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Artyści dla planety
Szanujmy drzewa jak najlepszych przyjaciół, któ-

rzy dają nam wiele, niewiele chcąc w zamian.
Ta sentencja i szczyt klimatyczny zainspirowały uczest-

ników warsztatów plastycznych z PCK ,,Dąbrówka” do wy-
konania instalacji artystycznej ,,Dbajmy o drzewa”. Insta-
lacja znajduje się przed budynkiem Zarządu PSM.

Dziękujemy ro-
dzicom, mieszkań-
com osiedla Bole-
sława Chrobrego i 
osobom zaprzyjaź-
nionym z pracow-
nią plastyczną, 
którzy przynosili 
włóczkę, pomaga-
li dziergać kawa-
łek po kawałku i 

wspierali nas słowem. Zachęcamy wszystkich do zatrzy-
mania się choć na chwilę przy wykonanej z dużym zaan-
gażowaniem przez wiele osób instalacji i do zastanowienia 
się nad ważną rolą drzew w naszym życiu. Zuzanna Mamica

Fot. – Krzysztof Szyszka 

Patriotyczni przedszkolacy
Dla uczczenia 100. rocznicy 

odzyskania niepodległości, w ra-
mach projektu „Piękna nasza Pol-
ska cała”, w przedszkolu nr 182 
„Król Elfów” zorganizowano kon-
kurs recytatorsko-wokalny. 

Agnieszka Szober, Ewelina Pa-
welska i Agnieszka Matysiak zapro-
siły do udziału w konkursie dzieci 
z przedszkola nr 174 „Królewna Śnież-
ka”, przedszkola nr 35 im. Króla Ma-
ciusia I, przedszkola nr 182 „Król El-
fów” oraz z Niepublicznego Przedszko-
la „Promyki”. Dzieci zaprezentowały 
wiersze i piosenki o tematyce patrio-
tycznej. Na koniec wszyscy uczestnicy 
konkursu wspólnie zaśpiewali piosen-
kę „Jestem Polką i Polakiem”. Dyplo-
my i nagrody dla młodych, zdolnych 
artystów wręczyła dyrektor przed-
szkola nr 182, Iwona Wolsztyniak. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy.

Agnieszka Matysiak
Fot. – Monika Winiarska
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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 

WARZYWA 
I OWOCE

bez nawozów i oprysków,
polecane dla małych dzieci!

dla osób starszych i chorych
możliwa dostawa do domu, tel. 787 209 322możliwa dostawa do domu, tel. 787 209 322

świeże jaja wiejskie
Os . Batorego 15c, Os. Śmiałego 36,Os . Batorego 15c, Os. Śmiałego 36,
 czynne: pn – pt. 8 - 18, sob. 8 - 14 czynne: pn – pt. 8 - 18, sob. 8 - 14

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

„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 
Tel. 516 069 007,  601 56 87 32 

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315

Coraz w ięcej aktualnych informacji
o sprawach 

Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w zakładce 

INFORMACJE 
I KOMUNIKATY

na www.psm.poznan.pl
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Wyprawy z KOiR

Rowerami na Bliski Wschód

Każda pora jest dobra na rowe-
rową wyprawę. Zwłaszcza jeśli liczy 
ona ponad dwa tysiące kilometrów 
i prowadzi przez pachnące orientem 
kraje Bliskiego Wschodu. O takiej 
niezwykłej podróży na dwóch kół-
kach opowiadała Zuzanna Kubiak 
podczas kolejnego spotkania Klubu 
Odkrywców i Reporterów.

- Pierwsza rowerowa wyprawa w ra-
mach programu Bike Jamboree była dla 
mnie przygodą życia. Przez miesiąc po-
konywaliśmy góry i pustynie, mijaliśmy 
wsie i miasta, spotykaliśmy wielu przy-
jaznych ludzi. Organizowany jest już ko-
lejny Bike Jamboree, tym razem trasa 
prowadzi dokoła świata i do udziału w 
poszczególnych etapach mogą się zgła-
szać chętni – mówiła Z. Kubiak uczest-
niczka tej rowerowej eskapady.

Sama też się zgłosiła przez internet 
i została liderem sześcioosobowej grupy 
pokonującej odcinek prowadzący przez 
Turcję, Irak i Iran. Region ciekawy, ale 
ogarnięty obecnie konfliktami. Zuzan-
nie i jej kolegom udało się przejechać 
rowerami jeszcze przed ich wybuchem, 
ale niejednokrotnie na trasie ostrzegano 
ich przed zagrożeniami. Zwykle jednak 
grupkę młodych polskich rowerzystów 
witano z życzliwością i okazywano wiel-
ką gościnność. Zapraszano do domów 
i częstowano miejscowymi przysmaka-
mi kulinarnymi.

- Zwiedziliśmy wiele miast i zabyt-
kowych miejsc, widzieliśmy przepiękne 
krajobrazy, ale najciekawsze były spo-
tkania z ludźmi. Na ich pomoc mogli-
śmy zawsze liczyć podczas mozolnego 
pokonywania kilometrów trasy wiodą-

cej często pod górę. Sami też stanowili-
śmy dla miejscowych nie lada atrakcję. 
Zwłaszcza dwumetrowy kolega wzbu-
dzał sensację. Także lokalne media in-
teresowały się naszą wyprawą – opowia-
dała Z. Kubiak.

Młodzi podróżnicy zdali egzamin na 
trudnej trasie. Nie obyło się jednak bez 
dramatycznego zdarzenia – bliskiego 
spotkania roweru z ciężarówką. Skoń-
czyło się na drobnych potłuczeniach. 
Z pomocą pospieszyli okoliczni miesz-
kańcy. Otoczyli opieką ranną podróż-
niczkę, ugościli i zaprosili na obchody 
miejscowego święta nowego roku, które 
tam tradycyjnie świętowane jest przez 
dwa tygodnie.

Opowieści o rowerowej eskapadzie 
na Bliski Wschód skłoniły uczestników 
do dyskusji nad możliwościami organi-
zowania kolejnych podobnych wypraw. 
Z. Kubiak, która jest absolwentką XV 
Liceum Ogólnokształcącego na osiedlu 
Bolesława Chrobrego, zachęcała do od-
ważnego podejmowania wyzwań. Warto 
podążać za marzeniami i wyruszać w da-
lekie podróże, ale warto też poznawać 
bliższe okolice. Ciekawych miejsc war-
tych odkrycia nie brakuje też na Piątko-
wie. Informacje o nich znaleźć można 
między innymi w albumie „Piątkowskie 
ABC”, którym z okazji zbliżających się 
świąt uhonorowano uczestnikó w KOiR.

Zapraszamy też na kolejne spotkanie 
miłośników przygód i podróży, które od-
będzie się 9 stycznia, o godz. 17 w auli 
XV LO na os. Bolesława Chrobrego. (i)

Ferie w Filii 14

Ledwie zakończył się 
cykl spotkań „Jesień w 
starej szafie”, inspirowa-
nych Opowieściami z Na-
rnii, a już mobilizujemy 
siły przed akcją zimową. 
Podczas zajęć, które za-
planowałyśmy na tego-
roczne ferie, zabierzemy 

małych czytelników w ko-
lejne, równie niezwykłe i 
równie magiczne miejsce 
– do Doliny Muminków.

Jesienna edycja zajęć ob-
fitowała w atrakcje. Warsz-
taty malowania na wodzie, 
eksperymenty chemiczne, 
przedstawienie teatrzyku 

kamishibai, wizyta profe-
sjonalnego bajarza, a nawet 
Białej Czarownicy z Narnii 
to niektóre z nich. Poza tym 
dzieci poznawały świat ro-
ślin, odkrywały swoje moc-
ne strony i ćwiczyły pracę 
zespołową. Frekwencja do-
pisywała i mamy nadzieję, 
że podczas zajęć zimowych 
będzie podobnie, zwłaszcza 
że w programie przewidu-
jemy wiele ciekawych prac 
manualnych i rozwijających 
wyobraźnię zabaw z książką.

Dzieci będą miały okazję 
zaprzyjaźnić się z mieszkań-
cami Doliny Muminków, po-
dzielić ich radości i smutki, 
poznać ich zainteresowania, 
a przy tym rozbudzić własną 
kreatywność i umiejętności 
techniczne. Razem z Migot-
kiem skonstruują bowiem 
samolot, a razem z Mumin-
kiem wybudują zimowy do-

mek. Z kolei Migotka chętnie 
skorzysta z ich pomocy przy 
projektowaniu nowej biżute-
rii. Zajęcia będą odbywać 
się w dniach 15-18 i 22-25 
stycznia w godzinach 12-
13.30. Mogą w nich uczest-
niczyć czytelnicy Biblioteki 
Raczyńskich w wieku od 7 
do 11 roku życia. Obowiązu-
ją zapisy. 

Na koniec chciałybyśmy 
dzięki pośrednictwu „Echa 
Piątkowa” złożyć naszym 
Czytelnikom serdeczne ży-
czenia pomyślności i szczę-
ścia w Nowym Roku. Niech 
nie zabraknie w nim wyjąt-
kowych chwil, uśmiechu, 
a także dobrych książek, 
które dostarczą wzruszeń, 
rozjaśnią codzienne troski 
i wzbogacą Państwa we-
wnętrzny świat. 

Żaneta Dolatowska
Filia 14 Biblioteki Raczyńskich
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Decyzja o sprzedaży nieruchomości 
najczęściej jest bardzo poważną życio-
wą decyzją. Z jaką ceną wystawić nieru-
chomość na sprzedaż? Jak nie stracić na 
sprzedaży?

Przede wszystkim emocje 
odłóż na bok!

Potencjalni kupujący będą krytyko-
wać miejsca, które są dla Ciebie czymś 
więcej niż tylko czterema ścianami i da-
chem. Brak doświadczenia oraz emocjo-
nalny związek z Twoim domem z pew-
nością nie ułatwią szybkiej i przyjemnej 
transakcji.

Podstawowym celem osoby sprzeda-
jącej nieruchomość jest zawarcie transak-
cji w jak najkrótszym czasie oraz uzyska-
nie zakładanej ceny sprzedaży. Działania, 
które są nieprzemyślane bądź podjęte pod 
wpływem impulsu, mogą Cię skutecznie od 
Twojego celu oddalić. Niedopełnienie okre-
ślonych formalności oraz przeoczenie waż-
nych elementów transakcji może narazić 
Cię na straty i niepotrzebny stres. Dlatego 
zaplanuj każdy etap sprzedaży. Dzięki te-
mu unikniesz wielu pułapek związanych ze 
sprzedażą Twojej nieruchomości.

Z jaką ceną wystawić nieruchomość?
To najczęstsze pytanie, które zadają 

moi Klienci.
Wystawienie nieruchomości z ceną 

ustaloną na odpowiednim poziomie jest 
prawdopodobnie tym aspektem sprzedaży 
nieruchomości, który stanowić będzie naj-
większe wyzwanie. Jest to również jeden 

z tych obszarów sprzedaży nieruchomości, 
w którym wskazane jest skorzystanie z pora-
dy doświadczonego agenta nieruchomości.

Jeżeli cena nieruchomości jest zbyt wy-
soka, możesz stracić wysoki odsetek po-
tencjalnych kupujących, którzy poszuku-
jąc nieruchomości w przedziale cenowym, 
w którym dom powinien się znaleźć, po pro-
stu go nie znajdą. Ustalenie zbyt wysokiej 
ceny często jest konsekwencją myślenia, że 
w razie potrzeby jesteśmy gotowi opuścić ce-
nę naszej nieruchomości. Zapominasz jed-
nak, iż w takiej sytuacji część potencjalnych 
Klientów nawet nie zainteresuje się Twoją 
nieruchomością, ponieważ Kupujący, którzy 
byli poważnie zainteresowani, wystraszyli 
się ceny i nawet nie chcą tracić czasu na jej 
oglądanie. Do czasu, kiedy cena nierucho-
mości zostanie poprawnie ustalona, straci 
się już ogromną rzeszę potencjalnych Ku-
pujących. Bardzo istotną kwestią jest, aby 
orientować się na bieżąco, czy rynek prze-

żywa okres wzrostu czy stagnacji cenowej 
– zarówno przy ustalaniu ceny nieruchomo-
ści, jak i przy przeprowadzaniu negocjacji. 

Czas jest niezwykle ważnym czynni-
kiem w branży nieruchomości. Dana ofer-
ta nieruchomości przyciąga najwięcej zain-
teresowanych i wzbudza najwięcej emocji 
tuż po umieszczeniu jej na rynku. Wtedy 
istnieje też największa szansa na jej sprze-
daż. Ustalenie realistycznej ceny nierucho-
mości zwiększy szansę wykorzystania te-
go początkowego okresu i może przyspie-
szyć sprzedaż. 

Wstępna cena nieruchomości jest usta-
lana przez sprzedającego, a ostateczną 
wartość wyznacza kupujący. Zadaniem 
agenta jest pomoc w ustaleniu ceny oferto-
wej nieruchomości, przedstawiając sprze-
dającemu kalkulację cenową podobnych 
nieruchomości, tak aby oferta stała się kon-
kurencyjna. Cena nieruchomości, po jakiej 
będzie ona oferowana do sprzedaży jest 
istotnym elementem wpływającym na czas 
trwania sprzedaży. Cena sprzedaży nieru-
chomości wyznaczana jest przez obecne 
warunki rynkowe. Czynnikami wpływający-
mi na cenę oferowanej nieruchomości są: 
lokalizacja, cechy, stan, wiek, obecne wa-
runki rynkowe, szczególne uwarunkowa-
nia sprzedającego np. potrzeba szybkiej 
sprzedaży.

Chcesz szerszych i bardziej 
spersonalizowanych wskazówek? 
Zadzwoń i umów się na spotkanie.

Ewa Manthey, agent nieruchomości 
Kontakt 787 006 777 

W. Powałowska 
i M. Kmiecik wyróżnione
N a j l e p s i 

sportowcy jed-
nostek oświa-
towych miasta 
Poznania są z 
Piątkowa.

5 grudnia za-
paśniczki z Klu-
bu Sportowego 
Sobieski Poznań 
z rąk przewod-
niczącego Rady 
Miasta Poznania 
– Grzegorza Ga-
nowicza – otrzy-
mały nagrody. 
Wśród wyróżnio-
nych znalazły się 
Wiktoria Powa-
łowska oraz Ma-
ja Kmiecik, któ-
re w mijającym 
roku wywalczy-
ły medale na Mi-
strzostwach Pol-
ski w Zapasach 
Kobiet, a Wik-
toria dodatkowo 
dorzuciła medal złoty z Mistrzostw Polski w Sumo.

Andrzej Słabęcki
Fot. – Antoni Obrycki 

 Nabór do przedszkola 
specjalnego

To przedszkole jest całkowicie bezpłat-
ne, a rekrutacja do niego trwa cały rok. 
Akademia Edukacji Montessori przy ul. 
Drewlańskiej 10/69 przyjmuje dzieci od 
2,5 roku życia z orzeczeniem o kształce-
niu specjalnym.

Przedszkole „Małpi gaj” specjalizuje się 
w opiece, nauce, wychowaniu i terapii dzieci. Ofe-
ruje m.in. przestronną salę wyposażoną w pomo-
ce M. Montessori, indywidualną terapię opraco-
wywaną dla potrzeb poszczególnych dzieci, od-
powiednio opracowaną dietę, wsparcie zespołu 
specjalistów, indywidualne podejście do każdego 
dziecka. Profesjonalna kadra oraz sprzęt umoż-
liwiają terapię zarówno indywidualną, jak i gru-
pową, zajęcia z integracji sensorycznej i metodą 
NDT BOBATH. Dzieci mają możliwość uczest-
niczenia w indywidualnych zajęciach z logope-
dą i psychologiem.

Dyrekcja zapewnia, że obiekt spełnia wymo-
gi bezpieczeństwa, pożarowe i sanitarne. Łazien-
ki dostosowane są do potrzeb dzieci, a posiłki 
przygotowywane na miejscu.

Przedszkole otwarte jest pięć dni w tygo-
dniu, w godz. 6-17. Ulica Drewlańska znaj-
duje się na osiedlu za sklepem Intermar-
che. Więcej informacji uzyskać można pod 
nr tel. 507 065 147.
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Działo się w klubie KORONA

Zabawy dzieci  i seniorów

 Wigilie dużych i małych

5 grudnia w klubie go-
ściła piosenkarka Danuta 
Mizgalska. To nie pierwsze 
spotkania z nią, ale chęt-
nych, by jej posłuchać nie 
brakowało.

„Świąteczny zawrót gło-
wy” – pod takim hasłem 
odbyło się spotkanie miko-
łajkowe dla seniorów. Przy 
kawie, herbacie i ciastkach 
opowiadali o znanych sobie 

zwyczajach świątecznych, 
nakryciach stołu, także w 
innych krajach. Bawiono 
się w kalambury świątecz-
ne, było przy tym sporo 
śmiechu. A już prawdzi-
wa walka toczyła się o ro-
gi renifera. Można je było 
zdobyć wykazując się re-
fleksem słownym podczas 

gry w świątecznego ziem-
niaka. Imitowała go piłka, 
a odrzucić ją można by-
ło gdy się podało potrzeb-
ne słowo.

Christmas Party dla 
dzieci z osiedla Bolesława 
Śmiałego odbyło się w Ko-
ronie w sobotę 15 grudnia. 

Dzieci przyszły odświętnie 
ubrane, dominowała czer-
wień strojów konkurująca 
z Gwiazdorem i Mikołajką. 
Było mnóstwo tańców, za-
baw, animacji i oczywiście 
prezenty. To taki wstęp do 
prawdziwych świąt.

11 grudnia odbyło się 
spotkanie ze specjalistą ds. 

diety, zielarzem i naturopa-
tą, a 18 grudnia rozmawia-
no o dbaniu o jakość powie-
trza w domu. 19 grudnia 
odbyła się uroczysta wigilia 
klubowa, na którą przybyło 
także wielu zaproszonych 
gości. A na 31. zaplanowano 
zabawę sylwestrową. (big)

Spotkanie wigilijne 
dla członków klubu se-
niora „Batory” odbyło 
się 18 grudnia na osie-
dlu Stefana Batorego. 
Czekały na nich pięknie 
nakryte stoły, palące się 
świece, smaczne potra-
wy i ciasta świąteczne. 
Rozpoczęto od wręcze-
nia kosza z delikatesami 
dla klubu od administra-
cji osiedla.

Następnie składano so-
bie życzenia, także indywi-
dualnie, łamiąc się opłat-
kiem. Życzenia składał tak-
że ksiądz kanonik Jan Le-
siński. Było nastrojowo. Sła-
womir Sikora grał na orga-
nach, a Ewelina Michrow-

Goplany, owocami i ciastem 
świątecznym. W paczkach 
dla dziewczynek były lal-
ki, zestawy do haftowania, 
dla chłopców akcesoria KS 
Lech oraz gry planszowe i 
playstation, a we wszystkich 
– zestawy kreatywne. Spo-
tkanie wzbogacił występ ta-
necznego zespołu dziecięce-
go z CK Zamek. (big)

ska śpiewała kolędy, a póź-
niej także znane i lubiane 
piosenki, głównie polskie.

20 grudnia w tym sa-
mym klubie odbyło się tra-
dycyjne spotkanie wigilij-
ne dla 26 dzieci z osiedla. 

Takie spotkania przedświą-
teczne to inicjatywa jeszcze 
poprzedniej rady osiedla. 
Oprócz poczęstunku i ko-
lęd, przygotowano dla dzieci 
od rady osiedla paczki świą-
teczne ze słodyczami Milki i 

Przyjaciele w nowej siedzibie
Pod koniec listopada seniorzy z osiedla Bolesława Chro-

brego przenieśli się do nowej siedziby w pawilonie 110. 
Seniorzy otrzymali ładne, funkcjonalne pomieszczenia, 

w których będą mogli realizować swoje pasje i spędzać 
kreatywnie czas wolny.  Klubowicze zapraszają wszystkich 
chętnych do „Przyjaciół” na spotkania.
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Gwiazdkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej 
po raz osiemnasty

W weekendy od 1 do 
16 grudnia w hali sporto-
wej Szkoły Podstawowej 
nr 35 na osiedlu Włady-
sława Łokietka odbywał 
się doroczny piłkarski 
turniej gwiazdkowy.

W turnieju wystartowa-
ło 30 zespołów w czterech 
kategoriach wiekowych: A 
– roczniki 2003 i młod-
si, B – kobiety open, C – 
roczniki 1999 i młodsi, D 
– open. Rozegrano łącznie 
70  spotkań 

Pierwsze miejsce w kat. 
A zajęła drużyna BŁYSKA-
WICE NARAMOWICE, 
drugie – SP 19, trzecie – 
NO NAME. W kategorii B 
zwycięskimi drużynami zo-
stały: pierwsza – AZS  UAM 
P-Ń  WHITE, druga – AZS  
UAM  P-Ń  BLUE, trzecia 
– GOLAJE.

W kategorii C wygrał 
MARCINEK przed NO PA-
IN NO GAIN oraz Z.S.B. 
W kategorii open pierw-
sze miejsce zajął FC NO-

WA WIEŚ, drugie MŁODE 
WILKI, trzecie DP PLAN a 
czwarte QUAY.

Wszystkie zespoły, które 
zajęły miejsca od pierwsze-
go do trzeciego, otrzymały 
medale, dyplomy i nagro-
dy rzeczowe, którymi były: 
stroje sportowe, getry pił-
karskie i inny sprzęt spor-
towy. Nagrody i medale wrę-
czali wiceprezes PSM, Mi-

chał Tokłowicz, kierownik 
Administracji Osiedla Wła-
dysława Łokietka, Aleksan-
der Meyza, oraz przewodni-
czący Rady Osiedla Włady-
sława Łokietka, Rafał Kupś.

Organizatorem turnieju 
była Poznańska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa, admini-
stracja osiedla oraz Szkoła 
Podstawowa nr 35.

Tomasz Mierzejewski

Zmagali się na ergometrze po raz jedenasty

Ponad 150 osób sta-
wiło się 22 listopada na 
osiedlu Władysława Ło-
kietka aby po raz jedena-
sty uczestniczyć w Otwar-
tych Mistrzostwach Piąt-
kowa – Ergometr Dla 
Wszystkich.

Zmagania wioślarzy od-
bywały się w sali sporto-
wej Szkoły Podstawowej nr 
35. Najpierw odbyły się bie-
gi eliminacyjne, z których 
wyłoniono finalistów. Ci na-
tomiast rywalizowali mię-
dzy sobą o tytuł najszybsze-
go zawodnika. Po raz kolej-
ny, oprócz uczniów, szanse 
dostali również nauczyciele, 
którzy przy gorącym dopin-
gu rywalizowali w pocie czo-
ła w swych biegach.

Zwycięzcami w poszcze-
gólnych kategoriach  zostali: 
7 klasy dziewcząt – Amelia 
Potyrała (SP nr 1), 7 klasy 
chłopców – Piotr Piechocki 
(SP nr 42), 8 klasy dziew-
cząt – Laura Hełminska (SP 
nr 26), 8 klasy chłopców – 

Igor Czekanowicz (SP nr 
57), nauczycielka wf – Edy-
ta Kuczyk (SP nr 1) oraz na-
uczyciel wf – Maciej Koby-
liński (SP nr 2) w Zalasewie.

Organizatorem zawo-
dów była Szkoła Podstawo-
wa nr 35, patronem mery-
torycznym – Towarzystwo 
Wioślarzy Polonia w Pozna-
niu. Patronat nad zawodami 
objęła Poznańska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa.

Ergometr wioślarski 
(wioślarz) to urządzenie 
służące do ćwiczeń imitu-
jących prawdziwe wiosło-
wanie. Wygląda niepozor-
nie, ale jest jednym z naj-
lepszych sprzętów trenin-
gowych. Podczas ćwiczeń 
na wioślarzu pracuje aż 

kilkanaście grup mięśnio-
wych, między innymi: mię-
śnie brzucha, grzbietu, ra-
mion, nóg, pośladków i klat-
ki piersiowej. Ćwiczenia na  
wioślarzu angażują do pra-
cy aż 92% mięśni, co spra-
wia, że urządzenie to nadaje 
się dla osób początkujących, 
które chcą poprawić ogólną 
sprawność ciała.

Andrzej Słabęcki 
i Grzegorz Nowak

Fot. – Andrzej Słabęcki
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KALENDARIUM PSM 
 7 stycznia  – dyżur członków Rady Nadzorczej

 8 stycznia  – Komisja Rewizyjna RN

10 stycznia  – Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

15 stycznia  – Komisja ds. aktów prawnych RN

31 stycznia  – zebranie Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Ceny mieszkań na Boranta 
uzależnione od formy własnosci

Jak zwykle, od ana-
lizy ekonomicznej wy-
branych działalności Po-
znańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej za dzie-
więć miesięcy 2018 roku 
rozpoczęło się listopado-
we posiedzenie jej Rady 
Nadzorczej. W gospodar-
ce zasobami mieszkanio-
wymi na wszystkich osie-
dlach wyniki były dodat-
nie. Dodatnie były rów-
nież salda rozliczeń ga-
zu i zimnej wody, były 
też środki na funduszach 
remontowych wszystkich 
osiedli.

Za dziewięć miesięcy 
2018 r. nadwyżka przycho-
dów nad kosztami w PSM – 
zależnych wynosi 1.019.800 
zł, zaś stosunek tej nad-
wyżki do kosztów stano-
wi 3,11 procent. Nadwyż-
ka przychodów niezależnych 
wynosi 4.618.140 zł, co sta-
nowi 11,11 proc. kosztów 
niezależnych. Koszty zależ-
ne obejmują eksploatację 
podstawową (pomniejszoną 
o wieczyste użytkowanie 
gruntu) oraz dźwigi. Do 
kosztów niezależnych nale-

żą: centralne ogrzewanie, 
ciepła i zimna woda, wie-
czyste użytkowanie gruntu, 
wody opadowe i wywóz od-
padów komunalnych.

Na wniosek Rady Nad-
zorczej Zarząd PSM po raz 
drugi przedstawił informa-
cję o dziesięciu lokalach na-
bytych przez spółdzielnię na 
licytacjach. Tym razem in-
formacja została powiększo-
na o dane na temat dotych-
czasowych przychodów oraz 
dat zawarcia umowy najmu. 
Członkowie Rady intereso-
wali się przypadkiem loka-
torów, których dług wobec 
PSM urósł do przeszło 73 
tysięcy złotych. Spór w są-
dach trwa od lat. W więk-
szości przypadków jednak 
kwoty wyłożone przez spół-
dzielnię na kupno zadłu-
żonego mieszkania zmniej-
szają się.

Następnie Rada zajęła 
się uzgodnieniem odpowie-
dzi dla mieszkańca osiedla 
Bolesława Chrobrego 18. 
Skarżył się on na usterkę 
w instalacji wodnej powodu-
jącą brak ciepłej wody. Usu-
nięcie jej było skomplikowa-

ne, ale sprawa jest już za-
łatwiona. Podobny problem 
występuje w budynku nr 
40, w roku 2019 ma być on 
kompleksowo uregulowany.

Od dwudziestu lat na 
osiedlach zakładano moni-
toring wizyjny. Kamery, w 
zależności od daty instala-
cji, dają obraz różnej jako-
ści. Niektóre nie są już pro-
dukowane i jest problem z 
ich naprawami. Powinny 
sukcesywnie być wymienia-
ne, co wiązałoby się z po-
prawą jakości nagrań. Na 
początek są to 22 zestawy 
kamer, które zostaną za-
montowane do połowy przy-
szłego roku. Rozważane jest 
rozłączenie firmy monito-
rującej obrazy od firmy do-
starczającej sprzęt.

Prezes Krzysztof Wi-
niarz przedstawił opcje do-
tyczące finansowania róż-
nych rodzajów budownic-
twa mieszkań na tzw. bazie 
Boranta: mieszkań lokator-
skich, mieszkań z możliwo-
ścią ich wykupienia lub wła-
snościowych. Oprocentowa-
nie kredytów lokatorskich 
lub komercyjnych różni się, 
co będzie miało wpływ na 
koszty mieszkań i zaro-

bek spółdzielni. Możliwe 
jest też wybudowanie czę-
ści mieszkań lokatorskich a 
części na sprzedaż. Jest też 
możliwość postawienia bu-
dynków na gruntach PSM 
wzdłuż trasy PST na osie-
dlach Władysława Jagiełły 
i Zygmunta Starego, a tak-
że na osiedlu Jana III So-
bieskiego oraz Stefana Ba-
torego.

Przegłosowano także 
uchwałę o odpłatnej służeb-
ności gruntu Spółdzielni na 
osiedlu Bolesława Chrobre-
go, to jest prawa przechodu 
i przejazdu na rzecz osoby 
fizycznej, która zajmuje są-
siadującą działkę. 

Uzgodniono treść odpo-
wiedzi na pismo mieszkań-
ca osiedla Bolesława Śmia-
łego 18.

Po analizie protokołu Ra-
dy Osiedla Stefana Batore-
go z 8 października Zarząd 
PSM poprosił jej przewod-
niczącego o przedstawienie 
dowodów stwierdzeń, który 
tam padły. Członkowie Ra-
dy Nadzorczej po zapozna-
niu się z protokołem także 
oczekują jasnego stanowi-
ska i wyjaśnień w tej spra-
wie. (big)
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Wigilie u dzieci i seniorów
Od kilku lat osiedlowy  klub „Korona” na osiedlu Bole-

sława Śmiałego sprawuje patronat nad Zespołem Placówek 
Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stem-
plewie. Dzieci i seniorzy odwiedzają się, sprawiają sobie 
prezenty. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia są co 

roku okazją do złożenia życzeń. 13 grudnia delegacja klubu 
„Korona” została zaproszona na spotkanie przedświąteczne 
do Stemplewa „Wielką Wigilię Integracyjną”, a 19 grud-
nia dzieci przyjechały na spotkanie wigilijne w „Koronie”.

Fot. – Piotr Zagawa

 Inspirują sąsiadów zielenią

Do tego konkursu nie 
można się zgłosić, ju-
ry konkursowe podczas 
kilkukrotnego obchodu 
osiedla wybiera najbar-
dziej ukwiecone balko-
ny, ogródki i kąciki. Po 
raz szósty na osiedlu 
Bolesława Śmiałego roz-
strzygnięto trwający od 
wiosny do jesieni kon-
kurs „Zielone osiedle 
2018”.

Komisja konkursowa 
w składzie: Urszula Cicha 
(przewodnicząca), Piotr Za-
gawa (zastępca), Grzegorz 
Adamski i Danuta Grudziak 
w kategorii balkonów po-
stanowiła pierwsze miejsce 
przyznać Żanecie i Krzysz-
tofowi Jarockim (bud. 1), 
drugie Władysławowi Ra-
piorowi (bud. 24) a trze-
cie Agnieszce Domachow-
skiej (bud. 15). Wyróżnio-
no też balkony Kazimiery 

Meksa-Wituckiej oraz Lon-
giny Franciszczak. Pierw-
sze miejsce w kategorii 
ogródków przyznano dwóm 
małżeństwom: Krystynie i 
Jackowi Banasiom oraz Ja-
dwidze i Józefowi Matysi-
kom (bud. 11), drugie miej-
sce – Joannie i Zbigniewowi 
Gwiazdowskim (bud. 33) a 
trzecie – Janinie i Ryszardo-
wi Kostrzewskim (bud. 35). 
W kategorii ukwiecony ką-
cik wyróżnienia otrzymali 
Krystyna i Jacek Banasio-
wie oraz Jadwiga i Józef 
Matysikowie.

- Ten konkurs jest jed-
nym z ważniejszych – za-
uważył wiceprezes PSM, 
Michał Tokłowicz. – Po-
prawia wizerunek osiedla, 
a jego uczestnicy są przy-
kładem dobrego działania 
dla innych. Przed rozpoczę-
ciem sezonu wiosennego na 
osiedle również przywiezio-

na zostanie ziemia do kwia-
tów, a może nawet rozdawa-
ne będą sadzonki roślin dla 
chętnych.

- Gratuluję laureatom i 
mam nadzieję, że będą pań-
stwo inspiracją dla sąsia-
dów – powiedział Mariusz 
Talaśka, członek Rady Nad-
zorczej PSM i rady osiedla. 
– Wysiłki i zaangażowanie 
są doceniane, tym bardziej 
że na osiedlu coraz więcej 
mieszkań jest wynajmowa-
nych, co nie sprzyja dbaniu 
o otoczenie.

Przemysław Twardow-
ski, kierownik administra-
cji osiedla dodał, że miniony 
rok był ciężki, samo nic nie 
chciało rosnąć, trzeba było 
roślinom pomagać. Urszula 
Cicha, przewodnicząca ra-
dy osiedla, poprosiła o wię-
cej ziemi w przyszłym roku, 

bo w tym bardzo szybko się 
skończyła.

- To co robimy, robimy z 
przyjemnością, dla nas sa-
mych – podsumowała Ja-
dwiga Matysik, laureatka 
konkursu. – Ale kiedy za-
częły kwitnąć piękne kwia-
ty, sąsiedzi docenili, a nie-
którzy dołączyli do nas. To 
bardzo miłe. Zaapelowała 
też do sąsiadów, by zuży-
tą wodę zamiast do kanali-
zacji, wylewali pod rośliny. 
Zwłaszcza gdy lato będzie 
takie suche jak w 2018 r.

Na zakończenie spotka-
nia wystąpili Ewelina Raj-
chel i Piotr Kałużny. Za-
prezentowali znane utwo-
ry muzyczne z dwudziesto-
lecia międzywojennego, nie 
zabrakło też piosenek świą-
tecznych. (big)

Fot. – Piotr Zagawa
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Medalowe dzie wczyny

Drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej na Pu-
charze Polski Juniorek zajęła piękniejsza część KS 
Sobieski Poznań. Zawody rozegrane w Solcu Kujaw-
skim w dniach 23-25 listopada były ostatnim spraw-
dzianem w kończącym się roku kalendarzowym dla 
zapaśniczek z całej Polski.

W tym gronie bezkonkurencyjna okazała się Weroni-
ka Szukała, która w kat. 76 kg wygrała wszystkie swoje 
walki i zajęła pierwsze miejsce. Pozostałe dziewczyny też 
dzielnie walczyły i zdobyły trzy medale. Ada Adaszek w 
kat. 76 kg – trzecie miejsce, Aleksandra Kaźmierczak w 
kat. 62 kg – trzecie miejsce oraz Maja Niedzielska w kat. 
50 kg – również trzecie miejsce.

Andrzej Slabęcki
Fot. – Andrzej Erbert

Młodziczki też rządzą
Dwa medale wywalczyły zawodniczki KS Sobieski Po-

znań na rozgrywanych od 9 do 11 listopada w Bielawie 
Mistrzostwach Polski Młodziczek.

Srebrny medal i drugie miejsce zajęła Maja Kmiecik 
w kat. 33 kg, która dopiero w finale przegrała swój poje-
dynek. Brązowy medal przypadł Wiktorii Jagodzińskiej w 
kat. 39 kg. Podopieczne Andrzeja Erberta na koniec se-
zonu potwierdziły wysoką formę, po raz kolejny zajmując 
miejsce na podium. Andrzej Słabęcki

Drużynowe na Radzynach
We wrześniu wędkarze w koła Chrobry spotkali się 

nad brzegami zalewu Radzyny Duże, by rozegrać to-
warzyskie zawody wędkarskie. Tym razem były to za-
wody drużynowe.

Goszczono drużyny z innych kół PZW. Na starcie stanę-
ło 12 drużyn (36 wędkarzy). Łowiono metodą spławikowo-grun-
tową na dwie wędki. Ryby z początku niezbyt chętnie brały, 
ale wraz z upływem czasu coraz liczniej meldowały się na 
hakach wędkarzy. Były to głównie leszczyki, krąpie i płotecz-
ki, ale Piotrowi Pietrzakowi z teamu Grube Ryby trafił się 
40-centymetrowy lin – największa ryba zawodów.

 Pierwsze miejsce zajęli Ziomale II z Borku koło Gosty-
nia, drugie Stare Grzyby z koła Chrobry, trzecie Grube Ry-
by z Jarocina. 

Widać wyraźnie, że zaproszeni goście przetrzepali nam 
skórę. Piątkowianie mają nadzieję, że w przyszłości będzie 
lepiej. Zbigniew Jędrys

Fot. – Eugeniusz Szaj

Zapasy w każdej szkole

Na osiedlu Stefana 
Batorego w Szkole Pod-
stawowej nr 67 już od 
września odbywają się 
zajęcia w ramach akcji 
Zapasy w każdej szkole.

Celem projektu jest 
pokazanie najmłodszym 
uczniom korzyści wynikają-
cych z uprawiania tego jed-
nego z najstarszych sportów 

olimpijskich. Akcję wspiera Polski Związek Zapaśniczy i 
Ministerstwo Sportu i Turystyki .

W pierwszym okresie zajęć młodzi adepci poznają pod-
stawowe chwyty i techniki zapaśnicze. Nacisk kładziony 
jest na ruch i rekreację sportową. W ramach zajęć odbył 
się turniej w mocowaniu i każdy otrzymał pamiątkowy dy-
plom i medal, który ufundowała Poznańska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa.

Tekst i fot:
Andrzej Słabęcki

Ferie z PSM na sportowo
Ferie zimowe w tym roku rozpoczynają się 14 

stycznia. Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
wraz ze szkołami przygotowała dla pozostających 
w mieście dzieci ciekawą ofertę.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na osiedlu Wła-
dysława Łokietka zajęcia odbywać się będą przez całe dwa 
tygodnie od poniedziałku do piątku. Od 14 do 18 stycz-
nia w godz. 9-11 dzieci będą mogły pograć w koszykówkę, 
a w godz. 11-13 odbywać się będą zajęcia sportowo-rekre-
acyjne. Od 21 do 25 stycznia od godz. 9 do 13 można bę-
dzie uczestniczyć w zajęciach.

W Szkole Podstawowej nr 34 na osiedlu Bolesława 
Śmiałego przez dwa tygodnie w godz. 10-14 odbywać się 
będą Piłkarskie ferie z PSM. Poprowadzi je trener piłki 
nożnej Krzysztof Rex.

Na osiedlu Stefana Batorego Szkoła Podstawowa nr 
67 czynna będzie tylko w pierwszym tygodniu ferii, czyli 
od 14 do 18 stycznia. W godz. 9-13 będzie można pograć 
w tenisa stołowego oraz uczestniczyć w zajęciach sporto-
wo-rekreacyjnych.

Klub Sportowy Sobieski Poznań wraz z Sekcją Sportu 
PSM zapraszają też na zajęcia sportowo-rekreacyjne przez 
dwa tygodnie zimowych ferii. Od poniedziałku do piątku 
w godz. od 9.30 do 13.30 w hali sportowej i siłowni klubu 
pod okiem instruktorów będzie można potrenować także 
mocowanie. Oprócz aktywności w salach treningowych or-
ganizatorzy planują także wyjście do kina, do meteorytów 
na Morasku i na Termy Maltańskie. (op-as) 



ECHO 1/282 (XXII) 11

  

 Głos trojga radnych
Modernizacja, ale jaka i za co

Spoglądając na nasze osiedla nie sposób nie wi-
dzieć naszych bloków. Jest ich sporo i zasadniczo 
różnią się między sobą wyglądem i infrastrukturą do-
okoła. Na Piątkowie budynki zwracające uwagę swo-
ją atrakcyjnością z reguły administrowane są przez 
niezależne wspólnoty mieszkaniowe.

Uważny mieszkaniec, przechadzając się po osiedlu, do-
strzec może jednak nie tylko zmieniające się pory roku, 
ale także oznaki upływającego czasu, który nie oszczędza 
również wyglądu oraz stanu technicznego naszych bloków. 
Na pewno nieraz bezwiednie większość mieszkańców oce-
nia i komentuje architektoniczną rzeczywistość wokół sie-
bie... ale na tym się kończy, bo wiemy, że nad wszystkim 
czuwają poszczególne administracje osiedli w ramach PSM.

Troje radnych z osiedla Stefana Batorego: Małgorzata 
Chełkowska – Dorna, nauczyciel akademicki, mediator w 
sprawach sądowych i pozasądowych oraz przedsiębiorca, 
Karolina Wójcicka, z zawodu i zamiłowania ekonomistka 
pracująca w jednej z największych polskich firm, Jacek 
Walczak, inżynier budownictwa, postanowili połączyć siły, 
aby spróbować dokonać zmian na osiedlu Stefana Batore-
go. Zawodowo pracują w różnych branżach, co daje całej 
trójce szeroki zakres kompetencji i pozwala spojrzeć na 
problemy osiedla z różnych perspektyw. Zwracają uwagę 
na problemy przez wielu pomijane.

Co proponują, jakie zmiany – konkretnie rewitalizację 
starszych bloków na osiedlu Stefana Batorego, polegającą 
nie tylko na odnowieniu elewacji i poprawieniu estetyki, 
ale również polepszeniu stanu technicznego. Na tego typu 
działania potrzebne są fundusze i okazało się, że można je 
pozyskać ze środków unijnych, w ramach programu Jes-
sica2, który oferuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Pod-
jęte działania powinny być kompleksowe przy uwzględnie-
niu i zadbaniu o wspólną przestrzeń mieszkalno-bytową, 
w tym tereny zielone.

Projekt Jessica2 daje możliwość nie tylko wykonania re-
montów loggii (balkonów), ale również robót związanych 
z elewacjami oraz pozostałych prac zabezpieczających, któ-
re staną się konieczne w najbliższych latach (wymiana ob-
róbek blacharskich na dachach, rynien). Program uwzględ-
nia podniesienie efektywności energetycznej budynków 
poprzez nałożenie warstw termoizolacyjnych na ścianach 
i w stropodachach budynków, co w końcowej fazie przeło-
ży się na zmniejszenie wydatków na ogrzewanie mieszkań 
w tzw. starszej części osiedla Batorego. Kompleksowa mo-
dernizacja wyeliminuje koszty przyszłych remontów (np. za-
bezpieczenia styków elementów żelbetowych przed postępu-
jącą korozją). Pozostawienie na kolejne lata warstw osłono-
wych „wielkiej płyty” bez gruntownego remontu naraża bu-
dynki na pogłębianie się ubytków i częste doraźne remon-
ty interwencyjne, które są często zgłaszane administracji.

Program Jessica2 jest najkorzystniejszym rozwiązaniem 
finansowym dla spółdzielni mieszkaniowych spośród do-
stępnych obecnie na rynku. Dofinansowanie unijne reduku-
je koszty inwestycji o ok. 35-40 proc. w stosunku do zacią-
ganych komercyjnych kredytów termomodernizacyjnych, 
z których korzystają teraz spółdzielnie. Powodem tego jest 
to, że pożyczka w unijnym programie Jessica2 nie zawie-
ra dodatkowych opłat związanych z udzieleniem finanso-
wania, oprocentowanie jest stałe i niskie przez cały okres 
trwania pożyczki. Konkurencyjne rozwiązania finansowe 
poza zmiennym oprocentowaniem i wysoką marżą zawie-
rają rozbudowaną tabelę opłat i prowizji. Więcej na ten 
temat korzyści płynących z unijnego programu Jessica2 
można przeczytać na stronie internetowej Banku Gospo-
darstwa Krajowego https://www.bgk.pl/fundusze-i-progra-
my/jessica-2/

Radni przedstawili swoją propozycję zarządowi spółdziel-
ni mieszkaniowej i wspólnie z kierownikiem administracji 
oraz zastępcą prezesa Zarządu PSM, Michałem Tokłowiczem 
odbyli spotkanie z przedstawicielem Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Radni uczestniczyli wspólnie z uprawnionym ar-
chitektem w opracowaniu koncepcji projektowej dla osiedla, 
przygotowali wymagane dokumenty, przekazali do Zarządu 
spółdzielni, by za jego pośrednictwem trafiły do odpowied-
nich urzędów. Dalsze decyzje zależeć będą od głosu miesz-
kańców osiedla Batorego, czy chcą takowych zmian, czy 
nie. Odbędą się konsultacje z mieszkańcami budynku nr 3 
na osiedlu Stefana Batorego (termin jest uzgadniany). Zo-
stanie przedstawiony plan modernizacji budynków i zmian.

Radni liczą na pomysły mieszkańców. Od wyniku kon-
sultacji zależeć będą dalsze wspólne działania.

Obecnie zagwarantowanie komfortu cieplnego staje się 
jedną z podstawowych potrzeb mieszkańców każdego bu-
dynku czy mieszkania. Coraz częściej mieszkańcy zwraca-
ją uwagę na koszty ogrzewania podczas planowania budże-
tu domowego. Duży wpływ na takie zachowanie ma sukce-
sywny wzrost cen energii i paliw. Poniższy wykres przed-
stawia wyniki z przeprowadzonego badania opinii spo-
łecznej na temat sposobu na obniżenie kosztów ogrzewa-
nia. Spośród zapytanych osób, ok 14 proc. odpowiedziało 
bez wahania, że rozwiązaniem może być opóźnienie sezo-
nu grzewczego. Docieplanie budynku znalazło się dopiero 
na szóstym miejscu. Badania pokazały, że częściej myśli-
my o przejściowych i tymczasowych rozwiązaniach takich 
jak zmiana przyzwyczajeń lub inne wykorzystanie posiada-
nych przedmiotów mających wpływ na utrzymanie ciepła 
w mieszkaniu, np. rolet, żaluzji, zmiana nastaw regulatora 
niż o realnych przyczynach uciekania ciepła z mieszkania.

Małgorzata Chełkowska-Dorna
Jacek Walczak 

Karolina Wójcicka

Powyżej jedna z koncepcji architektonicznych dla budynku nr 3 na os. 
Stefana Batorego, jaka zostanie konsultowana z mieszkańcami
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Prosto z miasta 

Chorobowe na hulajnogach
Za nami kolejna dobra 

zmiana, bo ani się obejrzeli-
śmy, jak zmieniliśmy całkiem 
już zużyty stary rok na nowy. 
Prawdziwa nówka, nie śmi-
gana ani przebijana. W ta-
kim roku to się dopiero bę-
dzie żyło. Już było dobrze, ale 
teraz to już będzie luksus z 
komfortem. Miłą okołoświą-
teczną atmosferę związaną z 
tą dobrą zmianą roku psują 
jednak napływające zewsząd 
informacje o pogarszającym 
się stanie zdrowia społeczeń-
stwa. Zagrożeniem nie są jed-
nak wcale przypadki odry czy 
innych chorób spowodowa-
nych smogiem, lecz szalejące 
po całym kraju epidemie za-
wodowe. Zaczęło się od psiej 
grypy, która objęła policjan-
tów i to akurat w dniach 
szczególnego zapotrzebowa-
nia na ich służbę. Masowe 
zwolnienia lekarskie sprawi-
ły, że wnet dostali co chcieli.

H H H
Chorobowy sukces po-

licjantów zachęcił kolejne 
grupy zawodowe do maso-
wego pójścia w ich ślady. 
Epidemie ogarnęły pracow-

ników sądów, a oznaki bo-
leści wykazują już nauczycie-
le, którzy straszą, że w ra-
zie niespełnienia ich postula-
tów rozchorują się w okre-
sie matur. Zbiorowe choro-
wanie okazuje się znacznie 
przyjemniejszą formą walki 
o swe prawa i podwyżki niż 
dotychczas powszechnie sto-
sowane strajki głodowe. Na 
L-4 można przecież wypocząć 
i zadbać o zdrowie, a na-
wet zrobić porządki czy ma-
ły remont w domu, no i ma 
się jeszcze poczucie walki w 
słusznej sprawie. Na szybką 
poprawę stanu zdrowia pol-
skiego społeczeństwa trudno 
więc raczej liczyć. Skutecz-
nym lekarstwem na te coraz 
powszechniejsze dolegliwości 
mogłyby być jedynie podwyż-
ki. I to płac, a nie cen.

H H H
Choroby omijają jedynie 

rolników. Ale ich dolegli-
wościami od dawna mało 
kto się przejmował. Dlate-
go w trosce o własne zdro-
wie i dochody wychodzą oni 
blokować autostrady. Może 
jednak lepiej żeby zamiast 

utrudniać życie innym też 
poszli na chorobowe?

H H H
Poznaniaków w Poznaniu 

ubywa, za to przybywa samo-
chodów. Ze statystyk wynika, 
że liczba aut zarejestrowanych 
w mieście przewyższyła już 
znacznie liczbę mieszkańców. 
O prawdziwości tych wyliczeń 
każdy przekonuje się na wła-
snej skórze, próbując w godzi-
nach szczytu przejechać przez 
miasto. Budowa arterii ko-
munikacyjnych ogranicza się 
zwykle do obietnic, natomiast 
przekonywanie poznaniaków 
by masowo przesiadali się na 
rowery lub do środków komu-
nikacji miejskiej nie przynosi 
większych rezultatów. Pojaz-
dów jest na ulicach coraz wię-
cej i jeździ się nimi po mieście 
coraz trudniej. Ale to już ta-
ka prawidłowość – im więk-
sze miasto, tym i korki muszą 
być większe.

H H H
Kolejnym sposobem na 

rozwiązanie komunikacyj-
nych problemów Poznania 
mają być elektryczne hulaj-
nogi, wypożyczane na minuty. 

Po autach, rowerach i skute-
rach to kolejne mechaniczne 
pojazdy, które można wypo-
życzyć i dojechać dokąd się 
chciało. Za bardzo nie wia-
domo, czy hulajnogami moż-
na jeździć po ulicach, chod-
nikach czy może ścieżkach 
rowerowych. Ale kto by tam 
zaprzątał sobie głowę takimi 
drobiazgami. Hulaj dusza na 
hulajnogach. Można na nich 
śmigać a potem je porzucić i 
niech się inni martwią o ich 
uprzątnięcie.

H H H
Zdaje się, że prezydent 

miasta wyszedł naprzeciw 
oczekiwaniom wielu pozna-
niaków niezadowolonych z 
tego co się dzieje w mieście i 
zainteresowanych zaprosił na 
własny trening bokserski. W 
ringu będzie można zdrowo 
przyłożyć prezydentowi. Chęt-
ni muszą jednak pamiętać, że 
ten niegdyś zapalony cyklista 
ostatnio preferuje sporty wal-
ki i niedawno sparował z za-
wodowymi bokserami. No, a 
przede wszystkim jak każdy 
urzędnik – może oddać.

WIST

  

Wokół Piątkowa

Pierwszy prezydent
Od 1974 roku na granicy 

Poznania z gminą Suchy Las 
– a więc w północnej części 
Piątkowa, zbudowano Wia-
dukt Obornicki. W 2001 roku 
obiekt został rozebrany, a w 
to miejsce w dwa lata później 
zbudowano podwieszany wia-
dukt o oryginalnej konstruk-
cji. Patronem obiektu jest 
pierwszy prezydent odrodzo-
nej Rzeczypospolitej, Gabriel 
Narutowicz.

Urodził się 17 marca 1862 
w Telszach na Litwie; jego oj-
ciec był uczestnikiem powsta-
nia styczniowego. Ukończył 
gimnazjum w Lipawie, a po-
tem podjął studia na Uniwer-
sytecie w Petersburgu. Osta-
tecznie jednak w latach 1887-
1891 studiował na Politech-
nice w Zurychu. Związany z 
polskim ruchem narodowym, 
miał zamkniętą powrotną dro-
gę w rodzinne strony. Po stu-
diach osiadł więc na stałe w 
Szwajcarii. Karierę rozpoczął 
od pracy w biurze budowy 
kolei żelaznej w Sankt Gal-
len. Szybko stał się znany ja-
ko uzdolniony inżynier i kon-

struktor, zyskał też sławę jako 
pionier elektryfikacji Szwaj-
carii. Kierował m.in. budową 
wielu hydroelektrowni w Eu-
ropie Zachodniej a jego naj-
większym dziełem była elek-
trownia w Mühlenbergu pod 
Bernem. W 1907 roku został 
profesorem w katedrze bu-
downictwa wodnego na Poli-
technice w Zurychu. W 1896 
roku jego prace zostały nagro-
dzone na Wystawie Światowej 
w Paryżu.

Po wybuchu wojny świa-
towej uczestniczył w pracach 
Szwajcarskiego Komitetu Ge-
neralnego Pomocy Ofiarom 
Wojny w Polsce. Stopniowo 
zbliżył się do koncepcji reali-
zowanych przez Józefa Piłsud-
skiego. We wrześniu 1919 ro-
ku, na zaproszenie polskiego 
rządu, przybył do kraju, gdzie 
aktywnie zaangażował się w 
odbudowę odrodzonego pań-
stwa polskiego. 23 czerwca 
1920 objął tekę ministra robót 
publicznych w rządzie Włady-
sława Grabskiego, a potem w 
rządzie Wincentego Witosa 
i Antoniego Ponikowskiego. 

Zajmował się badaniem bie-
gu Wisły na odcinku od War-
szawy do Modlina i podejmo-
wał prace w sprawie regulacji 
rzeki, nadzorował też prace 
nad budową hydroelektrowni 
w Porąbce na Sole.

Stopniowo zajmował coraz 
ważniejsze stanowiska w rzą-
dzie. Od końca czerwca 1922 
r. był ministrem spraw zagra-
nicznych w gabinetach Artura 
Śliwińskiego oraz Juliana No-
waka. W grudniu został wysu-
nięty do kandydowania na sta-
nowisko prezydenta Rzeczy-
pospolitej. Propozycję przyjął, 
choć nie bez oporów. Wkrótce 
dostał się w wir prowadzonej 
bezpardonowo walki politycz-
nej, w wyniku kolejnych gło-
sowań stanął do rywalizacji z 
kandydatem prawicy, hrabią 
Maurycym Zamoyskim. Osta-
tecznie wygrał, głosami lewi-
cy i mniejszości narodowych, 
co stało się kamieniem obrazy 
dla prawicy. Przeciwko Naru-
towiczowi rozpętano brutalną 
propagandę zohydzającą jego 
osobę, na ulicach Warszawy 
dochodziło do gorszących in-

cydentów, zaciekłość politycz-
na sięgała apogeum. Sam pre-
zydent nominat otrzymywał li-
sty z pogróżkami.

Uroczystość zaprzysięże-
nia Gabriela Narutowicza na 
prezydenta odbyła się 11 grud-
nia 1922 roku. Trzy dni póź-
niej oficjalnie objął swój urząd. 
Jednak wytworzona atmosfe-
ra doprowadziła do tragedii: 
16 grudnia 1922 roku pierw-
szy prezydent odrodzonej Rze-
czypospolitej został zamordo-
wany w gmachu Zachęty w 
Warszawie przez Eligiusza 
Niewiadomskiego. Zbrodnia 
ta była szokiem dla opinii pu-
blicznej i położyła się głębo-
kim cieniem na partiach pra-
wicowych działających w Pol-
sce. Pogrzeb Gabriela Naru-
towicza 19 grudnia był wiel-
ką manifestacją mieszkańców 
stolicy.

Gabriel Narutowicz był 
wybitnym uczonym, szlachet-
nym człowiekiem, wolnomu-
larzem. Spoczywa w podzie-
miach katedry św. Jana w 
Warszawie.

Marek Rezler
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KLUB LITERACKI

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY
8 I 2019 o godz. 18 (wtorek) Nowe książki w Klubie:  Łucja 
Dudzińska – „Wykrzesać ogień. Taki stan” (Stypendium 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego), Joanna Pełka-
-Śmiełowska – „Przeciwległe żebro”. 

22 I 2019 o godz. 18 (wtorek) Czytamy Mistrza – Konstan-
ty I. Gałczyński – sceny Teatrzyku „Zielona Gęś”, wiersze. 
Warsztaty klubowe – prosimy o teksty własne do omówie-
nia, rozmowy (ksero egzemplarzy dla uczestników).

5 II 2019 o godz. 18 (wtorek) Prezentacja książek: Anna 
Landzwójczak – „Bezszelestnie”, Maria M. Pocgaj – „Mój 
lapoński sen”. Omówienie Danuta E. Dachtera.

19 II 2019 o godz. 18 (wtorek) Prozą i wierszem: Jolan-
ta Szwarc – „Między wczoraj a dzisiaj”, Stanisław Szwarc 
„Tańce do końca”.Recenzje Barbara Kęcińska-Lempka 
i Jerzy Grupiński.

Zapraszamy do publikacji w „Protokole Kulturalnym”. 
Spotkania w „Dąbrówce” prowadzi Jerzy Grupiński. 

Pocałunek sprzed lat
Liliana Bening od 

niedawna uczestniczy w 
spotkaniach Klubu Lite-
rackiego „Dąbrówka”. 
Otworzyła szufladę, 
znalazła w niej swe pa-
nieńskie wiersze i wró-
ciła, po latach, do pisa-
nia. Ukończyła I Liceum 
Ogólnokształcące w Po-
znaniu. Pracowała w 
różnych zawodach: go-
niec, telefonistka, księ-
gowa. Pomaga córce 
w prowadzeniu domu, 
opiekuje się wnukami. 
Jej wiersze, nasycone 
liryzmem, zwracają się 
do serca czytelnika.

Chwila
Pewnego razu, 
gdy dzień stawał się…
powoli otwarłam oczy
i w zdumieniu zrozumiałam to wszystko
co było dla mnie.

***
A kiedy już płakać przestanę,
kiedy się wszystko wypali,
to kim wtedy będę?
Kiedy ogrom cierpienia,
zapragnie wytchnienia?

Czy będzie mi już wszystko jedno?

Oddajmy głos poetce, która wspomina: Odnalazłam 
gdzieś moje pierwsze próby. Niewiele z tego zostało, ale za-
pragnęłam przywrócić mój flirt z poezją, gdyż mam jedno 
nieśmiałe marzenie – aby móc pisać dla ludzi. Wśród kil-
ku znanych mi osób, moje pisanie się podoba, próbuję coś 
z tym zrobić… Wzięłam udział w XI Ogólnopolskim Kon-
kursie Poetyckim „O Laur Błękitnej Narwi” i w III Kon-
kursie Poetyckim im. Kamili Stabach.

Ono
…Kiedy przedziera się przez chmury,
swym pierwszym budzącym się promykiem,
który przedostając się szybą okna,
łaskocze Cię po nosie,
zachęca do przeżycia kolejnego dnia.
Wtedy otwierasz oczy i wiesz, że jest,
że wzeszło po nocy. 

Liliana Bening interesuje się muzyką, lubi tańczyć, śpie-
wać. Chętnie recytuje wiersze różnych autorów, szczegól-
nie Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, także Ada-
ma Mickiewicza. Wierna w przyjaźni – deklaruje… Chęt-
nie uczęszcza na nasze warsztaty i spotkania z autorami. 
Marzy, by jej wiersze były czytane, lubiane.

***
…A on wciąż trwa.
Ten pocałunek sprzed lat.
W pamięci jak żywy
obraz prawdziwy
niezatarty, niezapomniany.
Wciąż go przywracam.
Jak Ty dziś… Nie wiem…
Jestem niepodobna do siebie.

Zapraszamy do publikacji, warsztaty w ramach zajęć 
Klubu Literackiego „Dąbrówka”. Jest tu szansa na omó-
wienie, konsultację tekstów. Organizujemy spotkania z au-
torami, konkursy, turnieje, wieczory prób literackich. Klub 
wydaje biuletyn „Protokół Kulturalny”.

Jerzy Grupiński
opiekun Klubu Literackiego „Dąbrówka”

Browar pod nosem

Taką nazwę nosi sklep na osiedlu Jana III So-
bieskiego 30. Od pewnego czasu przebranżowił się i 
obecnie oferuje setki rodzajów piwa. Od najtańszych 
po takie za 150 zł za butelkę (jak niektóre na zdję-
ciu). A nawet bez ograniczeń cenowych.

Są piwa polskie, rzemieślnicze, z małych i dużych bro-
warów. A z zagranicznych, to trudno wymienić kraje, z 
których piwa nie było w sprzedaży. Nawet z Nowej Zelan-
dii i USA, o europejskich nie wspominając.

– Klienci znają już nasz sklep, przyjeżdżają nawet spod 
Poznania – mówi Sebastian Kłos. – Każde piwo ma inny 
smak, schodzą bardzo szybko. Powodzeniem cieszą się też 
rodzime wina, których mamy duży wybór. (maja) 
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Krzyżówka
z Echem

Rozwiązanie krzyżów-
ki z poprzedniego numeru 
brzmiało: Nasza mała ojczy-
zna.

BARAN (21.03 - 20.04). Świąteczny czas jakoś przepynkałeś, chociaż 
nachapałeś się wew robocie i chałupie za dwóch, ale zaś teraz z kabzą pełną 
bejmów będziesz se mógł lofrować po cołkim świecie.

BYK (21.04 - 21.05). Szykują ci się fest bibki oraz insze spotkania 
towarzyskie. Ale zaś lepiej uwożej na różne berbeluchy i zbytnio się przed 
wiarą nie staluj, bo se jeszcze poruty narobisz.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Rajza zez famułą abo starą eką do ciepłych 
krajów przyniesie nowe znajomości i fest pomysły. Ale zaś uwożej, byś na 
tych balangach za wiela zdrowia i bejmów nie przenorał.

RAK (22.06 - 22.07). Od nowego roku warto zaprowadzić nowe porzundki 
wew chałupie. Zadbaj o cołką famułą i wybierz się ze szczunami i kejtrem 
do marketu albo na jakie słodkie.

LEW (23.07 - 22.08). Przestań się borchać i brynczeć na szczunów 
i kumpli. Wspólny wygib na narty będzie cołkiem fest. Ino uwożej, by nie 
narobić se jakiej poruty i zdrowia nie przenorać.

PANNA (23.08 - 22.09). Wew nowym roku skapną ci fest propozycje 
nowej roboty abo inszego interesu. Bez żodnego stalowania się korzystaj 
z okazji, sukces murowany i sporo bejmów w kabzie.

WAGA (23.09 - 22.10). Wew robocie znów się szykują fest reformy. Ale 
zaś miej na to rułę. Daj se luz i zamiast cięgiem szporać, lajsnij se nowy 
dyrdon abo pojedź bachać się w ciepłych morzach.

SKORPION (23.10 - 22.11). Zez famułą zawsze warto dobrze żyć. 
Przestań więc cięgiem bręczeć, zwłaszcza że wspólne balowanie i blubranie 
będzie wszystkim plożyć, zwłaszcza gzubom.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Jakoś ten długachny karnawał trza będzie 
przepynkać. Ale zaś jak się ze szwungiem weźmiesz do roboty i trochę 
pochapiesz, to wnet uzorgujesz wuchtę bejmów.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Od glapienia się wew telewizor 
i politykowania daj se lepiej luz, bo jeszcze zez tych nerwów w jakie 
choróbsko wpadniesz. Całkiem spokojnie trochę se ponygusuj.

WODNIK (21.01 - 20.02). Nie warto się borchać na starą wiarę. Wspólny 
karnawałowy wygib, lofrowanie i blubranie będą ci plożyć. Ale zaś nie daj 
się przekabacić i bejmów na bele co nie wydawaj.

RYBY (21.02 - 20.03). Bez to zimnisko na dworze ino byś nygusował wew 
chałupie i glapił się w telenowele abo insze tablety. Zamiast tyle barłożyć 
lepiej zabierz się do chapania i zorgowania bejmów.

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. 
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Gwiazdy mówią... po naszymu  

Krzyżówka nr 1

HUMORKI
- Wiesz, Rafał prawie mi 

się wczoraj oświadczył.
- Jak to prawie?
- No, na 50 procent.
- Czemu na 50 procent?
- Zapytał: - Wyjdziesz?

H H H

Rosyjski oligarcha zwie-
dza Luwr.

Przewodnik:
- No i jak się panu podoba?
- Ładnie. Skromnie, ale 

ładnie.
H H H

- Tatusiu, czy to prawda, 
że w niektórych krajach Afry-
ki mężczyzna nie zna swojej 
żony do czasu aż się z nią 
ożeni?

- To się dzieje w każdym 
kraju, synu…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16



  1 Haliny, Mariana
  2 Juliana, Urbana 
  3 Anatola, Tomasza 
  4 Teodora, El¿biety 
  5 Karoliny, Antoniego 
  6 Dominiki, £ucji 
  7 Cyryla, Metodego 
  8 El¿biety, Eugeniusza 
  9 Weroniki, Zenona 
 10 Olafa, Filipa 
 11 Benedykta, Olgi 
 12 Jana, Brunona 
 13 Andrzeja, Kingi 
 14 Kamila, Bonawentury 
 15 W³odzimierza, Henryka 
 16 Marii, Benedykta 
 17 Jadwigi, Bogdana 
 18 Kamila, Szymona 
 19 Wincentego, Marcina 
 20 Czes³awa, Ma³gorzaty 
 21 Daniela, Wawrzyñca 
 22 Marii, Magdaleny 
 23 Brygidy, Apolinarego
 24 Kingi, Krystyny 
 25 Krzysztofa, Jakuba 
 26 Anny, Joachima 
 27 Julii, Natalii 
 28 Wiktora, Walentego 
 29 Marty, Olafa 
 30 Piotra, Ludmi³y 
 31 Ignacego, Heleny
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  1 Alfonsa, Juliana 
  2 Euzebiusza, Gustawa 
  3 Nikodema, Lidii 
  4 Dominika, Protazego 
  5 Mariana, Oswalda
  6 S³awy, Jakuba 
  7 Sykstusa, Donaty 
  8 Cypriana, Dominika 
  9 Ryszarda, Romana 
 10 Borysa, Wawrzyñca 
 11 Zuzanny, W³odzimierza 
 12 Klary, Lecha 
 13 Diany, Hipolita 
 14 Alfreda, Maksymiliana  
 15 Marii, WNIEBOWZIÊCIE NMP
 16 Stefana, Rocha  
 17 Jacka, Julianny 
 18 Heleny, Ilony 
 19 Boles³awa, Jana 
 20 Bernarda, Sobies³awa 
 21 Joanny, Piusa 
 22 Cezarego, Zygfryda 
 23 Ró¿y, Filipa 
 24 Bart³omieja, Jerzego
 25 Józefa, Ludwika 
 26 Marii, Zefiryny 
 27 Moniki, Cezarego 
 28 Patrycji, Augustyna 
 29 Sabiny, Jana 
 30 Feliksa, Ma³gorzaty 
 31 Bohdana, Rajmunda
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sierpieñ
  1 Bronis³awy, Idziego
  2 Juliana, Stefana 
  3 Izabeli, Grzegorza 
  4 Ró¿y, Rozalii 
  5 Doroty, Teodora 
  6 Beaty, Eugeniusza 
  7 Reginy, Melchiora 
  8 Marii, Adrianny 
  9 Piotra, Sergiusza 
 10 £ukasza, Miko³aja 
 11 Jacka, Piotra 
 12 Marii, Gwidona 
 13 Jana, Eugenii 
 14 Bernarda, Cypriana   
 15 Albiny, Nikodema 
 16 Korneliusza, Cypriana 
 17 Roberta, Justyny 
 18 Stefanii, Ireny 
 19 Teodora, Januarego 
 20 Eustachego, Euzebii 
 21 Hipolita, Mateusza  
 22 Maurycego, Tomasza  
 23 Tekli, Bogus³awa
 24 Gerarda, Teodora 
 25 W³adys³awa, Aurelii 
 26 Kosmy, Damiana 
 27 Wincentego, Justyny  
 28 Wac³awa, Marka 
 29 Micha³a, Gabriela
 30 Hieronima, Felicji 
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  1 Konrada, WSZYSTKICH ŒWIÊTYCH
  2 Bohdana, Tomasza, ZADUSZKI 
  3 Sylwii, Marcina 
  4 Karola, Olgierda 
  5 El¿biety, S³awomira 
  6 Feliksa, Leonarda 
  7 Antoniego, Ernesta 
  8 Seweryna, Bogdana 
  9 Ludwika, Aleksandra 
 10 Leona, Ludomira 
 11 Marcina, ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI
 12 Renaty, Witolda 
 13 Benedykta, Stanis³awa 
 14 Emila, Wawrzyñca 
 15 Alberta, Leopolda  
 16 Gertrudy, Edmunda 
 17 El¿biety, Grzegorza 
 18 Romana, Karoliny 
 19 Salomei, Seweryna 
 20 Feliksa, Anatola 
 21 Janusza, Konrada 
 22 Cecylii, Marka 
 23 Adeli, Klemensa
 24 Flory, Jana 
 25 Katarzyny, Erazma 
 26 Konrada, Sylwestra 
 27 Waleriana, Wergiliusza 
 28 Zdzis³awa, Stefana 
 29 B³a¿eja, Saturnina 
 30 Andrzeja, Justyny
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  1 Natalii, Edmunda 
  2 Pauliny, Balbiny 
  3 Franciszka, Kasjana 
  4 Barbary, Jana 
  5 Sabiny, Krystyny 
  6 Miko³aja, Emiliana
  7 Ambro¿ego, Marcina 
  8 Marii, Klemensa 
  9 Leokadii, Wies³awa 
 10 Julii, Bogdana 
 11 Daniela, Waldemara 
 12 Aleksandra, Joanny 
 13 £ucji, Otylii 
 14 Alfreda, Jana 
 15 Celiny, Waleriana 
 16 Albiny, Zdzis³awa 
 17 £azarza, Olimpii 
 18 Bogus³awa, Gracjana 
 19 Dariusza, Gabrieli 
 20 Bogumi³a, Dominika 
 21 Tomasza, Piotra
 22 Honoraty, Zenona 
 23 Ma³gorzaty, Wiktorii 
 24 Adama, Ewy, WIGILIA 
 25 Piotra, BO¯E NARODZENIE 
 26 Szczepana, BO¯E NARODZENIE
 27 Jana, Cezarego  
 28 Teofili, Antoniego 
 29 Tomasza, Dominika 
 30 Eugeniusza, Seweryna 
 31 Sylwestra, Melanii 
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grudzieñ

  1 Antoniny, Albina
  2 Heleny, Paw³a 
  3 Kunegundy, Tycjana 
  4 Kazimierza, Eugeniusza 
  5 Adriana, Fryderyka
  6 Ró¿y, Wiktora, POPIELEC 
  7 Perpetuy, Felicyty 
  8 Jana, Beaty, DZIEŃ KOBIET 
  9 Franciszki, Brunona 
 10 Cypriana, Marcelego 
 11 Konstantego, Benedykta 
 12 Bernarda, Alojzego 
 13 Bo¿eny, Krystyny 
 14 Matyldy, Leona 
 15 Ludwiki, Klemensa 
 16 Izabeli, Hilarego 
 17 Zbigniewa, Patryka 
 18 Cyryla, Edwarda 
 19 Bogdana, Józefa 
 20 Klaudii, Maurycego
 21 Benedykta, Lubomira
 22 Katarzyny, Bogus³awa 
 23 Pelagii, Feliksa 
 24 Gabriela, Marka 
 25 Marii, Marioli, 
 26 Emanuela, Teodora 
 27 Lidii, Ernesta
 28 Anieli, Jana
 29 Wiktoryna, Eustachego 
 30 Jana, Amelii
 31 Balbiny, Kornelii
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  1 Gra¿yny, Zbigniewa, PRIMA APRILIS
  2 Franciszka, Teodozji
  3 Ryszarda, Sylwestra 
  4 Izydora, Wac³awa 
  5 Ireny, Wincentego
  6 Celestyna, Wilhelma
  7 Jana, Rufina 
  8 Maksyma, Seweryna 
  9 Dominika, Marii,
 10 Makarego, Micha³a 
 11 Filipa, Leona, 
 12 Juliana, Zenona 
 13 Przemys³awa, Idy
 14 Waleriana, Justyny 
 15 Teodora, Anastazji 
 16 Bernadetty, Julii 
 17 Roberta, Rudolfa
 18 Bogus³awy, Alicji 
 19 Adolfa, Leontyny 
 20 Agnieszki, Czes³awa, 
 21 Feliksa, Anzelma, WIELKANOC
 22 £ukasza, Leona, WIELKANOC 
 23 Jerzego, Wojciecha
 24 Grzegorza, Fidelisa  
 25 Jaros³awa, Marka 
 26 Marzeny, Marii 
 27 Zyty, Teofila 
 28 Piotra, Ludwika 
 29 Katarzyny, Roberta 
 30 Piusa, Mariana
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kwiecieñ

  1 Józefa, Wojciecha, ŒWIÊTO PRACY
  2 Zygmunta, Atanazego 
  3 Marii, KONSTYTUCJI 3 MAJA
  4 Moniki, Floriana 
  5 Ireny, Waldemara 
  6 Filipa, Jakuba 
  7 Benedykta, Ludmi³y 
  8 Stanis³awa, Marka 
  9 Grzegorza, Katarzyny 
 10 Antoniny, Izydora 
 11 W³adys³awa, Ignacego 
 12 Pankracego, Dominika 
 13 Gerwazego, Roberta 
 14 Bonifacego, Macieja 
 15 Zofii, Izydora
 16 Szymona, Andrzeja 
 17 Brunona, S³awomira 
 18 Aleksandry, Eryka
 19 Kryspina, Piotra 
 20 Aleksandra, Karola 
 21 Jana, Wiktora 
 22 Heleny, Wies³awy
 23 Iwony, Emilii 
 24 Joanny, Zuzanny
 25 Grzegorza, Urbana 
 26 Filipa, Pauliny, DZIEŃ MATKI
 27 Juliana, Augustyna 
 28 Justyny, Jaromira 
 29 Magdaleny, Teodozji
 30 Jana, Karola,  
 31 Anieli, Petroneli
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  1 Brygidy, Ignacego 
  2 Marii, Miros³awa, MATKI BOSKIEJ GROMNICZNEJ
  3 Oskara, B³a¿eja 
  4 Joanny, Weroniki, 
  5 Adelajdy, Agaty 
  6 Paw³a, Doroty
  7 Ryszarda, Romualda 
  8 Hieronima, Sebastiana
  9 Apolonii, Eryki
 10 Jacka, Scholastyki  
 11 Marii, Olgierda
 12 Eulalii, Modesta,   
 13 Katarzyny, Grzegorza 
 14 Cyryla, Metodego, WALENTYNKI 
 15 Jowity, Faustyna 
 16 Danuty, Julianny 
 17 Zbigniewa, Aleksego,  
 18 Konstancji, Szymona
 19 Konrada, Arnolda
 20 Leona, Ludomira 
 21 Piotra, Eleonory 
 22 Ma³gorzaty, Wiktora 
 23 Polikarpa, Izabeli,  
 24 Bogusza, Macieja 
 25 Cezarego, Wiktora
 26 Aleksandra, Miros³awa 
 27 Anastazji, Gabriela 
 28 Józefa, Makarego, TŁUSTY CZWARTEK
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  1 Mieczys³awa, Marii, NOWY ROK 
  2 Bazylego, Grzegorza 
  3 Danuty, Genowefy 
  4 Anieli, Angeliki 
  5 Szymona, Edwarda
  6 Kacpra, Melchiora, Baltazara, TRZECH KRÓLI
  7 Rajmunda, Lucjana
  8 Seweryna, Mœcis³awa
  9  Marceliny, Juliana
 10 Jana, Wilhelma
 11 Honoraty, Matyldy
 12 Arkadiusza, Czes³awy 
 13 Weroniki, Hilarego
 14 Feliksa, Krzesimira
 15 Paw³a, Domos³awa
 16 Marcelego, W³odzimierza
 17 Antoniego, Jana
 18 Ma³gorzaty, Piotra
 19 Henryka, Mariusza
 20 Fabiana, Sebastiana
 21 Agnieszki, Jaros³awa, DZIEÑ BABCI 
 22 Anastazego, DZIEÑ DZIADKA
 23 Ildefonsa, Rajmunda
 24 Franciszka, Felicji
 25 Mi³osza, Tatiany
 26 Tytusa, Tymoteusza
 27 Jerzego, Anieli
 28 Tomasza, Juliana
 29 Franciszka, Zdzis³awa
 30 Martyny, Macieja
 31 Jana, Ludwiki
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  1 Danuty, Remigiusza 
  2 Dionizego, Teofila 
  3 Teresy, Jana  
  4 Rozalii, Franciszka 
  5 Apolinarego, Placyda  
  6 Artura, Brunona 
  7 Marii, Marka 
  8 Brygidy, Pelagii  
  9 Wincentego, Arnolda
 10 Daniela, Leona 
 11 Aldony, Emila 
 12 Rudolfa, Maksymiliana 
 13 Edwarda, Teofila 
 14 Bernarda, Kaliksta
 15 Jadwigi, Teresy 
 16 Ma³gorzaty, Aurelii 
 17 Ignacego, Wiktora 
 18 Juliana, £ukasza  
 19 Paw³a, Ziemowita 
 20 Ireny, Jana 
 21 Urszuli, Jakuba 
 22 Filipa, Salomei 
 23 Seweryna, Honorata 
 24 Marcina, Antoniego
 25 Bonifacego, Darii 
 26 Lucjana, Ewarysta 
 27 Iwony, Sabiny 
 28 Szymona, Tadeusza  
 29 Wioletty, Felicjana 
 30 Zenobii, Przemys³awa 
 31 Krzysztofa, Urbana
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  1 Jakuba, Konrada, DZIEÒ DZIECKA
  2 Marcelina, Piotra 
  3 Leszka, Kwiryna
  4 Franciszka, Karola
  5 Bonifacego, Walerii 
  6 Norberta, Dominiki 
  7 Roberta, Wies³awa
  8 Seweryna, Maksyma 
  9 Pelagii, ZIELONE ŚWIĄTKI 
 10 Ma³gorzaty, Bogumi³a,
 11 Barnaby, Feliksa
 12 Jana, Janiny 
 13 Antoniego, Lucjana 
 14 Rufina, Walerego 
 15 Jolanty, Wita, 
 16 Aliny, Anety 
 17 Laury, Marcjana 
 18 El¿biety, Marka 
 19 Romualda, Protazego 
 20 Bogny, Bogumi³y, BOŻE CIAŁO 
 21 Alojzego, Alicji
 22 Pauliny, Tomasza
 23 Wandy, Zenona, DZIEŃ OJCA
 24 Danuty, Jana 
 25 Doroty, Wilhelma 
 26 Jana, Paw³a 
 27 W³adys³awa, Cyryla 
 28 Ireneusza, Leona 
 29 Piotra, Paw³a 
 30 Emilii, Lucyny

czerwiec
S
N
P
W
Œ
C
P
S
N
P
W
Ś
C
P
S
N
P
W
Ś
C
P
S
N
P
W
Ś
C
P
S
N



16  ECHO 1/282 (XXII)

    

Gwiazdkowa robotyka 
Coraz bliżej święta, coraz bliżej 

święta – śpiewają przed Gwiazd-
ką w całej Polsce. W świetlicy mło-
dzieżowej na osiedlu Władysława 
Jagiełły odbyły się magiczne i nie-
zapomniane warsztaty gwiazdkowe.

Na długo pozostaną one w pamię-
ci każdego uczestnika. Pod opieką do-
świadczonych animatorów dzieci zagłę-
biły się w fascynujący świat klocków 
LEGO oraz robotyki. Konstruowały 
świąteczne roboty, ożywiając je później, 
tworząc program. Dzięki silnikom 
i czujnikom elektronicznym roboty się 
poruszały i reagowały na otoczenie. 
Gwiazdkowe cuda!

Krystyna Kaczmarek


