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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i nadchodzącego Nowego 2012 Roku
składamy szczere i serdeczne
życzenia wszelkiej pomyślności.
Życzymy, aby czas Świąt
przyniósł ze sobą
spokój i odpoczynek.
a rok 2012 zaowocował
pełnią sukcesów
osobistych i zawodowych
Rada Nadzorcza, Zarząd, Administracje
Osiedli
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
oraz redakcja Echa Piątkowa

szczegóły na
www.ahmed.pl

Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom
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25 lat sąsiedzkiego skarbca
Jesienią 1986 roku,
jako spółdzielcy PSM,
odebraliśmy klucze do
swoich mieszkań na
Osiedlu Władysława Łokietka 9 w klatce C. Ponieważ te 25 lat przeżyliśmy w zgodzie, życzliwości i zadowoleniu z
miejsca, w którym jesteśmy, postanowiliśmy
uczcić jubileusz.
Przy organizowaniu uroczystości wykorzystaliśmy
nasze różnorodne talenty.
Prac było sporo: przygotowanie pomieszczenia piwnicznego, ozdobienie go,
sporządzenie
plakatów,
uszykowanie poczęstunku
przez każdego z nas.
Świętowaliśmy w niedzielę 27 listopada. Rozpoczęliśmy od dziękczynnej
mszy świętej w naszej parafii. Było nam miło usłyszeć ciepłe słowa od księdza sprawującego liturgię.

ście życzliwych rodzin pomnożone przez 25 lat to
prawdziwy skarbiec.
Mieszkańcy klatki C w bloku 9
na Osiedlu Łokietka

- Organizujemy imprezy
okolicznościowe
Wolne terminy
KOMUNIA 2012

pn.-pt. 11-19; sob. 12-18
 mały catering
 obiady dla firm
 pizza
www.bistroalladyn.republika.pl

ul Naramowicka 244
tel. 605 678 885

BISTRO
ALLADYN

Po południu stoły w
„Piwnicznej Kawiarence”
zapełniły się smakołykami przygotowanymi i przynoszonymi przez mieszkańców, a lokal – licznie,
wręcz masowo, przybyłymi
lokatorami i naszymi gośćmi. Niestety, ze względu na szczupłość miejsca
mogliśmy zaprosić ich niewielu.

Był toast, były podziękowania, życzenia, sąsiedzkie upominki, pamiątka od
nas dla kierownika osiedla – Aleksandra Meyzy.
Otrzymaliśmy też pamiątki od Spółdzielni: kubeczki
z jej logo i widokiem bloku
numer 9. Tańczyliśmy, raczyliśmy się specjałami, toczyliśmy rozmowy, rozwiązywaliśmy zagadki. Były
też dowcipne przebieranki. Ucztowanie skończyliśmy o godz.22, by nie zakłócać ciszy nocnej.
Rozchodziliśmy się do
swoich mieszkań w przekonaniu, że dobry sąsiad
jest skarbem, zaś kilkana-
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RADCA






PRAWNY

rozwód i separacja, podziaá majątku,
wáadza rodzicielska, opieka, alimenty,
spadki, darowizny, testamenty,
nieruchomoĞci, lokale, odszkodowania,
prawo administracyjne, prawo pracy.

tel. 601 999 570
Kancelaria: os. J. III Sobieskiego 36/15
Konieczne umówienie terminu spotkania

PRZEPROWADZKI – TRANSPORT
PANDERA - FIRMA US ŁUGOWO- TRANSPORTOWA

*pełna usługa załadunku i wyładunku
*zabezpieczenie ładunku na samochodzie
*możliwość dostarczenia kartonów
*zamówienia wyceniane bezpłatnie u klienta (Poznań i okolice)
*przewóz mebli antycznych oraz pianin
*transport samochodami dostawczymi z windą załadowczą
*likwidacje przedmiotów gabarytowych z mieszkań
PROMOCJE W POZNANIU I OKOLICACH -zadzwoń

i sprawdź osobiście!

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

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

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

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

 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

www.psm.poznan.pl

FIRANKI – BARDZO DUŻY WYBÓR
NISKIE CENY
 pościele,  koce,  kołdry,
 ręczniki,  bielizna,  podomki
NARZUTY DO SYPIALNI
I NA TAPCZANY

Os. B. Chrobrego między blokami 13 i 14
poniedziałek-piątek 11-18
sobota 10-14
tel. 603 675 941

STOMATOLOGIA S.C.
ul. Dalemińska 12A/2 rejestracja telefoniczna:
61-614 Poznań61 8 195 193
602 384 407

- profilaktyka
- stomatologia estetyczna
- stomatologia zachowawcza
umiarkowane ceny, raty, rabaty
- endodoncja
- periodontologia
- chirurgia stomatologiczna
- protetyka
- stomatologia dziecięca
- RTG
pon. 15:00-20:00,
czw. 15:30-19:30,
sob. 09:00-13:00

wt. 14:30-19:00,
pt. 15:00-20:00,
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Z notatnika miejskiego strażnika


Zakład Zagospodarowa
nia Odpadów zwrócił się
z prośbą o kontrolę punktów składowania odpadów zbieranych przez
gratowóz. Żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono.

Referat Piątkowo zwró
cił się do Zarządu Dróg
Miejskich o ustawienie
i wymalowanie nowego
oznakowania i wyznaczenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Łowmiańskiego. Ulica ta położona jest w strefie zamieszkania, konieczne
jest więc wymalowanie
znaków poziomych i ustawienie pionowych wskazujących sposób parkowania aut względem krawędzi jezdni.

Strażnicy poprosili także

Wydział Gospodarki Nieruchomościami o uporządkowanie terenu i wykoszenie wysokich chwastów
pomiędzy ulicami Łużycką
a Jasną Rolą (teren uporządkowano) a także Administrację Osiedla Stefana Batorego o przycięcie
utrudniających przejście
krzewów przy budynku
nr 17 (krzewy przycięto).

10 listopada funkcjona
riusze Straży Miejskiej
uczestniczyli w otwarciu
wybiegu dla psów (na
zdjęciu) na Osiedlu Bolesława Chrobrego naprzeciw bloku 20.

10 listopada funkcjona
riusze piątkowskiego referatu Straży Miejskiej
otrzymali zgłoszenie o
włamaniu się bezdomnych na niezamieszkałą
prywatną posesję przy ul.
Umultowskiej. Na miejsce równocześnie przybyły patrole Straży i Policji.
Strażnicy na czas wyprowadzania intruzów zabezpieczali posesję.

W listopadzie Straż Miej
ska z Piątkowa przekazała Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wyniki kontroli
posesji. Skontrolowano
ich 75, za wykryte nieprawidłowości nałożono
68 mandatów karnych.
Przy okazji sprawdzono
że 62 właścicieli prowadziło segregację odpa-

dów, a siedmiu nie wywiązywało się z tego obowiązku. Jedną osobę ukarano za brak oświetlenia numeru porządkowego domu.

Dyżurni strażnicy przyję
li w listopadzie 400 zgłoszeń od mieszkańców.
231 z nich dotyczyło nieprawidłowo zaparkowanych samochodów.

10 miejsc, gdzie notuje

się przypadki spożywania alkoholu, sprawdzili strażnicy w listopadzie. Usunęli przebywające tam 22 osoby.

Przeprowadzili też 42 lu
stracje miejsc znanych z
bytowania bądź grupowania się bezdomnych. Za
każdym razem na miejscu przeprowadzali rozmowę prewencyjną. Spowodowali udzielenie pomocy medycznej siedmiu
osobom. Nikt z bezdomnych nie wyraził woli
przewiezienia do punktów pomocy socjalnej.

F unkcjonariusze otrzy
mali zgłoszenie o mężczyźnie leżącym pomiędzy blokami 24 a 25 na
Osiedlu Bolesława Śmiałego. Po zbadaniu przez
lekarza karetki pogotowia pana przewieziono
do Izby Wytrzeźwień.

Na początku listopada

funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, iż na
Osiedlu Bolesława Chrobrego 10 przy pawilonach handlowych leży
mężczyzna. Patrol udzielił mu pierwszej pomocy,
wezwane pogotowie zabrało go do szpitala.

F unkcjonariusze otrzy
mali zgłoszenie od mieszkańca ulicy Piątkowskiej

o dużym zadymieniu. Patrol zlokalizował ogień
na pobliskich ogródkach,
spalano liście i gałęzie.
Strażnicy nakazali ugasić ogień i poinformowali o tym, gdzie można oddawać resztki roślinne. Spalanie ich jest
bowiem zakazane w mieście Poznaniu.

Nieznana osoba pozosta
wiła na parapecie okiennym piątkowskiej siedziby Straży Miejskiej dwie
buteleczki z rtęcią techniczną. Butelki przewieziono do utylizacji. Informacje o tym, jak postępować ze sprawiającymi problemy odpadami, można znaleźć na
stronie www.odpady.poznan.pl/index.php?r sl=1&&pid=11111251

7-9 listopada otrzymywa
no zgłoszenia o biegających dzikach w okolicy
ul. Rubież i Różany Potok. Patrol potwierdził
informację i przekazał ją
do koło łowieckiego „Ratusz” celem odłowienia
dzików z tego terenu.

Strażnicy piątkowskiego

referatu z udziałem maskotki „Wartuś” przeprowadzili prelekcje w przedszkolu przy ul. Sarmackiej na temat bezpiecznych zachowań dzieci. Podobne prelekcje funkcjonariusze przeprowadzili
w przedszkolu na Osiedlu Władysława Łokietka i w pierwszych klasach szkoły podstawowej
na tym osiedlu (na zdjęciu). Z prelekcjami na temat zachowania dzieci
wobec agresywnego psa
funkcjonariusze pojechali
do szkoły nr 15 na Osiedlu Jana III Sobieskiego.


23 listopada wraz z po
licjantami KP-Północ odzyskano blokadę skradzioną cztery dni wcześniej z ul. Gieburowskiego. Funkcjonariusze namierzyli pojazd parkujący w tym samym miejscu i popełniający kolejny raz to samo wykroczenie. Sprawca wykroczeń
został ukarany dwoma
mandatami, a policjanci
w bagażniku auta ujawnili blokadę. Sprawcę
przewieziono do komisariatu i i postawiono mu
zarzuty przywłaszczenia
mienia na szkodę Straży
Miejskiej Poznania.

21 listopada po piśmie od

kierownika Administracji Osiedla Jana III Sobieskiego na temat wraków
pojazdów zaparkowanych
na osiedlu skontrolowali wskazane miejsca. Ze
względu na stan techniczny podjęto czynności
ustalenia ich właścicieli,
by powiadomić ich o obowiązku uporządkowania
lub usunięcia pojazdów.

Mieszkaniec ul. Naramo
wickiej poinformował o
wycince drzew na cmentarzu przy ul. Jasna Rola. Strażnicy wykonali
dokumentację fotograficzną, którą przekazano do Wydziału Ochrony Środowiska.

21 listopada strażnicy

otrzymali zgłoszenie o
blokowaniu wjazdu do
PKO BP na Osiedlu Bolesława Śmiałego przez
nieuprawniony pojazd.
Ochrona banku nie miała możliwości odbioru
pieniędzy. Gdy na miejscy zjawił się kierowca,
został ukarany mandatem karnym. (rafa)
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Plany oświatowej likwidacji i prywatyzacji

Wielu chętnych do ratowania szkoły

Duża szkoła – Zespół
Szkół nr 5 na małym piątkowskim Osiedlu Władysława Łokietka być może zostanie uratowana. Wspólne działania rodziców jej uczniów, nauczycieli oraz niektórych radnych powinny uchronić placówkę przed przekazaniem
jej innemu podmiotowi prowadzącemu, którym chciała
być Fundacja Familijny Poznań. Plan utworzenia zespołu przedszkolno-szkolnego, w
którym uczono by dzieci od
3 roku życia do VI klasy musi jednak zostać zatwierdzony
przez Radę Miasta Poznania.
A do rozstrzygnięcia w
sprawie tej placówki, a także
kształtu i przyszłej organizacji całej poznańskiej oświaty,
droga jeszcze daleka i kręta.
Ujawniony w listopadzie projekt przekształceń, przygotowany w Wydziale Oświaty
Urzędu Miasta, zakłada istotne zmiany w funkcjonowaniu
ponad 90 miejskich szkół i

przedszkoli. Niektóre z nich
mają zostać zlikwidowane, inne sprywatyzowane lub przekazane do prowadzenia innym podmiotom. Tak ogromna reorganizacja, spowodowana rzekomo malejącą liczbą dzieci, wywołała niepokój
wśród rodziców i nauczycieli.
W szkole na Osiedlu Władysława Łokietka skłoniła ich
ona do zwołania na początku
grudnia otwartego zebrania,
zawiązania stowarzyszenia i
utworzenia strony internetowej www.ratujmyszkole35.pl
Pojawiające się na niej krytyczne wpisy o planach oddania szkoły Fundacji Familijny
Poznań wzbudziły protesty ze
strony jej prawników. Stronę
więc zmieniono, ale zdania
o planach przekształceń nie.
Wyrażano je także podczas grudniowego spotkania
w szkole. Jej aula pękała w
szwach. Przyszli nie tylko nauczyciele i rodzice ze Szkoły
Podstawowej nr 35 i przed-

szkola 187, które korzystają
pomieszczeń ZS nr 5, ale także z sąsiednich przedszkoli i
szkół zagrożonych przekształceniami. Wszyscy uczestnicy nie kryli zdziwienia i zdenerwowania, że tak istotne
zmiany próbuje się wprowadzać niejako za ich plecami,
bez konsultacji i rozpatrzenia
różnych racji. Przedstawiciele
dyrekcji piątkowskiej szkoły
wskazali, że w miejskich dokumentach i analizach mających uzasadnić przekazanie
placówki innemu podmiotowi
jest wiele błędów i nieprawidłowości. Rzekoma niewielka
liczba uczniów wynika głównie z małego obwodu wyznaczonego przez Radę Miasta.
Ograniczony on został do samego osiedla Łokietka. Natomiast niedalekiej szkole nr
60 przy ul. Naramowickiej
wyznaczono ogromny obwód
i dzieci muszą się tam uczyć
na dwie zmiany. W rejonie
obu szkół powstają kolejne
osiedla i, jak wynika z informacji o chrztach zebranych w
okolicznych parafiach, dzieci
z pewnością nie zabraknie.
W ZS nr 5 wygaszane są
już od kilku lat liceum ogólnokształcące i gimnazjum. Niewielkim kosztem sale można
przystosować do przyjęcia wychowanków przedszkola nr
187, które w części zajmuje
jeszcze lokale w blokach. Taki zespół przedszkolno-szkolny mógłby dobrze funkcjonować i nie trzeba byłoby
przekazywać szkoły Familij-

nemu Poznaniowi. Tym bardziej że część kosztów remontów można pokryć z wpływów
za wynajem pomieszczeń w
okazałym gmachu szkolnym.
Obecnie korzysta z nich kilka firm i dochody z tego tytułu wynoszą około 130 tys.
złotych.
Także uczestniczący w
zebraniu radni: Katarzyna
Kretkowska i Michał Grześ
nie kryli swych zastrzeżeń
wobec planów władz miasta.
M. Grześ stwierdził nawet,
że on jako nauczyciel też nie
chciałby pracować w placówce prowadzonej przez Familijny Poznań. Jego zdaniem
oraz zdaniem wielu innych
dyskutantów, nie gwarantuje
ona należytych warunków ani
uczniom, ani nauczycielom.
Przyszłość szkoły na Osiedlu Władysława Łokietka była omawiana także tydzień
później podczas spotkania
jej dyrekcji i rodziców z radnymi oraz przedstawicielami
Wydziału Oświaty. W dyskusji podkreślono potrzebę dokonania zmian w rejonizacji naboru uczniów oraz zasadność utworzenia zespołu
przedszkolno-szkolnego. Krytycznie odnoszono się także do planów przekazywania
miejskich placówek oświatowych innym podmiotom prowadzącym. Ostateczną decyzję podejmować będą radni,
ale – jak podkreślali rodzice
– muszą się oni liczyć z ich
zdaniem w tej materii. (w)

Lech Konopiński na Śmiałego

Oczarował nie tylko młodych

10 listopada w czytelni
biblioteki Szkoły Podstawowej nr 34 odbyło się spotkanie autorskie z Lechem
Konopińskim, autorem wielu utworów, tekstów piosenek znanych przebojów, np.
„Mała smutna królewna”
Natalii Kukulskiej, „Miłość

jak wino” Eleni, „Najtrudniejszy pierwszy krok” i „Za
każdy uśmiech” Anny Jantar i innych.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele bibliotekarze poznańskich szkół. Podziwialiśmy
piękno języka, dowcip, kulturę osobistą i niespożytą
energię pana Lecha Konopińskiego, który z humorem
opowiadał o swoich rozlicznych pasjach. Nawet o tragicznych wojennych losach
potrafił mówić tak, że trafił do młodych odbiorców.
Przytaczał przygody z mło-

dości (o co pytali go uczniowie), podkreślał, że był zwyczajnym chłopakiem, który
popadał w konflikty, zdobywał przyjaciół i bardzo wcześnie zaczął pisać wiersze.
Pięknie mówił poznańską gwarą; w niej też często
tworzy. Recytował z pamięci obszerne fragmenty utworów własnych i innych poetów, czym wzbudził szacunek obecnych. Uczniów szczególnie interesowały odczucia pana Konopińskiego po
otrzymaniu przez niego Orderu Uśmiechu – nagrody
wręczanej przez dzieci wy-

bitnym osobistościom, szczególnie zasłużonym w pracy
na ich rzecz. Na zakończenie
spotkania rozdawał autografy i podpisywał swoje książki. Z każdym czytelnikiem
zamienił kilka ciepłych słów,
chętnie pozował do zdjęć, był
otwarty na pytania i prośby o
specjalny wpis czy dedykację.
Poeta potrafił oczarować zarówno młodych odbiorców, jak i tych trochę
starszych. Wszyscy długo
będziemy wspominać pana Lecha.
Tekst i zdjęcie
M. Kozłowska. H. Łobza, K. Piszczek

6

ECHO 1/198 (XV)

W halach rekordowa liczba grających
5 listopada rozpoczęły się amatorskie
rozgrywki dwudziestej
pierwszej edycji Piątkowskiej Halowej Ligi
Piłki Nożnej. Organizowane są przez Sekcję Sportu i Rekreacji
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
W tym sezonie o prymat walczy 68 zespołów
nie tylko z Piątkowa, ale
także z innych dzielnic Poznania. Pamiętam, kiedy
pierwszy raz organizowano te halowe piłkarskie zawody w szkolnej sali gimnastycznej na Osiedlu Bolesława Chrobrego. Wtenczas mecze rozgrywało zaledwie kilka drużyn z osiedli PSM. A niektórzy sympatycy i kibice piłki nożnej

z boisk otwartych wieszczyli, że ten sport się nie
przyjmie. Okazało się, że
nie mieli racji. Już w następnym sezonie halowym
udział w zawodach zgłosiło
kilkanaście drużyn w różnych grupach wiekowych.
W następnych latach do
rozgrywek w hali zgłaszało
się coraz więcej zespołów,
nawet spoza Poznania.
W edycji 2011/2012 rekordowa liczba grających
zespołów jest ewenementem w naszym mieście.
Zespoły zostały, zgodnie
z regulaminem, podzielona na trzy grupy wiekowe. W grupie B (roczniki
1996-1998) gra 13 zespołów. W tym siedem UKS
12 Batory, które są trenowane przez Leszka Partyń-

skiego, wychowawcę piłkarskiej młodzieży na Piątkowie.
Bardzo ciekawie i pasjonująco rozgrywane są mecze w grupie C (roczniki
1993-1995), w której gra
17 zespołów. Już pierwsze
spotkania pokazały że do
zajęcia pierwszych trzech
miejsc na pucharowym podium jest co najmniej połowa drużyn. Na czele ze
zwycięzcą poprzedniej edycji ligi – zespołem NicTuPoNas.
W grupie Open gra
nadspodziewanie rekordowa liczba drużyn – 38.
Organizatorzy, wzorem ligi na boiskach otwartych,
zastosowali ten sam dwufazowy system rozgrywania ligi halowej. Jest on

nie tylko atrakcyjny, ale
– co najważniejsze – daje
wszystkim zespołom równe szanse w walce o tytuł mistrzowski. Szczególnie tym, które uważane
są za słabsze, a sprawiają
nie tylko sobie, ale również swoim kibicom wiele miłych niespodzianek,
wygrywając mecze z faworyzowanymi zespołami w
edycji wiosenno-letnio-jesiennej na boiskach otwartych. Oby podobnie było na
boiskach halowych. Piłkarzom warto przypomnieć,
że mecze się wygrywa, remisuje lub przegrywa. Na
tym polega urok tego sportu i jego popularność.
Edward Juskowiak

I Speedbadminton Cup na Chrobrego
Speed Badminton lub
Speed Minton (obie wersje poprawne) to bardzo
młoda dyscyplina sportu. Jest połączeniem gry
w squasha, tenisa i badmintona. W niedzielę,
12 grudnia, rozegrany
został I Speedbadminton Cup na Osiedlu Bolesława Chrobrego.
Do amatorskiego turnieju przyjęto ośmiu zawodników (6 mężczyzn
i 2 kobiety). Po uprzednim przeszkoleniu rozpo-

Uczestnicy turnieju

częto turniej rozgrywany
„systemem brazylijskim”
– można przegrać pierwszy mecz i wygrać cały
turniej. Wszystkie mecze
były bardzo szybkie, emocjonujące i miały niesamowity przebieg. Zawodnicy
po każdym meczu byli wyczerpani, ale dzielnie stawali do gry w następnych
meczach.
Piotr Jazgar przegrał
swój pierwszy mecz w stosunku 1:2, ale „system brazylijski” stworzony był jak-

by dla niego, bo po wygranych kolejnych meczach
dotarł aż do finału, w którym zmierzył się z Markiem Stawarzem. W pierwszym secie dominował, w
drugim przegrał, ale trzeci set był zdecydowanie dla
niego i wygrana 16:8.
Wszyscy
zawodnicy
uczestniczący w turnieju
otrzymali nagrody i zapowiedzieli udział w kolejnych turniejach, które na
pewno odbywać się będą na
Osiedlu Bolesława Chrobrego nie tylko w hali, ale
także na otwartym powie-

trzu. Organizatorem turnieju była Administracja
Osiedla Bolesława Chrobrego. O wszelkich turniejach i imprezach przeczytać można więcej na www.
sportchrobry.pl
Klasyfikacja końcowa:
1. Piotr Jazgar
2. Marek Stawarz
3. Piotr Ceranek
4. Piotr Ceranek Jr
5. Danuta Stawarz,
6. Natalia Mańka,
7. Łukasz Prętki,
8. Robert Kucharczyk

Fragment półfinału Jazgar – Ceranek jr
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Gwiazdor w „Batorym”

W blasku choinkowych świateł i
przy dźwiękach kolęd upłynęło tradycyjne gwiazdkowe spotkanie na Osiedlu Stefana Batorego. Do klubu „Bato-

Dzieci jest
niewiele?
Na Osiedlu Bolesława
Chrobrego zlikwidowano
niedawno plac zabaw dla
dzieci za budynkiem 20.
Okazuje się, że powodem
był... brak dzieci. Jak to
możliwe?
Kierownik administracji tłumaczy, że z drugiej
strony bloku 20 jest inny
plac zabaw. I powinien on
wystarczyć dzieciom. Z rejestrów zgłoszonych do administracji dzieci wynika,
że mieszka ich tu niewiele. (big)

www.psm.poznan.pl

ry” przybyły dzieci oraz Michał Tokłowicz - wiceprezes PSM, Janusz Piskor
– kierownik administracji osiedla, Mariusz Szymczak - przewodniczący ra-

dy osiedla i ksiądz Jan Lesiński. Najmłodszych najbardziej ucieszył „gwiazdor”, który rozdał prezenty ufundowane przez Radę Osiedla. (w)

Działo się w klubie KORONA
6 grudnia odbyło się
spotkanie z kulturą marokańską. Przybyli obejrzeli film o Maroku, wysłuchali prelekcji o kulturze tego kraju.
Nie poddać się wiekowi
– taki tytuł miały warsztaty dla seniorów, jakie odbyły się 9 grudnia.
13 grudnia w klubie od-

bywał się pchli targ, podczas którego każdy przyniósł niepotrzebne, acz znajdujące się w dobrym stanie przedmioty, które wymieniał na inne. Powodzeniem cieszyły się ozdoby
świąteczne.
Następnego dnia odbyła się impreza integracyjna
z udziałem dzieci ze Stowa-

rzyszenia „Mamy Wielkie
Serca”. Wystąpiły dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 34
oraz seniorzy. Zakończono
akcję charytatywną prowadzoną przez członków klubu Korona i administrację
osiedla.
19 grudnia członkowie
klubu i goście spotkali się
na imprezie wigilijnej.

Czynsz przez internet
W czasach informatyzacji wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców Poznańska
Spółdzielnia Mieszkaniowa uruchamia dostęp do
konta czynszowego poprzez witrynę internetową www.psm.poznan.pl.
Właściciele mieszkań

otrzymają kody dostępu do
własnego konta, na którym
znajdzie się naliczenie czynszu, jednorazowe zmiany
czynszu, wpłaty, saldo itp.
Kody i instrukcja logowania oraz obsługi konta
wydawane są w administracjach osiedli tylko właścicielom mieszkań.

Osoby niekorzystające
z internetu nadal mogą
sprawdzać saldo w czytniku kart członkowskich znajdującym się w holu siedziby Zarządu PSM, gdzie pracownicy Spółdzielni chętnie pomogą zainteresowanym.
Beata Frajtak

Apel lekcją historii
Z okazji 93 rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę w Szkole Podstawowej nr 17 na
Osiedlu Bolesława Chrobrego odbył się uroczysty
apel z udziałem kombatantów koła Poznań-Piątkowo. Uczniowie szkoły wystąpili z programem pieśni
patriotycznych, żołnierskich
oraz recytacji wierszy okolicznościowych. Dyrektor
szkoły, Sławomir Pancelewski, omówił znaczenie odzyskania niepodległości po
latach niewoli, podziękował

organizatorom apelu za program oraz siedemdziesięciu
uczniom, którzy uczestniczyli w pracach porządkowych
na Cmentarzu Cytadeli Poznańskiej.
Podpułkownik Zygfryd
Czaja, prezes zarządu piątkowskiego koła kombatantów, pogratulował młodzieży
zaangażowania i patriotycznej postawy oraz życzył jak
najlepszych wyników w nauce. Apel był wzorem i przykładem jak praktycznie realizować naukę historii.
Kazimierz Warchoł
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odpadów komunalnych były
na osiedlach dodatnie. Jednak w budynkach spółdzielczych występuje tendencja
spadkowa liczby mieszkańców. Na koniec września zamieszkiwało je o 584 osoby
mniej niż na koniec roku
2010. Fundusz remontowy
na koniec września wykazywał saldo ujemne na Osiedlach Władysława Jagiełły

położonych w sąsiedztwie
domków jednorodzinnych
stojących za Tesco. Zarząd
PSM, po sporządzeniu operatu przez biegłego, zaproponował zbycie tego prawa
za 360 zł od metra kwadratowego. Zdaniem Zarządu
to i tak wysoka kwota, bo
nie jest ona za nabycie gruntu na własność, lecz tylko
za sprzedaż prawa wieczy-

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Wieczyste za 900 zł

8 osób zalegających
z płaceniem czynszu
członkowie Rady na listopadowym posiedzeniu postanowili pozbawić członkostwa w Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Uchylili
też wcześniejsze uchwały wykluczeniowe wobec 5 innych osób, które
swoje zobowiązania wobec Spółdzielni spłaciły
w całości.

W kolejnym punkcie
omawiano wyniki finansowe PSM za 9 miesięcy 2011
roku. Na eksploatacji w gospodarce zasobami mieszkaniowymi na wszystkich
osiedlach wyniki były dodatnie. Podobnie jak na gazie, chociaż w związku ze
wzrostem od 15 lipca ceny
metra sześciennego gazu,
na Osiedlu Zygmunta Starego konieczna jest korekta
opłaty. Wyniki na wywozie

i Zygmunta Starego, które jednak było niższe niż w
sierpniu.
Rada zatwierdziła korektę planu remontowego Osiedla Bolesława Śmiałego na
rok 2011. Przeszło 100 tysięcy złotych przeznaczonych pierwotnie na inne zadania, przeznaczone zostaną na wymianę nawierzchni drogi wzdłuż budynków
19-21 i wykonanie nowego
chodnika.
Następnie Rada Nadzorcza dyskutowała nad uchwałą w sprawie ceny zbycia
prawa wieczystego użytkowania sześciu kilkudziesięciometrowych działek na
Osiedlu Stefana Batorego

stego użytkowania. Komisja
Rewizyjna stwierdziła, że to
zbyt niska kwota i zaproponowała 900 zł za metr kw.
Członkowie Rady uchwalili
tę wyższą cenę.
Następnie wiceprezes
Elżbieta Schmidt przedstawiła informację na temat
zawarcia ugody z Urzędem
Miasta Poznania w sprawie
opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (piszemy o
tym poniżej).
Ze względu na zakończenie przez Spółdzielnię działalności inwestycyjnej Rada
Nadzorcza podjęła uchwałę
o zmniejszeniu składu Zarządu o jedną osobę, która odpowiadała za realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w Spółdzielni. (big)

Wieczyste jednak tańsze
Odwołanie
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie podniesienia przez Miasto opłat
za wieczyste użytkowanie
gruntu, niekiedy sięgających nawet 1600 procent,
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przyniosło skutek. To bardzo
dobra wiadomość dla mieszkańców osiedli: Władysława
Łokietka oraz Władysława
Jagiełły i Zygmunta Starego.
SKO zaproponowało, by Mia-

sto i Spółdzielnia wspólnie
wypracowały kompromisowe
stawki. W wyniku negocjacji
Spółdzielni udało się obniżyć
stawki wieczystego o 200-300
złotych za metr kwadratowy.
17 listopada podpisano ugody. Nowe stawki wieczystego
użytkowania za metr kwadratowy dla działek na Łokietka,
Jagiełły i Zygmunta Starego
liczone będą od ceny 900 zł, a
dla bazy Boranta – 600 zł. To
się przełoży na niższe opłaty
wnoszone przez spółdzielców

z tych osiedli. Mieszkańcy,
którzy płacili zaliczki, nie muszą się niepokoić. PSM przeliczy dotychczasowe wpłaty i
je skoryguje oraz zaproponuje ich wykorzystanie.
Dobra wiadomość dla jednych osiedli zbiegła się w czasie ze złą dla Osiedla Bolesława Chrobrego. Urząd Miasta
niedawno zaktualizował wieczyste opłaty (od 930 do 960
zł za m kw.) dla 8 nieruchomości na tym osiedlu. Poznańska Spółdzielnia Miesz-

kaniowa także tę decyzję
oprotestowała w SKO. Terminu rozprawy jeszcze nie
wyznaczono.
Pocieszająca dla wszystkich jest natomiast zmiana
ustawy o gospodarce nieruchomościami. Daje ona
ochronę osobom, którym
Miasto drastycznie podniesie opłatę. Jeśli przekroczy
ona 200 procent dotychczasowej ceny, wtedy z mocy prawa trzeba ją będzie rozłożyć
na trzy lata. (big)
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Na Osiedlu Bolesława Śmiałego

Kamery w wieżowcach
Do kamer na alejkach i placach mieszkańcy Osiedla Bolesława Śmiałego już przywykli. Stałe monitorowanie najczęściej odwiedzanych miejsc znacznie poprawiło bezpieczeństwo.
Zdecydowano się więc
zainstalować kamery w
ewakuacyjnych klatkach
schodowych wieżowca nr
37. Na nich gromadzili
się bowiem nastolatkowie i najczęściej dochodziło tam do libacji, dewastacji a nawet bójek.
- Dotychczasowe próby
zapanowania nad spotykającymi się tam ludźmi nie
dawały rezultatu. W porozumieniu z firmą „Cer-

likwidacji straganów przy
pawilonie 104. Jarmarczne
stragany, w których nocami
niekiedy też odbywały się libacje, są już usuwane, natomiast korzystającym z nich
dotychczas handlowcom zaproponowano inne lokale.
Jednak handel przed pawilonem całkiem nie zniknie. Będzie można go prowadzić w dzień, jednak na
noc stoiska trzeba będzie likwidować.
Na osiedlu konsekwentnie realizowany jest program modernizacji śmietników. W odnowionych i zamykanych łatwiej zadbać o
czystość. Nie ma też problemów z podrzucaniem odpadów przez osoby spoza

ber” obsługującą osiedlowy monitoring zdecydowaliśmy się więc na zamontowanie dodatkowych kamer
w blokach. Przyniosło to
pozytywny skutek. Kamery
skutecznie zniechęciły wandali. Wkrótce podobne rozwiązanie wprowadzimy w
sąsiednim bloku nr 36. W
jedynych na osiedlu 16-pietrowych wieżowcach powinno więc być spokojniej i bezpieczniej – mówi Wiesław
Konieczny, kierownik Administracji Osiedla Bolesława Śmiałego.
Do poprawy estetyki i
porządku przyczyni się także decyzja Rady Osiedla o

osiedla. Estetycznie zabudowane śmietniki znakomicie zdają egzamin. Do modernizacji pozostało jeszcze
ich 6. Jednak pojawiają się
wątpliwości, czy wchodząca
w życie nowa ustawa o gospodarce odpadami umożliwi utrzymywanie zamkniętych śmietników na osiedlach. Na razie mieszkańcy
i administracja są z nich zadowoleni.
Najważniejszym osiedlowym przedsięwzięciem inwestycyjnym w 2011 r. była termomodernizacja bloku
nr 15. Długi 13-klatkowy budynek w pobliżu ul. Umultowskiej cieszy oko pastelowymi kolorami. Niebawem
rozpocznie się docieplanie
sąsiedniego bloku nr 16.
Jej przeprowadzenie oznaczać będzie zakończenie termomodernizacji na jednostce B. W kolejce czekają jednak bloki na jednostce C.
Na ich docieplanie przezna-

czona zostanie większość
dodatkowych środków uzyskanych z podziału nadwyżki bilansowej Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej
za ubiegły rok.
Niedawno dobiegła końca przebudowa pieszojezdni wzdłuż bloków nr 19 i
21. Wyznaczono na niej od-

rębny chodnik oraz jezdnię
dla samochodów, co znacznie poprawia bezpieczeństwo pieszych. Zaprowadzono też na osiedlowych
parkingach ład z miejscami
postojowymi dla inwalidów,
wyznaczając po kilka miejsc
dla danej nieruchomości,
dostępnych dla osób posiadających takie uprawnienia. Samochodów wciąż jed-

nak przybywa, więc podejmowane są starania o pozyskanie kolejnych miejsc
postojowych. Wykorzystując pogodną aurę urządzono 15 miejsc w pobliżu budynku nr 6.
Każdego roku znaczne
środki przeznaczane są na
odnawianie klatek schodowych. Do zniszczeń i dewastacji przyczyniają się nierzadko młodociani „artyści”, którzy muszą na ścianach wyrażać swe wulgarne opinie. Walka z tymi bazgrołami to iście syzyfowa
praca. Dobiegło końca odnawianie klatek schodowych w
budynkach 19, 33, 34 i 35.
W planach jest malowanie
klatek w blokach nr 30, 31
i 32. Sporo nakładów wymaga też utrzymanie osiedlowych placów zabaw. W ciepłe dni cieszą się one dużym powodzeniem wśród
najmłodszych mieszkańców
osiedla. W przyszłym roku
planuje się gruntowne odnowienie placu przy bloku
nr 20. (w)
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Najem okazjonalny
– słuszna idea, skomplikowana praktyka
Niedługo miną dwa lata od chwili wejścia w życie nowelizacji ustawy o
ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie kodeksu
cywilnego oraz niektórych
innych ustaw, która wprowadziła na grunt polskiego prawa instytucję najmu
okazjonalnego. Po dwóch
latach doświadczeń warto
bliżej przyjrzeć się tej konstrukcji prawnej.
Wynajmowanie lokalu
mieszkalnego obarczone jest
ryzykiem w przypadku niesolidnego najemcy ze względu
na szeroką ochronę prawną
zapewnianą lokatorom. Rozwiązaniem tego problemu
miał być najem okazjonalny.
Cechuje go wiele zalet, spośród których należy podkreślić przede wszystkim możliwość eksmitowania lokatorów bez konieczności wszczynania postępowania sądowego. Jednakże korzyści z tego
płynące zostały przez ustawodawcę przytłoczone mnogością warunków, które trzeba spełnić, aby móc skorzystać z dobrodziejstw tego rozwiązania.
Najem okazjonalny jest
przeznaczony wyłącznie dla
osób fizycznych, które nie
prowadzą działalności w zakresie najmu lokali mieszkal-

nych. Istnieje szereg wymogów dotyczących samej umowy. Po pierwsze, musi ona
zostać zgłoszona do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 14 dni, pod rygorem
niemożności skorzystania ze
związanych z nią udogodnień.
Rozwiązanie to ma przede
wszystkim przyczyniać się
do ograniczania szarej strefy. Po drugie, umowa musi
być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Po trzecie, w
swojej treści winna posiadać
oświadczenie najemcy złożo-

ne w formie aktu notarialnego, w którym lokator poddaje się egzekucji i zobowiązuje
się do opróżnienia i wydania
zajmowanego lokalu, a także
wskazanie przez lokatora innego lokalu, do którego mógłby być wyeksmitowany, oraz
oświadczenie właściciela takiego mieszkania wyrażające zgodę na zamieszkanie w
nim. Jak z powyższego wynika, zawarcie omawianej umowy najmu winno poprzedzić
złożenie szeregu oświadczeń i
to w odpowiedniej formie. Aktualnie mające miejsce osłabienie wzrostu na rynku naj-

mu lokali mieszkalnych sprawia że przedmiotowa instytucja prawna cieszy się małą
popularnością.
W celu dopełnienia oceny najmu okazjonalnego koniecznym jest przyjrzenie się
także zaletom tego rozwiązania. Jak wspomniano na początku, właściciel mieszkania
nie jest zmuszony występować do sądu z pozwem o eksmisję w przypadku niesolidnego najemcy, albowiem wystarczy, że sporządzi z podpisem notarialnie poświadczonym tzw. żądanie opróżnienia
lokalu. Winno ono spełniać
następujące wymogi: zawierać oznaczenie stron umowy, wskazanie samej umowy
i przyczyny jej ustania, a także termin, w którym najemca ma się wyprowadzić, nie
krótszy niż 7 dni od otrzymania żądania. Jeśli lokator
nie zastosuje się w terminie
do żądania, właściciel może
wystąpić do sądu o nadanie
klauzuli wykonalności aktowi
notarialnemu, w którym najemca poddał się egzekucji i
zobowiązał się do opróżnienia
i wydania lokalu. Uzyskując
w ten sposób tytuł wykonawczy, właściciel może wystąpić
do komornika o przeprowadzenie eksmisji.
Maciej Obrębski
adwokat

PS. Autor pracuje w Kancelarii
Adwokatów i Radców Prawnych Celichowski Szyndler i Partnerzy w Poznaniu, ul. Szkolna 5/15, www.kancelaria-csp.pl

Prawa osoby zatrzymanej
Policjanci w toku wykonywania
czynności służbowych mogą dokonywać zatrzymania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego a także dla mienia.
Policja ma prawo zatrzymać osobę, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi prawdopodobieństwo
ucieczki lub ukrywania się tej osoby
czy też zacierania przez nią śladów
przestępstwa, bądź też nie można
ustalić jej tożsamości.
Z czynności zatrzymania sporządza się protokół, w którym należy podać stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko funkcjonariusza, dane perso-

nalne osoby zatrzymanej (w razie niemożności ustalenia tożsamości jej rysopis) oraz dzień, godzinę, miejsce i
przyczynę zatrzymania z podaniem, o
jakie przestępstwo osoba zatrzymana
jest podejrzewana. Do protokołu należy też wpisać oświadczenie złożone
przez zatrzymanego. Odpis protokołu
doręcza się zatrzymanemu.
Osobie zatrzymanej przysługują
następujące prawa:
- na żądanie osoby zatrzymanej należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z
adwokatem a także bezpośrednią z
nim rozmowę
- zatrzymanemu przysługuje zażalenie
do sądu, w zażaleniu zatrzymany mo-

że domagać się zbadania zasadności
i legalności zatrzymania oraz prawidłowości jego wykonania
- prawo żądania powiadomienia o fakcie zatrzymania osoby najbliższej, bądź
innej, wskazanej przez zatrzymanego
- prawo żądania powiadomienia zakładu pracy lub szkoły.
Zatrzymanego należy natychmiast
zwolnić, gdy ustanie przyczyna zatrzymania, a także jeżeli w okresie 48
godzin od chwili zatrzymania przez
uprawniony organ, nie zostanie on
przekazany do dyspozycji Sądu wraz
z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

źródło: policja.pl
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W nagrodę Pierścień, Kielnia i Chleb
Pierścień, Kielnię i ”Chleb dla poety” wręczono w VI Turnieju wierszy
o „Pierścień Dąbrówki”, który odbył
się 22 listopada w Piątkowskim Centrum
Kultury „Dąbrówka”, w Poznaniu.
Nagrody ufundowane przez Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową, artystę
plastyka Mariolę Kalicką – „Chleb dla Poety”, artystę plastyka Kazimierza Rafalika – „Pierścień”, dr. Jana Majewskiego z
Apteki pod Złotym Lwem – liquor benedictinorum, Brygidę Mielcarek – haft artystyczny, Tadeusza Stirmera – „Kielnia
Tadeusza”, Jolantę Szwarc – obraz olejny, otrzymali poeci za najlepsze wiersze.
Główna nagroda, „Pierścień”, przypadła Tadeuszowi Stirmerowi. Łucja Dudzińska otrzymała wyróżnienie – rzeźbę
Kazimierza Rafalika. Szymona Ratajczaka nagrodzono rzeźbą oraz obrazem olejnym Jolanty Szwarc. Elżbietę Krasińską
wyróżniono benedyktynką - liquor benedictinorum. Jolanta Pawełczyk otrzymała serwetę z haftem kaszubskim, a Krystynę Wojciech Ratajczak nagrodzono
obrazem Stefana Rusina pt.” Świtezianka”. Rzeźby ceramiczne Marioli Kalickiej „Chleb dla poety” otrzymali Zdzisław
Czwartos i Jacek Kukorowski. Tadeusz
Stirmer, fundator, wręczył swą kielnię za
całokształt twórczości – Joli i Stanisławowi Szwarcom. Elżbieta Kokot – polonistka w Gimnazjum 12 im. J. Kuronia
na Piątkowie za opiekę nad młodzieżą
uzdolnioną literacko otrzymała rzeźbę w
brązie Kazimierza Rafalika. Gratulujemy.
Przedstawiamy wyróżniony wiersz

Szymona Ratajczaka, studenta germanistyki UAM w Poznaniu
Stocznia
Stłuczona butelka i jej zapomniany wrzask
Koty są nieufne
Mury zarośnięte pustką
Stal obrócona w proch
Do tramwaju wsiadają dorosłe dzieci
W źrenicach mają małą nienawiść
Niedzielne słońce jak szklisty potop
Na murze ktoś napisał:
„zamiast karać leczcie!”
(Gdańsk 2011)
Nagrodzone teksty ukażą się w ogólnopolskim miesięczniku „Akant”.
W VI turnieju wzięli udział także : Robert Kamin, Paulina Kwiecińska, Barbara Bruszyńska, Brygida Mielcarek, Elżbieta Daleszyńska, Stefania Pruszyńska,
Agata Łakatosz, Agnieszka Mąkinia, Zygmunt Dekiert, Mariola Kalicka, Maria
Ciążela, Edyta Kulczak, Maria Urban.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali cenne książki współczesnych pisarzy.
Juror, Mariusz Grzebalski zwrócił
uwagę na wiersz pt. „Przeciwieństwa”,
autorstwa Pauliny Kwiecińskiej, uczennicy 12 Gimnazjum im. Jacka Kuronia,
na Piątkowie (opieka artystyczna Elżbiety Kokot). Oto on:
Przeciwieństwa
Gdzieś, daleko stąd
Czas zatrzymał się
Nad zwierciadlanym lustrem prawdy.

Gdzieś, daleko stąd
Prawda tak mocno pokochała kłamstwo,
Że nie można było już ich rozdzielić.
Gdzieś ,daleko stąd
Życie i śmierć
Były sobie tak bliskie,
Że niemal jednakowe.
Gdzieś, daleko stąd
Pierwszy blask słońca
Jest błyskiem wieczornych gwiazd.
Gdzieś, daleko stąd
Woda i ogień
Nie niszczą się nawzajem.
Gdzieś, daleko stąd
Wszystko jest takie samo.
Tylko cały świat jest inny.
Mariusz Grzebalski gratulował też Krystynie Wojciech Ratajczak wiersza pt.
„W sercu gór”:
W sercu gór
Wietrze
Przenieś oczy moje
W jądro gór
Żebym była jak ślepiec
Stąpać chcę
Po żywym kamieniu
I czuć jego zimny blask
W sercu gór
Wybucha
Czarny płomień
Zgasłych przed czasem gwiazd

Nagrody dla Poety z „Dąbrówki”
Tadeusz
Stirmer urodził się w 1951
roku w Poznaniu, tu mieszka i pracuje.
Jest autorem
pięciu książek
poet yckich:
„Dla nikogo
mnie nie ma”
– 2002, „Na
ścierwisku” –
2007, „Łamana polszczyzna” – 2009, „Bwana Polanda” – 2011, „Śpij dobrze, dziecko” – 2011. Wiersze publikował w
„Toposie” i „Akancie”, „Breg Arcie”, Obrzeżach”, „Gazecie Kulturalnej, „Okolicy Poetów”, ”Protokole Kulturalnym” i innych periodykach. Jego utwory zamieszczano w
kilkudziesięciu antologiach, almanachach, wydawnictwach pokonkursowych itd. Jest członkiem Związku
Literatów Polskich od 2009 roku.
Niedawno otrzymał nagrodę XXXIV
Międzynarodowego Listopada Poetyckiego za najlepszą poetycką książkę roku. Do konkursu zgłoszono 81 książek

poetyckich. Nagrodę główną otrzymał
Robert M. Giannetti z USA za książkę
„Winter Vision” („Wizja w zimie”, tłum.
Dariusz Tomasz Lebioda). Tadeusz Stirmer dostał wyróżnienie za tom pt. „Śpij
dobrze, dziecko”. Poniżej zamieszczamy
wiersz z tego tomu:
Moja George Sand
gdybym miał suchoty
mógłbym prosić
byś podała mi pierś
pełną ożywczej litości
niczym król Edyp
przyssany do mitu
piłbym do syta i rósł – rósł
jak miech katedralnych kopuł
i stawał się dumny – ja
budowniczy doniebnych wież
albo wódz surykatek
na straży terytorium
by spełnił się
błysk przeznaczenia
W VI Turnieju Wierszy o „Pierścień
Dąbrówki” (piszemy o tym powyżej) Tadeusz Stirmer otrzymał nagrodę głów-

ną po raz trzeci w historii turnieju za
wiersz pt. „Europa”.
Europa
gdybyś chciał pojąć
rolę robactwa w ekosystemie
przyjrzyj się śmietnikom
w twoim dumnym mieście
przypatrz się z uwagą
schludnie ubranemu mężczyźnie –
wywleka brzuch pojemnika
przewiesza ciało przez krawędź
by wyłowić z mroku
puszkę po wypitym piwie
jeśli się nie spieszysz
i będziesz miał trochę fartu
jak przed chwilą on
kiedy w kolejnym śmierdzącym edenie
odkrył zagnieżdżoną torbę
pełną srebrzystego szczęścia
dojrzysz w siwych oczach życie
a może nawet usłyszysz
pierwsze takty Ody do radości
3 lipca 2011

12

ECHO 1/198 (XV)

Prosto z miasta

Nowy rok z „ogonkiem”
Jeszcze nie usłyszeliśmy
zadowalającej odpowiedzi na
modne od paru miesięcy pytanie – jak żyć, a już po
głowie tłucze się kolejne nie
mniej istotne pytanie – jaki
będzie ten nadchodzący 2012
rok. Czy wejdą w nim, czy
nie wejdą? Kto? Ano kryzys i
wszelakie związane z nim paskudztwa i utrapienia. Ekonomiści raczej nie pozostawiają złudzeń, jesteśmy na
nie skazani. Nawet politycy, którzy jeszcze niedawno
opowiadali o zielonej słodko
pachnącej wyspie, teraz straszą rozmaitymi zagrożeniami.
Ochronić przed nimi mają
nas różne cięcia i oszczędności. Czy jednak zapowiadana
terapia, polegająca na zastosowaniu drakońskich metod,
nie okaże się gorsza i trudniejsza do zniesienia niż sama rzekoma choroba, która

w dodatku nie wiadomo kiedy nadejdzie?

Ważną zapowiedzią nadciągającego kataklizmu gospodarczego mogą być mnożące
się od pewnego czasu kolejki.
Znów są one wszechobecne w
urzędach i wielkich centrach
handlowych. Im potężniejszy
market, tym dłuższy „ogonek”.
Nawet w ekskluzywnych butikach też kolejki, ale ekspedientek do rzadko zaglądającego tu klienta. W poprzednim
ustroju też wszystko zaczęło się
psuć od powstawania „ogonków”, najpierw niewielkich,
ale potem wydłużających się z
każdym rokiem. Tyle że wówczas ludzie wystawali w nich
po wszelkie artykuły, a obecnie
z wózkami pełnymi towarów
tłoczą się do kas. Różnica niby
jakaś jest, ale istota pozostaje
niezmienna. Powstawanie ja-

kichkolwiek kolejek dowodzi,
że coś w systemie szwankuje
i czekają nas tarapaty. Jeżeli
więc nie powstrzyma się tempa ich narastania, to niechybnie skończymy jak przed laty.

Tymczasem nawet zapowiedzi kolejnych podwyżek nie
zniechęcają ludzi do odwiedzania marketów i kupowania na
potęgę. A przecież informacje
o podwyżkach napływają lawinowo. Na stacjach benzynowych następują ono krocząco,
natomiast MPK zapowiada
dwukrotne podniesienie opłat
w roku. Każda instytucja wypracowuje więc własny przyjazny klientom system podnoszenia opłat. Ale ludziom trudno
dogodzić, wielu ma tego dość.
Poznaniacy, którzy nie wytrzymują drożyzny, masowo więc
wyjeżdżają. Na urlopy i wakacje, najchętniej do egzotycz-

nych krajów. Wiąże się to także z pewnymi kolejkami w biurach podróży i na lotniskach,
gdyż chętnych do takich eskapad nie brakuje. Tym bardziej
że warto się pospieszyć, żeby
zdążyć przed kryzysem a może zapowiadanym na rok 2012
końcem świata. Nie wiadomo,
które zdarzenie bardziej prawdopodobne i szkodliwe.

Skazany na wystawanie w
coraz liczniejszych kolejkach
zastanawiam się więc, kiedy
będzie u nas lepiej. Klasycy odpowiadają, że lepiej już było.
Teraz może być już tylko inaczej, czyli gorzej. Nie, proszę
Państwa, u nas gorzej już być
nie może, bo jakby mogło być,
to z pewnością już by było. I
z tym optymistycznym przesłaniem wejdźmy, bez żadnych kolejek, w nowy 2012 rok.
WIST

Piątkowskie opowieści

Bamberka z Piątkowa
W 1914 roku rodzina
Goldenringów, właścicieli
winiarni znajdującej się w
dawnej kamienicy Grodzickich przy narożniku Starego
Rynku i ulicy Woźnej (dziś
jest tam Muzeum Instrumentów Muzycznych), postanowiła wystawić oryginalną reklamę firmy. Znany ówcześnie rzeźbiarz niemiecki Josef Wackerle otrzymał zlecenie na wykonanie pomniczka
jednej z kelnerek winiarni.
Wybór padł na pannę Jadwigę Jakubczak, a pozowanie
do rzeźby stanowiło wyróżnienie, nagrodę za sumienną pracę.
Artysta przystąpił do
dzieła. Panna Jadwiga została ustawiona na beczce, z nosidłami („szońdami”) na ramionach, obciążonymi dwiema mini stągwiami. Używała ich na co dzień, przenosząc wino z piwnicy, gdzie
przelewano napój z wielkich
beczek. Gotowa, odsłonięta
w 1915 roku, rzeźba została umieszczona na ozdobnej,
kamiennej studni ustawionej
naprzeciw winiarni Goldenringa, mniej więcej na tle dzisiejszych kamieniczek budników. Miała służyć ludziom

i licznym zwierzętom, jakie
wtedy przewijały się przez
Stary Rynek – plac targowy,
pełen ruchu i życia.
Od tego momentu rozpoczęła się legenda posążku, który natychmiast został
zaakceptowany i polubiany.
Od samego początku figurkę na studni określono mianem bamberki i powiązano
z pracowitymi mieszkańcami z Niemiec, którzy w początkach XVIII wieku osiedli
w Poznaniu, szybko się zasymilowali i zostawili ważny a
chwalebny ślad w dziejach
miasta. W okresie międzywojennym na polecenie Cyryla Ratajskiego, nieco tarasująca ruch na Rynku, studzienka została przeniesiona na tło łącznika pomiędzy
starym i nowym Ratuszem,
naprzeciw wylotu ulicy Wronieckiej. Po wojnie bamberka
stanęła przy ulicy Mostowej,
na tle parku za dawną lożą
masońską i dopiero w 1977
roku postanowiono przenieść
pomniczek na obecne miejsce, w przejściu między Ratuszem i Wagą Miejską. Stoi
tam do dziś, pięknie uzupełniając zabytkowe otoczenie.
Bardzo lubiana rzeźba sta-

ła się jednym z symboli Poznania, a w sierpniu każdego roku wokół niej ogniskują się obchody Święta Bamberskiego.
Ale wystąpiły i zagadki.
Okazało się, że podczas kolejnych analiz zniekształcono
nazwisko modelki. Panna Jadwiga Jakubczak w 1917 roku wyszła za mąż na Szczepana Gadziemskiego, odeszła
z pracy, zajęła się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Ale w przewodnikach i materiałach o Poznaniu od pewnego czasu pojawiło się nazwisko Gadymska. Etnografowie odkryli, że
modelka na pomniczku jest
ubrana nie w tradycyjny strój
bamberski, lecz w strój szamotulski. Sądzono, że „bamberskość” występuje w pochodzeniu pani Gadziemskiej.
Tymczasem wywodziła się z
rodziny jak najbardziej polskiej, niemającej nic wspólnego z Bambrami. Okazało
się, że w figurce Bamberki
nie ma absolutnie nic bamberskiego! Przed kilkunastu
laty rozpoczęto wyjaśnianie
okoliczności powstania pomniczka; niedawno pojawiła
się sugestia, jak najbardziej

prawdopodobna, że po prostu nastąpiło przeniesienie
na p. Gadziemską okoliczności, że w winiarni Goldenringa część kelnerek pochodziła
z rodzin bamberskich – więc
„padło” i na nią.
Pani Gadziemska do
„bamberskich” koligacji podchodziła z dystansem. Miała
swoje sprawy i obowiązki, ale
kojarzenie jej z posążkiem na
poznańskim Rynku było dla
niej sympatyczne i przyjemne. Mieszkała na Głównej w
Poznaniu, a potem przy ul.
Brzeskiej (teraz Modlińskiej),
gdzie do dziś mieszkają jej
potomkowie z linii najstarszej córki, Walerii. Odeszła
na zawsze w czerwcu 1967
roku, spoczywa na cmentarzu Miłostowskim.
Na zakończenie odpowiemy na pytanie, jakie po lekturze tekstu może się pojawić: co posążek bamberki ma
wspólnego z północną dzielnicą Poznania? Otóż pani
Jakubczak-Gadziemska przyszła na świat 5 października
1889 roku w czworakach w
Piątkowie. Jest więc najsłynniejszą rodowitą piątkowianką w dziejach miasta.
Marek Rezler
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Czas na noworoczne postanowienia
Koniec roku skłania do
podsumowań, rozliczeń i kreślenia planów na przyszłość.
Coś się kończy, ale i coś zaczyna. Magia noworocznych
postanowień bierze się z chęci do zmiany i wiary w to,
że możemy nasze życie zmieniać. To fascynujące zjawisko
pokazuje jak duża jest ludzka
potrzeba rozwoju i szczęścia.
Co roku obiecujesz sobie, że
rzucisz palenie albo zrzucisz
zbędne kilogramy i nigdy nic
z tego nie wychodzi. Kto z
nas nie zna postanowień typu: zacznę oszczędzać pieniądze, będę się regularnie gimnastykować, przestanę się
spóźniać, wygospodaruję więcej czasu dla rodziny i przyjaciół, będę bardziej zorganizowana, nie będę odkładać
na później wizyt lekarskich,
będę się mniej denerwować,
nie będę kłócić się z bliskimi.
Nowy Rok to świetna okazja
do refleksji nad własnym życiem i wprowadzaniu do niego zmian. Oto kilka praktycznych wskazówek.
1. Przemyśl plan. Silna motywacja ułatwi urzeczywistnienie postanowień.
Czy faktycznie chcesz schudnąć, czy tylko ograniczyć słodycze? A może pragniesz w
przyszłym roku zaoszczędzić
pieniądze na wymarzoną wycieczkę zagraniczną? Wybierz
te najważniejsze i najbardziej
realne. Nie więcej niż trzy, a
najlepiej skup się na jednej
sprawie. Postawienie sobie
zbyt wielu celów to prosta
droga do porażki. Na pewno
wszystkich nie zrealizujesz, a
jeśli nie uda ci się osiągnąć
jednego, zrazisz się do następnych. Jak już wiesz co, zapisz
to, najlepiej w widocznym
miejscu, koło łóżka, w kalendarzu – tam, gdzie codziennie
możesz na to zerkać i przypominać sobie. Bardzo ważne jest, jak sformułujesz postanowienia. Najłatwiejsze są

cele krótkoterminowe, czyli
„w lutym ograniczę palenie”.
Jeśli faktycznie uda ci się to
osiągnąć, uwierzysz w siebie.
A to pozwoli ci wytrwać w kolejnych postanowieniach. Nie
zakładaj, że będziesz coś robić
przez cały rok. Określ ramy
czasowe swoich postanowień,
np. „do końca maja odłożę
1000 zł”. Określ cel w sposób
prosty, mierzalny i określony
w czasie, czyli „chcę do końca czerwca schudnąć 5 kg” albo „chcę od lutego chodzić 2
razy w tygodniu na basen”.
2. Twórz realistyczne postanowienia. Umiejętna ocena ryzyka to jeden z ważniejszych elementów skutecznego
planowania zmian. Nie postanawiajmy sobie czegoś, czego
na 90 procent nie osiągniemy. To nie ma sensu i może
jeszcze bardziej nas demotywować. Zamiast tego, postanówmy coś, co na 90 procent
zrealizujemy, a wtedy będziemy mieli świadomość, że konsekwentnie robimy w życiu to,
co chcemy. To bardzo ważne.
Tak buduje się nasza samoocena.
3. Czas na realizację
Co zrobić, aby noworoczne
cele nie okazały się płonnymi marzeniami? Mało realne jest, że już od 1 stycznia
zaczniesz urzeczywistniać
noworoczne postanowienia.
Wybierz datę, kiedy będziesz
już na siłach podjąć wyzwanie. Wytrwaj w postanowieniu chociaż 3 tygodnie. Po
tym czasie przyzwyczaisz się
już do nowej sytuacji i będzie
ci łatwiej. Codzienne ćwiczenia, które były noworocznym postanowieniem, staną
się nawykiem, a nie przymusem. Pomyśl o korzyściach,
jakie przyniesie noworoczne
postanowienie. Nie zamartwiaj się, że jest ciężko i że
nie dasz rady. Zamiast zastanawiać się, ile wysiłku będzie
cię kosztowała walka z kilo-

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

gramami albo rzucenie palenia, lepiej myśl o zyskach.
Wyobraź sobie, jak będziesz
wyglądać bez zbędnego tłuszczyku albo ile twoje zdrowie
zyska na odstawieniu papierosów. Przygotuj plan awaryjny. Twoim postanowieniem
było ograniczenie słodyczy?
Przemyśl z wyprzedzeniem,
co możesz zrobić, jeśli najdzie cię na nie nieodparta
chęć. Kup np. paczkę suszonych owoców i trzymaj je w
szafce na wypadek nagłego
apetytu na słodkie.
4. Poproś bliskich o
wsparcie. Koniecznie poproś rodzinę o wsparcie i
zachętę. Zainteresowanie bliskich pomoże ci wytrwać. Nawet, jeśli będziesz chciał się
złamać, powstrzymają cię i
przypomną o twoim celu.
5. Jeśli ci się nie udało dotrzymać danego postanowienia, spróbuj jeszcze raz, jeśli znowu nie
wyszło, próbuj ponownie.
Pracując z pacjentami zauważyłam, że ludzie bardzo często
wyciągają wnioski o sobie na
podstawie pojedynczych historii. To kuszące, lecz czasem niebezpieczne. Łatwo,
bowiem o stworzenie samemu
sobie klatki, zamknięcia się
w niej od wewnątrz na kłódkę i połknięcie kluczyka. Chodzi o wyznania typu: „jestem
spóźnialską osobą, dlatego zawsze się spóźniam”, „od dziecka nie lubiłem czytać książek,
więc nawet nie próbuję wziąć
jakiejkolwiek do ręki”. Czasami odrobina szczerych chęci
jest w stanie zdziałać naprawdę wiele. Nie warto poddawać
się po pierwszej porażce. Nawet, jeśli nasze postanowienie

nie zostanie przez nas dotrzymane (np. zapalimy papierosa), nie należy przekreślać planów. Należy spokojnie próbować raz jeszcze.
Nowy Rok to doskonała okazja do zainicjowania
procesu zmian w swoim życiu, jednak nic na siłę. Jeśli
nie masz akurat teraz ochoty, odłóż zmiany na inny,
być może lepszy okres. Gdy
masz problem z pobudzeniem w sobie motywacji do
działania, potrzebujesz zmiany myślenia o sobie, chcesz
nauczyć się sięgać do swoich wewnętrznych zasobów –
skorzystaj z pomocy psychologa. Uczyń zmiany nie tylko wyzwaniem, ale i zabawą,
bo w ten sposób nauczysz się
kojarzyć zmiany z przyjemnością. Tego życzę moim Czytelnikom w Nowym Roku.
mgr psycholog
Małgorzata Remlein
Gabinet Pomocy Psychologicznej
Tel. 660-140-488

Autorka specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem, zaburzeń lękowych oraz emocjonalnych. Respektuje standardy zawodowe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zapewnia dyskrecję.

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

codziennie od godz. 8.00
Rejestracja: tel. 601 81 99 26
tel. 61 823 01 63

LECZENIE: trądziku, łuszczycy,
grzybicy, alergii, chorób skóry,
włosów i paznokci, chorób przenoszonych drogą płciową
USUWANIE: kurzajek, brodawek,
kłykcin, włókniaków, naczyniaków, mięczaków zakaźnych itp.

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

10 I 2012 o godz. 18 (wtorek) Wieczór autorski łódzkiego pisarza Marka Czuku – poety, prozaika, krytyka. Autor omówi
wybrane utwory członków Klubu Literackiego (prosi o przesłanie).
31 I 2012 o godz. 18 (wtorek) Nowe książki w Klubie.
Jolanta Pawełczyk – „Z błękitu i ochry”, Tomasz W.M.
Rzepa – „Jeśli ziarno nie obumrze”. Omówienie – Danuta
Bartosz, Edyta Kulczak.
Spotkania w sali nr 40 Zarządu PSM lub w Bistro na Osiedlu
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
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SZKOLNY
PRZEDMIOT

KAMIEŃ
SZLACHETNY

OD
KOPCÓW
W
OGRODZIE

MIŚ
Z AUSTRALII

PIERWSZY
LOTNIK

Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru brzmiało „Wesołych świąt”.

PSZCZELI
WYTWÓR

4

GŁÓWNA
TĘTNICA

ZIELONE
WARZYWO

9

MOŻE BYĆ
KRAJU

ZIEMIA
UPRAWNA

LEKKI GAZ

KONTYNENT

2

HUMORKI

NA BROŃ

5

LEPI

KARNY LUB
EKSMISJI

CZARODZIEJSKA KRAINA

10
NP. PO
BOMBIE

ODKRYŁ
AMERYKĘ

ŻYJE
W
WODZIE

NAPÓJ
ALKOHOLOWY

7

SIĘ NIE
KRESKUJE

OBCY

OZDOBA
CHOINKOWA

8
MIŚ
Z
KRESKÓWKI

11

MIASTO
ANIOŁÓW
W SKRÓCIE

TO NIE
WYPADA

6
PIŁKA
ZA
BOISKIEM

KOLOKWIALNIE JE

PŁAZ

STOPIEŃ
GAMY

PIES ALI
WYJĄTKOWE
UZDOLNIENIE

- Dlaczego niektórzy tak
lubią kawały o blondynkach?
- Bo potrafią je zrozumieć?

- Czy możesz pożyczyć mi
stówkę?
- Niestety, nie mam przy
sobie pieniędzy.
- A w domu?
- Dziękuję, wszyscy zdrowi.

- Jak zająć programistę?
Przeczytaj zdanie poniżej.
Przeczytaj zdanie powyżej.
Krzyżówka nr 1

1

2

SĄSIAD,
KOLEGA

1
WŁOSKA
MARKA
SAMOCHODU

TWAROŻEK

KAWON

BÓG
SŁOŃCA

Krzyżówka
z Echem

3

4

5

8

9 10 11

6

3

Gwiazdy mówią... po naszymu 
Wiara ino wew te gwiazdy szpycuje, kalafy zadziyro jak kejter do księżyca abo w cajtungi je ciyngiem wtyko. Nasze „Echo” tyż gorsze nie
może być i swój horoskop musi mieć leżeć na zadniej stronie. Blubry o przyszłości im barzy tajemnicze, tym prawdziwsze, dlatego podajemy je po
naszymu. Jeśli ktoś nie rozumie, niech mu gzuby abo jaki wuja objaśni.
BARAN (21.03 - 20.04). Przełom roku to najlepszy czas się na pozałatwianie wszelkich spraw urzędowych i zaprowadzeniu ładu wew wszystkich kwitach. Porzundek w nich ale zaś musi być.

WAGA (23.09 - 22.10). Twoja chapanina wew robocie i domu we święta zostanie wreszcie doceniona. Skapną ci bejmy i może także atrakcyjna
rajza w góry lub do ciepłych krajów.

BYK (21.04 - 21.05). Bez te karnawałowe szaleństwa nie ma szans
na słodkie nygusowanie. Roboty dużo i wuchta innych spraw, a jeszcze
szykują się balangi, na których przyjdzie dylać do rana.

SKORPION (23.10 - 22.11). Wew robocie za wiela się nie staluj ani
też frechownie se nie poczynaj, bo se ino wrogów narobisz. Lepiej spokojnie, z wielką rułą rób swoje i zorguj bejmy.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Famuła cięgiem włazi ci na głowę. Zwłaszcza gzubów i kejtra przywołaj więc do porzundku, a jak wykonają robotę,
to fundnij im jakie słodkie albo wygib za miasto.

STRZELEC (23.11 - 21.12). W nowym roku z większym szwungiem
bierz się do roboty. Masz trochę fifnych pomysłów i jak się przyłożysz, to
będą z nich fest bejmy oraz uznanie wiary.

RAK (22.06 - 22.07). Przestań już borchać się na cały świat, lepiej
daj se więcej luzu i zabierz bliskich do marketu i fundnij im nowe dyrdony albo insze jupki.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Po świątecznym słodkim nygusowaniu zostały ino gorzkie wspomnienia i rachunki. Przyjdzie więc zacisnąć
kabzę i liczyć się z każdym groszem.

LEW (23.07 - 22.08). Chłody i chlabra dają się we znaki kościom.
Warto więc pomyśleć o zdrowiu i zabrać się za jaki sport. Także spacery
na świeżym powietrzu będą ci plożyć.

WODNIK (21.01 - 20.02). Wew robocie znów się szykują jakieś reformy a wew domu pora myśleć o porzundkach i remontach. Ale zaś trza
to jakoś przepynkać, a wiosną będzie lżej.

PANNA (23.08 - 22.09). Zimowe dni warto wykorzystać na blubry
zez starą wiarą albo wspólną rajzę na narty. Z takiego wygibu mogą wyniknąć całkiem fifne pomysły i znajomości.

RYBY (21.02 - 20.03). Bez to świętowanie oraz lofrowanie zez kumplami w kabzie zaświeciło dno. Żeby zaś uzorgować trochę bejmów zabierz
się fest do porządnej roboty.

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, Os. B. Chrobrego 117, pokój 81, e-mail: echopiatkowa@o2.pl. Dyżur
red. poniedziałki 16.30 - 17.00. Druk: Drukarnia Colgraf. Nakład 3000 egz.
Przedruk z Echa Piątkowa dozwolony wyłącznie z podaniem źródła. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do opracowania
redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów.
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Jasełka w Hetmanie

Tradycyjnie
przed
świętami Bożego Narodzenia seniorzy z klubu
Hetman na Osiedlu Jana III Sobieskiego spotykają się, by podsumować stary rok i składać
sobie życzenia na nowy
nadchodzący. Na pięknie przybranych stołach,
to dzieło kierowniczki
Steni Golińskiej, czekają na nich drobne upominki, świąteczne wypieki, kawa i herbata. Duże pomieszczenia klubu
wręcz pękają w szwach.
Ale obecnym udziela się
świąteczna atmosfera.
Wszyscy z niecierpliwością oczekują, jakie będą

w tym roku jasełka. Nigdy
się nie powtarzają, zawsze
pisane są przez panią Stenię nowe. Dopiero po obejrzeniu jasełek w wykonaniu
klubowych koleżanek i kolegów nadchodzi czas życzeń
od księdza z parafii, kierownika administracji osiedla, przedstawicieli rady
nadzorczej PSM i innych
gości. Na zdjęciach przedstawiamy migawki z uroczystości. Do siego roku!
Fot. Paweł Polak
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SKLEP
SPOŻYWCZO-MONOPOLOWY
„OLIWIER”
OS. J.III SOBIESKIEGO 30F
Życzy wszystkim klientom
zdrowych, spokojnych, radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym 2012 Roku.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
RÓWNIEŻ W ŚWIĘTA:
CODZIENNIE

inna pizza ZA PÓŁ CENY!
Oferta nie obowiązuje w dostawie.

Ahmed Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,
tel. (61) 822-35-05
Ahmed Przeźmierowo 1 obok Intermotelu,
tel. (61) 816-10-63, 500-700-748

25. 12. 2011 (I ŚWIĘTO) 9:00-21:00
26. 12. 2011 (II ŚWIĘTO) 9:00-21:00
31. 12. 2011 (SYLWESTER) 6:00-20:00
1. 1. 2012 (NOWY ROK) 10:00-20:00

