIA SP
1 BATORY IV
2 TECHNICZNI FANTAŚCI
PODOLANY
3 FC BALETSY
4 EVERYBODY
WINOGRADY
5 FC STRZESZYN

GRUPA B
li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
10 21 87
48
39
10 19 46
34
12
10
9
8
10
9
10
9
9
9
10
10
9

18
17
16
15
15
15
15
13
11
10
6
0

46
56
57
46
39
37
45
63
41
47
29
22

44
38
37
41
35
34
45
61
44
61
56
83

2
18
20
5
4
3
0
2
-3
-14
-27
-61

GRUPA C
8
21
8
16

68
42

27
23

41
19

8
9

16
15

45
47

30
31

15
16

9

13

39

42

-3

6 AVADAKADABRA
7 SPARTA PIĄTKOWO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

9
9

5
1

GRUPA OPEN
FC NOWA WIEŚ
10 27
BRYGADA NDW POZNAŃ
10 24
HETMANIA POZNAŃ
10 22
MIDAS POZNAŃ
10 19
LAMBADA
10 19
BALBINA
9
18
CZERWONE DIABŁY
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Nawet przedszkolaki rywalizowały na ergometrze
Andrzej Wróbel i Michał Jeliński.
A oto wyniki w poszczególnych grupach:
Wśród dziewcząt z klas
piątych pierwsza była Alicja Wojtkowiak (31,4), druga
Wiktoria Pawłowska (36,2),
a trzecia Julia Wawrzyniak
(36,6). Wśród chłopców z klas
piątych pierwsze miejsce zajął Kacper Staba (41,1), drugie Aron Himauri (45,5), a
trzecie Mikołaj Piotrowski
Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Marka Woźniaka, na
osiedlu Władysława Łokietka pod koniec listopada rozegrano VII edycję
zawodów „Ergometr dla
wszystkich”.
W tym roku wystartowało kilkanaście szkół podstawowych z Poznania: nr 11, 14,
17, 20, 21, 23, 26, 27, 35, 42,
48, 57, 65 i 71 oraz szkoły
podstawowe z Puszczykowa i
Kobylnicy, a także dzieci niedosłyszące ze Śródki. Razem,
startujących było 250 osób.
Biegi rozgrywano na dystansie 150 metrów dla dziewcząt oraz 200 metrów dla
chłopców. Atrakcją zawodów
był start na dystansie 100 metrów maluchów z przedszkola. Wszyscy byli bardzo gorąco dopingowani przez swoich
kolegów i koleżanki.
Tegoroczne zawody miały jeszcze jedno ważne przesłanie: po raz pierwszy wystartowały dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ze Śródki. Tym samym
zawody przyjęły charakter
integracyjny i miały uświadomić pozostałym uczestnikom, że każdy może wystartować, wystarczy odrobina
dobrej woli i chęci.

A nazwa i logo zawodów
nie wzięły się z przypadku.
Kolejne novum tegorocznej edycji to zmiana nazwy
jej rozgrywania. Te i każde
następne zawody będą nosiły nazwę Otwartych Mistrzostw Piątkowa w jeździe na ergometrze wioślarskim.
Podobnie jak w poprzednich latach, i tym razem
obecni byli olimpijczycy, tj.

(45,8). W rywalizacji dziewcząt z klas szóstych zwyciężyła Alicja Kucharska (32,2),
za nią uplasowała się Emilia
Gonciarz (34,5), a na trzecim miejscu Wiktoria Langowska (34,6). Wśród chłopców z klas szóstych zwyciężył
Mikołaj Olejnik (40,6), za nim
był Jakub Huchwajda (41,4)
a następny – Bartosz Turguła (41,6)
Rywalizowali też nauczyciele. Wśród pań najlepszą
okazała się Małgorzata Brok
(43,4), za nią Magda Idoszewska (47,0) oraz Małgorzata Młodziejewska (49,8).
Wśród panów zwyciężył Bar-

tosz Gierszewski (1,40), drugi
był Robert Dąbrowski (1,46),
a trzeci Michał Przybylski
(1,50).
Wśród przedszkolaków
najlepsza była Oliwia Przybył
(23,5), druga Nina Skrzypczak (25,5), a trzecia – Zuzia Sędziak (28,1). Z chłopców
najlepszy okazał się Wojciech
Szymczak (18,6), drugi był
Patryk Witecki (19,2), a trzeci – Bartosz Żyjewski (24,4).
Drużynowo wygrała ekipa
Szkoły Podstawowej nr 35 (57
pkt.), druga była drużyna ze
Szkoły Podstawowej nr 26 (47
pkt.), a trzecia Szkoła Podstawowa nr 11 (35 pkt.). Kolejne miejsca zajęły szkoły nr 17
(34 pkt.), 14 (32 pkt.) oraz 65
(21 pkt.).
Organizator zawodów –
UKS „Wioślarz” – dziękuje
wszystkim za pomoc i wspar-

cie. A w szczególności: dyrektorowi Wydziału Oświaty – Przemysławowi Foligowskiemu; wiceprezesowi PSM
– Michałowi Tokłowiczowi;
dyrektor Wydziału Sportu i
Turystyki Urzędu m. Poznania – dr Ewie Bąk; prezesowi PSZS – Pawłowi Filipowskiemu; A.A. Kędzierskim z
firmy „Fikot” oraz firmom:
„Olimpijczyk”, „Podium” i
„Chemik”.
Zapraszamy za rok na
kolejną edycję.
Grzegorz Nowak
prezes UKS „Wioślarz”
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Będzie się działo
w KORONIE
7 stycznia o godz. 17 – spotkanie z energoterapeutą proste drogi do zdrowia – cywilizacji, np. schorzenia kręgosłupa (patrz str. 10)
13 stycznia – „Lirycznie i satyrycznie” – spotkanie
poetyckie z Stanisławą Łowińską, poetką i dziennikarką
21 stycznia – wernisaż kółka „Koralik” – wystawa prac
klubowiczów

Strażacy sprawdzą bezpieczeństwo
zabudowanych korytarzy

W wielu wysokich budynkach
mieszkańcy zaadaptowali część
korytarzy na przedpokoje albo
na składziki na rowery lub inne
sprzęty domowe. Czasami odbywało się to za zgodą (lub bez protestów) sąsiadów, czasami sąsiedzi

zgłaszali swoje zastrzeżenia. Problem istniał od lat i czasami wylewał się falą żali na zebraniach
osiedlowych. Na Bolesława Chrobrego rada osiedla postanowiła
sprawę uporządkować.
24 lutego 2014 r. podjęła uchwałę o

Czekają
na
wiosnę
Choć od wiosny dzieli nas
jeszcze kilka zimnych miesięcy, to
przyjemnie popatrzeć na nowe
urządzenia placu
zabaw dla dzieci
na osiedlu Bolesława Śmiałego.
Jak się ociepli,
nie będzie tutaj
tak pusto. (maja)

wprowadzeniu odpłatności za pomieszczenia gospodarcze powstałe wskutek
zabudowy i zamknięcia części wspólnej, to jest korytarzy klatek schodowych przed mieszkaniami. Ustaliła też
stawki od metra kwadratowego powierzchni. Miały zacząć obowiązywać
od 1 stycznia 2015 r. i być doliczane
do czynszu. W przypadku braku akceptacji – napisano do mieszkańców
– proszono o powiadomienie administracji i rozebranie zabudowy do połowy grudnia.
Wysłane w listopadzie do mieszkańców pismo, spowodowało protesty
części zainteresowanych. 12 grudnia
rada osiedla uchyliła swoją uchwałę z lutego. Wielość i ostrość protestów spowodowała, iż rada osiedla
postanowiła wstrzymać się z rozwiązaniem problemu, uznając iż sprawy bezpieczeństwa mieszkańców mają pierwszeństwo przed kosztami rozliczeniowymi.
- Mieszkańcy – mówi Michał Tokłowicz, wiceprezes PSM – zaczęli zgłaszać przeróżne zastrzeżenia. Dlatego
na jedno z grudniowych posiedzeń Zarządu PSM zaprosiliśmy przedstawiciela Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Poznaniu ponieważ
zza biurka trudno jest ustalić, czy zabudowa jest zgodna z prawem i zasadami bezpieczeństwa. Ustaliliśmy, że ułożymy harmonogram wizyt w poszczególnych blokach i lustracji zabudów.
Tam, gdzie bezpieczeństwo będzie zagrożone, wydamy decyzję o zdemontowaniu zabudów. Tam, gdzie zabudowy
są bezpieczne, będziemy podejmowali
decyzję o wprowadzeniu opłat. Odbędzie się to na podstawie uchwały Zarządu PSM z października tego roku
o ustaleniu stawek opłat za pomieszczenia gospodarcze.
Zapewne lustracje i podjęte decyzje zakończą problem zabudów korytarzy. Pozostaną te niestwarzające niebezpieczeństwa dla innych mieszkańców. Sprawiedliwe też wydaje się, by
za zajęcie wspólnych powierzchni płacili ci, którzy z nich korzystają. (big)
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Z prac Rady Nadzorczej PSM

Podwyżki, obniżki i… dopłaty

Dwie osoby pozbawiono członkostwa w Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej z powodu zalegania
z płaceniem czynszu, a dwie inne,
które sprzedały mieszkania i nie
zrezygnowały z członkostwa, wykreślono z rejestru członków. Jedną osobę, która uregulowała zaległości w płatnościach, przywrócono
w prawach członka. Tak rozpoczęło się listopadowe posiedzenie Rady
Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Wyniki ekonomiczne Spółdzielni za
dziewięć miesięcy 2014 roku referował
przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady. Stwierdził, że były lepsze od wyników za osiem miesięcy. Wyniki eksploatacji podstawowej w gospodarce zasobami mieszkaniowymi na osiedlach Bolesława Chrobrego i Władysława Łokietka oraz przy ul. Grobla były ujemne. Ujemne wyniki na Chrobrego spowodowane były, o czym piszemy od kilku miesięcy, koniecznością dopłaty z
tytułu wieczystego użytkowania gruntów za rok 2012 i 2013 na podstawie
decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Ujemny wynik na Łokietka spowodowany jest nadwyżką kosztów
nad wpływami za wieczyste użytkowanie gruntu, niedobór ma jednak pokrycie w środkach na rozliczeniach międzyokresowych. Ujemne saldo przy ul.
Grobla spowodowało zwiększenie opłaty
za wieczyste użytkowanie gruntu wnoszonej na rzecz Miasta

Wyniki rozliczeń gazu były dodatnie
na większości osiedli. Na osiedlu Zygmunta Starego od 1 lipca stawka za gaz
wzrosła o 3 zł i wynosi obecnie 10 zł od
osoby, a na osiedlu Stefana Batorego odpłatność wzrosła od 1 września i obecnie
stawki kształtują się zależnie od nieruchomości od 6,50 do 9,50 zł od osoby.
W ten sposób do końca roku wyrównany zostanie niedobór. Salda rozliczeń
zimnej wody były dodatnie na wszystkich osiedlach. Na kontach funduszu remontowego były środki umożliwiające
realizację planu remontów. W związku
z deficytem na dźwigach na osiedlu Jana III Sobieskiego od 1 sierpnia o 50 gr
wzrosła odpłatność i wynosi ona obecnie 5 zł miesięcznie od osoby. Na konta
GOAP za wywóz śmieci PSM przelewa
miesięcznie 436 tysięcy złotych.
Spada liczba mieszkańców spółdzielczych budynków Piątkowa. 10 września
zamieszkiwało je o 753 osoby mniej niż
pod koniec roku 2013 oraz o 79 osób
mniej niż 10 sierpnia 2014 r.
Nadchodzi zima, więc członkowie Rady pytali o przygotowania do niej. Michał Tokłowicz, wiceprezes PSM, odpowiedział, że nie ma problemów z utrzymaniem zimowym. Co do środków finansowych potrzebnych do wnoszenia
dużo wyższych opłat za energię cieplną,
to Spółdzielnia je zabezpieczyła. Ponadto w Spółdzielni wykorzystywany jest
system oszczędzania energii cieplnej
adapterm. Dane z podzielników ciepła
(temperatura pomieszczenia i grzejnika)
przesyłane są drogą radiową do modułu
adpterm zamontowanego w węźle cieplnym i sprzężonego z regulatorem pogodowym. Informacje o rzeczywistym zapotrzebowaniu nieruchomości na ciepło
przekładają się na automatyczną regulację ilości dostarczanej do budynku energii. W ten sposób eliminowane są z budynku nadwyżki ciepła, co pozwala zaoszczędzić od kilku do nawet kilkunastu
procent z opłat. To się oczywiście nie
podoba dostawcy energii, który chciał

nawet wymusić na Spółdzielni niezakładanie systemu na kolejnych budynkach.
Po dyskusji Rada zatwierdziła korekty planu eksploatacyjnego osiedla Bolesława Śmiałego i osiedli Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego na 2014 rok.
Polegało to na zwiększeniu środków na
wynagrodzenia rad tych osiedli i jednoczesnym zmniejszeniu o tę samą kwotę innych wydatków osiedla. Rady obu
osiedli bowiem dla zaopiniowania planów remontowych spotkały się na dodatkowym posiedzeniu latem.
Następnie Rada zatwierdziła plan
działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej PSM.
Nie obyło się bez sporów, bo po uzgodnieniu planu kolejne osiedla chcą, by
dopisać do niego finansowanie ich imprez, zresztą o zasięgu ponadosiedlowym. Rozmowa na ten temat kontynuowana będzie na posiedzeniu Komisji
Społeczno-Samorządowej.
Podjęto też uchwałę w sprawie
odpłatnego obciążenia nieruchomości
PSM służebnościami na rzecz budynku nr 32 na osiedlu Stefana Batorego.
Wyrażono również zgodę na nieodpłatne prawo użytkowania nieruchomości
gruntowych przez dostawców mediów
w celu dostawy i odbioru mediów oraz
dokonywania napraw lub modernizacji
sieci na osiedlu Stefana Batorego 32.

W związku z odrzuceniem przez Miasto Poznań wniosku Spółdzielni o obniżenie na lata 2015-2017 wnoszonych
opłat tytułem wieczystego użytkowania
gruntów na osiedlu Władysława Łokietka, Rada Nadzorcza zaakceptowała decyzję Zarządu PSM zwiększającą z 0,19
zł na 0,31 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokali miesięcznie
opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów wspólnych na osiedlu.
Ponieważ zakończono prace termomodernizacyjne budynku nr 27 na osiedlu Bolesława Chrobrego i budynków
32, 34 i 35 na osiedlu Bolesława Śmiałego, Rada zaakceptowała korekty opłat
za użytkowanie lokali w tych budynkach.
Podwyższono w nich odpisy na fundusz
termomodernizacyjny osiedli i równocześnie obniżono opłaty stałe za centralne ogrzewanie nieruchomości. Korekty wejdą w życie od 1 stycznia. (big)
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Rok
Drewnianej
Kozy
rozpocznie
się w lutym
Nowy Rok świętujemy w imieniny Sylwestra, a zabawy kończą
się 1 stycznia nad ranem. W Chinach Nowy
Rok obchodzony jest
znacznie okazalej, bo
aż dwa tygodnie. I święto to jest ruchome, każdego roku przypada innego dnia.
W 2015 roku Chińczycy główne świętowanie
planują 19 lutego, bo tego
dnia rozpocznie się nowy
rok – Rok Drewnianej Kozy. Z tej okazji Jacek Kryg,
astrolog i badacz kultury,
spotka się – jak co roku –
z zainteresowanymi w Dąbrówce na osiedlu Bolesława Chrobrego. Opowiadać
będzie o zwyczajach noworocznych Chińczyków oraz
o tym, co przepowiadają ich horoskopy na rozpoczynający się rok dla
wszystkich znaków chińskiego zodiaku oraz dla
świata i Polski.
Oprócz specjalnie z tej
okazji wydanej przez wydawnictwo Halszka książki z horoskopami, będzie
zapewne można kupić rozmaite chińskie amulety,
wisiorki, kamienie i wróżby. Spotkanie autorskie z
Jackiem Krygiem rozpocznie się 22 lutego o godz.
18. (maja)

ZAPRASZAMY
NA ZIMOWE FERIE 2015
W „DĄBRÓWCE”
Czas trwania: I turnus – 16.02 – 20.02,
II turnus – 23.02 – 27.02.
Godziny: 8:00 – 16:00, Obiad – ok. godz. 14:30
W programie m.in.:
¾ Spotkania w Dąbrówce, prezentacje, gry i zabawy,
¾ Zajęcia plastyczne, ceramika.
¾ Kino – film.
¾ Centrum sportowe NIKU – turnieje, gry, bowling.
¾ Basen ATLANTIS.
¾ Zajęcia sportowe.
¾ I inne atrakcje.
Liczba miejsc ograniczona!
ZAPISY:

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY
Os. B. Chrobrego120,
g
Tel. 061/822 38 33

„Zielone osiedle”
W poprzednim numerze Echa pisaliśmy o laureatach
konkursu Zielone Osiedle oraz Zielony Poznań. Rozmawialiśmy z państwem Kazimierą i Marianem Skibińskimi, autorami nagrodzonego ogródka przydomowego koło
budynku nr 23 na Osiedlu Bolesława Śmiałego. Niestety,
wypowiedź pani Kazimiery została omyłkowo przypisana
Czesławie Nawrot, również laureatce konkursu. Także na

zdjęciu podpisanym: „Czesława i Czesław Nawrot” znajdowali się państwo Skibińscy.
Za omyłkę przepraszamy wszystkich zainteresowanych, życząc im w rozpoczynającym się roku wielu nagród w konkursach dla osiedlowych i miejskich ogrodników amatorów.
Redakcja

Bezpłatny pokaz bioenergoterapeuty
Krzysztof Malengowski, bioenergoterapeuta, zaprasza 7 stycz-

nia do klubu seniora
KORONA na osiedlu
Bolesława
Śmiałego

104 na bezpłatny pokaz leczniczy. Początek
o godz. 17.

Jeśli straciłeś nadzieję
– to przyjdź.
Tel. 530 176 258.
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Zwycięzcy Piątkowskiej Ligi Piłki Nożnej

TRACK ATTACK FC - pierwsze miejsce w grupie Open

MŁODZI PIĄTKOWO - drugie miejsce w grupie B

AC MATERACE - drugie miejsce w grupie Open

AIFAM TEAM - drugie miejsce w grupie C

Z notatnika miejskiego strażnika
 Do Komisariatu Policji Poznań Północ
7 listopada strażnicy przekazali informację o pijanym mężczyźnie, który nie
chciał opuścić autobusu linii nr 72 na
osiedlu Jana III Sobieskiego. 12 listopada komisariat poinformowano o żebrzących dzieciach przy sklepie Złoty
Grosz na osiedlu Bolesława Chrobrego.
 13 listopada Komendę Miejską Policji
powiadomiono o odbywającym się wokół pachołków na placu przy ul. Jasielskiej driftingu samochodami. Jazdy odbywają się od godzin rannych do wieczornych w weekendy.
 5 listopada w Komisariacie Policji Poznań Jeżyce odbyło się spotkanie policji, straży miejskiej, przedstawicieli rad
osiedli z poszczególnych dzielnic oraz
pracowników Wydziału Zarządzania
Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania. Omawiano wdrożony projekt „Bezpieczna dzielnica –
bezpieczny mieszkaniec”.
 27 listopada strażnicy poinformowali
komisariat na Piątkowie o spożywaniu
alkoholu, hałasach oraz oddawaniu moczu na klatce schodowej w budynku 27
na osiedlu Bolesława Chrobrego.
 Do Zarządu Dróg Miejskich strażnicy zgłosili informację o zalegających
śmieciach na terenie zielonym przy
ul. Kurpińskiego (na wysokości Chaty Polskiej). Zgłosili także o usunięciu napisów umieszczonych na przystanku komunikacji miejskiej przy ul.
Szymanowskiego oraz o konieczności
uporządkowania zaśmieconego chodnika u zbiegu ulic Szeligowskiego i Stróżyńskiego.
 Zarząd Transportu Miejskiego poinformowali o konieczności pilnej naprawy












nawierzchni przystanku autobusowego przy os. Władysława Jagiełły, na
którym zauważono duże ubytki w nawierzchni (brak płytek chodnikowych).
Stwarza to zagrożenie dla pieszych.
Do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zwrócili się o zlecenie skoszenia trawy, dziko rosnących krzewów i
chwastów oraz sprzątnięcia zalegających odpadów na terenie nieruchomości pomiędzy osiedlem Władysława Łokietka a ul. Jasna Rola. Działanie to
poprawi estetykę miejsca, zapobiegnie
spożywaniu alkoholu oraz przebywaniu
tam osób bezdomnych.
W listopadzie sprawdzono cztery psy
na okoliczność posiadania czipów. Dwa
niestety nie miały, zostały przewiezione do schroniska.
W listopadzie piątkowscy strażnicy
miejscy nałożyli 171 blokad na koła nieprawidłowo zaparkowanych aut. W następstwie tych działań pouczyli 37 kierowców, mandatami ukarali 131 osób,
wystąpili do sądu z wnioskiem o ukaranie trzech osób.
Trzykrotnie kontrolowano targowiska
na Piątkowie, żadnych uchybień nie
stwierdzono.
15-krotnie municypalni interweniowali w przypadkach spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Wskutek
tych interwencji ukarali 3 osoby, pouczyli jedną.
30-krotnie lustrowali miejsca znane z
bytowania bądź grupowania się bezdomnych. Każdorazowo informowali
o możliwości uzyskania pomocy w wyspecjalizowanych jednostkach, jednak
żadna z tych osób nie wyraziła chęci
skorzystania z niej. W jednym przy-











padku umożliwiono osobie bezdomnej
skorzystanie z pomocy medycznej, w
jednym wypadku bezdomnego przewieziono do Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych. 7 listopada dwóch funkcjonariuszy wspólnie z pracownikiem
MOPR skontrolowali sześć miejsc przebywania bezdomnych (przy trasie PST,
w opuszczonych budynkach itp.). W
dwóch miejscach nikogo nie zastali, w
pozostałych bezdomni odmówili udzielenia sobie pomocy.
W listopadzie strażnicy ujawnili 12 nielegalnych wysypisk odpadów. W jednym przypadku zwrócili się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
o zlecenie usunięcia wysypiska, w większości przypadków doprowadzili do likwidacji wysypisk i rekultywacji terenu własnym staraniem.
5 i 7 listopada strażniczka szkolna przeprowadziła w Szkole Podstawowej nr
34 (osiedle Bolesława Śmiałego) oraz
w Szkole Podstawowej nr 48 (ul. Sarmacka) pogadanki pt. Bezpieczna droga z radami SpongeBoba. Podobną prelekcję 21 listopada strażniczki przeprowadziły w przedszkolu nr 181 na osiedlu Zwycięstwa.
Strażnicy miejscy doprowadzili, poprzez firmę Enos, do usunięcia awarii
wysokiego oświetlenia na os. Bolesława
Chrobrego 16 oraz przy ul. Mateckiego
15 listopada do administracji osiedla
Bolesława Chrobrego zgłosili informację o braku kratek ściekowych przy budynkach: 21, 22 i 24.
Strażnicy dwukrotnie przewieźli ranne
ptaki do Ptasiego Azylu przy Nowym
ZOO. (rafa)
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Prosto z miasta

Fantazje powyborcze
Jeszcze się nowy rok nie
zaczął, a w naszym mieście
wszystko zaczęło iść po nowemu. Takiej powyborczej rewolucji w porządnym konserwatywnym Poznaniu nikt się
nie spodziewał. Era miłościwie nam panującego przez
niemal ćwierćwiecze prezydenta Ryszarda Grobelnego
minęła. Z woli większości
rządy objął przedsiębiorca,
rowerzysta i od niedawna
polityk na platformie Jacek
Jaśkowiak. Jak każdy nowy
na stanowisku zapowiada,
że będzie rządził skuteczniej,
sprawniej, taniej i w ogóle lepiej. Ale będzie pewnie
tak jak zwykle, chociaż trochę inaczej.

Właściwie warto się zastanowić, co taki prezydent
Poznania w ogóle może i
jak powinien rządzić. W tej
materii przebieg przedwyborczych spotkań i debat szczególnym optymizmem i rozmachem nie napawa. Dyskusje koncentrowały się wokół
przyziemnych spraw i pro-

blemów. A przecież mamy
już XXI wiek w pełnym rozkwicie, tymczasem budowli
i rozwiązań technologicznych
na jego miarę (takich, jakie
wyobrażaliśmy sobie w poprzednim wieku), ani widu,
ani słychu. Według tamtych
wyobrażeń powinniśmy już
dzisiaj poruszać się powietrznymi taksówkami, orbitować
w przestrzeni albo stosować
bilokację, co na razie udaje się jedynie nielicznym posłom. Tymczasem co?
Ciągle jeździmy smrodzącymi samochodami lub
rozklekotanymi tramwajami
i pociągami. Pojawienie się
jakiegoś Pendolino urasta
do miary ogromnego sukcesu. Komunikacyjnie jesteśmy
wciąż na etapie kamienia łupanego. A przecież całkiem
nie tak dawno snuliśmy plany budowy w Poznaniu napowietrznej kolejki fudżibany. Miała nas wozić ponad
dachami szybko, bez korków
i tanio. To był jakiś pomysł.
A teraz dyskusja koncentruje
się, czy lepiej na Naramowi-

ce budować linię tramwajową czy trolejbusową. Pewnie
w najbliższych latach nie będzie ani jednego, ani drugiego, dlaczego więc nie puścić
wodzy fantazji i nie dyskutować o aerodynamicznym tunelu nadziemnym lub kolejce
gondolowej do Naramowic.
Prawdopodobieństwo zbudowania ich czy linii tramwajowej jest prawie takie samo,
ale za to, jakie korzyści medialne i wizerunkowe.

Nie tak dawno z fantazją staraliśmy się o organizację w Poznaniu olimpiady, uniwersjady i paru innych imprez globalnych. Po
kilku nieudanych i kosztownych podejściach na szczęście spuściliśmy mocno z tonu, ale czy nie za bardzo?
Może przy okazji wyborczych
obietnic trzeba było zaszaleć
i popróbować starań o organizację kolejnych Expo, Euro
albo chociaż wyborów Miss
Galaktyki? Skutek do przewidzenia, ale ile przy tym medialnego szumu. A tak, pozo-

staje jedynie liczyć na kolejnego słonia homoseksualistę
albo nadpobudliwego osła.
Tylko bowiem dzięki niezwykłej postawie tych sympatycznych zwierzaków, ujawnianej przez czujnych polityków,
o mieście nad Wartą robiło
się głośno w świecie.

Kampania
wyborcza
przebiegała więc nudnawo
i nic nie zapowiada, by kolejne lata rządów nowej ekipy były inne. Na razie jedynym widocznym przejawem
niekonwencjonalności i nowości są gromkie zapowiedzi
nowego prezydenta o podróżowaniu po mieście rowerem.
Trzeba jednak do tego dużo zdrowia i ładnej pogody.
A w ogóle, co to byłoby, gdyby większość mieszkańców
z dnia na dzień przesiadła
się na jednoślady? Chyba jednak aż takiej fantazji wśród
poznaniaków nie ma.
WIST

Patroni ulic piątkowskich

Stanisław Wiechowicz (1893 – 1963)
Ulica Stanisława Wiechowicza jest przedłużeniem ulicy Karola Kurpińskiego, równoległą do Gieburowskiego i Stanisława
Wachowiaka.
Był Wiechowicz kompozytorem, dyrygentem, nauczycielem, publicystą i krytykiem muzycznym. Urodził
się 27 listopada 1893 roku
w Kroczynie (w Kieleckiem).
Nauki pobierał w krakowskim gimnazjum i w tamtejszym konserwatorium Towarzystwa Muzycznego, specjalizując się w grze na organach. W 1912 roku kontynuował naukę w Dreźnie, a
następnie pracował jako nauczyciel muzyki w prywatnej
szkole w Warszawie.
W latach 1914 – 1916
studiował w konserwatorium w Piotrogrodzie, potem był nauczycielem w
szkole muzycznej w Charko-

wie. W 1920 roku wrócił do
kraju i podjął pracę w Państwowym Konserwatorium
Muzycznym w Poznaniu,
gdzie aż do wybuchu II wojny światowej był wykładowcą kompozycji. Po rocznych
studiach muzycznych w Paryżu objął redakcję pisma
„Przegląd Muzyczny”, był
kierownikiem i dyrygentem
chóru Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego, recenzentem muzycznym „Kuriera Poznańskiego”, dyrygował także chórami „Echo”,
Koła Towarzystwa Śpiewaczego im. S. Moniuszki. Był
to zarazem czas jego przyjaźni z Karolem Szymanowskim, którego inspirował artystycznie i zachęcał do publikowania kolejnych utworów. W sumie, powiedzieć
trzeba, że Stanisław Wiechowicz był jedną z czołowych postaci muzycznego

Poznania okresu międzywojennego, obok Feliksa Nowowiejskiego, Wacława Gieburowskiego i Franciszka Łukasiewicza.
W grudniu 1939 roku został wysiedlony przez okupanta i zamieszkał z rodziną w Jeleńcu koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Po zakończeniu wojny wrócił do
Poznania, lecz ostatecznie
osiadł w Krakowie, gdzie
podjął pracę w tamtejszej
Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, najpierw na
stanowisku jednego z wykładowców, potem profesora (był dziekanem Wydziału
Pedagogicznego). Aktywnie
pracował tam społecznie,
w Zjednoczeniu Polskich
Zespołów Śpiewaczych i
Instrumentalnych. Zmarł
w Krakowie 12 maja 1963
roku, tam też został pochowany.

Stanisław Wiechowicz
specjalizował się w kierowaniu chórami i ruchem
śpiewaczym, po drugiej wojnie światowej Polskie Radio
często transmitowało dyrygowane przez tego artystę
koncerty chóralne, w których przeważały utwory ludowe i polskie w charakterze. Sam skomponował wiele dzieł o charakterze narodowym i dokonał ponad stu
opracowań pieśni ludowych,
zebranych w zbiory m.in.
„Mruczkowe bajki”, „Kolędziołki beskidzkie”, „Pragną oczki”, „Kantata romantyczna”, „Kantata żniwna”, „List do Marca Chagalla”. S. Wiechowicz napisał
też m.in. scherzo symfoniczne „Chmiel” i dzieło teoretyczne „Podstawowe uwagi dla dyrygentów chórowych”.
Marek Rezler
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Partnerskie scenariusze
Jeśli mamy za sobą w życiu już kilka związków,
możemy zauważyć, że zawsze popełniamy w nich te
same błędy i natrafiamy na podobne problemy z kolejnymi partnerami. Dlaczego w takim razie nie potrafimy zmienić niektórych swoich zachowań i czemu
denerwują nas zawsze te same rzeczy, nawet jeśli w
rzeczywistości są to drobnostki?
Dzieje się tak dlatego, ponieważ działamy według ustalonego przez siebie scenariusza. Każdy z nas ma w głowie
pewien schemat dotyczący związku idealnego, który, w dużej
mierze nieświadomie, stara się realizować w swoim życiu.
Problem pojawia się jednak wtedy, gdy scenariusze – nasz i
naszego partnera – zasadniczo się od siebie różnią. Każdy z
nas ma zakodowany scenariusz związku i dąży do niego. W
zasadzie tych scenariuszy jest kilka. I tak na przykład, kobieta może marzyć o tym, że mężczyzna będzie traktował ją
jak księżniczkę, a być w związku z mężczyzną, który wcale
tak jej nie traktuje.
CO NAS POCIĄGA W NASZYM PARTNERZE?
Być może któraś z jego cech lub jego wygląd pasują do
naszego innego scenariusza. Poprzez wielość scenariuszy tłumaczy się także zdradę w związku, nawet jeśli ktoś kocha
swojego partnera. To, że po latach udanego związku ktoś
inny nagle zawróci w głowie, wynika z faktu, że „ten nowy”
pasuje nam do innego scenariusza miłości idealnej, która
nagle uruchamia się po długim czasie uśpienia.
JAK TWORZĄ SIĘ TE SCHEMATY?
Wyobrażenie o związku czerpiemy z naszego doświadczenia życiowego. Wszystko to, co widzieliśmy i słyszeliśmy na
temat związku (obserwując rodziców, oglądając filmy, czytając książki itp.), układamy sobie w głowach i z tego materiału tworzymy obraz miłości idealnej. Obraz takiej miłości związany jest też z kulturą, w jakiej żyjemy. W zależności od tych dwóch czynników, zmieniać się będzie nasza wizja związku idealnego. Czasem więc wizja związku będzie
opierała się na dobrobycie i stabilizacji finansowej, w innym
zaś miejscu i czasie ważniejsza okaże się „prawdziwa mi-

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY
13 I 2015 o godz. 18. Nowe książki w Klubie. Jolanta Szwarc –
„Tik – tak drobny mak”, Stanisław Szwarc – „Obrazki z Edenu”.
Omówienie – Mirosława Poncyliusz.
20 I 2015 o godz. 18. Promocja książki Łucji Dudzińskiej „MeMbrana. Cyrkulacje” oraz debiutanckiego tomiku Doroty Nowak –
„na dwa”. Recenzja Katarzyny Michalewskiej.
3 II 2015 o godz. 18. Jerzy Ł. Kaczmarek – poezja, proza i przekłady literatury niemieckojęzycznej. Nowe wiersze Marii Ciążeli.
17 II 2015 o godz. 18. Prezentacja twórczości plastycznej i poetyckiej Jana W. Malika. Klubowe debiuty – Stanisława Chutkowskiego wiersze osobiste i polityczne.
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

łość”. Ludzie pochodzący z tych samych kultur i żyjący w
tym samym czasie tworzą dosyć podobne scenariusze idealnego związku (choć nigdy nie takie same). Zgodnie więc
z uwarunkowaniem społeczno-kulturowym, główną rolę w
naszym wyobrażeniu odgrywać będzie albo wierność, albo
np. sytuacja materialna.
WPŁYW SCENARIUSZY MIŁOŚCI
Nie wybieramy sobie partnerów według kryteriów racjonalnych (np. inteligencja, szacunek, poczucie humoru,
wygląd), lecz w większości przypadków działamy zgodnie
z własnym nieuświadomionym scenariuszem związku. W
zasadzie wszyscy ci, którzy nas pociągają i w których się
zakochiwaliśmy, w jakimś stopniu są odzwierciedleniem
zakodowanych w naszych głowach scenariuszy, a ci, którzy
nigdy nas nie interesowali (pomimo swoich zalet), po prostu od tych schematów odstają. Jeśli więc poznajemy kogoś,
kto wydaje się nam na pierwszy rzut oka interesujący (np.
jego wygląd pasuje nam do naszego obrazu „partnera idealnego”) i udaje się nam wejść z nim w relację, na początku dużo energii poświęcamy na poznanie naszego wybranka i na ustalenie, czy ma on wizję życia podobną do naszej.
Nieuświadomionym celem takiego działania jest sprawdzenie, czy nasz wybranek pasuje do wytworzonego przez
nas scenariusza. Scenariusze związku nie są cały czas takie
same i zmieniają się w trakcie naszego życia. Nie marzymy
o tych samych rzeczach w wieku lat dwudziestu czy czterdziestu pięciu. Schematy zmieniają się głównie w zderzeniu z
naszym życiowym doświadczeniem, np. jeśli przydarzyło się,
że byliśmy kiedyś porzuceni przez partnera, którego kochaliśmy, ten fakt zostanie odnotowany w naszym scenariuszu
i od tej pory dużą wagę będziemy przykładać do wierności
przyszłych partnerów i do stabilności naszej relacji. Obraz
„wzajemnego zaufania” stanie się istotnym komponentem
naszych nowych scenariuszy. Jeśli chcemy dowiedzieć się,
jaki jest nasz scenariusz miłości idealnej (bo to, że wolimy
wysokich brunetów czy niskie blondynki jest tylko wstępem
do naszego scenariusza), musimy przyjrzeć się wszystkim
swoim dotychczasowym relacjom. Będą one miały, na pewnych płaszczyznach, wiele cech wspólnych. Te cechy wspólne wszystkich naszych związków to właśnie nasz scenariusz.
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

„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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RZYMSKIE
WZGÓRZE

SKRYWA
TWARZ

NIEŚLI JE
KRÓLOWIE

Krzyżówka
z Echem

NA PALIWO

SALMA

CAMPBELL

STOPIEŃ
WYŻEJ

Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru brzmiało: Bogatego Gwiazdora.

PAPUGA

3
PRACA
ZA
GRANICĄ

AKROBATA

PILNE

10
TURKMENISTAN

2
PEŁEN
DRZEW

KAKTUS
Z
MAKSYKU

BAJER

POLSKI
APARAT
FOTOGRAFICZNY

PROWINCJA
W KANADZIE
W TYM
MIEJSCU

MIASTO
W
PERU

9
KURAK

JEST
NIM
TLEN

4

KETON

POSPOLITY
MINERAŁ

1

PLEMIONA
AFRYKAŃSKIE

JEJMOŚĆ

8

WRAZ
Z
EWĄ

SZTUCZNE
OGNIE

KOCHANKA
NERONA

JEDNOSTKA
POWIERZCHNI

11

GRACZ

5

PYTANIE

DAMSKIE
BUTY
NA ZIMĘ

HUMORKI
Szef w poniedziałek rano:
– Co masz takie czerwone
oczy, piłeś?
– Nie! Płakałem cały weekend, bo brakowało mi pracy.

- Cześć Jacek, kopę lat. Podobno się ożeniłeś?
- Nooo.
- A dzieci planujecie?
- Drugie już tak.

– Postanowiłem przyznać
pańskiej żonie dwa tysiące złotych miesięcznie – mówi sędzia
na rozprawie rozwodowej.
– Świetnie, wysoki sądzie!
– odpowiada mąż. – Ja też od
czasu do czasu dorzucę jej parę złotych od siebie.
Krzyżówka nr 1

I KWADRAT
EINSTEINA

1

2

3

4

8

9 10 11

5

6

ZSTĘPNI

7
GRZĄSKI
TEREN

6

AGENCJA
WYWIADOWCZA

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). Bez te powyborcze zmiany oraz poświąteczne
WAGA (23.09 - 22.10). Z tego ciągłego glapienia się wew komputer
porzundki można ino w nerwicę popaść. Ale zaś się nie daj i zez szwungiem
nic dobrego nie wyniknie. Możesz ino zdrowie przenorać, nerwy stracić
zabieraj do roboty i zorgowania bejmów.
i poruty wśród znajomej wiary se narobić.
BYK (21.04 - 21.05). Ale fest blubranie i dylanie ze starą eką ci się szykuje.
SKORPION (23.10 - 22.11). Szykuje się fest szkolenie wew robocie, a zaś
Ino zaś na tych balangach za frechownie se nie poczynaj, bo jeszcze
potem jeszcze rajza do ciepłych krajów. Ino podczas wojaży się nie staluj
w kalafę zarobisz i poruty se narobisz.
i bacz byś zdrowia i bejmów nie przenorał.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Daj se troche luzu wew te zimowe dni
STRZELEC (23.11 - 21.12). Poświątecznym zamieszaniem się nie
i zrób se rajzę w góry abo do jakich ciepłych krajów. Zez tego lofrowania
przejmuj, jesteś szportowny szczun i masz fifa do roboty. Ale zaś na
i blubrania z kim popadnie wynikną całkiem fifne pomysły.
propozycje nowej roboty spojrzyj uważnie.
RAK (22.06 - 22.07). Wew robocie i zez sąsiadami za wiela nie blubraj ani
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Najwyższa pora przyłożyć się do
tyż się zbytnio nie staluj. Przekabacić tyż się im nie daj, bo możesz na tym
akuratnego pozałatwiania wszelkich spraw urzędowych. Porzundek
stracić sporo bejmów.
w kwitach ale zaś musi być już od początku roku.
LEW (23.07 - 22.08). Zimą musi być zimno, więc przestań się borchać
WODNIK (21.01 - 20.02). Ady przestań już bręczeć na famułę, gzubów
i bręczeć na śnieg oraz mróz. Lepiej pomyśl o jakim wygibie ze znajomą
i kejtra. Zadbaj o nich jak należy i akuratnie przyłóż się do roboty, a wnet
wiarą abo troche podylaj wew tym karnawale.
uzorgujesz wuchtę bejmów.
PANNA (23.08 - 22.09). Bez to świąteczne nygusowanie ino bebech ci
RYBY (21.02 - 20.03). Po świątecznych balangach zdrowie może trochę
rośnie, a kabza pustoszeje. Zamiast leżeć cięgiem przed telewizorem,
szwankować, warto się więc ustatkować i w nowym roku o blondkach,
zabieraj się do chapania i zorgowania bejmów.
jabolach oraz inszych berbeluchach zapomnieć.
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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Mieczys³awa, Marii, NOWY ROK
Bazylego, Grzegorza
Danuty, Genowefy
Anieli, Angeliki
Szymona, Edwarda
Kacpra, Melchiora, Baltazara, TRZECH KRÓLI
Rajmunda, Lucjana
Seweryna, Mœcis³awa
Marceliny, Juliana
Jana, Wilhelma
Honoraty, Matyldy
Arkadiusza, Czes³awy
Weroniki, Hilarego
Feliksa, Krzesimira
Paw³a, Domos³awa
Marcelego, W³odzimierza
Antoniego, Jana
Ma³gorzaty, Piotra
Henryka, Mariusza
Fabiana, Sebastiana
Agnieszki, Jaros³awa, DZIEÑ BABCI
Anastazego, DZIEÑ DZIADKA
Ildefonsa, Rajmunda
Franciszka, Felicji
Mi³osza, Tatiany
Tytusa, Tymoteusza
Jerzego, Anieli
Tomasza, Juliana
Franciszka, Zdzis³awa
Martyny, Macieja
Jana, Ludwiki
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Brygidy, Ignacego
Marii, Miros³awa
Oskara, B³a¿eja
Joanny, Weroniki
Adelajdy, Agaty
Paw³a, Doroty
Ryszarda, Romualda
Hieronima, Sebastiana
Apolonii, Eryki
Jacka, Scholastyki
Marii, Olgierda
Eulalii, Modesta, TŁUSTY CZWARTEK
Katarzyny, Grzegorza
Cyryla, Metodego, WALENTYNKI
Jowity, Faustyna
Danuty, Julianny
Zbigniewa, Aleksego, OSTATKI
Konstancji, Szymona, POPIELEC
Konrada, Arnolda
Leona, Ludomira
Piotra, Eleonory
Ma³gorzaty, Marty
Polikarpa, Izabeli
Bogusza, Macieja
Cezarego, Wiktora
Aleksandra, Miros³awa
Anastazji, Gabriela
Romana, Makarego
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Józefa, Wojciecha, ŒWIÊTO PRACY
Zygmunta, Atanazego
Marii, KONSTYTUCJI 3 MAJA
Moniki, Floriana
Ireny, Waldemara
Filipa, Jakuba
Benedykta, Ludmi³y
Stanis³awa, Marka
Grzegorza, Katarzyny
Antoniny, Izydora
W³adys³awa, Ignacego
Pankracego, Dominika
Gerwazego, Roberta
Bonifacego, Macieja
Zofii, Izydora
Szymona, Andrzeja
Brunona, S³awomira
Aleksandry, Eryka
Kryspina, Piotra
Aleksandra, Bernardyna
Jana, Wiktora
Heleny, Wies³awy
Iwony, Emilii
Joanny, Zuzanny, ZIELONE ŚWIĄTKI
Grzegorza, Urbana
Pauliny, Filipa, DZIEŃ MATKI
Juliana, Augustyna
Justyny, Jaromira
Magdaleny, Teodozji
Jana, Karola,
Anieli, Petroneli
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Jakuba, Konrada, DZIEÒ DZIECKA
Marcelina, Piotra
Leszka, Kwiryna
Franciszka, Karola, BOŻE CIAŁO
Bonifacego, Walerii
Norberta, Dominiki
Roberta, Wies³awa
Seweryna, Maksyma
Pelagii, Felicjana
Ma³gorzaty, Bogumi³a,
Barnaby, Feliksa
Jana, Janiny
Antoniego, Lucjana
Rufina, Walerego
Jolanty, Wita
Aliny, Anety
Laury, Marcjana
El¿biety, Marka
Romualda, Protazego
Bogny, Bogumi³y
Alojzego, Alicji
Pauliny, Tomasza
Wandy, Zenona, DZIEŃ OJCA
Danuty, Jana
Doroty, Wilhelma
Jana, Paw³a
W³adys³awa, Cyryla
Ireneusza, Leona
Piotra, Paw³a
Emilii, Lucyny
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Antoniny, Albina
Heleny, Paw³a
Kunegundy, Tycjana
Kazimierza, Eugeniusza
Adriana, Fryderyka
Ró¿y, Wiktora
Perpetuy, Felicyty
Jana, Beaty, DZIEŃ KOBIET
Franciszki, Brunona
Cypriana, Marcelego
Konstantego, Benedykta
Bernarda, Alojzego
Bo¿eny, Krystyny
Matyldy, Leona
Ludwiki, Klemensa
Izabeli, Hilarego
Zbigniewa, Patryka
Cyryla, Edwarda
Bogdana, Józefa
Klaudii, Maurycego
Benedykta, Lubomira
Katarzyny, Bogus³awa
Pelagii, Feliksa
Gabriela, Marka
Marii, Marioli
Emanuela, Teodora
Lidii, Ernesta
Anieli, Jana,
Wiktoryna, Eustachego
Jana, Amelii
Balbiny, Kornelii
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Haliny, Mariana
Juliana, Urbana
Anatola, Tomasza
Teodora, El¿biety
Karoliny, Antoniego
Dominiki, £ucji
Cyryla, Metodego
El¿biety, Eugeniusza
Weroniki, Zenona
Olafa, Filipa
Benedykta, Olgi
Jana, Brunona
Andrzeja, Kingi
Kamila, Bonawentury
W³odzimierza, Henryka
Marii, Benedykta
Jadwigi, Bogdana
Kamila, Szymona
Wincentego, Marcina
Czes³awa, Ma³gorzaty
Daniela, Wawrzyñca
Marii, Magdaleny
Brygidy, Apolinarego
Kingi, Krystyny
Krzysztofa, Jakuba
Anny, Joachima
Julii, Natalii
Wiktora, Walentego
Marty, Olafa
Piotra, Ludmi³y
Ignacego, Heleny
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Gra¿yny, Zbigniewa
Franciszka, Teodozji
Ryszarda, Sylwestra
Izydora, Wac³awa
Ireny, Wincentego, WIELKANOC
Celestyna, Wilhelma, WIELKANOC
Jana, Rufina
Maksyma, Seweryna
Wielkanoc, Marii,
Makarego, Micha³a
Filipa, Leona,
Juliana, Zenona
Przemys³awa, Idy
Waleriana, Justyny
Teodora, Anastazji
Bernadetty, Julii
Roberta, Rudolfa
Bogus³awy, Alicji
Adolfa, Leontyny
Agnieszki, Czes³awa,
Feliksa, Anzelma,
£ukasza, Leona
Jerzego, Wojciecha
Grzegorza, Fidelisa
Jaros³awa, Marka
Marzeny, Marii
Zyty, Teofila
Piotra, Ludwika
Katarzyny, Roberta
Piusa, Mariana
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Alfonsa, Juliana
Euzebiusza, Gustawa
Nikodema, Lidii
Dominika, Protazego
Mariana, Oswalda
S³awy, Jakuba
Sykstusa, Donaty
Cypriana, Dominika
Ryszarda, Romana
Borysa, Wawrzyñca
Zuzanny, W³odzimierza
Klary, Lecha
Diany, Hipolita
Alfreda, Maksymiliana
Marii, WNIEBOWZIÊCIE NMP
Stefana, Rocha
Jacka, Julianny
Heleny, Ilony
Boles³awa, Jana
Bernarda, Sobies³awa
Joanny, Piusa
Cezarego, Zygfryda
Ró¿y, Filipa
Bart³omieja, Jerzego
Józefa, Ludwika
Marii, Zefiryny
Moniki, Cezarego
Patrycji, Augustyna
Sabiny, Jana
Feliksa, Ma³gorzaty
Bohdana, Rajmunda
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Bronis³awy, Idziego
Juliana, Stefana
Izabeli, Grzegorza
Ró¿y, Rozalii
Doroty, Teodora
Beaty, Eugeniusza
Reginy, Melchiora
Marii, Adrianny
Piotra, Sergiusza
£ukasza, Miko³aja
Jacka, Piotra
Marii, Gwidona
Jana, Eugenii
Bernarda, Cypriana
Albiny, Nikodema
Korneliusza, Cypriana
Roberta, Justyny
Stefanii, Ireny
Teodora, Januarego
Eustachego, Euzebii
Hipolita, Mateusza
Maurycego, Tomasza
Tekli, Bogus³awa
Gerarda, Teodora
W³adys³awa, Aurelii
Kosmy, Damiana
Wincentego, Justyny
Wac³awa, Marka
Micha³a, Gabriela, Rafa³a
Hieronima, Felicji
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Danuty, Remigiusza
Dionizego, Teofila
Teresy, Jana
Rozalii, Franciszka
Apolinarego, Placyda
Artura, Brunona
Marii, Marka
Brygidy, Pelagii
Wincentego, Arnolda
Daniela, Leona
Aldony, Emila
Rudolfa, Maksymiliana
Edwarda, Teofila
Bernarda, Kaliksta
Jadwigi, Teresy
Ma³gorzaty, Aurelii
Ignacego, Wiktora
Juliana, £ukasza
Paw³a, Ziemowita
Ireny, Jana
Urszuli, Jakuba
Filipa, Salomei
Seweryna, Honorata
Marcina, Antoniego
Bonifacego, Darii
Lucjana, Ewarysta
Iwony, Sabiny
Szymona, Tadeusza
Wioletty, Felicjana
Zenobii, Przemys³awa
Krzysztofa, Urbana
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Konrada, WSZYSTKICH ŒWIÊTYCH
Bohdana, Tomasza, ZADUSZKI
Sylwii, Marcina
Karola, Olgierda
El¿biety, S³awomira
Feliksa, Leonarda
Antoniego, Ernesta
Seweryna, Bogdana
Ludwika, Aleksandra
Leona, Ludomira
Marcina, ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI
Renaty, Witolda
Benedykta, Stanis³awa
Emila, Wawrzyñca
Alberta, Leopolda
Gertrudy, Edmunda
El¿biety, Grzegorza
Romana, Karoliny
Salomei, Seweryna
Feliksa, Anatola
Janusza, Konrada
Cecylii, Marka
Adeli, Klemensa
Flory, Jana
Katarzyny, Erazma
Konrada, Sylwestra
Waleriana, Wergiliusza
Zdzis³awa, Stefana
B³a¿eja, Saturnina
Andrzeja, Justyny
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Natalii, Edmunda
Pauliny, Balbiny
Franciszka, Kasjana
Barbary, Jana
Sabiny, Krystyny
Miko³aja, Emiliana
Ambro¿ego, Marcina
Marii, Klemensa
Leokadii, Wies³awa
Julii, Bogdana
Daniela, Waldemara
Aleksandra, Joanny
£ucji, Otylii
Alfreda, Jana
Celiny, Waleriana
Albiny, Zdzis³awa
£azarza, Olimpii
Bogus³awa, Gracjana
Dariusza, Gabrieli
Bogumi³a, Dominika
Tomasza, Piotra
Honoraty, Zenona
Ma³gorzaty, Wiktorii
Adama, Ewy, WIGILIA
Eugenii, Piotra, BO¯E NARODZENIE
Szczepana, Dionizego, BO¯E NARODZENIE
Jana, Cezarego
Teofili, Antoniego
Tomasza, Dominika
Eugeniusza, Seweryna
Sylwestra, Melanii
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Tak świętuje klub KORONA

Ogromny stół nakryty białym obrusem, a na nim pomarańcze, pierniki, upieczone własnoręcznie przez seniorów makowce i serniki. Oczy można nakarmić już samym
widokiem! W takiej scenerii 17 grudnia rozpoczęło się spotkanie przedświąteczne Klubu Seniora KORONA na osiedlu Bolesława Śmiałego.
Andrzej Zielonka, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkol-

no-Wychowawczego w Stemplewie, przyjechał do Poznania z podarkami
– ręcznie wykonanymi przez
wychowanków
serduszkami
z piernika. To
podziękowanie
za dary ofiarowywane przez
członków Korony przez cały rok. Po takim wprowadzeniu
życzenia w imieniu Zarządu PSM składali: wiceprezes Michał Tokłowicz, przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni – Rafał Kupś, Urszula Cicha z rady osiedla na Śmiałego
i inni. Justyna Kucner, prowadząca zajęcia gimnastyczne
chwalia seniorów, że nigdzie nie ma takiej atmosfery jak
w KORONIE, zapewniła też, że święta nie są czasem diety, trzeba się umieć cieszyć smakołykami. To stwierdzenie przyjęto śmiechem.
Wszedł chór pod kierownictwem Beaty Łuczak i zaczął
śpiewać kolędy. Przyłączyli się wszyscy obecni. A potem
był czas na życzenia i rozmowy. (big)

IV Poznańskie Kolędowanie Przedszkolaków
16 i 17 grudnia w Przedszkolu „Królewny
Śnieżki” na osiedlu Jana III Sobieskiego odbyło się czwarte już kolędowanie przedszkolaków z rejonu Piątkowa. Honorowy patronat
nad przedsięwzięciem objęli: Prezydent Miasta Po-

znania, Teatr Muzyczny, Biblioteka Uniwersytecka
UAM, oraz Centrum Edukacyjne „Bliżej Przedszkola”.
Marzena Achtenberg

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

