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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i nadchodzącego Nowego 2014 Roku
składamy najszczersze i najserdeczniejsze

INSTALATOR – HYDRAULIK

życzenia wszelkiej pomyślności.
Życzymy, aby czas Świąt
przyniósł ze sobą spokój,
odpoczynek i refleksję nad tym co minęło,
a rok 2014 był twórczy i satysfakcjonujący.

WOD., KAN., CO., GAZ
POZNAŃ I OKOLICE

tel. 607 624 218

Rada Nadzorcza, Zarząd
i Administracje Osiedli
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Dlaczego nie jesteś jeszcze
PACJENTEM VIP SREBNYM WCM REMEDIUM???
W ramach OPIEKI PAKIETOWEJ otrzymasz w 2014 roku:
- bezpłatny i nieograniczony dostęp do lekarzy rodzinnych
i specjalistów PRZEZ CAŁY ROK
- bezpłatny dostęp do badań laboratoryjnych - punkt
pobrań na miejscu
- bezpłatny dostęp do badań obrazowych: (Mammografia,
RTG, USG: bioderek, kolana, jamy brzusznej, piersi,
tarczycy )
- możliwość całodobowej rejestracji on-line do wszystkich
lekarzy i na badania diagnostyczne
- dostęp internetowy do swoich wyników z każdego miejsca
na świecie
WYSTARCZY WYPEŁNIĆ BEZPŁATNIE DEKLARACJĘ
W RECEPCJI I W 5 MINUT ZOSTAJESZ WRAZ Z CAŁĄ
RODZINĄ OBJĘTY PAKIETOWĄ OPIEKĄ MEDYCZNĄ,
JAKIEJ NIE GWARANTUJE TOBIE NIKT W POZNANIU!!!!

www.psm.poznan.pl
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Przedświąteczne łamanie opłatkiem
Eleni. Po niedawno przebytej operacji poruszała się
jeszcze o kuli, więc kolędy
zaśpiewała na siedząco.
Kolędy przewijały się
przez całe przedstawienie jasełkowe. Wystawiła
je grupa teatralna złożona
ze seniorów, którą gorąco
oklaskiwano. Kolędy śpiewano wspólnie, do większości z nich przyłączała się cała sala. Zaśpiewały też siostry zakonne.
Jak zwykle, przy takiej
okazji były życzenia i podziękowania, dzielenie się
opłatkiem. Oklaskami przy-

Niech biały opłatek
nie drży w ręku z zimna,
ale drży w dłoniach ze
szczęścia i ze wzruszenia
– takie było motto opłatkowego spotkania w Klubie Seniora „Hetman” na
Osiedlu Jana III Sobieskiego. Było to pierwsze
z przedświątecznych spotkań w klubach seniora
na Piątkowie.

Licznie przybyli członkowie klubu i zaproszeni
goście, wśród których byli przedstawiciele Zarządu
i Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, kierownicy osiedla,
proboszcz parafii, zaprzyjaźnione z klubem siostry
zakonne z Szamotuł oraz
niezawodna piosenkarka
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jęto informację, że kierownik administracji zakupił
dla klubu nowy telewizor. A
jego zastępczyni odczytała
ułożone przez siebie rymowane życzenia. Ksiądz proboszcz zauważył, że święta Bożego Narodzenia są
świętem miłości do drugiego człowieka i dlatego są
takie piękne. (maja)
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Szanownym Klientom
Z okazji świąt
Bożego Narodzenia,
aby przy świątecznym stole
nie zabrakło
światła i ciepła rodzinnej
atmosfery,
a Nowy Rok niósł ze sobą
szczęście i pomyślność
życzą właściciele i pracownicy

KWIACIARNIA

POLECAMY
KOMPOZYCJE ŚWIĄTECZNE
I wiele artykułów do samodzielnego
wykonania kompozycji

RADCA

PRAWNY

- rozwód, separacja, podziaá majątku
- wáadza rodzicielska, opieka, alimenty
- spadki - nabycie, zachowek, testamenty
- procesy o odszkodowania, umowy, ZUS

tel. 601 999 570
KANCELARIA: os. J. III Sobieskiego 36/15
Spotkania do uzgodnienia

• 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

PASMANTERIA

promocja:
przy zakupie 6 szt. włóczek
- 7. włóczka gratis

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

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

Przyjmują lekarze z wieloletnią praktyką
Nasi pacjenci chwalą sobie:

- możliwość leczenia całej rodziny
u jednego lekarza
- możliwość rejestracji na określoną godzinę.
Nadal przyjmujemy deklaracje.
Rejestracja pacjentów telefoniczna lub osobista.

tel. 61 828 30 40
tel. 603 575 834
www.medfamilia.pl
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Aerobik
i Gimnastyka
dla kobiet
w każdym
wieku
Dla ciała
i dla duszy…
Centrum Kultury
Dąbrówka
Wtorek, godzina 18
Kontakt: 660 088 635

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.

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

„Po sąsiedzku”
Oś. Wł Jagiełły 7/4, 60-690 Poznań
tel. 61 825 22 86, 601 776 706
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Fot. Piotr Zagawa

Zielone pasje mieszkańców

go celem – jak powiedziała przewodnicząca komisji konkursowej, Urszula
Cicha – było zachęcenie
mieszkańców i gospodarzy
domów do dbałości o swoje
balkony, loggie, ogródki i
zieleńce. Konkurs trwał od
maja do końca września.
Komisja oceniała obiekty
trzykrotnie.
W kategorii balkony, tarasy, loggie pierwsze miej-

sce zajęły dzieła Elżbiety i Piotra Krajewskich
(OBŚ 27), Czesławy i Czesława Nawrotów (OBŚ 27)
oraz Jolanty Miklaszewskiej
(OBŚ 8), drugie – Wandy i
Krzysztofa Hołyszów (OBŚ
15), trzecie – Wiesławy Bednarczuk (OBŚ 2). Wśród zieleńców i ogródków nagrodzono ogródek przy bl. 13
Barbary i Olgierda Sroków.
(maja)

Kancelaria Radcy Prawnego
Tomasz Mierzwicki
¾ Prawo spadkowe, zachowki, testamenty
- Na mój balkon nawet
latem przylatują sikorki i
umilają życie swoim świergotem – pochwaliła się Wiesława Bednarczuk, która zajęła trzecie miejsce w konkursie „Zielone Osiedle” w
kategorii balkonów, tarasów i loggi. Jolanta Miklaszewska, która w tej samej
kategorii zajęła pierwsze
miejsce, kiedyś w konkursie „Zielony Poznań” zajęła
nawet drugie. Pani Jolanta
w miejskim konkursie startuje zresztą od ośmiu lat.
Pierwsze miejsce w kate-
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gorii zieleńców i ogródków
zajęli Barbara i Olgierd Sroka. – Ja zajmuję się ogródkiem przed blokiem, a żona mi po prostu doradza
– zdradził pan Olgierd, co
wszyscy laureaci przyjęli ze
śmiechem, bo zazwyczaj o
zieleń dbają panie.
25 listopada na Osiedlu Bolesława Śmiałego
ogłoszono wyniki konkursu „Zielone Osiedle” i wręczono laureatom dyplomy
i nagrody książkowe. Konkurs zorganizowała rada i
administracja osiedla. Je-

¾ Prawo zobowiązań, analiza i doradztwo
w zakresie umów cywilnoprawnych
¾ Prawo rodzinne, rozwody, alimenty
¾ Prawo procesowe, reprezentacja przed
sądami powszechnymi i organami
administracji

tel.: 61 657-68-66
fax: 61 639-49-82
kom.: 692-096-586
ul. Kmieca 3, Poznań
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Skorzystają tysiące osób

Mamy 95% bonifikaty!

Radna Ewa Jemielity: „Odzyskaliśmy” 95-procentową bonifikatę

10 grudnia, na sesji
Rady Miasta Poznania
poznańscy radni uchwalili bardzo korzystną dla
mieszkańców Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwałę dającą aż 95 procent bonifikaty od opłaty za
przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego gruntu w pełną własność.
O taką bonifikatę od
dawna walczyła mieszkanka
Piątkowa, radna Ewa Jemielity wraz z klubem radnych
Prawa i Sprawiedliwości.
Jeszcze w czerwcu radni miejscy (głosami radnych
Platformy Obywatelskiej i
radnych z ugrupowania prezydenta Grobelnego) odrzucili projekt uchwały. Po kilkumiesięcznych staraniach
ostatecznie udało się osiągnąć kompromis i uchwała
została podjęta. Zdecydowana większość radnych zagłosowała za projektem.
Należy podkreślić aktywny udział mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych, którzy podpisywali się pod poparciem dla uchwały (zebrano ponad siedem tysięcy
podpisów, także w administracjach osiedli PSM) oraz
przychodzili na sesje rady
miasta i telefonowali do radnych, żeby przekonać ich o
potrzebie uchwalenia bonifikaty. Odbyło się też kilka
spotkań radnej Ewy Jemielity z mieszkańcami. Wiceprezes Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Michał Tokłowicz przedstawił
racje mieszkańców zarówno
na komisjach opiniujących
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projekt uchwały, jak i na sesji rady.
Co ta uchwała daje
mieszkańcom Spółdzielni? – pytamy Ewę Jemielity.
- Po wejściu w życie
uchwała pozwoli mieszkańcom Spółdzielni uwłaszczyć
się na gruncie, na którym
stoi budynek mieszkalny.
Bonifikata od opłaty za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w pełną własność wyniesie 95
procent, a więc znacznie
więcej niż obecnie. Oznacza to też, że po korzystnym
przekształceniu mieszkańcy
nie będą już musieli wnosić
wysokich rocznych opłat za
użytkowanie wieczyste, będą płacić tylko podatek od
nieruchomości.
Te rosnące opłaty za
wieczyste użytkowanie
gruntu skłaniają wiele
osób do żądania wykupu gruntu, na który jednak nie stać wszystkich
współmieszkańców.
- Trzeba przypomnieć,
że ostatnio opłaty za użytkowanie wieczyste drastycznie rosną i wynoszą często
ponad 100 złotych miesięcznie lub 1200 – 1400 zł rocznie, szczególnie tam, gdzie
działka przypisana do budynku mieszkalnego jest
bardzo duża. Wielu mieszkańców już otrzymało bądź
lada dzień otrzyma pisma
z decyzjami o podwyżce.
Można się oczywiście odwołać. Trzeba wiedzieć jednak, że odwołanie od decyzji o podwyżce do Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie rozwiązuje problemu – kolegium odwoławcze
często nie dopatruje się nieprawidłowości w nowej wycenie i podwyżce opłaty, albo też sprawa ciągnie się
przez wiele miesięcy – w
wielu przypadkach oczekiwanie na decyzję kolegium
trwa nawet dwa lata! Na
dodatek, negatywna decyzja od odwołania powoduje,
że mieszkaniec i tak musi
wnieść wyższą opłatę, także
wstecz – za okres od czasu
złożenia odwołania.
Przekształcenie gruntu

we własność pozwoli uniknąć bolesnych opłat i kolejnych podwyżek. Z tych bonifikat skorzystają między innymi mieszkańcy Spółdzielni „Jeżyce”, Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i kilku innych spółdzielni. Nie udało się przeforsować możliwości wniesienia opłaty w ratach. Żeby skorzystać z bonifikaty,
trzeba wnieść opłatę jednorazowo. Z podobnej możliwości skorzystali już wcześniej mieszkańcy Osiedla
Władysława Łokietka, Os.
Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego oraz nielicznych budynków mieszkalnych na Os. Bolesława
Chrobrego i Jana III Sobieskiego, jeszcze zanim
możliwość uzyskania wysokich bonifikat została zablokowana przepisami prawa.
Dodatkowym bodźcem
do przekształceń winien
być fakt, że osoby prowadzące działalność gospodarczą, ich adres zamieszkania
jest jednocześnie adresem
lub siedzibą prowadzonej
przez nich działalności gospodarczej, także będą mogły skorzystać z bonifikaty
proporcjonalnie do udziału
odpowiadającego stosunkowi powierzchni części mieszkalnej do łącznej powierzchni lokalu. Dotychczas był to
jeden z najważniejszych powodów, dla których mieszkańcy ci nie zgadzali się na
przekształcenia, ponieważ
nie przysługiwała im żadna
bonifikata. Na szczęście teraz to się zmieni.
Przewodniczący Rady
Miasta, Grzegorz Ganowicz powiedział redakcji
Polska Głos Wielkopolski, że spółdzielnie zachowały się pasywnie wobec
tego problemu. Też pani
tak uważa?
- O władzach Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i udziale wiceprezesa Michała Tokłowicza mogę mówić w samych superlatywach – okazały pomoc
w zbieraniu podpisów na listach poparcia dla uchwały,
organizowały spotkania w

Dąbrówce z mieszkańcami,
administracje osiedli pomagały w informowaniu mieszkańców o spotkaniach. Spotykałam się z panem Tokłowiczem kilkakrotnie, raz
czy dwa w trójkę – z prezesem Krzysztofem Winiarzem. Mam również pisma
władz Spółdzielni (chyba są
jeszcze i dzisiaj na stronach
internetowych spółdzielni),
w których zwracają się do
władz miasta o rozwiązanie problemu. Początkowo
bez większego efektu. Rok
temu udało się przywrócić
bonifikaty w ogóle, dzisiaj
„odzyskaliśmy” bonifikatę
95-procentową.
Trudno mi powiedzieć,
dlaczego Winogrady, czy
Osiedle Władysława Łokietka zdążyły wcześniej wykupić grunty od miasta,
a reszta naszej spółdzielni
nie. Powodem było po części zmieniające się prawo.
Wyodrębnienie choćby jednego w bloku lokalu mieszkalnego w pełną własność
jeszcze do listopada ubiegłego roku wykluczało automatycznie Spółdzielnię z możliwości starania się o wykup
gruntów za 5 procent wartości. Jednak nawet i dzisiaj
niektóre budynki mieszkalne znajdują się na gruncie,
którego stan prawny nie został ostatecznie uregulowany, przed sądami trwają postępowania zwrotowe itp. W
takich przypadkach nadal
trzeba czekać na wyjaśnienie stanu prawnego gruntu
i tutaj Spółdzielnia ma związane ręce. Myślę jednak, że
mieszkańcom wielu budynków uchwała Rady Miasta
pozwoli przekształcić prawo
do lokalu w pełną własność
wraz z udziałem w gruncie.
Piątkowianie zapewne
będą mieli do pani wiele
pytań…
- Już wkrótce chciałabym zorganizować kolejne
spotkania z mieszkańcami,
na których będę informować o szczegółach nowej,
korzystnej dla mieszkańców
uchwały. Więcej informacji
pojawi się niedługo na stronie internetowej: www.ewa-

jemielity.pl
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Misiaczkowo na jeden (w roku) dzień

W Szkole Podstawowej nr 34 na Os. Bol.
Śmiałego od kilku lat
obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego
Misia. Dzieci przynoszą
swoich ulubieńców i biorą
udział w licznych konkursach. W tym roku ozdabiały na swój sposób miśki
wykonane metodą origami.
Później odbyła się wystawa
wszystkich prac.
25 listopada 2013 roku
obchodzony był Światowy
Dzień Pluszowego Misia!
Choć trudno w to uwierzyć,

pierwszy miś maskotka powstał 111 lat temu i do dziś
pozostaje jedną z najpopularniejszych dziecięcych zabawek na świecie.
Światowy Dzień Pluszowego Misia to święto
stosunkowo nowe. Zostało
ustanowione dopiero 25 listopada 2002 roku dokładnie w setną rocznicę powstania tej popularnej przytulanki.
Z powstaniem pluszowego misia wiąże się anegdota sięgająca 1902 roku. To
właśnie wtedy prezydent

Stanów Zjednoczonych –
Theodore Roosevelt podczas polowania nie zgodził
się na odstrzelenie małego
niedźwiadka. Sprawę opisał dziennik „Washington
Post” i tak powstała karykatura prezydenta, który
broni małego misia. Popularność misia z rysunku postanowił wykorzystać właściciel sklepu z zabawkami
na nowojorskim Brooklynie, Morris Mitchom. Na
cześć prezydenta pluszaka nazwał „Teddy’s Bear”
(Teddy to zdrobnienie imie-

nia Theodore, bear – ang.
niedźwiedź). Zgodę na wykorzystanie imienia wydał
sam prezydent USA, podsumowując to krótkim zdaniem: „Nie sądzę, żeby moje imię było tak wiele warte w tym niedźwiedzim interesie”.
Roosevelt bardzo się mylił. Narody anglojęzyczne do
dziś pluszowego misia nazywają po prostu „Teddy’s Bear”, a przytulanka stała się
niekwestionowanym królem
zabawek. (emzetka)
Fot. – Katarzyna Mazur

Wysyp
św.
Mikołajów
6 grudnia, w imieniny Mikołaja, w Szkole Podstawowej nr 34 na Osiedlu
Bolesława Śmiałego, każdy
chciał być świętym Mikołajem. Chyba im się udało…
Fot. Maria Zielińska
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Z notatnika miejskiego strażnika

Ulica Meteorytowa i... ręce opadają

♦ W listopadzie służby dyżurne piątkowskiego referatu Straży Miejskiej Poznania przyjęły 335 zgłoszeń od mieszkańców. Najwięcej sygnałów dotyczyło
nieprawidłowo zaparkowanych aut (169), bezdomnych i żebrzących (46) oraz
spraw porządkowych (43).
♦ Na koła samochodów zaparkowanych w miejscach
niedozwolonych strażnicy
nałożyli 103 blokady. Wobec winnych takiego parkowania zastosowali 29
pouczeń, 73 postępowania
mandatowe, jedną sprawę
skierowali do sądu.
♦ Strażnicy
kontrolowali pięć razy targowiska,
nie stwierdzili nieprawidłowości. W przypadku
handlu okrężnego wystawili jednej osobie mandat
za sprzedawanie bez zezwolenia.
♦ Strażnicy
dwukrotnie
interweniowali w przypadkach wyprowadzania
psów bez smyczy. Skontrolowali też pięć innych
psów, wszystkie posiadały czipy.
♦ 6 listopada dwaj funkcjonariusze asystowali

Lasek na Batorego
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pracownikowi Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie. Wspólnie odwiedzili dziewięć miejsc, w których przebywały osoby
bezdomne. W trzech miejscach nikogo nie zastali,
w pozostałych przypadkach bezdomni odmówili
udzielenia sobie pomocy.
♦ Patrole dokonały 55 lustracji miejsc znanych z
bytowania bądź grupowania się bezdomnych.
Na miejscu przeprowadzili 40 rozmów prewencyjnych, spowodowali, że
trzem bezdomnym udzielono pomocy medycznej,
jeden przypadek nietrzeźwości zgłosili do Centrum
Redukcji Szkód i Wczesnej Interwencji Terapeutycznej.
♦ Dwoma mandatami ukarano osoby, które umieściły reklamy w nieprzeznaczonym do tego miejscu publicznym.
♦ Strażnicy poinformowali Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej
Policji o zgłoszeniu mieszkańca dotyczącego zagrożenia
bezpieczeństwa
przez kierowców wjeżdża-

jących za znak „zakaz
wjazdu” na aleję spacerową przy budynku 25 na
Osiedlu Bolesława Śmiałego.
♦ Piątkowscy strażnicy szkolni przeprowadzili działania prewencyjne na rzecz
bezpieczeństwa nieletnich.
Kontrolowali m.in. w parku i przy Biedronce na
Chrobrego, przy pawilonie Tesco na Batorego,
przy Intermarche na ul.
Umultowskiej, na dworcu
MPK na Sobieskiego, przystankach PST, wokół szkół
(większości szkół podstawowych i gimnazjów), w
rezerwacie przyrody Żurawiniec. Wylegitymowali
11 osób, w tym 7 nieletnich wracających ze szkoły do domu. Czterem osobom (studentom) wręczyli mandaty za przechodzenie w miejscach niedozwo-

Wierzyć się nie chce – poznaniacy

lonych (ul. Szeligowskiego
oraz przez tory kolejowe).
Sprawdzali także sprzedaż
alkoholu i tytoniu, tutaj
nie mieli żadnych uwag.
♦ Ośmiokrotnie w ciągu
miesiąca strażników informowano o znalezieniu
bezpańskich psów. Żaden
z nich nie posiadał czipa,
pracownicy zabierali je
więc do Schroniska dla
Zwierząt.

♦ Do firmy ENEA skierowano pismo zobowiązujące
do likwidacji zapadniętego fragmentu kostki brukowej, pozostałego po naprawie latarni na ul. Biegańskiego.
♦ Piątkowscy strażnicy doprowadzili do likwidacji
składowiska eternitu przy
Warcie na wysokości ulic
Karpiej, Czarnucha. Informację o tym municypalni wysłali do Wydziału
Ochrony Środowiska pod
koniec maja.
♦ Do Zarządu Dróg Miejskich wysłano informacje m.in. o workach ze
śmieciami zalegających
na ul. Sucholeskiej, awarii sygnalizacji świetlnej,
braku odpływu wody poprzez studzienkę kanalizacyjną na ul. Naramowickiej, uszkodzonym znaku
drogowym na ul. Hulewiczów, braku oświetlenia
pod przejściem podziemnym na ul. Kurpińskiego. Zgłoszono też potrzebę naprawy nawierzchni
ul. Firlika/ Jaroczyńskiego, gdzie zauważono duże dziury stwarzające zagrożenie dla uczestników
ruchu.
♦ Do kierownik Specjalistycznego Zespołu Pracy Socjalnej z Osobami
Bezdomnymi napisano pismo o wszczęcie procedury zmierzającej do oceny
stanu zdrowia psychicznego bezdomnej, która koczuje na wolnym powietrzu
przy ul. Brailla, i mimo
wielokrotnego wzywania
pogotowia oraz pracownika MOPR, kobieta odmawia przyjęcia jakiejkolwiek
pomocy. (rafa)

No i zaparkował!

2013-12-15 22:03:27

8

ECHO 01/222 (XVII)

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Sprawy gruntowe bez końca

Jak zwykle, od rozpatrzenia spraw członków niepłacących czynszu rozpoczęło się listopadowe posiedzenie Rady
Nadzorczej Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Następnie omówiono wyniki ekonomiczne
PSM za dziewięć miesięcy 2013 roku.
W gospodarce zasobami
mieszkaniowymi wszystkie
osiedla, z wyjątkiem Władysława Łokietka, miały dodatnie wyniki finansowe. Ujemny wynik na Łokietka spowodowany był nadwyżką kosztów nad wpływami z tytułu wieczystego użytkowania
gruntu, co miało pokrycie w
rozliczeniach międzyokresowych. Dodatnie były wyniki
rozliczeń gazu. Na osiedlach
wciąż występuje tendencja
spadkowa liczby zamieszkujących osób. 10 września mieszkańców było o 1611 mniej niż
31 grudnia 2012 r.
Za dziewięć miesięcy salda na zimnej wodzie były dodatnie za wyjątkiem Osiedla
Stefana Batorego, jednak i tutaj niedobór znajdował pokrycie w rozliczeniu międzyokresowym kosztów zużycia wody.

echo na grudzien 2013 ok.indd 8

Fundusz remontowy wykazywał dodatnie salda na wszystkich osiedlach.
Rada wyraziła zgodę na
nabycie na własność czterech
działek na Osiedlu Stefana
Batorego pod budynkami 32
i 52, będących w użytkowaniu wieczystym przez PSM.
Działki znajdują się pod budynkami Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Nie było
tam wcześniej przekształceń
prawa lokatorskiego na własność, więc prezydent miasta wyraził zgodę na sprzedaż gruntu z 95-procentową
bonifikatą.
Następnie ustalono cenę
zbycia udziału w prawie wieczystego użytkowania działki
na Osiedlu Bolesława Chrobrego na rzecz osoby prywatnej, na które to zbycie wyraziło zgodę Walne Zgromadzenie. Uchwaliła ją wcześniej
jednogłośnie rada osiedla.
W związku z brakiem
zgody Miasta Poznań na zajęcie części miejskiej działki
niezbędnej do wykonania docieplenia ścian zewnętrznych
hali targowiskowej na Osiedlu Bolesława Chrobrego postanowiono zmienić przeznaczenie kwoty 470 tysięcy zł,

która była w planie remontowym osiedla. Zwiększy się
za te pieniądze wymianę stolarki okiennej, wyłoży pieniądze na docieplenie ścian zewnętrznych budynku nr 27
oraz zostaną zmyte i wymalowane elewacje zewnętrzne
budynku nr 15.
Zatwierdzono również
poprawkę do „Regulaminu
porządku domowego i współżycia mieszkańców w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Stwierdza się w
niej, że za utrzymywanie porządku i czystości na klatkach schodowych (z wyjątkiem wiatrołapów awaryjnych klatek schodowych w
wysokich budynkach) odpowiada Zarząd PSM. Może
on w ramach zwykłych czynności administracyjnych zle-

cić odpłatne wykonanie tych
prac podmiotom zewnętrznym. Wcześniej jednak Zarząd musi uzyskać akceptację ponad połowy posiadaczy
praw do lokali w danej klatce schodowej.
Na koniec członkowie Rady rozpatrzyli sześć pism
mieszkańców. Uzgodnili odpowiedzi na te pisma. (big)
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Rok zakończy zabawa sylwestrowa

Wypoczynek i zwiedzanie – taki cel założyli sobie seniorzy z Klubu
Seniora Hetman na Sobieskiego wybierając się
na początku września na
południe Europy.
Odwiedzili (oczywiście
każdy płacił za siebie, jak
zawsze w przypadkach wycieczek) Węgry, Austrię, Bośnię i Hercegowinę. Dotarli
aż do Dubrownika i na Riwierę Makarską w Chorwacji. Cel osiągnęli, z wakacji
wrócili zadowoleni i opaleni. W pamięć zapadła im
szczególnie wizyta w Lund-

breg, gdzie znajduje się znane sanktuarium oraz… środek świata.
Już w Poznaniu spędzili wieczór w zabytkowym
tramwaju jeżdżącym po ulicach miasta. Przewodnik

echo na grudzien 2013 ok.indd 9

opowiadał ciekawostki o mijanych miejscach. Przygrywali dwaj panowie z akordeonem i trąbką, seniorzy
śpiewali i tańczyli do późnych godzin nocnych, kiedy to tramwaj zajechał na
pętlę na Sobieskiego.

dniową pielgrzymkę do Częstochowy, gdzie dziękowali
Najświętszej Marii Pannie.
Podczas mszy liturgię słowa
sprawowali seniorzy.
9 i 10 października w
klubie uroczyście obchodzono Międzynarodowy Dzień
Seniora. Klubowicze rozpoczęli udziałem w mszy świętej, dalsza część odbyła się
w klubie przy kawie i ciastkach. Montaż słowno-muzyczny zaprezentował wokalista Jacek Silski, polski Julio Iglesias. Drugiego dnia
zespół taneczny z Hetmana
zaprezentował się w tańcach etnicznych i współczesnych. Wystąpili także artyści łódzkiej operetki.
Zajęcia z florystyki i
decoupage’u, spotkania w
klubowej kawiarence to co-

Zakończenie lata odbyło się 23 września w Gąsawie. Były także tańce, do
których przygrywała wiejska kapela.
A już 29 września w klubie odbył się wieczór gwary poznańskiej „Godejcie po
naszemu”. Zaraz potem klubowicze wybrali się na dwu-

dzienność klubu. 18 października odbyło się spotkanie z cyklu „Pomagajmy
sobie” z aktorem Mieczysławem Hryniewiczem i politykiem Nelly Rokitą, które prowadził prof. Waldemar Łazuga. Rozmawiano
na różne tematy, także całkiem prywatne. Prof. Łazu-

ga poprowadził też 4 grudnia spotkanie z Agnieszką
Duczmal i Andrzejem Lajborkiem.
Wystąpił zespół z domu sióstr franciszkanek z
Szamotuł „Antydepresja” a
także dzieci, młodzież i siostry tworzące zespół wokalny „Betlejemka”. Przedstawienie nosiło tytuł „W hołdzie Janowi Pawłowi II”. W
listopadzie w klubie zaśpiewał Andrzej Dąbrowski oraz
artyści z poznańskiej operetki. Odbyły się też warsztaty „Media lokalne i telewizja od kuchni”, zajęcia z
podologii.
Przed 1 listopada seniorzy odwiedzili cmentarz,
na którym spoczywają byli
klubowicze. A 5 listopada
odbyły się zaduszki, podczas których wspominano
zmarłych: znane osobistości i klubowiczów. 13 listopada Święto Niepodległości
uczczono montażem słowno-muzycznym w wykonaniu Andrzeja i Stanisława
Horbików, po czym wszyscy razem śpiewali pieśni
patriotyczne.
15 listopada był dniem
Pyrlandii. Goszczono seniorów z Korony i Batorego, konsumowano potrawy z ziemniaków wykonane przez seniorki z Hetmana. Wystawiono przedstawienie „Jesienne wykopki”.
A potem wspólnie tańczono.
30 listopada wybrano się
po prezenty dla najbliższych
na Jarmark Bożonarodzeniowy do Drezna. A rok w
klubie zakończy zabawa sylwestrowa na 70 osób, na
którą bilety sprzedano już
w połowie listopada. (big)
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Jubileusz „świętego Poetego”

„Artysta podobny jest
księciu, ponieważ podobnie jak on wiedzie żywot reprezentacyjny” –
twierdził niemiecki pisarz
i eseista Tomasz Mann.
Ów żywot reprezentacyjny wieść musiał także
wyjątkowy poznański poeta, „książę słów” – Jerzy
Grupiński.
Pod koniec listopada obchodził uroczystość 50-lecia
debiutu poetyckiego w „Głosie Wielkopolskim”, połączoną z 75. rocznicą urodzin.
Spotkanie odbywało się w
pięknej, gościnnej sali Biblioteki Raczyńskich. Prezentowano na nim książkę autora - „Kuszenie świętego Poetego”, nagrodzoną podczas
Międzynarodowego Listopada Poetyckiego mianem „Poetyckiej książki roku 2013”.
Imprezę w niezwykle ciepły
sposób prowadziła poetka Jolanta Szwarc.
Takiego najazdu artystów
z wielu miejsc kraju dawno
nie było w naszym mieście.
Każdy wolny centymetr kwadratowy przestrzeni zajmowali twórcy – poeci, pisarze,
eseiści, malarze, rzeźbiarze i
miłośnicy fotografii. Gdy dla
zaproszonych gości zabrakło
krzeseł, spóźnialscy musieli
zadowolić się siedzeniem w
holu. Jubilat Jerzy Grupiński – na co dzień niezwykle
skromny, skoncentrowany raczej na promowaniu młodych
twórców, wyraźnie nie krył
wzruszenia. W roku 1970
założył w CK „Zamek” Klub
Literacki, który w roku 2006
przekształcił się w Klub Literacki „Dąbrówka” i działa
przy Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Stąd uroczystość jubilata zaszczycił obecnością Michał Tokłowicz, zastępca prezesa PSM. Podziękował poecie za dotychczasową współpracę, zapewnia-
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jąc go o wsparciu w literackiej pracy.
- Sam nie malejąc, pozwala innym rosnąć – powiedział
podczas uroczystości pisarz
i poeta, Stefan Pastuszewski, wręczając twórcy nagrodę „Drożdży AKANTU”. Dosłownie drożdży – bowiem
zaskoczony jubilat otrzymał
tajemniczą torebkę, która
kryła w sobie paczkę… drożdży spożywczych. Laureat ze
śmiechem zastanawiał się, co
można z ich pomocą upiec:
„Ciasto? Ale jakie?”. Tak niecodzienne wyróżnienie przypomnieć miało wytrwałą pracę Jerzego Grupińskiego w
środowisku młodych poetów,
którzy dzięki niemu od ponad 40 lat mają szansę zaistnieć przed szerszą publicznością. Dzięki swemu mentorowi mnożą się szybko przez
„pączkowanie” w stworzonych przez niego cieplarnianych warunkach i tak samo
szybko rosną, nabierając wiary w swój talent i siłę przekazu. Marcin Kostaszuk, wicedyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Poznania,
wskazał na ścienny zegar, wiszący nad sceną. Jego wskazówki zamarły w pół kroku,
co miało być dobrą wróżbą
dla laureata: oto jego poezja
opiera się upływowi lat, jest
ponadczasowa.
Twórca odebrał także z
rąk poety i krytyka literackiego Dariusza T. Lebiody,
nagrodę literacką „Janicius”
– pamiątkowy, grawerowany kryształ i dyplom. Usłyszał także kilka słów recenzji swego najnowszego tomiku poetyckiego: „Poezja Jerzego Grupińskiego odsłania
intymne przestrzenie codzienności, dopełnia je i tworzy pomost pomiędzy osobnymi bytami. (…) Z ogromną mocą
twórca odwzorowuje zawiesze-

nie egzystencjalne człowieka
w kosmosie, jego próby oddalenia grozy ogromów, ale też
przypomina, że istniejemy w
ulotnej rzeczywistości, która
w jednej chwili może zgasnąć
jak gwiazda (…)” - mówił Dariusz T. Lebioda. Wokół laureata – niczym karnawałowe
serpentyny, co chwilę owijali się kolejni goście, którzy
opowiadali związane z twórcą
anegdoty, czytali napisane na
jego cześć limeryki, wiersze i
laudacje. Za jego plecami rósł
stos niecodziennych nagród
– oprawione w ramki grafiki, książki, dyplomy, świeca
symbolizująca twórcze oświecenie i ciche kroki weny nad
głową autora, karnety z życzeniami, a nawet… ozdobna łyżka do butów w kształcie końskiej głowy. Spotkaniu
towarzyszyła nastrojowa muzyka duetu Aliny i Krzysztofa
Galasów. Podczas imprezy z
inicjatywy Jerzego Szatkowskiego („Okolica Poetów”),
wręczone zostały również nagrody Ryszarda Milczewskiego-Bruno.
Ze sceny aż dwukrotnie
popłynęły słowa stworzonego przez autora poematu
„Wiersz – świerszcz”: „Nad
rzeką / gdzie most był drewniany / może stoi tam jeszcze chłopiec / w swe odbicie
zapatrzony / Może dzwoniąc
łańcuchem / pasą się jeszcze
/ białe franciszkańskie kozy nad Wartą / i kołuje nad
miastem / dzwon klasztorny
i dzwon farny / jakby ścieliły
gniazdo / Wciąż przeze mnie
płynie rzeka / i stoi dom na
gęstych świerszczach”. Twórca przeczytał również inne,
ważne dla niego teksty promowanej książki, zarówno z
jej pierwszej części „Śpię już
tylko z brzozą?”, jak również
z drugiej – „Wiersz – w ciemną wodę patyk”. Dodatkowo
interpretację jego najnowszych tekstów przygotowała
poetka Edyta Kulczak. Niektóre z wierszy witane były
oklaskami, ale były i takie,
którym towarzyszyła pełna
refleksji zaduma. Poezję autora znakomicie absorbuje
bowiem cisza, która pomaga
zrozumieć przesłanie twórcy. Nastrój podniosłości, którego poeta na co dzień unika, przerywały dźwięki trąbki. Melomani mogli usłyszeć
między innymi standard jazzowy będący przedstawicielem gatunku muzyki, który

od lat nieodmiennie zachwyca artystę.
Jubilata nie ominęły także tradycyjne „obrzędy” tego typu uroczystości – śpiewano „Sto lat”, wznoszono
toasty, a autor przez długi
czas wpisywał dedykacje w
tomikach wierszy. Przy stoliku autora szybko pojawiła
się długa kolejka osób oczekujących na wpis.
Jerzy Grupiński urodził
się 75 lat temu we Wronkach. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach
oraz filologię polską na UAM
w Poznaniu (1964). Od lat
wydaje pismo „Protokół Kulturalny”. Jest organizatorem
wielu konkursów poetyckich,
między innymi Ogólnopolskiego Konkursu Wierszy o
Laur Klemensa Janickiego.
Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Poznaniu,
jest założycielem i wiceprezesem Salonu Artystycznego
im. Jackowskich, inicjatorem
Konkursu Zielonych Piór. Od
trzech lat prowadzi w radiu
„Emaus” cykliczną audycję
„Pocztylion literacki”. Jest
autorem książek poetyckich:
„Kształt fali” (1969), „Ta sama przemoc” (1972), „W
dom jak w kalendarz” (1976),
„Stworzysz świat albo siebie” (1979), „Album wielkopolski” (1981), „Waga i warga”
(1984), „Jeszcze noc” (1990),
„Wiersze do miłości” (1991,
trzy wydania), „Protokół towarzyski” (1994), „Herb mego
miasta” (1994, dla dzieci, dwa
wydania), „Sposób na bezsenność” (1995), „Imię Twoje”
(1999), „Wiersz na oddech,
światło i falę” (2004) oraz
„Dziesięć palców” (2009). Został odznaczony między innymi Medalem im. Ryszarda Milczewskiego - Bruno,
Medalem „Labor Omnia Vincit” (2008) oraz Gloria Artis
(2008). Jego wiersze tłumaczone były na język angielski, chiński, czeski, francuski, niemiecki, rosyjski oraz
serbsko-chorwacki.
Patronat honorowy nad
uroczystością objął między
innymi wojewoda wielkopolski, Piotr Florek, Prezydent
Miasta Poznania, Ryszard
Grobelny, i Biblioteka Raczyńskich, a patronat medialny – TVP Poznań, Radio
EMAUS oraz Radio MERKURY.
Anna Kokot
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Role uniemożliwiające bliskość w związku
Opatrzę jego rany, bo został
skrzywdzony przez matkę i byłą żonę. Napiszę dla nas piękny scenariusz, a on się nim zachwyci i zmieni się dla mnie. Pokocham jego sposób życia i dopasuję się do niego.
Kobieta, która przyszła na konsultację do mojego gabinetu, spotkała mężczyznę, który na początku znajomości
uraczył ją opowieściami o swoim trudnym dzieciństwie, o nieudanym małżeństwie ze „złą kobietą”. Ona, zamiast uciekać, weszła w rolę „ratowniczki”, chcąc
mu w ten sposób wynagrodzić ten cały
ból i oczywiście pomóc.
Wchodzenie w jakąkolwiek rolę zazwyczaj nie jest świadomym aktem. To
nie tak, że kobieta wymyśla sobie pewną kreację, a następnie realizuje, punkt
po punkcie, ten scenariusz. Ta rola to
raczej nasze głębokie, choć błędne przekonanie, że tak należy albo tylko tak
umiemy tworzyć związek. Spontanicznie, nieświadomie odtwarzamy zapisane
w głowie utrwalone schematy. Każdy z
nas nosi w sobie pewne treści, które ciągle nami rządzą. Kobieta ratownik, która ma ambicję, aby najpierw opatrzyć
mężczyźnie stare rany, a następnie wynagrodzić mu to, co przeżył, zmienić wizerunek kobiety w jego oczach,

nie kończy dobrze.
Jeśli kobieta ma przekonanie, że będzie wielkim przełomem w życiu partnera, to jej cała energia idzie wyłącznie na
to, aby go uzdrowić. I zaczyna się takie
przeciąganie liny. On jej pokaże, że zna
zakończenie każdej miłosnej historii, a
ona jemu, że się myli i tym razem będzie
inaczej. Tylko że ona, aby udowodnić
swoje, haruje, a on jest bierny, nie robi
dla niej nic (w końcu to on jest ranny),
czeka, aż okaże się, że on miał rację i
wszystkie kobiety są złe.
Dlatego, mając tendencję do wchodzenia w rolę ratownika, trzeba być bardzo uważnym od samego początku znajomości. Jeżeli spotyka się człowieka,
który zaczyna opowiadać nam o swojej
trudnej przeszłości, który tak głośno ciągle przy nas cierpi, to znaczy, że mamy
do czynienia z kimś, kto liczy, że wejdziemy w rolę jego rodzica. Jeśli ktoś
chce nas zaangażować do leczenia swojej przeszłości, warto przyjrzeć się, w
co wchodzimy, a raczej w co się pakujemy. Ten mężczyzna trzyma w sobie ból i
nie zamierza go puścić, jest w poczuciu
krzywdy. Właśnie na jego bazie tworzy
wszystkie relacje z ludźmi, zapraszając
ich do swojego obolałego świata. Dla kobiet ratowniczek tylko taki typ, niestety, często jest atrakcyjny.
Taka kobieta, partnerka tylko w cudzysłowie, bo związek partnerski polega
na wzajemnym wspieraniu się – nie może w takim związku w ogóle powiedzieć
o swoich problemach i potrzebach. Bo
ona w tym związku nie jest po to, aby
mówić o sobie, ale po to, aby zajmować
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się mężczyzną. Godzi się z tym, licząc że
to tylko etap przejściowy w tej relacji.
Skąd się biorą ratowniczki,

co ma wpływ na taką postawę?
Prawdopodobnie zobaczymy w ich rodzinnym domu mamę, która była w
związku taką „znikającą” kobietą, czyli osobą nieliczącą się ze swoimi potrzebami. One też nie były artykułowane wprost. Jej córka korzysta z tych
złych zasobów. Uważa, wierzy, że to
jest rola, którą powinno się grać przed
drugim człowiekiem. Generalnie ma
rację – ludziom należy pomagać, w
związku należy się wspierać, tylko że
to wspieranie powinno być dwustronne. Jeżeli jest tak, że ja ciągle daję, a
nic dostaję, i liczę, że to się zmieni w
bliżej nieokreślonej przyszłości, w końcu zaczynam czuć się skrzywdzona.
Co to oznacza dla związku? Nic dobrego. Zbawiając ofiarę, sama zaczyna
nią być. I tym sposobem mamy dwie
ofiary. Ta druga ciągle żyje w niespełnieniu, niedosycie. Nawet kiedy rodzi
się w niej bunt, ona ciągle pamięta,
kogo ma po drugiej stronie, więc dalej nic nie mówi, bo nie chce być zołzą, która kopie i tak już przecież leżącego. Ten związek zaczyna się właśnie w takim schemacie utrwalać obu
stronom. I powiedzenie nagle „to mi
przeszkadza, ciągle zajmujemy się leczeniem twoich ran, mam dość», jest
dla drugiej strony szokiem i niezrozumiałą, bardzo gwałtowną próbą przewrócenia do góry nogami dotychczasowych zasad.
Taka konfrontacja jest bardzo bolesna. Jeśli kobieta z niej nie zrezygnuje, taki związek może zawisnąć na
włosku czy wręcz może się rozpaść. A
tego ona także

bardzo się boi.
Każdy człowiek boi się, że ktoś, kogo pokochał, może go w tej nowej, prawdziwej odsłonie, bez maski i ukrywania
potrzeb nie zaakceptować. Jednak taki
związek na dłuższą metę i tak się nie
uda. Nie uda się, bo to nie jest dojrzała relacja. W związku jest tak, że co jakiś czas jednej ze stron powija się noga, ale jeśli działa mechanizm – dziś
pomagam tobie i liczę na to, że kiedy
ja będę potrzebować, również dostanę
od ciebie pomoc, to wszystko jest w
porządku. Wspieranie się jest wartością dojrzałego emocjonalnie związku.
Kobieta w roli ratowniczki tej wartości nie dostaje, ona tylko wiele inwestuje w związek. Poświęcanie się w
związku jednej strony działa jak efekt
kuli śnieżnej. Nagromadzenie niespełnienia, samotności, frustracji doprowadza kobietę ratowniczkę, a w efekcie związek – do ściany. Niektóre kobiety ratują partnera i uzdrawiają jego przeszłość, inne lubią zatopić się
w świecie swoich złudzeń. Poznając
mężczyznę, który np. nie chce brać
ślubu czy mieć dziecka, a kobieta te-

go chce, zakochuje się w nim, wierząc
że on z czasem zmieni swoje poglądy
i oświadczy się jej radośnie i zamarzy o byciu ojcem. Są kobiety, które
zamiast zobaczyć człowieka, którego
przed sobą mają, przyjmują postawę
marzycielki. Widzą, że mężczyzna jest
niedojrzały, że się spóźnia, nie dotrzymuje słowa, umów albo np. jest pod
dużym wpływem matki, ale naiwnie
wierzą, że z czasem wszystko mu tak
po prostu przejdzie, stanie się nagle
odpowiedzialny.
Człowiek może, w jakimś określonym zakresie, zmienić się dla swojego
partnera. Jednak taka zmiana, głębsza,
a nie powierzchowna, może dokonać się
wtedy, gdy kogoś akceptujemy, kiedy go
przyjmujemy takiego, jakim on jest. Czyli to kompletne zaprzeczenie tego, czego oczekuje kobieta marzycielka. Jeśli
kogoś akceptujemy, kochamy, chcemy z
nim być, to on dostaje od nas coś tak
cennego, że może zechcieć zmienić pewne swoje zachowania po to, aby z nami
być. Ale to on podejmuje

decyzję o tej zmianie.
Kobiety potrafią bardzo długo tkwić
w związku, który od początku był w jakimś sensie krzywy. W którym żadna
ze stron tak naprawdę nie jest szczęśliwa. To jest nieświadome, lecz bardzo niszczące, rodzi konflikty. Jest także typ kobiet, które wcielają się w rolę
przeciwną do roli marzycielki, to taka,
która za wszelką cenę chce dopasować
się do partnera. Do jego sposobu życia,
jego pasji. Przestaje być sobą i staje się
pasującym do mężczyzny puzzlem. Są
kobiety, które te role potrafią grać, są
mężczyźni szukający właśnie takiej elastycznej partnerki, która będzie się do
nich „doginać”.
Tacy mężczyźni mają detektor, wyczuwają siebie i po prostu wchodzą w
kostiumy, które dobrze znają. Tkwią potem w tych związkach, bo one wydają
się im bezpieczne, ale w rozumieniu:
znane. Tymczasem bezpieczne wcale
nie oznacza szczęśliwe. Żadna z tych ról
nie pozwala na zbudowanie w związku
prawdziwej bliskości. Bo bliskość to bycie przy sobie dwojga ludzi, którzy siebie znają, akceptują, są otwarci, szanują
ważność siebie nawzajem, ale także swoją własną. Wchodząc w role, nie mamy
szans na bliskość, nie ma dla niej przestrzeni. Aby się znalazła, trzeba zdjąć
maski, wyjść z tych ról. To niezbędny
do zbudowania bliskości krok.
Małgorzata Remlein
psycholog
Autorka tekstu jest psychologiem. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię par (również LGB).
Pracuje z osobami nad poprawą ich samopoczucia psychicznego i fizycznego, budowaniem poczucia własnej
wartości, głębszym poznaniem siebie i uporządkowaniem
relacji z innymi. Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń lękowych związanych ze stresem i pod postacią psychosomatyczną Prowadzi warsztaty dla osób, które chcą
budować dobre relacje oraz tworzyć szczęśliwe związki.
Gabinet Psychologiczny – tel. 660 140 488
lub www.malgorzataremlein.pl
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Prosto z miasta

Pamiątki z wystawy
Niegdyś dworzec nazywał
się Poznań Główny i można
było do niego łatwo dojechać
oraz wyjechać we wszystkie
strony. W XXI wieku poznański dworzec nazywa się
Zintegrowane Centrum Komunikacyjne i dojazdy oraz
wyjazdy, a nawet dojścia do
tego obiektu, to jedno wielkie poplątanie z pomieszaniem. Podobnie zresztą jak i
sama nazwa, która jest wielkim gwałtem na polszczyźnie.
W pewien jednak sposób oddaje ona istotę tej budowli,
ma ona służyć integrowaniu
podróżnych z ogromną galerią handlową, pełną salonów,
butików i kawiarni. Dworce,
kolejowy i autobusowy wraz
z całą niezbędną podróżnym
infrastrukturą są tylko uciążliwym dodatkiem do tej świątyni konsumpcji. W ZCK
amator podróży ma zażywać
wszelkich wygód w sklepach,

a nie przy kasach biletowych
czy na peronach. Z nich powinien jak najszybciej zmykać do
placówek handlowych i tam
kupować, kupować i kupować... Ten cel centrum zdaje
się spełniać należycie. Najciekawsze, że dostrzegli go również poznańscy architekci i
budowlańcy, którzy opublikowali oficjalne krytyczne stanowisko wobec takiego centrum.
Jednak galeria handlowa już
stoi, gdzieś tam w jej kącie
upchano dworce i nic już tego nie zmieni. Ani narzekania i protesty mieszkańców,
ani spóźnione opinie architektów czy innych ekspertów.
Chociaż oni chyba wiedzieli,
a w każdym razie powinni
wiedzieć, co się poznaniakom
pod hasłem inwestycji na Euro funduje.

Równie miłą pamiątką z
tej piłkarskiej imprezy, któ-

ra miała nas cudownie przenieść w nowoczesność, jest sypiący się stadion. Przeprowadzona kontrola wykazała ponad setkę nieprawidłowości
i uchybień, których usunięcie pochłonie kilka milionów
złotych. Pochodzić będą oczywiście z miejskiej kasy, chociaż obecnie pożytki z obiektu
czerpie już inny podmiot. Parę milionów to z jednej strony dużo – za tę kwotę można zbudować kilometry ulic
czy kanalizacji, ale z drugiej
mało – to raptem wartość
jednego czy dwóch piłkarzy,
którzy oblicza Lecha i tak
nie zmienią a kosztują sporo. Zamiast więc kolejny raz
obciążać wszystkich poznaniaków kosztami utrzymania
obiektu, z którego większość i
tak nie korzysta, może trzeba
skłonić podmiot wydający miliony na zakup podrzędnych
kopaczy do większego party-

cypowania w naprawie obiektu. Jeśli nie będzie takiej woli,
to może od razu w miejskim
budżecie zamiast corocznych
nakładów na remonty przewidzieć jednorazowy wydatek na
rozbiórkę i sprzedaż gruntów
po stadionie. Chętni deweloperzy z pewnością się znajdą,
Czy nie byłoby to bardziej po
gospodarsku?

W zamieszaniu wokół kolejnej poznańskiej chluby – Teatru Ósmego Dnia – wyszło
na jaw, że to już nie tyle teatr, ile fundacja, a rozeznanie
się w przepływających funduszach to dopiero sztuka. Było
Euro, były szumne plany, były
wielkie imprezy. A teraz pozostało nam tylko parę trudnych
pamiątek z wystawy.
WIST

Patroni ulic piątkowskich

Janina Omańkowska (1859 - 1927)
Ulica Janiny Omańkowskiej znajduje się na pograniczu Piątkowa i Podolan,
łączy ulice Strzeszyńską i
Obornicką.
Urodziła się 12 czerwca
1859 roku w Srebrnikach
pow. Wąbrzeźno, w rodzinie
nauczycielskiej – zgodnie
więc z tradycją rodzinną po
ukończeniu szkoły ludowej
odbywała edukację w domu,
a następnie (przypuszczalnie jako eksternistka) zdała egzamin nauczycielski w
męskim seminarium w Bydgoszczy. Wówczas trafiła w
swej pracy na początek wyjątkowo trudnego okresu dla
ludności polskiej w zaborze
pruskim, gdy władze berlińskie, po utworzeniu Cesarstwa Niemieckiego, chcąc
zintegrować nowe państwo,
zaczęły intensywną germanizację mniejszości narodowych. Janina Omańkowska
odtąd swą działalność poświęciła polskiej oświacie w
zaborze.
Najpierw przez kilkanaście lat pracowała jako nauczycielka domowa w pol-
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skich dworach w Poznańskiem. Równocześnie zaczęła publikować artykuły feministyczne na łamach „Gońca Wielkopolskiego” – pisma, które sama redagowała w latach 1897-1903. Zajmowała się też tajnym nauczaniem języka polskiego
wśród dzieci robotników i
rzemieślników.
Omańkowska była też
aktywną działaczką wielu
różnych organizacji narodowych, samokształceniowych
i reprezentujących ruch kobiecy. Współzałożyła Towarzystwa Wzajemnego Pouczania się oraz Opieki nad
Dziećmi „Warta” (współdziałała tu m.in. z Anielą Tułodziecką i Walentyną Hedingerową). W 1901 roku czynnie wspierała strajki szkolne, pomagała także przy tworzeniu sieci bibliotek Towarzystwa Czytelni Ludowych,
uczestniczyła w zjazdach kobiet polskich we Lwowie, Zakopanem i Krakowie.
Nielegalne nauczanie języka polskiego ściągnęło na
Omańkowską kary grzyw-

ny, zamieniane na kilkudniowe więzienie. W okresie od
1899 do 1903 roku sytuacja
taka powtarzała się kilkakrotnie, za każdym razem
zwolnioną z aresztu działaczkę witano manifestacyjnie jako męczennicę sprawy
narodowej.
W 1903 roku J. Omańkowska przeniosła się do Bytomia i dalszą swoją działalność związała ze Śląskiem.
Pracowała w redakcji „Katolika”, „Głosu Śląskiego”,
„Straży nad Odrą”, tworzyła towarzystwa dla kobiet.
W lutym 1909 roku uczestniczyła w zjeździe Związku
Towarzystw Polskich w Poznaniu, zaś w pięć lat później utworzyła Związek Towarzystw Kobiecych na Górnym Śląsku. Mimo kolejnych
wyroków i szykan politycznych, wygłaszała prelekcje,
agitowała, zwoływała wiece,
dużo pisała.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości J. Omańkowska kierowała Towarzystwem Polek na Górnym
Śląsku. W grudniu 1918 ro-

ku uczestniczyła w obradach
Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu, a potem aktywnie zaangażowała się w akcję plebiscytową na Śląsku. Ostatecznie zamieszkała w Królewskiej Hucie (czyli Chorzowie) i objęła kierownictwo
Towarzystwa Polek na Województwo Śląskie. Od września 1922 roku reprezentowała Chrześcijańską Demokrację na Sejmie Śląskim –
była więc partyjną koleżanką Wojciecha Korfantego;
pracowała w komisjach do
spraw szkolnictwa i do spraw
oświaty dla dorosłych. Dodajmy, że była pierwszą kobietą na Śląsku odznaczoną
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Janina Omańkowska zmarła 24
sierpnia 1927 roku w Chorzowie i tam spoczęła na zawsze. Podczas manifestacyjnego pogrzebu przemawiał
nad trumną m.in. W. Korfanty. Dziś w mieście tym
jest ulica J. Omańkowskiej,
a jedna z drużyn harcerskich
nosi jej imię.
Marek Rezler
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Festiwal podbił serca dzieci
Dreams&Teams to projekt międzynarodowy, którego zadaniem jest szkolenie młodych liderów oraz propagowanie
wspólnej zabawy poprzez sport. W tym roku obchodził szóste urodziny.
21 listopada odbył się festiwal zorganizowany przez Dreams&Teams w Gimnazjum nr 12 na Osiedlu Stefana Batorego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 17 z Osiedla Bolesława Chrobrego. 140 dzieci z klas trzecich rywalizowało w
11 atrakcyjnych konkurencjach. Konkurencje były zróżnicowane: sportowe, pracy w grupie jak i rozwoju artystycznego.
Trzecioklasiści na każdym kroku pokazywali opiekunom, jak
podoba im się impreza, przy każdej konkurencji było wiele
krzyku i pozytywnej energii. Każdą klasą opiekowała się para członków organizacji. Pod koniec festiwalu grupa taneczna
„Metrum” zaprezentowała swój układ. Grupa zajmująca się
nagłośnieniem spisała się na medal. Radość i uśmiechy dzieci utwierdziły organizatorów festiwalu w przekonaniu, że to
co robi grupa Dreams&Teams bardzo podoba się dzieciom,
organizatorzy mają wsparcie w innych szkołach, a to z kolei
dodaje im skrzydeł oraz energii do działania.
Anna Bagrowska
Gimnazjum nr 12 w Poznaniu

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315

 instalacja systemów operacyjnych Windows
 rozwiązywanie problemów z działaniem
komputera
 diagnozowanie problemów sprzętowych
 usuwanie wirusów i programów
 instalacja i konfiguracja sieci
(routery, WI-FI, modemy ADSL, kablowe itp.)
 udostępnianie internetu dla innych komputerów
 instalacja dodatkowych akcesoriów i sterowników

dojazd gratis, faktury

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. 61 822 78 57, 601 56 87 32
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Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Piątkowska Liga Halowej Piłki Nożnej
Tabela po meczach rozegranych 8. 12. 2013 r.
Lp. Nazwa drużyny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

GRUPA OPEN
li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo

FUTURE
8
UKS BATORY
7
AC MATERACE
8
CZERWONE DIABŁY
8
TĘGIE PYTONY
8
MIDAS POZNAŃ
8
HETMANIA POZNAŃ
7
BRYGADA NDW POZNAŃ
7
AC STUDIO
8
PI - KO TEAM
8
GREEN SQUAD
7
BALBINA
7
BLUE DEVILS
8
POZNANIACY
8
STARE MIASTO
7
MOBIL POZNAŃ
8
TKE MAG
7
FC NOWA WIEŚ
7
TRACK ATTACK FC
8
DEN BRAVEN
7
GT PROJEKT
8
EVERYBODY WINOGRADY
8
PWW
8
FC LADS
8
CZARNI
8
WUCHTA WIARY
7
LE GRAND SALON
8
MŁODE WILKI
8
BAYERN POZNAŃ
8
PRZYSZLIŚMY POPATRZEĆ
8
GRUPA B
ATRAKCYJNY KAZIMIERZ
6
MŁODZI PIĄTKOWO
6
UKS 12 BATORY VI
7
UKS 12 BATORY I
6
TG SOKÓŁ POZNAŃ - WINIARY
6
UKS 12 BATORY III
6
OFENSYWNE RONDLE
7
OKS OZ
6
UKS 12 BATORY IV
7
UKS 12 BATORY V
7
UKS 12 BATORY II
6
GRUPA C
HAKUNA MATATA JCTB
7
AIFAM TEAM
7
EVERYBODY WINOGRADY
7
BATORY IV
7
RO PODOLANY
5
UKS BATORY VII
7
CAMEL TEAM
6
GALACTICOS FC
6
ŁOWCY PSÓW DH
6
FC STRZESZYN
7
4 KILO WYNGLA
6
POLAN 100
6
UKS BATORY II
6
XV LO
6
SEKCJA SWARZĘDZ - WILDA
7

24
21
21
19
19
19
18
18
17
17
14
13
13
10
10
9
9
7
6
6
6
6
4
4
4
4
4
3
3
2

67
58
47
70
44
46
53
36
66
24
27
30
29
31
21
24
30
32
29
33
23
22
30
27
23
19
24
33
19
18

21
15
18
19
22
25
15
19
30
23
15
22
27
38
35
29
44
37
30
39
43
76
52
49
45
42
64
44
38
59

46
43
29
51
22
21
38
17
36
1
12
8
2
-7
-14
-5
-14
-5
-1
-6
-20
-54
-22
-22
-22
-23
-40
-11
-19
-41

18
13
13
12
10
9
9
9
5
3
1

46
41
42
39
24
39
28
30
19
12
10

13
13
25
14
22
22
27
36
37
56
65

33
28
17
25
2
17
1
-6
-18
-44
-55

19
15
15
12
12
12
10
10
10
9
7
6
3
0
0

55
49
35
40
20
41
24
30
25
16
26
29
15
12
17

14
21
22
25
7
30
15
23
20
29
38
32
43
52
63

41
28
13
15
13
11
9
7
5
-13
-12
-3
-28
-40
-46

1wo

1wo

2wo

2wo

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY
7 I 2014 o godz. 18 (wtorek) Spotkanie z Pawłem
Robertem Kaminem – „Perełki życia”. Juliusz Rozmiłowski
– wspomnienia i wiersze. Prosimy o przyniesienie fraszek,
aforyzmów, moskalików itp.
21 I 2014 o godz. 18 (wtorek) Szymon Ratajczak – laureat
VIII Turnieju Wierszy o „Pierścień Dąbrówki” prezentuje
swą twórczość. Warsztaty literackie Piotra Paschke – teksty
Marii Ciążeli, Zdzisława Czwartosa, Małgorzaty Mylki.
4 II 2014 o godz. 18 (wtorek) Andrzej Górny prezentuje
swą powieść pt. „Skazany”. Recenzja Alicja Kubiak. Autor
omówi wybrane fragmenty prozy członków klubu.
18 II 2014 o godz. 18 (wtorek) „Mój Mistrz” – prosimy o
przyniesienie tekstów. Nowe wiersze Jolanty i Stanisława
Szwarców.
Spotkania w Sali nr 40 Zarządu PSM lub w „Bistro”, Os.
Bolesława Chrobrego 117. Prowadzi Jerzy Grupiński
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Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru brzmiało:
Na Gwiazdkę prezentów moc.

WINO
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GRUZJI

12

ROSYJSKA
IRENA

GAWĘDZIARZ

2
CIASTECZKA
DO
BARSZCZU

5

19

PRZEDPIEKLE
HARCOWNIK

7

KŁODA

18

TYSIĄC
METRÓW
W SKRÓCIE

14

10
W WITRAŻU

ANGIELSKIE
W

NP. EUROPEJSKA

ŚPIEWAK
MAJOWY
MIASTO
WE
WŁOSZECH

9
MIEJSCE
ZSYŁKI
NAPOLEONA

LEGOWISKO

3

NIEODPOWIEDNIE

STADO

PISARZ
FRANCUSKI

DUSZEK
LEŚNY

ANIMOZJA

6
4

CUKROWE
LUB
ĆWIKŁOWE

KRÓL
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20
PAPUGA

HUMORKI

Facet kupił duży telewizor,
na pudle są liczne naklejki.
- Kochanie, co oznacza ten
kieliszek na opakowaniu? – pyta żona.
- To znaczy, że zakup trzeba opić.

Kolesia zabandażowanego
jak mumia przywieziono po
operacji na salę.
- Wypadek samochodowy?
– pyta chory z sąsiedniego
łóżka.
- Nie, błąd drukarski w podręczniku od chemii…

Żona odeszła od męża do
matki:
- Jak tylko wyszłam z domu, usłyszałam wystrzał. Więc
zawróciłam.
- I co, co? – pyta przerażona matka.
- Ten bydlak otworzył szampana!
Krzyżówka nr 1
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15

Krzyżówka
z Echem
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17
DOKUMENTY

11
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Gwiazdy mówią... po naszymu 
Wiara ino wew te gwiazdy szpycuje, kalafy zadziyro jak kejter do księżyca abo w cajtungi je ciyngiem wtyko. Nasze „Echo” tyż gorsze nie
może być i swój horoskop musi mieć leżeć na zadniej stronie. Blubry o przyszłości im barzy tajemnicze, tym prawdziwsze, dlatego podajemy je po
naszymu. Jeśli ktoś nie rozumie, niech mu gzuby abo jaki wuja objaśni.
BARAN (21.03 - 20.04). Wew tym nowym roku skapną ci
propozycje ciekawej i całkiem intratnej roboty. Ale lepiej bacz na
szczegóły i żadnych mądrych nie słuchaj, ino swój rozum miej.
BYK (21.04 - 21.05). Bez chlabrę i ciemności we łbie masz
ino wuchtę głupich, ale zaś cołkiem miłych pomysłów. Ale zaś lepiej daj se luz i się zbytnio nie staluj, bo se ino poruty narobisz.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Z borchania i brynczenia na
szefów wew robocie nic dobrego nie wyniknie. Trza jakoś te trudne tygodnie przepynkać, a zaś potem będzie już ino lepiej.
RAK (22.06 - 22.07). Szykuje się fest wygib ze starą eką. Będziecie szusować po śniegu i balować na potęgę. Ino zaś na tych
balangach uważaj, byś zdrowia i bejmów nie przenorał.
LEW (23.07 - 22.08). Wew karnawale tyż trzeba o famułę i
chałupę zadbać. Stare dyrdony i insze klamoty najlepiej wyćpnąć
na gemyle, a żonie zaś lajsnać nowe fitko oraz insze jupki i ancugi.
PANNA (23.08 - 22.09). Wew zimowe dni przyjdzie ci chapać za dwóch abo i trzech, ale zaś potem z nabitą kabzą bejmów
będziesz se mógł nygusować i lofrować po cołkiem świecie.

WAGA (23.09 - 22.10). Bez nerwów i stalowania, ale zaś z
większym szwungiem bierz się do roboty, a bejmy same skapną.
Jak trochę pomyślisz i pochapiesz, to uzorgujesz ich całą wuchtę.
SKORPION (23.10 - 22.11). Zamiast ciągłego nygusowania,
wystawiania kalafy bez okno abo glapienia się wew cajtungi, lepiej
weź się za porzundki wew zeszłorocznych kwitach i rachunkach.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Daj se luz i machnij ręką na
kolejne zamieszanie wew robocie. Jakoś to przepynkasz, a zamiast
brynczeć, zrób se fest wygib albo polofruj trochę se starą wiarą.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Na wielką labę i słodkie nygusowanie wew ciepłych krajach trza jeszcze poczekać. Ale zaś pomyśl o jakim weekendowym wygibie ze starą eką.
WODNIK (21.01 - 20.02). Z tego gapienia się wew komputer czy telewizor nic dobrego nie wyniknie. Z wiarą po próżnicy
też nie ma co blubrać, lepiej zabrać się ze szwungiem do roboty.
RYBY (21.02 - 20.03). Z famułą da się wytrzymać. Nie bręcz
więc na szczunów czy kejtra. Oni trochę poszuszwolić muszą, ale
zaś potem, jak ich weźmiesz na słodkie, to będzie całkiem fest.

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, Os. B. Chrobrego 117, pokój 81, www.echopiatkowa.pl,
e-mail: echopiatkowa@o2.pl. Dyżur red. poniedziałki 16.30 - 17.00. Druk: Drukarnia Colgraf. Nakład 3000 egz.
Przedruk z Echa Piątkowa dozwolony wyłącznie z podaniem źródła. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do opracowania
redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów.
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Mieczys³awa, Marii, NOWY ROK
Bazylego, Grzegorza
Danuty, Genowefy
Anieli, Angeliki
Szymona, Edwarda
Kacpra, Melchiora, Baltazara, TRZECH KRÓLI
Rajmunda, Lucjana
Seweryna, Mœcis³awa
Marceliny, Juliana
Jana, Wilhelma
Honoraty, Matyldy
Arkadiusza, Czes³awy
Weroniki, Hilarego
Feliksa, Krzesimira
Paw³a, Domos³awa
Marcelego, W³odzimierza
Antoniego, Jana
Ma³gorzaty, Piotra
Henryka, Mariusza
Fabiana, Sebastiana
Agnieszki, Jaros³awa, Dzieñ Babci
Anastazego, Dzieñ Dziadka
Ildefonsa, Rajmunda
Franciszka, Felicji
Mi³osza, Tatiany
Tytusa, Tymoteusza
Jerzego, Anieli
Tomasza, Juliana
Franciszka, Zdzis³awa
Martyny, Macieja
Jana, Ludwiki
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Brygidy, Ignacego
Marii, Miros³awa
Oskara, B³a¿eja
Joanny, Weroniki
Adelajdy, Agaty
Paw³a, Doroty
Ryszarda, Romualda
Hieronima, Sebastiana
Apolonii, Eryki
Jacka, Scholastyki
Marii, Olgierda
Eulalii, Modesta
Katarzyny, Grzegorza
Cyryla, Metodego, WALENTYNKI
Jowity, Faustyna
Danuty, Julianny
Zbigniewa, Aleksego
Konstancji, Szymona
Konrada, Arnolda
Leona, Ludomira
Piotra, Eleonory
Ma³gorzaty, Marty
Polikarpa, Izabeli
Bogusza, Macieja
Cezarego, Wiktora
Aleksandra, Miros³awa
Anastazji, Gabriela
Romana, Makarego
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Józefa, Wojciecha, ŒWIÊTO PRACY
Zygmunta, Atanazego
Marii, KONSTYTUCJI 3 MAJA
Moniki, Floriana
Ireny, Waldemara
Filipa, Jakuba
Benedykta, Ludmi³y
Stanis³awa, Marka
Grzegorza, Katarzyny
Antoniny, Izydora
W³adys³awa, Ignacego
Pankracego, Dominika
Gerwazego, Roberta
Bonifacego, Macieja
Zofii, Izydora
Szymona, Andrzeja
Brunona, S³awomira
Aleksandry, Eryka
Kryspina, Piotra
Aleksandra, Bernardyna
Jana, Wiktora
Heleny, Wies³awy
Iwony, Emilii
Joanny, Zuzanny
Grzegorza, Urbana
Pauliny, Filipa, DZIEŃ MATKI
Juliana, Augustyna
Justyny, Jaromira
Magdaleny, Teodozji
Jana, Karola,
Anieli, Petroneli
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2014

Jakuba, Konrada, DZIEÒ DZIECKA
Marcelina, Piotra
Leszka, Kwiryna
Franciszka, Karola
Bonifacego, Walerii
Norberta, Dominiki
Roberta, Wies³awa
Seweryna, Maksyma
Pelagii, Felicjana
Ma³gorzaty, Bogumi³a,
Barnaby, Feliksa
Jana, Janiny
Antoniego, Lucjana
Rufina, Walerego
Jolanty, Wita
Aliny, Anety
Laury, Marcjana
El¿biety, Marka
Romualda, Protazego, Boże Ciało
Bogny, Bogumi³y
Alojzego, Alicji
Pauliny, Tomasza
Wandy, Zenona, DZIEŃ OJCA
Danuty, Jana
Doroty, Wilhelma
Jana, Paw³a
W³adys³awa, Cyryla
Ireneusza, Leona
Piotra, Paw³a
Emilii, Lucyny
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Antoniny, Albina
Heleny, Paw³a
Kunegundy, Tycjana
Kazimierza, Eugeniusza
Adriana, Fryderyka
Ró¿y, Wiktora
Perpetuy, Felicyty
Jana, Beaty
Franciszki, Brunona
Cypriana, Marcelego
Konstantego, Benedykta
Bernarda, Alojzego
Bo¿eny, Krystyny
Matyldy, Leona
Ludwiki, Klemensa
Izabeli, Hilarego
Zbigniewa, Patryka
Cyryla, Edwarda
Bogdana, Józefa
Klaudii, Maurycego
Benedykta, Lubomira
Katarzyny, Bogus³awa
Pelagii, Feliksa
Gabriela, Marka
Marii, Marioli
Emanuela, Teodora
Lidii, Ernesta Wielkanoc
Anieli, Jana,
Wiktoryna, Eustachego
Jana, Amelii
Balbiny, Kornelii
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Haliny, Mariana
Juliana, Urbana
Anatola, Tomasza
Teodora, El¿biety
Karoliny, Antoniego
Dominiki, £ucji
Cyryla, Metodego
El¿biety, Eugeniusza
Weroniki, Zenona
Olafa, Filipa
Benedykta, Olgi
Jana, Brunona
Andrzeja, Kingi
Kamila, Bonawentury
W³odzimierza, Henryka
Marii, Benedykta
Jadwigi, Bogdana
Kamila, Szymona
Wincentego, Marcina
Czes³awa, Ma³gorzaty
Daniela, Wawrzyñca
Marii, Magdaleny
Brygidy, Apolinarego
Kingi, Krystyny
Krzysztofa, Jakuba
Anny, Joachima
Julii, Natalii
Wiktora, Walentego
Marty, Olafa
Piotra, Ludmi³y
Ignacego, Heleny
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Gra¿yny, Zbigniewa, Wielkanoc
Franciszka, Teodozji
Ryszarda, Sylwestra
Izydora, Wac³awa
Ireny, Wincentego
Celestyna, Wilhelma
Jana, Rufina
Maksyma, Seweryna
Wielkanoc, Marii,
Makarego, Micha³a
Filipa, Leona,
Juliana, Zenona
Przemys³awa, Idy
Waleriana, Justyny
Teodora, Anastazji
Bernadetty, Julii
Roberta, Rudolfa
Bogus³awy, Alicji
Adolfa, Leontyny
Agnieszki, Czes³awa, Wielkanoc
Feliksa, Anzelma, Wielkanoc
£ukasza, Leona
Jerzego, Wojciecha
Grzegorza, Fidelisa
Jaros³awa, Marka
Marzeny, Marii
Zyty, Teofila
Piotra, Ludwika
Katarzyny, Roberta
Piusa, Mariana

wrzesieñ

Alfonsa, Juliana
Euzebiusza, Gustawa
Nikodema, Lidii
Dominika, Protazego
Mariana, Oswalda
S³awy, Jakuba
Sykstusa, Donaty
Cypriana, Dominika
Ryszarda, Romana
Borysa, Wawrzyñca
Zuzanny, W³odzimierza
Klary, Lecha
Diany, Hipolita
Alfreda, Maksymiliana
Marii, WNIEBOWZIÊCIE NMP
Stefana, Rocha
Jacka, Julianny
Heleny, Ilony
Boles³awa, Jana
Bernarda, Sobies³awa
Joanny, Piusa
Cezarego, Zygfryda
Ró¿y, Filipa
Bart³omieja, Jerzego
Józefa, Ludwika
Marii, Zefiryny
Moniki, Cezarego
Patrycji, Augustyna
Sabiny, Jana
Feliksa, Ma³gorzaty
Bohdana, Rajmunda
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Bronis³awy, Idziego
Juliana, Stefana
Izabeli, Grzegorza
Ró¿y, Rozalii
Doroty, Teodora
Beaty, Eugeniusza
Reginy, Melchiora
Marii, Adrianny
Piotra, Sergiusza
£ukasza, Miko³aja
Jacka, Piotra
Marii, Gwidona
Jana, Eugenii
Bernarda, Cypriana
Albiny, Nikodema
Korneliusza, Cypriana
Roberta, Justyny
Stefanii, Ireny
Teodora, Januarego
Eustachego, Euzebii
Hipolita, Mateusza
Maurycego, Tomasza
Tekli, Bogus³awa
Gerarda, Teodora
W³adys³awa, Aurelii
Kosmy, Damiana
Wincentego, Justyny
Wac³awa, Marka
Micha³a, Gabriela, Rafa³a
Hieronima, Felicji
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Danuty, Remigiusza
Dionizego, Teofila
Teresy, Jana
Rozalii, Franciszka
Apolinarego, Placyda
Artura, Brunona
Marii, Marka
Brygidy, Pelagii
Wincentego, Arnolda
Daniela, Leona
Aldony, Emila
Rudolfa, Maksymiliana
Edwarda, Teofila
Bernarda, Kaliksta
Jadwigi, Teresy
Ma³gorzaty, Aurelii
Ignacego, Wiktora
Juliana, £ukasza
Paw³a, Ziemowita
Ireny, Jana
Urszuli, Jakuba
Filipa, Salomei
Seweryna, Honorata
Marcina, Antoniego
Bonifacego, Darii
Lucjana, Ewarysta
Iwony, Sabiny
Szymona, Tadeusza
Wioletty, Felicjana
Zenobii, Przemys³awa
Krzysztofa, Urbana
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Konrada, WSZYSTKICH ŒWIÊTYCH
Bohdana, Tomasza, ZADUSZKI
Sylwii, Marcina
Karola, Olgierda
El¿biety, S³awomira
Feliksa, Leonarda
Antoniego, Ernesta
Seweryna, Bogdana
Ludwika, Aleksandra
Leona, Ludomira
Marcina, ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI
Renaty, Witolda
Benedykta, Stanis³awa
Emila, Wawrzyñca
Alberta, Leopolda
Gertrudy, Edmunda
El¿biety, Grzegorza
Romana, Karoliny
Salomei, Seweryna
Feliksa, Anatola
Janusza, Konrada
Cecylii, Marka
Adeli, Klemensa
Flory, Jana
Katarzyny, Erazma
Konrada, Sylwestra
Waleriana, Wergiliusza
Zdzis³awa, Stefana
B³a¿eja, Saturnina
Andrzeja, Justyny
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Natalii, Edmunda
Pauliny, Balbiny
Franciszka, Kasjana
Barbary, Jana
Sabiny, Krystyny
Miko³aja, Emiliana
Ambro¿ego, Marcina
Marii, Klemensa
Leokadii, Wies³awa
Julii, Bogdana
Daniela, Waldemara
Aleksandra, Joanny
£ucji, Otylii
Alfreda, Jana
Celiny, Waleriana
Albiny, Zdzis³awa
£azarza, Olimpii
Bogus³awa, Gracjana
Dariusza, Gabrieli
Bogumi³a, Dominika
Tomasza, Piotra
Honoraty, Zenona
Ma³gorzaty, Wiktorii
Adama, Ewy, WIGILIA
Eugenii, Piotra, BO¯E NARODZENIE
Szczepana, Dionizego
Jana, Cezarego
Teofili, Antoniego
Tomasza, Dominika
Eugeniusza, Seweryna
Sylwestra, Melanii
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Dzieci dla dzieci

Mnóstwo własnoręcznie wykonanych wyrobów uczniowskich, rodziców i nauczycieli. Były to
ozdoby choinkowe, kartki świąteczne, upominki, stroiki, drobna biżuteria, pachnące pierniczki... 10 grudnia w Szkole Podstawowej nr 34 na
Os. Bol. Śmiałego odbył
się wielki kiermasz świąteczny.
Dochód z niego przeznaczony zostanie na potrzeby szkolnego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci. Niezależnie od tego w szkole przeprowadzana została świąteczna zbiórka żywności dla
rodzin najbardziej potrzebujących uczniów. (emzetka)

ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY
oferta obowiązuje w lokalu, w dowozie
i na wynos

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