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OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU
WSZYSTKIE PIZZE -25%* 

oferta obowiązuje w lokalu i na wynos bez dowozu 
Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,

tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28
*dotyczy rozmiaru 24 i 31 cm

Zdrowych – bo to najważniejsze,
Pełnych miłości – bo nadaje sens życiu,

Wiary – bo pozwala przetrwać trudne chwile,
Nadziei – bo wtedy niemożliwe jest możliwe.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
n ajlepsze życzenia od

Rady Nadzorczej, Zarządu
oraz administracji osiedli

Poznańskiej 
Spółdzielni 

Mieszkaniowej
a także
redakcji 

Echa Piątkowa
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Kwietne dopingi na Śmiałego

Cieszy nas – powie-
działa Urszula Cicha z 
rady osiedla – że co-

raz więcej osób na osie-
dlu zaczyna dbać o zie-
leń na swoich balkonach. 

Cieszy też, że za na-
szym przykładem idą in-
ne osiedla, organizując 
podobne konkursy. To 
potwierdza, że są one po-
trzebne i spełniają swoje 
zadanie.

Rada Osiedla Bolesła-
wa Śmiałego przeszło dwa 
lata temu zdecydowała się 
nagradzać autorów najład-
niej ukwieconych balkonów, 
ogródków przydomowych 
oraz zielonych kącików bal-
konowych. Niedawno roz-

strzygnięto właśnie trzecią 
edycję konkursu. 18 listo-
pada w Osiedlowym Klubie 
Korona odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród. Przybyli 
na nie nie tylko laureaci, 
ale także mieszkańcy osie-

dla, którzy po nagrodzeniu 
sąsiadów wspólnie bawili 
się podczas wieczoru grec-
kiego w wykonaniu Aresa 
Chadzinikolau.

W kategorii balkonów 
pierwsze miejsce zajął Wła-

Wyróżniony zielony kącik budynku nr 27

Sąsiedzi oklaskami nagradzali laureatów

Podwójna laureatka Wiesława Bednarczuk

Wanda i Krzysztof Hołyszowie odbierają nagrodę

Dokończenie na stronie 16
Drugie miejsce w kategorii balkonów

Najładniejszy wśród balkonów był dziełem Władysława Rapiora
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www.psm.poznan.pl
www.echopiatkowa.pl

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 prze-
noszonych drogą płciową

USUWANIE: kurzajek, brodawek, 
kłykcin, włókniaków, naczynia-
ków, mięczaków zakaźnych itp.

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

  

R A D C A    P R A W N Y 
    - rozwód, separacja, podzia  maj tku 
    - w adza 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 

ul. Dzięgielowa 27

OPRAWA 
OBRAZÓW

Os. B. Chrobrego – 
pawilon k. Złotego Grosza

- renowacja ram
- ceramika
- materiały plastyczne
- pozłotnictwo

Tel. 517 750 665

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315

  instalacja systemów operacyjnych Windows
  rozwiązywanie problemów z działaniem 

komputera
  diagnozowanie problemów sprzętowych
  usuwanie wirusów i programów
  instalacja i konfiguracja sieci 

(routery, WI-FI, modemy ADSL, kablowe itp.)
  udostępnianie internetu dla innych 

komputerów
  instalacja dodatkowych akcesoriów 

i sterowników
dojazd gratis, faktury

WARZYWA 
I OWOCE

bez nawozów i oprysków,
polecane dla małych dzieci!

PROSTO Z POLA 
NATURALNE I ŚWIEŻE

Os . Batorego 75 i 15c, 
czynne: pn – pt.  8 - 17, sob. 8 - 14

FRYZJER 
„Izabella” 

os. B. Śmiałego 30k
pon. 8-14, wt.-pt. 10-19, 

sob. 8-14

w czwartki zniżka 20%
Tel. 669 594 924

501 018 416

Oficjalnie są uczniami 

Ś r o d a , 
14 paź-
dziernika, 
była szcze-
g ó l n y m 
dniem w 
życiu naj-
młodszych 
u c z n i ó w 
S z k o ł y 
Podstawo-
wej nr 34 
na osiedlu 
Bolesława 

Śmiałego. Tego dnia odbyło się pasowanie klas 
pierwszych.

W uroczystym nastroju dzieci ślubowały, że będą dobry-
mi uczniami. Po ślubowaniu dyrektor Katarzyna Książkow-
ska wielkim, kolorowym ołówkiem pasowała każde dziecko 
na ucznia „34”. Dzieci odśpiewały piosenki „Ślubowanie” 
oraz „Podajmy sobie ręce”. Po uroczystości udały się na 
słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

To była piękna i wzruszająca dla dzieci, rodziców i na-
uczycieli uroczystość. Uczniom klas pierwszych życzymy 
samych sukcesów i radości w szkolnym życiu. A.S.

Fot. – Krzysztof Satkiewicz
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Będzie się działo w klubie KORONA
Poznańsko-grecki poeta i muzyk Ares Chadzini-

kolau (na zdjęciu) 18 listopada był gościem Klubu 
Seniora Korona na osiedlu Bolesława Śmiałego. Re-
pertuar miał różnorodny, obecnym najbardziej podo-
bały się greckie piosenki, które w jego wykonaniu 
brzmiały szczególnie autentycznie.

W grudniu seniorzy mają również wiele planów, np. 
wspólne wyjście do kina. Już pierwszego dnia miesiąca 
wysłuchają prelekcji na temat ciekawostek prawnych z za-
kresu prawa ubezpieczeniowego.

Następnego dnia pod hasłem Moda na żywo odbędzie 
się pokaz mody połączony ze wspólną zabawą. 9 grudnia 
z przedstawieniem „Król Maciuś I” dla seniorów wystąpią 
dzieci ze Specjalnego Ośrodka z Mosiny.

16 grudnia zaplanowano Wigilię klubową. 17. Można 
będzie posłuchać krótkiego wykładu na temat zwyrodnie-
nia siatkówki związanego z wiekiem – AMD.

A 31 grudnia rok zakończy zabawa sylwestrowa. (lklo) 

 KOiR na tropie złotego pociągu

Odkrywamy skarby Wałbrzycha i… Wrześni

Tegoroczne informa-
cje o odkryciu na Dol-
nym Śląsku złotego po-
ciągu rozpaliły wyobraź-
nię. Jednak to nic nowe-
go. Opowieści o tajemni-
czych budowlach i pocią-
gu ze skarbami w oko-
licach Wałbrzycha oraz 
rzekomych niemieckich 
strażnikach, którzy ich 
pilnują,  krążą od lat.

- Niewiele mają one jed-
nak wspólnego z faktami, 
które przedstawiłem w swych 
artykułach i książkach. Naj-
prawdopodobniej nie ma 

tam żadne-
go złotego 
pociągu ani 
też wielkich 
nieodkry-
tych jesz-
cze pod-
z iemnych 
b u d o w -
li, ale mi-
mo to miej-
sca te kryją 
jeszcze wie-
le tajemnic 

wartych wyjaśnienia – mó-
wił dziennikarz i eksplorator, 
Leszek Adamczewski, pod-
czas październikowego spo-
tkania Klubu Odkrywców i 
Reporterów.

Wskazywał, że Niemcy 
na rozbudowę kompleksu 
przeznaczonego na kwaterę 
Hitlera w okolicach zamku 
Książ miały niewiele czasu. 
Front przesuwał się szyb-
ko i trudno sobie wyobra-
zić, by powstały tam nie-
odkryte jeszcze podziemne 
kondygnacje i tunele. Także 
złoty pociąg i inne skarby 

wydają się legendą, chociaż 
możliwe że gdzieś przysypa-
no jakieś wykolejone wago-
ny ze sprzętem wojskowym 
czy innymi urządzeniami. 
Były to tereny uprzemysło-
wione i wartościowych ma-
szyn a także różnego sprzę-
tu wojskowego nie brakowa-
ło – przekonywał L. Adam-
czewski.

- Skarb już mamy – dowo-
dził jednak jeden z uczestni-
ków spotkania. – Tym skar-
bem jest Dolny Śląsk, któ-
ry przejęliśmy po wojnie. To 
przepiękne tereny, a jedno-
cześnie bogate w miasta i 
zakłady przemysłowe. Można 
jednak dyskutować, jak sobie 
poradziliśmy z zagospodaro-
waniem tego skarbu. Chicho-
tem historii jest, że dzisiaj 
zakłady Volkswagena budują 
swą fabrykę pod Wrześnią 
na terenach włączonych do 
Wałbrzyskiej Strefy Ekono-
micznej.

To odkrycie współcze-
snych związków Wielkopol-
ski z Wałbrzychem i jego 
rozpalającymi wyobraźnię 
rzekomymi skarbami uzmy-
słowiło, że nie tylko histo-
ria, ale także teraźniejszość 
kryje wiele tajemnic wartych 
zgłębiania i wyjaśnienia. To 
właśnie stara się czynić Klub 
Odkrywców i Reporterów 
działający w PCK „Dąbrów-
ka” pod egidą Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
oraz redakcji Echa Piątko-
wa. Podczas listopadowego 
spotkania omawiano kuli-
sy funkcjonowania współcze-
snych mediów oraz ich rolę 
w popularyzowaniu odkryć.

Wszystkich zaintereso-
wanych zapraszamy na ko-
lejne spotkanie KOiR, któ-
re odbędzie się 8 grudnia 
w PCK „Dąbrówka” o godz. 
17. Gościem będzie znany po-
znański podróżnik Dominik 
Szmańda. (i)
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Pojechali na grzyby, w rócili z kasztanami

W październiku, jak 
co roku, Klub Seniora 
Złoty Liść wyjechał na 
wycieczkę do Radgosz-
czy. Tam pośród lasów, 
łąk i pól mieliśmy oka-

zję wspólnie spędzić ca-
ły dzień.

Z Poznania wyje-
chaliśmy z samego rana, 
uśmiechnięci, ze śpiew-
nikami w dłoni. Pogoda, 

jak bywało do tej pory, 
była dla nas przychylna, 
więc wkrótce po przyjeź-
dzie udaliśmy się do lasu 
na poszukiwanie grzybów. 
Przemierzając leśne ścież-
ki, szybko zorientowaliśmy 
się, że wielu grzybów ra-
czej nie znajdziemy. Sku-
piliśmy się więc głównie 
na podziwianiu malowni-

czych krajobrazów pełnych 
drzew skąpanych w bar-
wach jesieni.

Dodatkową atrakcją by-
ła wizyta w pobliskiej pa-
siece, gdzie zaopatrzyliśmy 
się w pyszne, rozmaite mio-
dy o wspaniałych walo-
rach smakowych i właści-
wościach leczniczych.

Po powrocie ze space-
ru zjedliśmy przygotowany 
wspólnie posiłek. Po uczcie 

dla ciała składającej się z 
przywiezionych przez nas 
przysmaków, było również 

miejsce na ucztę dla ducha. 
Na długo w naszej pamię-
ci pozostaną chwile uświet-
nione wspólnym śpiewem.

Wprawdzie w tym roku 
grzybów było jak na lekar-
stwo, jednak nasze koszyki 
nie pozostały puste. Znaleźć 
w nich można było dary je-
sieni – dzikie jabłka, kasz-
tany i różnokolorowe liście.

Małgosia Pilch
Klub Seniora Złoty Liść
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GRUPA B 
Lp. Nazwa drużyny li .mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
1 POSZUKIWACZE 

ZAGINIONEJ BRAMKI
3 9 24 8 16

2 TG SOKÓŁ POZNAŃ 
WINIARY

3 9 20 5 15

3 BYLE NIE DO ZERA 3 9 19 9 10
4 OD MAŁEGO 

NA CAŁEGO
3 6 42 14 28

5 FC NAM SIĘ NIE CHCE 2 3 7 9 -2
6 JADWIŻAŃSKI KS 3 3 12 18 -6
7 DYNAMO DA VINCI 3 3 9 15 -6
8 UKS 12 BATORY I 3 0 10 15 -5
9 UKS 12 BATORY V 3 0 7 20 -13

10 SMOKI BATOREGO 2 0 0 37 -37

GRUPA C 
1 MŁODZI PIĄTKOWO 3 9 29 5 24
2 TECHNICZNY POKER 3 9 19 6 13
3 OKS  OZ 3 6 26 8 18
4 POWRÓT AVENGERS 4 6 25 20 5
5 SPORTING WINOGRADY 3 6 13 13 0
6 FC  OLIMPIA 3 3 14 12 2
7 DRUŻYNA PIERŚCIENIA 3 3 15 21 -6
8 WALENIE BONIN 3 0 7 32 -25
9 CHŁOPCY 

Z PLACU BRONI
3 0 5 36 -31

GRUPA OPEN 
1 BALBINA 3 9 34 4 30
2 GREEN SQUAD 3 9 17 7 10
3 EJBRY Z FYRTLA 3 9 22 14 8
4 AIFAM TEAM 3 7 28 12 16
5 PI - KO PIZZA EXPRESS 3 7 14 7 7
6 MIDAS POZNAŃ 3 6 29 8 21
7 SPARTANIE 3 6 19 12 7
8 POZNANIACY 3 6 22 16 6
9 BRYGADA PYTONÓW 3 5 11 10 1
10 CZERWONE DIABŁY 2 4 13 2 11
11 FC STRZESZYN 3 4 17 16 1
12 LAMBADA 2 3 17 8 9
13 ŻWIRKI I MUCHOMORKI 2 3 8 4 4
14 PRIMO 2 3 12 11 1
15 BLUE DEVILS 3 3 16 16 0
16 FLORIAN 2 3 9 12 -3
17 GUD  TIM 2 3 17 21 -4
18 LE GRAND SALON 2 3 6 10 -4
19 AC MATERACE 2 2 10 6 4 1wo
20 FC NOWA WIEŚ 3 1 11 15 -4
21 PRZYSZLIŚMY 

POPATRZEĆ
3 1 6 29 -23

22 WUCHTA WIARY 2 0 8 15 -7
23 MOBIL POZNAŃ 2 0 5 13 -8
24 NDW  POZNAŃ 3 0 9 29 -20
25 TORNADO 3 0 8 32 -24
26 WRÓBLE DALAJLAMY 3 0 8 47 -39

POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA - PIĄTKOWSKA LIGA HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
Tabele po meczach rozegranych   14/15. 11. 2015 r.

Zapisy do 1 grudnia

P iętnasty piłkarski turniej gwiazdkowy

Tradycyjnie, na po-
czątku grudnia w Szko-
le Podstawowej nr 35 
na osiedlu Władysława 
Łokietka odbywa się 
Gwiazdkowy Turniej Ha-
lowej Piłki Nożnej. W tym 
roku po raz piętnasty.

Turniej zaplanowany zo-
stał dla drużyn w czterech 
grupach wiekowych. Naj-
młodsi to kategoria A – uro-
dzeni w 2003 r. i młodsi. W 
kategorii B grać mogą uro-
dzeni w 2000 r. i młodsi, w ka-
tegorii C – urodzeni w 1996 
r. i młodsi. Dla pozostałych 
jest kategoria D, czyli Open.

Zespoły składają się z pię-

ciu zawodników plus maksy-
malnie trzech rezerwowych. 
Czas gry to dwa razy po 
osiem minut. Zapisy przyj-
mowane będą do 1 grudnia 
w Szkole Podstawowej nr 35 
na osiedlu Władysława Ło-
kietka 104. Zgłoszenie zosta-
nie przyjęte po dostarczeniu 
listy zawodników i wpłace-
niu wpisowego. Wynosi ono 
50 zł w kategoriach A, B i C, 
jedynie drużyny w kategorii 
Open wniosą opłatę 150-złoto-
wą. Liczba miejsc jest ograni-
czona, organizatorzy przewi-
dzieli bowiem udział maksy-
malnie 10 zespołów w każdej 
z kategorii wiekowych. W za-

leżności od liczby zgłoszonych 
zespołów do poszczególnych 
kategorii wiekowych, organi-
zator ustali odpowiedni sys-
tem rozgrywek. 

Kategoria A rozgrywać 
będzie mecze 5 grudnia, ka-
tegoria B – 6 grudnia, C – 
12 grudnia a D – 13 grudnia. 
Wszystkie mecze odbywać się 
będą w szkole na Łokietka. 
Organizator zapewnia profe-
sjonalną obsługę sędziowską 
i opiekę medyczną. Losowa-
nie grup eliminacyjnych oraz 
szczegółowy harmonogram 
dla poszczególnych kategorii 
zostanie ustalony na zebra-
niu organizacyjnym 3 grud-

nia o godz. 18 w auli szkol-
nej (sala 207). Szczegółowe in-
formacje uzyskać można pod 
numerem tel. 790 606 024.

Trzy pierwsze zespoły we 
wszystkich grupach wieko-
wych otrzymają medale, dy-
plomy i nagrody rzeczowe 
na uroczystym zakończeniu 
w dniu 13 grudnia.

Organizatorami turnie-
ju są Poznańska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa, Admini-
stracja Osiedla Władysława 
Łokietka i Szkoła Podstawo-
wa nr 35. Patronat medialny 
sprawują Wielkopolska Te-
lewizja Kablowa oraz Echo 
Piątkowa.

 Uczestnicy turnieju gwiazdkowego w ubiegłym roku
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KS Sobieski Poznań 
to nie tylko zapasy. Pro-
wadzone są tutaj też za-
jęcia dla najmłodszych 
mieszkańców osiedli 
piątkowskich, jak i dla 
seniorów.

Zajęcia dla dzieci mają 
charakter rekreacji rucho-
wej i odbywają się w każdy 
wtorek i czwartek w godzi-
nach 18-19. Spotkania gru-
py seniorek i seniorów odby-
wają się w każdy czwartek o 
godzinie 16. Ich celem jest 
wspólne spędzanie wolnego 
czasu oraz integracja pod-
czas zajęć ruchowych.

KS Sobieski udostęp-
nia również swoją siłownię 
dla mieszkańców Piątkowa. 

Koszt miesięcz-
ny to 50 zł. Z 
siłowni można 
korzystać od po-
niedziałku do 
piątku w go-
dzinach 8.30-
20. Tak nieduże 
koszty są możli-
we dzięki wspar-
ciu PSM. (as)

  

  

Dla dzieci i dla seniorów 

208 zawodniczek i zawodników z całej Polski wal-
czyło na dojo na poznańskim Piątkowie aby wyłonić 
mistrzynię i mistrza naszego kraju w sumo. Kadeci 
i kadetki rywalizowali w sześciu kategoriach wago-
wych. Patronat nad imprezą objęła Poznańska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa.

Najlepszym zawodnikiem Klubu Sportowego Sobieski 
Poznań okazał się mieszkaniec osiedla Bolesława Chrobre-
go, Gerard Kurniczak, który wywalczył tytuł mistrza Polski 
w kat 95 kg i zdobył tytuł najlepszego zawodnika zawodów.

Piątkowianin 
mistrzem Europy 

Zawodnik KS Sobieski Poznań i mieszkaniec osiedla 
Bolesława Chrobrego, Gerard Kurniczak, zdobył tytuł mi-
strza Europy w sumo. Na rozgrywanych w Estonii zawo-
dach nie miał sobie równych i pokonał wszystkich swoich 
rywali w kat 95 kg. (AD)

Polscy kadeci walczyli  w sumo na… Piątkowie
Medale zdobyli również inni zawodnicy KS Sobieski Po-

znań: Jack Lau (kat. 50 kg) – III miejsce i Aleks Ambro-
zionek (kat. 60 kg) - II miejsce.

Zawody były też okazją do wręczenia pamiątkowych po-
dziękowań dla PSM Poznań, Administracji Osiedla Jana 
III Sobieskiego i Rady Osiedla Jana III Sobieskiego. Od 
samego początku wspierają one bowiem KS Sobieski Po-
znań i aktywnie włączyły się w powstanie i rozwój sekcji 
sumo. (admin)

Fot. – Andrzej Słabęcki

Fo
t. 
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KALENDARIUM PSM 

2 grudnia - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN

3 grudnia - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

8 grudnia - Komisja Rewizyjna RN

17 grudnia - zebranie plenarne RN

 Z prac Rady Nadzorczej PSM

Jedną nogą w przyszłym roku

Dwie sprawy doty-
czące osiedla Bolesława 
Śmiałego zostały wnie-
sione do porządku obrad 
październikowego posie-
dzenia Rady Nadzorczej 
Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Pierw-
sza dotyczyła wyboru 
przedstawiciela Rady do 
komisji przetargowej na 
wybór wykonawcy docie-
plenia budynku nr 18, 
druga była informacją 
na temat pilotów na par-
king.

Przetarg na wykonanie 
docieplenia tego budynku 
ogłoszono w prasie. Z ra-
mienia Rady Nadzorczej 
PSM do komisji wybra-
no Mirosława Sitarza. Jeśli 
chodzi o piloty umożliwia-
jące wjazd na wybudowany 
na osiedlu Bolesława Śmia-
łego parking, to nie ma na 
razie problemu z ich otrzy-
maniem. Jak poinformo-
wał Piotr Koper, przewod-
niczący rady osiedla, admi-
nistracja dysponowała 80 
sztukami pilotów. Począt-
kowo zainteresowanie ni-
mi wyraziło pięć osób. Po-

woli jednak inni zaintereso-
wani przychodzą po piloty, 
które wydawane są za kau-
cją zwrotną. Obecnie admi-
nistracja wydała już ponad 
30 pilotów.

Posiedzenie tradycyjnie 
rozpoczęło się od rozpatrze-
nia spraw członkowskich. 
Osiem osób zalegających 
z płaceniem czynszu wy-
kreślono z listy członków 
PSM. Przegłosowa-
no też jedno wyga-
śnięcie spółdzielcze-
go lokatorskiego pra-
wa do lokalu. Uchylo-
no cztery wcześniej-
sze własne uchwa-
ły wykluczeniowe w 
stosunku do osób, 
które uregulowały 
swoje zaległości wo-
bec spółdzielni w ca-
łości.

Następnie człon-
kowie Rady wysłu-
chali informacji na 
temat wyników eko-
nomicznych za osiem 
miesięcy tego roku. 
W gospodarce zaso-
bami mieszkaniowy-
mi na eksploatacji 

podstawowej wyniki były do-
datnie na wszystkich osie-
dlach za wyjątkiem osiedla 
Bolesława Śmiałego. Saldo 
ujemne – o czym wielokrot-
nie informowaliśmy – spo-
wodowane było dopłatą z ty-
tułu wieczystego użytkowa-
nia gruntów za lata 2013 i 
2014 na podstawie ugody w 
Samorządowym Kolegium 
Odwoławczym.

Wyniki rozliczeń gazu 
na wszystkich osiedlach by-
ły dodatnie. Salda rozliczeń 
zimnej wody na większości 
osiedli były dodatnie, wy-
jątkiem było osiedle Stefa-
na Batorego.

Na osiedlu Władysława 
Łokietka w zawiązku z pod-
pisaniem ugody z Urzędem 
Miasta w sprawie wartości 
gruntów wspólnych osiedla, 
od 1 maja została obniżona 
miesięczna opłata za wie-
czyste użytkowanie. Na kon-
tach funduszu remontowe-
go na wszystkich osiedlach 
były środki.

W związku ze sprzeda-

żą mieszkania i ustaniem 
członkostwa w PSM człon-
ka Rady Osiedla Bolesława 
Śmiałego, rada ta zwróciła 
się do Rady Nadzorczej o 
zmniejszenie liczby człon-
ków z 10 do 9. Rada Nadzor-
cza podjęła taką uchwałę. 
Kolejna uchwała dotyczyła 
udzielenia osiedlu Stefana 
Batorego pożyczki zwrotnej 
ze scentralizowanego fun-
duszu remontowego. Zuży-
ta zostanie ona na sfinan-
sowanie kosztów remontu 
92 loggi w budynku nr 41.

Rada zatwierdziła plan 
remontowy osiedla Jana III 
Sobieskiego na rok 2016 
oraz uchwaliła udzielenie 
osiedlu pożyczki zwrotnej na 
sfinansowanie modernizacji 
instalacji centralnego ogrze-
wania we wszystkich budyn-
kach na osiedlu. Podjęła tak-
że dwie uchwały w sprawach 
rozdysponowania nadwyżki 
bilansowej za 2014 rok na 
osiedlach Bolesława Śmiałe-
go oraz Władysława Jagieł-
ły i Zygmunta Starego. (big)
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Os. Bolesława Chrobrego

Docieplane bloki i odnawiane windy

Do Administracji Osiedla Bole-
sława Chrobrego zgłaszają się lu-
dzie z najróżniejszymi sprawami. 
– Właśnie mieliśmy interesanta, 
który uskarżał się na zbyt wysoką 
temperaturę w łazience. Było mu 
zdecydowanie za gorąco. Zwykle 
jednak więcej interwencji dotyczy 
niedogrzania pomieszczeń. A na 
początku sezonu grzewczego o to 
łatwo, zwłaszcza gdy dostawca cie-
pła, firma Veolia, wprowadza pew-
ne zmiany technologiczne i organi-
zacyjne. Niedociągnięcia wyelimi-
nowano i z ogrzewaniem nie po-
winno być już kłopotów – zapew-
nia Jerzy Czapczyk, kierownik ad-
ministracji osiedla.

Tym bardziej że konsekwentnie 
jest realizowany program docieplania 
kolejnych budynków. Zakończono ter-
momodernizację dużego bloku nr 41 i 
rozpoczęto ją w budynku nr 26. Trwają 
już przygotowania do podjęcia prac w 
przyszłym roku przy budynku nr 25. 
Okazuje się, że duży wpływ na termi-
ny prowadzenia robót mają… ptaki. W 
okresie lęgowym jerzyków czy wróbli 
prac przy budynkach nie można pro-
wadzić. Trzeba też uzyskać eksperty-
zy i stosowne zezwolenia oraz zagwa-
rantować zbudowanie budek dla pta-

ków. Sprostanie wszelkim ekologicz-
nym wymogom, które rosną z każdym 
rokiem, przysparza pracy i wydłuża 
proces inwestycyjny. Jednak bliski 
jest już termin zakończenia programu 
termomodernizacyjnego, do docieple-
nia pozostały jeszcze budynki 40, 39 
oraz 12 A i B. 

Równolegle trwają zmagania z zie-
lonymi porostami pojawiającymi się 
na północnych elewacjach niektórych 
budynków. W tym roku operacji usu-
wania zieleni, nakładania prepara-
tu bakteriobójczego oraz malowania 
poddano budynek 20. Przejdą ją tak-
że ściany kolejnych bloków naznaczo-
ne zieloną naleciałością. Sukcesywnie 
malowane są także klatki schodowe 
oraz wymieniane jest w nich oświe-
tlenie na ledowe. Dobiegła końca na-
prawa loggii oraz dachu w budynku 
nr 15. Kontynuowana jest w kilkuna-
stu budynkach wymiana zaworów pod-
pionowych na ciepłą i zimną wodę – 
dodaje Stanisław Guzikowski, zastęp-
ca kierownika.

Wielkim i kosztownym przedsię-
wzięciem jest modernizacja dźwigów 
osobowych w wysokich budynkach. 
Odnowione windy spełniają wszel-
kie unijne wymogi i zapewniają bez-
pieczeństwo pasażerów. Nawet w ra-
zie awarii nie zatrzymają się pomię-
dzy kondygnacjami. Jednak montaż 
tych nowoczesnych urządzeń wyma-
ga znacznych nakładów. Modernizacja 
jednego dźwigu kosztuje około 130 ty-
sięcy złotych, a w tym roku przepro-
wadzono remont 5 wind. Pozytywne 
jest to, że o odnowione windy lokato-
rzy bardziej dbają i nie notuje się przy-
padków ich dewastacji.

Na rozległym osiedlu sporo uwa-
gi trzeba także poświęcać jezdniom 
i chodnikom oraz terenom zielonym. 
Odnowiono wiele odcinków ścieżek. 
Wraz z nowymi nawierzchniami in-

stalowane są punkty odwadniające, 
profilowane są też chodniki, by unie-
możliwić na nich parkowanie pojaz-
dów. O miejsca postojowe dla aut cią-
gle trudno, chociaż nieco ich przybyło. 
Kilkanaście zbudowano przy blokach 
19 i 20, kolejnych kilka urządzono w 
miejscu drzew, które trzeba było usu-
nąć, gdyż runęły podczas letnich wi-
chur. Mieszkańcy „odzyskali” także 48 
miejsc postojowych na terenie dawne-
go parkingu prowadzonego przez USI.

Wiele wysiłku wymaga też utrzy-
manie porządku na osiedlach. W al-
tankach śmieciowych często straszą 
stare meble i inne odpady wielkoga-
barytowe, które muszą być usuwane 
na koszt administracji. Również od-
pady zielone muszą być usuwane wła-
snym sumptem. A na osiedlu jest po-
nad 30 hektarów terenów zielonych, 
jest co zbierać i wywozić na składowi-
sko. Osiedlowe ekipy remontowe i po-
rządkowe mają więc co robić każdego 
dnia. Tym bardziej, że na tym najstar-
szym z piątkowskich osiedli budynki i 
instalacje liczą już sobie kilkadziesiąt 
lat i o drobne awarie łatwo. Są one 
jednak szybko i sprawnie usuwane, a 
systematycznie prowadzone moderni-
zacje i remonty budynków, placów za-
baw oraz ścieżek sprawiają, że na osie-
dlu mieszka się coraz przyjemniej. (i)
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Poznań, dnia 5. 11. 2015 r.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Ewa Glabus
Kancelaria Komornicza ul. Młyńska 3/7, 61-729 Poznań
Sygn. akt KM 1952/12

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Po-

znań – Stare Miasto w Poznaniu, Ewa Glabus, za-
wiadamia że w dniu 9 grudnia 2015 r. o godz. 10.30 
w sali 105  Sądu Rejonowego – Poznań Stare Miasto 
z siedzibą w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, odbędzie się: 

II LICYTACJA
udziału w wysokości ½, stanowiącego własność Janu-

sza Cytryńskiego, w prawie własności lokalu stanowiące-
go odrębną nieruchomość, położonego w Poznaniu, os. 
Bolesława Śmiałego 2 lokal nr 96, zapisanego w księdze 
wieczystej numer PO1P/00263241/6 prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, V Wy-
dział Ksiąg Wieczystych. Z prawem własności lokalu zwią-
zany jest udział w wysokości 6340/979898 w częściach 
wspólnych budynku i prawie własności gruntu zapisane-
go w kw nr PO1P/00232973/0.

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 63,40 m kw. 
Lokal położony jest na XI piętrze, wejście realizowane jest 
ze wspólnej klatki schodowej. Program użytkowy: trzy po-
koje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. Układ funkcjo-
nalny lokalu określono jako przeciętny. Do lokalu przyna-
leży komórka gospodarcza. Standard wykończenia wnętrz 
określono jako przeciętny.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta 
o numerze PO1P/0263241/6 prowadzona przez Sąd Rejo-
nowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg 
Wieczystych. Z prawem własności lokalu związany jest 
udział w wysokości 6340/979898 w częściach wspólnych 
budynku i prawie własności gruntu zapisanego w kw nr 
PO1P/00232973/0.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 285.000,00 zł.

Udział w wysokości ½ oszacowany jest na kwotę 
142.500,00 zł. Cena wywoławcza udziału w w wysokości 
½ w prawie własności wymienionej wyżej nieruchomości 
wynosi 95.000,00 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rę-
kojmię w kwocie 14.250,00 zł, którą należy uiścić na konto 
komornika: PKO BP SA I Oddział w Poznaniu, nr rachun-
ku 25 1020 4027 0000 1702 0290 3623 w terminie do dnia 
8 grudnia 2015 r. albo książeczce oszczędnościowej Ban-
ków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzo-
nej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu 
stosownie do postanowienia Sądu o utracie rękojmi

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni 
przed licytacją. W tych też dniach można przeglądać ope-
rat szacunkowy tej nieruchomości dołączony do akt spra-
wy II Co 3634/13 znajdujących się w II Wydziale Cywil-
nym Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Pozna-
niu, ul. Młyńska 1 a.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą w przepro-
wadzeniu licytacji i przysądzeniu na własność na rzecz 
nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczę-
ciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo 
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią 
zajętych spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli 
nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgło-
szone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, 
nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wyga-
sną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przy-
sądzeniu własności.

Komornik
Ewa Glabus

Dlaczego szuflada?

Danuta Dachtera

Ludzie czytają i często 
także znajdują w sobie odwa-
gę, aby pisać. Bo pisanie za-
wsze wymaga odwagi. Pod-
dać ocenie innych swoje tek-
sty, napisać je lub wyciągnąć 
z ukrycia, „z szuflady”, to 
odwaga poddania się ocenie 
innych – twierdzi pisarz Ja-
nusz Leon Wiśniewski. Naj-
wyraźniej taką odwagę zna-
lazła w sobie Danuta Dach-
tera – kolejna poetka, której 
twórczość przedstawiamy w 
cyklu prezentacji członków 
i sympatyków Klubu Lite-
rackiego „Dąbrówka” przy 
PSM w Piątkowskim Cen-
trum Kultury.

Autorka urodziła się w 
roku 1957 w Koszalinie. 
Ukończyła I Liceum Ogól-
nokształcące im. Stanisła-
wa Dubois, klasę o profilu 
humanistycznym. Jako ab-
solwentka biologii i psycho-
logii UAM w Poznaniu – jest 
psychologiem, nauczycielką 
a także biologiem. Pracuje 
z dziećmi, młodzieżą i oso-
bami z niepełnosprawno-
ścią, ich rodzicami i opieku-
nami. Od lat związana jest 
z Poznaniem oraz Swarzę-
dzem, w którym mieszka i 
pracuje. Artystka zaczęła pi-
sać wiersze w wieku 22 lat, 
ale tylko „do szuflady”. De-
biutowała wiele lat później 
– w roku 2015 w „Protoko-
le Kulturalnym” ukazał się 
jej wiersz „Odchodząc”. Od 
blisko pięciu lat jest uczest-
niczką spotkań literacko-ar-
tystycznych Klubu Literac-
kiego „Dąbrówka”, prowa-
dzonych przez Jerzego Gru-
pińskiego oraz od niedawna 
– stolika poetyckiego Jolan-
ty i Stanisława Szwarców w 

Kawiarni Artystycznej Po-
emaCafe.

Oto wybrane trzy wier-
sze poetki:

Jestem

Mówisz: „To jeszcze nie nasz
 czas”.

Myślę: Nasz czas mija...
Jestem.

Odchodząc

Kiedy coś się kończy
od dawna
i nie masz odwagi
przeciąć

Kiedy zbyt wiele dałaś,
nadzieja wbrew nadziei

Kiedy wiesz -
będziesz żałować

Gdy wreszcie to zrobisz,
bez szans na to czego 

chciałaś – chcesz...

Otworzą się drzwi
i może odetchniesz szeroką

 piersią,
żałując tego co pogrzebałaś.

Festina lente
Dlaczego szuflada?
Tyle odpowiedzi...
Ilu i ile nas.

Na twoje lęki, obawy,
odpowiem moimi wierszami.
Twoje?
A może moje lęki?

A na twoją świadomość 
mocy słowa,

odpowiem wytrwałą pracą.
Twoją?
A może moją świadomość?

Szanuj swój przekaz.
Pozwól mu pozostać
w bezpiecznym mieszkaniu 
szuflady.
Nie wyrzucaj – siebie,
Twojego świadectwa chwili.
Pochyl się nad nim
z czułością i dobrocią.
To część ciebie.

A co przekażesz bliźnim?

Opracowała Anna Kokot, 
dziennikarka i eseistka 
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Na koniec, jak co roku, w Zatomiu

O godzinie piątej na 
przystanek „Chrobry 
Główny” podjeżdża za-
mówiony autokar i kil-
kunastu wędkarzy z ko-
ła „Chrobry” sprawnie 
zajmuje miejsca. Następ-
ny przystanek to „10”, 
gdzie oczekuje reszta to-
warzystwa. Jedziemy do 
Zatomia Nowego, gdzie 
na Jeziorze Piaskowym 
będziemy uganiać się za 
drapieżnikami.

O 6.45 zatrzymujemy się 
na postój przed zatomskim 
sklepem – to już rytuał. A 
o siódmej jesteśmy nad je-
ziorem. Nasz gospodarz, Ry-
szard, organizuje poczęstu-
nek – są pączki, jest kawa 
i herbata, a skarbnik Gie-
niu zbiera startowe – bo 
co jak co, ale kasa zgadzać 
się musi.

Przed ósmą Robert, wi-
ceprezes koła, otwiera zawo-
dy, wita członków koła a tak-
że gości, wśród których jest 
Romuald Ławnicki, przed-
stawiciel Rady Osiedla Piąt-

kowo – jednostki pomocni-
czej m. Poznania – funda-
tor nagrody (kija spinningo-
wego marki Konger) za naj-
większego szczupaka. Oma-
wiany jest sposób rozegra-
nia zawodów – jedna pię-
ciogodzinna tura (od 8 do 
13), warunki bezpieczeń-
stwa a także metody łowie-
nia. Można łowić na spin-
ning a także na żywca, ale 
tylko pozyskanego na miej-
scu, z łowiska. Do punkta-
cji liczą się tylko wymiaro-
we ryby drapieżne. Wyniki 
zawodów będą miały decy-
dujący wpływ na ostateczny 
układ tabeli współzawodnic-
twa o tytuł Wędkarza roku 
2015 w kole. Trwa zażarta 
rywalizacja o pierwsze miej-
sce (kolegów Macieja i Jac-
ka), a także o trzecie miej-
sce (kolegów Roberta, Ry-
szarda i koleżanki Danuty).

Na sygnał „można łowić” 
26 zawodników rusza w bój, 
a druga, nie mniej liczna 
grupa osób towarzyszących, 
rozchodzi się do lasu w po-

szukiwaniu grzybów. Za naj-
większego grzyba również 
przewidziana jest nagroda.

- Trzy minuty po ósmej 
– relacjonuje Tomek - trze-
ci daleki rzut srebrnym, to-
nącym, 10-centymetrowym 
woblerem. Pozwalam przy-
nęcie opaść na dno, dwa ru-
chy korbką kołowrotka i na-
stępuje ostre podbicie. Zaci-
nam w tempo i zaczyna się 
walka. Rybę oceniam na ja-
kieś 2-2,5 kilograma, więc 
spokojnie holuję i ląduję 
wślizgiem na brzeg. Potem 
okazało się, że ważył nieco 
mniej…

Pogoda dopisuje, ryby 

trochę gorzej, a z grzybami 
to już całkowita klapa.

O trzynastej komisja sę-
dziowska zaczyna ważyć 
i mierzyć złowione ryby. 
W międzyczasie zajeżdża 
prawdziwa wojskowa kuch-
nia polowa z gorącą i sma-
kowitą grochówką. Można 
uzupełnić nadwątlone si-
ły oraz podzielić się wra-
żeniami. Nasz gość, Romu-

ald Ławnicki, w 
rozmowie z człon-
kami zarządu ko-
ła w ciepłych sło-
wach podsumowu-
je imprezę i obie-
cuje postarać się 
w przyszłym ro-
ku, by nasze koło 
otrzymało jakieś 
wsparcie finanso-
we z Rady Osie-
dla Piątkowo. By-
łoby miło.

Os t a t e c zn i e 
pierwsze miejsce 
zajmuje Tomasz 
Henka (1980 
pkt.), drugie Mi-

chał Andruszko (1320 pkt.), 
a trzecie Piotr Stec (940 
pkt.). Najlepsi otrzymują na-
grody i puchary.

Nagrodę za największe-
go szczupaka zawodów {61,5 
cm} z rąk fundatora dosta-
je Tomasz Henka, a puchar 
ufundowany przez członki-
nię zarządu koła, Barbarę 
Gmerek, za największego 
okonia (26,5 cm) przypada 
Piotrowi Stecowi. Nagrodę 
specjalną za największego 
grzyba wyprawy, borowika 
szlachetnego o średnicy ka-
pelusza 11,5 cm, zdobywa 
goszczący na zawodach Mi-
kołaj Gładysiak.

Na zakończenie zawo-
dów rozgrywany jest błyska-
wiczny turniej strzelecki – 
3 strzały z wiatrówki, posta-
wa stojąc, do tarczy sporto-
wej. Nagrodą jest szampan 
ufundowany przez kolegę 
Roberta, który… wygrywa 
te zawody bardzo dobrym 
wynikiem 28/30 pkt. Węd-
karze śmieją się, że podob-
no strzelał znaczonym śru-
tem :).

Podsumowując wyni-
ki zawodów wędkarskich, 
trudno nie zauważyć, że fa-
woryci zawiedli. Na 26 za-
wodników tylko ośmiu zło-
wiło miarowe drapieżniki i 
to głównie okonie, a wszyst-
kie ryby złowione zostały na 
przynęty sztuczne.

Jeszcze tylko porządko-
wanie polany i powrót do 
Poznania. Zawody kończą 
oficjalnie sezon wędkarski 
2015 w naszym kole. Do zo-
baczenia za rok.

Zbigniew Jędrys
Fot. - Barbara Gmerek 

i Jacek Galas 
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Prosto z miasta 

Na miarę XXI wieku?
Ani się obejrzeliśmy, a 

mija już 15 rok XXI wie-
ku, czyli nastolatek z nie-
go już pełną gębą, choć do 
pełnoletniości jeszcze nieco 
mu brakuje. Jednak dobrze 
już widać, że wcale nie bę-
dzie to wiek na miarę wy-
tęsknionego i zapowiadane-
go niegdyś XXI wieku. Za-
miast kosmicznych podróży, 
technologicznych cudów czy-
niących nasze życie lekkim, 
łatwym i przyjemnym, ma-
my na głowie kolejne kry-
zysy ekonomiczne, wojenki 
i fale uchodźców. Nie tak 
przecież miało być w tym 
nowym, wspaniałym dwu-
dziestym pierwszym wieku.


Nie tak miało też być w 

kraju. Przez kilka miesięcy 
kampanii wyborczych na-
obiecywano nam wspania-
łości co nie miara. Ale ja-
koś ich nie widać, tyle że 
wszystko nam się pozmie-
niało. Najpierw prezydent, 
potem rząd i końca zmian 
nie widać. Tylko pewności 

nie ma, że będą to zmiany 
na lepsze.


W Poznaniu też miało 

być w mijającym roku ina-
czej. Zwłaszcza że za rzą-
dzenie wzięła się nowa eki-
pa. Pomysłów i zapowiedzi 
było sporo, a to prezydent 
zabierał się za poszerza-
nie granic Poznania, a to 
wszczynał spory o grunty z 
kurią arcybiskupią. Kończy-
ło się jednak na szumie me-
dialnym i wszystko zostawa-
ło po staremu. Dla zatarcia 
tych nienajlepszych wrażeń 
przed kilkoma tygodniami 
prezydent Poznania wraz z 
wiceprezydentem niezwykle 
uroczyście otwarli zbudowa-
ne na Moście Dworcowym 
pół przejścia z przystanku 
tramwajowego na poznań-
ski dworzec kolejowy, eli-
minujące częściowo koniecz-
ność wędrowania na pero-
ny przez galerię handlową. 
Wprawdzie, starając się o 
głosy poznaniaków, obie-
cywano wykonanie pełne-
go przejścia przez ulicę, 

ale skończyło się tylko na 
przejściu przez połowę jezd-
ni. Spełnienie tej pół obiet-
nicy i tak kosztowało nas 
prawie pół miliona złotych 
i zajęło niemal cały rok. Ty-
le bowiem już czasu upły-
nęło od niespodziewanego 
przejęcia władzy w mieście 
przez Jacka Jaśkowiaka i 
jego ekipę. Niestety, otwar-
te z pompą przejście wyda-
je się jednym z większych 
dokonań nowych włodarzy 
miasta. Jeśli nie liczyć za-
kupu czterech nowych limu-
zyn. Okazały się one miej-
skim władzom niezbędne, 
chociaż – jak zapewniają 
prezydenci – nadal będą 
bardzo chętnie jeździć po 
mieście rowerami.


Sportowe zacięcie w po-

znańskich władzach jest cią-
gle ogromne. Poprzedni pre-
zydenci też lubili pobiegać, 
popływać, a nawet pojeździć 
konno. Pasjom tym odda-
wali się z dużym poświęce-
niom, chociaż wyborczych 
sukcesów to nie zapewni-

ło. Urzędujący prezydent 
jest zapalonym cyklistą, ale 
jakby kręcenia pedałami by-
ło mu mało i zdecydował 
się na bokserski pojedynek 
z byłym mistrzem świata, 
a obecnie celebrytą Dariu-
szem Michalczewskim. Cel 
ringowych zmagań był oczy-
wiście charytatywny. Czasy 
takie, że prezydent więcej 
może zdziałać nadstawiając 
głowę na ringu niż korzy-
stając z niej jak należy na 
powierzonym mu urzędzie.


Nie jest to tylko przypa-

dłość poznańskich władz. 
Wszyscy jej przedstawiciele 
zdają się mieć problemy z 
ruszeniem głową. No i sku-
tek taki, że mamy to, co ma-
my i aż strach pomyśleć, co 
będziemy mieli w przyszłym 
2016 roku. Spójrzmy jednak 
z większym optymizmem, 
chyba gorzej nie będzie, bo 
jakby mogło być, to już by 
było w tym właśnie odcho-
dzącym roku.

WIST

  

Patroni ulic piątkowskich
Edward Dembowski (1822 – 1846)

Działacz polityczny, nie-
podległościowy i rewolu-
cyjny. Urodzony w kwiet-
niu 1822 roku w Warsza-
wie, w bogatej rodzinie zie-
miańskiej – stąd później, 
z racji poglądów politycz-
nych, zwany był „czerwo-
nym kasztelanicem”. Wy-
kształcony głównie w do-
mu, szczególne uzdolnie-
nia i zainteresowania zdra-
dzał w kierunku filozofii i 
literatury. Poprzez żonę, 
Anielę z Chłędowskich i 
kuzyna Henryka Kamień-
skiego (znanego teoretyka 
tzw. wojny ludowej) zbliżył 
się do kręgów związanych 
z rewolucyjnymi kołami de-
mokratycznymi. Wkrótce 
stał się aktywnym działa-
czem tego kierunku, lecz 
równocześnie w 1842 roku 
założył „Przegląd Nauko-

wy”, pismo wszechstronnie 
ukierunkowane, redagowa-
ne na rzeczywiście wyso-
kim poziomie merytorycz-
nym. Jako filozof Dembow-
ski był zwolennikiem dia-
lektycznej teorii G. Hegla. 

Równolegle uczestni-
czył w działalności niepod-
ległościowej, należał do taj-
nego Związku Narodu Pol-
skiego, który na 1844 rok 
przygotowywał trójzaboro-
we powstanie zbrojne. W 
wyniku aresztowań zarzą-
dzonych przez władze za-
borcze kilka miesięcy wcze-
śniej, Dembowski uszedł do 
Poznania, gdzie rozpoczął 
aktywną działalność pu-
blicystyczną, m.in. na ła-
mach „Roku”, „Dziennika 
Domowego” i „Tygodnika 
Literackiego”. Równocze-
śnie zaczął publikować po-

ważne opracowania doty-
czące literatury polskiej i 
jej dziejów. Także w stoli-
cy Wielkopolski zaangażo-
wał się w działalność spi-
skową Wydalony do Gali-
cji, został emisariuszem To-
warzystwa Demokratyczne-
go Polskiego i zaangażował 
się w przygotowywanie ko-
lejnego powstania zbrojne-
go, tym razem zaplanowa-
nego na przedwiośnie 1846 
roku. Prowadził bardzo ak-
tywną działalność propa-
gandową i agitacyjną, kur-
sował między Galicją i Po-
znaniem, był poszukiwany 
przez policję wszystkich 
trzech zaborów – ostatecz-
nie na dłużej zatrzymał się 
we Lwowie.

W lutym 1846 roku 
Krakowskie jednak roz-
poczęło powstanie, mimo 

że w Wielkopolsce doszło 
do aresztowania niemal 
wszystkich przywódców 
przewidywanej insurekcji. 
Dembowski został sekreta-
rzem dyktatora Jana Tys-
sowskiego Zginął 27 lutego 
1846 roku od kul wojska 
austriackiego na podkra-
kowskim Podgórzu, kiedy 
stojąc na czele procesji za-
mierzał powstrzymać pol-
skich chłopów przed kon-
tynuacją rzezi galicyjskiej. 
Przez wiele dziesięcioleci 
(niezupełnie słusznie) był 
traktowany jako jeden z 
prekursorów polskiego ru-
chu rewolucyjnego.

Ulica Edwarda Dem-
bowskiego znajduje się na 
pograniczu osiedla Bolesła-
wa Chrobrego, jest boczna 
od Obornickiej.

Marek Rezler
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KLUB LITERACKI 

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

11 XII 2015 o godz. 18.00 (wtorek) Promocja antologii 
„Wierszystawka artystyczna Antologia Grupy Literycznej na 
Krechę” – spotkanie z autorami prowadzi Łucja Dudzińska.
15 XII 2015 o godz. 18.00 (wtorek) w bistro „Cezar” Wieczór 
wigilijny Klubu Literackiego. Homilia – Stanisław Adamkiewicz. 
Voc i gitara – Jan Hyjek. Oczekiwane nastrojowe teksty i Boże 
Dary na wigilijny stół.

Spotkania w „Dąbrówce”, os. Bolesława Chrobrego 117. 
Prowadzi Jerzy Grupiński

„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 

Tel. 61 822 78 57,  601 56 87 32 

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

Zaburzenia lękowe w depresji
Obniżenie nastroju często łączy się z lękiem. 

Czasem trudno jest oddzielić zaburzenia lękowe 
od depresyjnych i trudno jest wskazać osoby, któ-
rzy chorują tylko na depresję bez odczuwania lę-
ku lub chorują tylko na zaburzenia lękowe bez ob-
jawów obniżonego nastroju. Współwystępowanie 
tych stanów jest dolegliwością, która często wła-
śnie przyprowadza osoby do gabinetu psychote-
rapeuty.

O stopniu zależności depresji i zaburzeń lękowych 
świadczyć mogą objawy występujące jednocześnie 
w kryteriach diagnostycznych obu tych chorób. Nale-
żą do nich: drażliwość, niepokój, bezsenność, męcz-
liwość, trudności w koncentracji oraz dolegliwości so-
matyczne. Osoby, u których występują oba zaburzenia 
jednocześnie, zazwyczaj odczuwają więcej dolegliwo-
ści. Problemy finansowe, ważne wydarzenia rodzin-
ne, zmiany w pracy, przemoc psychiczna w związku – 
wszystko to może wywoływać lub potęgować zarówno 
objawy depresji, jak i zaburzenia lękowe.

Objawy lękowe w depresji
Lęk może być jednym z głównych objawów depresji. 

Może pojawiać się bez widocznej przyczyny lub towa-
rzyszy sytuacjom, które normalnie lęku nie wyzwalają. 
Osoby zazwyczaj skarżą się na towarzyszące im ko-
łatanie serca, duszność, przewlekłe dolegliwości bó-
lowe, ciągłe uczucie napięcia emocjonalnego czy nie-
pokoju. Lęk może osiągać znaczne rozmiary, może 
ujawniać się też w postaci pobudzenia ruchowego. Po-
jawić się może też strach przed tym, co się za chwilę 
stanie, zaburzenia koncentracji oraz snu. Przy współ-
istnieniu myśli samobójczych, w przypadku silnego lę-
ku i pobudzenia, ryzyko próby samobójczej jest duże. 
Lęk może też występować, jako tzw. maska depresji. 
Objawy smutku, obniżonej aktywności są wtedy nie-
odczuwalne przez osobę, a dominuje uczucie uogól-
nionego lęku, z lękiem przewlekłym lub jego napada-
mi. Przewlekły lęk, niepokój, nerwicowe objawy soma-
tyczne, napady paniki mogą szybko prowadzić do wy-
stąpienia dodatkowych objawów jak apatia, zniechę-
cenie, obniżony nastrój. Objawy depresji występujące 
w przebiegu zaburzeń lękowych, do niedawna zna-
ne pod terminami „depresja nerwicowa” lub „nerwica 
depresyjna” obecnie klasyfikuje się jako „dystymia”. 
Charakteryzuje się ona przewlekłym przebiegiem oraz 
niezbyt nasilonymi zaburzeniami depresyjnymi. Samo-
poczucie chorych może być zmienne, zależne od te-
go, co dzieje się w ich otoczeniu. 

Kto choruje na zaburzenia lękowe? 
Współwystępowanie stanów lękowo-depresyjnych 

obserwuje się u osób z zespołem jelita drażliwego, 
łuszczycą, nadciśnieniem lub bólem zamostkowym. 
Mogą pojawić się, jako reakcja na daną chorobę so-
matyczną, poczucie niesprawności fizycznej, umysło-
wej, problemy w pracy czy zagrożenie życia. Wszyst-
kie te stany mogą skutkować obniżeniem nastroju, lę-
kiem przed śmiercią i prowadzić do postępu choro-
by. Szczególnie istotne staje się to w przypadku osób 
starszych, u których sam wiek jest czynnikiem ryzyka 
wystąpienia depresji. W połączeniu z nierzadko licz-
nymi chorobami somatycznymi, stosowanymi lekami, 
samotnością nasilającą lęk i obniżeniem nastroju po-
woduje to, że depresja z lękiem często występuje u 
osób w podeszłym wieku. Zaburzenia depresyjno-lę-
kowe spotyka się często także u osób uzależnionych 
od alkoholu. Ich sytuacja społeczna, rodzinna, w pra-
cy, zdrowotna może wyzwalać depresję. Czasem to 
alkohol staje się ucieczką od lęku, wtedy uzależnienie 
ma charakter wtórny do zaburzeń lękowych. Kolejną 
grupą, w której szczególnie często występują zaburze-
nia depresyjne oraz lękowe, są kobiety, szczególnie w 
wieku rozrodczym. Schorzenia te obserwuje się u nich 
kilkakrotnie częściej niż u mężczyzn.

Wiele leków przeciwdepresyjnych ma także dzia-
łanie przeciwlękowe, więc znajdują one zastosowa-
nie w leczeniu zaburzeń depresyjno-lękowych, a na-
wet samego lęku. Leki uspokajająco-nasenne stosuje 
się tylko pomocniczo, przede wszystkim na początku 
leczenia. Pomagają one zmniejszyć odczuwany lęk, 
niepokój, bezsenność do momentu, kiedy właściwe 
leki przeciwdepresyjne zaczną działać. Dopuszczalny 
jest tylko krótkotrwały okres stosowania leków uspo-
kajających i nasennych, ponieważ długotrwałe ich sto-
sowanie szybko grozi uzależnieniem. Leki działają tyl-
ko na wyciszenie objawów, a nie leczą przyczyny do-
legliwości depresyjno-lękowych. Farmakoterapia jest 
tylko elementem wspomagającym, a podstawą lecze-
nia powinna być psychoterapia. 

Małgorzata Remlein
psycholog

Autorka tekstu jest psychologiem. Prowadzi psychoterapię indywidualną 
oraz terapię par. Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń lękowych. Gabinet 

Psychologiczny – tel. 660 140 488 lub malgorzataremlein.pl



14  ECHO 12/245 (XVIII)

  

MUR

NAKRYCIE 
GŁOWY

PIES
ALI

DUMNY
PTAK

W CIEMNO NIEBYT

GŁÓWNA
TĘTNICA

NIE ONA

URAZ

BÓG
SŁOŃCA

RODZAJ
ĆWICZEŃ

NAJDŁUŻSZY
RÓWNO-
LEŻNIK

NIE CHCIAŁA
NIEMCA

SĄSIAD
SŁOWACJI

BIWAK

EGZOTYCZNA
BROŃ

PRZYPRAWA
DO WÓDKI

SKINIENIE

MAJA
NAGA

RODZAJ
KAWY

BLAMAŻ

MIĘDZY
BIODREM
A
KOLANEM

ŚCIĘCIE 
PIŁKI
W
TENISIE

SZOPA
PO
BUDOWIE

PARYSKA KOLEJ
PODMIEJSKA

MIEĆ
JAK
Z WATY

BONA

GAWĘ-
DZIARZ

FANFARON

WYMYSŁ

GLONY

DO 
BARWIENIA
DREWNA

PAŃSTWO
W
OCEANII

HUMANI-
TARNA
OCHOJSKIEJ

NAJEMCA

 

5

2

11 6

9

12

8

14

17

3

4

13 10

16157

1

Krzyżówka
z Echem

Hasło krzyżówki z po-
przedniego numeru brzmia-
ło: Aktywne kluby PSM.

BARAN (21.03 - 20.04). Przestań się borchać i brynczeć na 
szczunów i kumpli. Świąteczne spotkania przy choince będą cołkiem 
fest. Ino uważaj, by nie narobić jakiej poruty i zdrowia nie przenorać.

BYK (21.04 - 21.05). Wew święta trafi ci się fest propozycja 
nowej roboty. Bez żodnego stalowania się, ze szwungiem zabieraj 
się do chapania, a sukces i wuchta bejmów same skapną.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Bez to nygusowanie do łba ci 
ino głupie, chociaż cołkiem przyjemne, myśli przychodzą. Ale przed 
wiarą się nie staluj i żodnych brewerii z melami nie wyczyniaj.

RAK (22.06 - 22.07). Wew robocie przyjdzie ci bez te święta 
chapać za dwóch abo i trzech kumpli, ale zaś potem z kabzą pełną 
bejmów będziesz se mógł lofrować po cołkiem świecie.

LEW (23.07 - 22.08). Daj se już luz z tym nygusowaniem, 
ciągłym glapieniem się wew telewizor abo komputer. Przyłóż się do 
porzundków i pamiętaj o prezentach dla cołkiej famuły.

PANNA (23.08 - 22.09). Zimę i święta trza jakoś przepynkać. 
Zamiast brynczeć i marudzić, zabieraj się ze szwungiem do porzund-
ków. Klamoty wyćpnij na gemyle, a gzubów i kejtra ustaw jak należy.

WAGA (23.09 - 22.10). Ale zaś szykuje się fest rajza ze starą 
eką. Ino bacz, byś na tych balangach, dylaniu i popijaniu korboli 
za wiela zdrowia i bejmów nie przenorał.

SKORPION (23.10 - 22.11). Nie ma się co borchać na fa-
mułę, lepiej z nią dobrze żyć, zwłaszcza wew święta. Niechaj gzu-
by, zamiast szuszwolić po całych dniach, wezmą się za porzundki.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Całkiem fest przepynkasz nowy 
rok. Przestań więc udawać nyrola i zamiast cięgiem szporać, laj-
snij se nową jupkę abo pojedź na jaki daleki wygib. 

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Nie przyzwyczajaj się do świą-
tecznej laby i słodkiego nygusowania. Uważej tyż na blondki i zbyt-
nio się nie staluj ani z wiarą frechownie se nie poczynaj.

WODNIK (21.01 - 20.02). Z brynczeniem na robotę daj se 
już spokój. Jesteś szportowny szczun i masz sporo fifnych pomy-
słów. Jak się akuratnie przyłożysz i pochapiesz, bejmy same skapną.

RYBY (21.02 - 20.03). Zez nygusowania, ciągłego memłania 
i blubrania po próżnicy niewiele dobrego wyniknie. W nowym ro-
ku trza akuratnie, z fifem, brać się do roboty, a wnet uzorgujesz 
pełną kabzę.

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. 

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. 

Gwiazdy mówią... po naszymu  

Krzyżówka nr 12

HUMORKI
Na budowie robotnik 

taszczy na plecach dwa 
worki cementu.

- Nie lepiej byłoby na 
taczce? – pyta go szef.

- Może i lepiej, ale kół-
ko trochę w plecy gniecie!


Nauczycielka patrzy 

uczniowi wnikliwie w oczy 
i pyta:

- Zawsze gdy jest klasów-
ka, ciebie nie ma, bo babcia 
chora, tak?

- Tak, proszę pani. My 
też podejrzewamy, że bab-
cia symuluje.


Sierżant pyta żołnierzy:
- Kto chce pojechać na 

wykopki ziemniaków na po-
lu siostry generała?

Zgłosiło się dwóch.
- Dobra, pozostali pójdą 

piechotą.

1 2 3 4 5 6 7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17
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„Noc Naukowców” na Łokietka
 W pią-

tek, 6 listo-
pada, w Ze-
spole Szkol-
n o - P r z e d -
szkolnym nr 
1 na osiedlu 
Łokietka po 
raz kolejny 
światła świe-
ciły się do 
późnej nocy. 
Noce w szko-
le weszły już 
bowiem do 
naszej trady-
cji.

Tym ra-
zem spotka-
nie odbyło się 
pod hasłem 
„Noc Naukow-
ców” i zgro-
madziło wielu 
rozentuzjazmo-
wanych mło-
dych poszuki-
waczy wiedzy 
oraz ich rodzi-
ców. Przyglą-
dano się kuch-
ni, przyrodzie, 
ziemi, płynom 
i gazom. Po-
kazywano eks-
p e r y m e n t y 
p r zygot owa -
ne przez dzie-
ci i dorosłych. 
Prezentowano 
straszne pająki i wyścigo-
we ślimaki. Zorganizowano 
wybuchy wulkanów i spraw-
dzano, dlaczego zmienia się 
stan skupienia różnych sub-
stancji.

Pies-ratownik, mikro-
skopy, pierwsza pomoc w 
nagłych wypadkach, zacza-
rowane płyny i klocki lego… 
W każdej sali można było 
dowiedzieć się czegoś nowe-
go i pasjonującego. Po raz 
kolejny okazało się, że szko-
ła może być miejscem fascy-
nującej przygody, a wieczór 
zamiast przed komputerem 
czy telewizorem – lepiej spę-
dzić dokonując naukowych 
eksperymentów z kolegami, 
pod bacznym okiem profe-
sjonalistów i rodziców.

Katarzyna Buziak
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dysław Rapior (OBŚ 24), 
drugie Wiesława Bednar-
czuk (OBŚ 2), a trzecie 
Wanda i Krzysztof Hołyszo-
wie (OBŚ 15). W kategorii 
ogródek komisja konkurso-
wa pod przewodnictwem Ur-
szuli Cichej przyznała tylko 
jedną, pierwszą nagrodę. 
Otrzymała ją Barbara Sroka 
(budynek 13). W kategorii 
„Zielony kącik” wyróżniono 
trzy osoby z budynku nr 27, 
są to: Elżbieta Krajewska, 
Czesława Nawrot i Moni-
ka Gellert. Oprócz pamiąt-
kowych dyplomów wszyscy 
nagrodzeni otrzymali bony 
na zakupy w sklepie ogrod-
niczym, co ich bardzo ucie-
szyło. Niektórzy nawet za-
częli planować zakupy i 
aranżację przyszłorocznych 
nasadzeń.

Trudno nie zauważyć, 
że część laureatów poprzed-
nich edycji także w tym ro-
ku została wyróżniona. Wy-
jaśnienie jest proste: oni od 
lat dbali o swoje balkony i 
wejścia do domów, a nagro-
da jest tylko miłym dodat-

kiem do przyjemności, jaką 
mają patrząc na zadbane 
skrzynki i grządki z kwiata-
mi. Liczą na to, że za nimi 
pójdą inni. Jak powiedziała 
jedna z laureatek, wcale nie 
będzie miała pretensji, jak 
ktoś inny będzie miał ład-
niejsze kwiaty. To ją tylko 
zdopinguje do jeszcze więk-
szych starań.

Mieszkańcy osiedla się-
gają też po laury w odby-
wającym się od wielu lat 
konkursie „Zielony Poznań”. 
Miejskie jury postanowiło w 
tym roku nagrodzić wśród 
innych także mieszkańców 
osiedla Bolesława Śmiałego. 
Dyplomy i nagrody książko-
we przesłano do administra-
cji, a jej kierownik wręczył 
je podczas spotkania w Ko-
ronie. Nagrody w kategorii 
loggi otrzymali: Wiesława 
Bednarczuk (OBŚ 2) oraz 
Marian i Kazimiera Skibiń-
scy (OBŚ 23). W kategorii 
ogródków nagrodzono Jo-
annę i Zbigniewa Gwiazdow-
skich (OBŚ 33) oraz Marię 
Czernicką (OBŚ 1). (maja) 

Fot. – Piotr Zagawa

Kwietne dopingi na Śmiałego

W ogródku Barbary Sroki chciałoby się spędzać wiele godzin
Dokończenie ze strony 2

Młodzi laureaci z Dąbrówki 

Monika Świtała

Zuzanna Mamica i Aleksandra Górka

Adam Mazur Marta Mazur

Działające w Piąt-
kowskim Centrum Kul-
tury „Dąbrówka” pod 
kierunkiem Anny Szysz-
ki warsztaty plastyczne 
są kuźnią talentów pla-
stycznych. Ich uczestni-
cy od lat zdobywają licz-
ne nagrody na konkur-
sach krajowych i między-
narodowych. W ostatnim 
czasie nadeszły informa-
cje o kolejnych nagro-
dach.

Zuzanna Mamica i Alek-
sandra Górka zostały lau-
reatkami Ogólnopolskie-
go Konkursu Rysunku Wę-
glem „Samotność” Łęczna 
2015. 

Nagrodę Grand Prix w 
Międzynarodowym Konkur-
sie Plastycznym „Europej-
skim szlakiem gotyku ce-
glanego” Szczecin – Prawo-
brzeże 2015 zdobyła Marta 
Mazur.

W Ogólnopolskim Kon-

kursie „Kompozycje” Elbląg 
2015 w kategorii grafiki na-
grody zdobyły Monika Świ-
tała i Aleksandra Górka, a 
w kategorii malarstwa – Zu-
zanna Mamica.

W Ogólnopolskim Bien-
nale Plastycznym „KOT” 
Wrocław 2015 wyróżnienie 
specjalne otrzymał Adam 
Mazur.

Uzdolnionym dzieciom i 
młodzieży a także ich opie-
kunce artystycznej gratulu-
jemy i życzymy kolejnych 
sukcesów. (big)

  


