
październik 2016
ISSN 1505-4497

Nr 10/255  rok XIX
Bezpłatna

www.psm.poznan.pl

Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom

w
w

w
.a

hm
ed

.p
l

OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU
WSZYSTKIE PIZZE ZA PÓŁ CENY 

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO NAPOJU* 
oferta obowiązuje w lokalu i na wynos bez dowozu 
Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,

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

                                    OBIADY DOMOWE

chrzciny * komunie * rocznice ślubu
stypy * garmażerka * catering

os. Bolesława Śmiałego 4a 
(pawilon naprzeciw Poczty)

facebook: Na górce, e-mail: nagorce@op.pl
telefon: 600 595 762 

Wspaniała sobota z… ciepłem 

O tym, jak ciekawie i 
zabawnie można spędzać 
czas na pikniku, przeko-
nali się uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 35 z osie-
dla Władysława Łokietka, 
którzy wybrali się 10 wrze-
śnia do poznańskiej elek-
trociepłowni.

Najpierw zaliczyli zwie-
dzanie i dostali garść nie-
zwykłych informacji o miej-
scu, dzięki któremu Piąt-
kowo ma ciepłą wodę w 
kranach i gorące kaloryfe-
ry zimą. Następnie wraz z 
opiekunami uczestniczyli w 
niezwykłych zabawach, na-

ukowych doświadczeniach i 
pokazach podczas pikniku.

Bawiliśmy się świetnie. 
W przyszłym roku, na kolej-
ny Dzień Drzwi Otwartych z 

pewnością też się wybierze-
my i wszystkim radzimy sko-
rzystać. Jest naprawdę su-
per! Zobaczcie na zdjęciach.

Katarzyna Buziak
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Mistrz świata z Chrobrego

Miło nam poinfor-
mować że tytuł Mistrza 
Świata 2016 w Zapa-
sach w stylu klasycznym 
zdobył zawodnik KS So-
bieski Poznań, Gerard 

Kurniczak, mieszkaniec 
osiedla Bolesława Chro-
brego .

W gronie kadetów nie 
miał sobie równych i poko-
nał wszystkich swych prze-

ciwników na rozgrywanych 
w Gruzji mistrzostwach 
świata. W walce finałowej 
po zaciętej walce pokonał 
reprezentanta Iranu i za-
pewnił sobie złoty medal. 
W tym roku to już drugie 
podium na imprezach ran-
gi mistrzowskiej. W Szwe-
cji, o czym pisaliśmy, Ge-
rard Kurniczak wywalczył 
srebrny medal Mistrzostw 
Europy.

Tomek Rosada

X Memoriał Józefa Moczyńskiego 

Ponad stu zawodni-
ków uczestniczyło w roz-
grywanym na osiedlu Ja-
na III Sobieskiego X Me-
moriale Józefa Moczyń-
skiego. Turniej miał cha-
rakter międzynarodowy 
i gościły na nim ekipy z: 
Węgier (2 kluby), Łotwy, 
Litwy i Ukrainy.

Coroczne zmagania za-
paśników są związane z 

upamiętnieniem Józefa Mo-
czyńskiego – założyciela i 
pierwszego prezesa KS So-
bieski Poznań. Walki były 
bardzo zacięte i dopiero fi-
nałowe wyłoniły złotych me-
dalistów. Zawodnicy rywali-
zowali w 10 kategoriach wa-
gowych na 3 matach.

Patronat nad zawoda-
mi objęła Poznańska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa, 

która ufundowała również 
drobne upominki dla za-
wodników. Sekcja Sportu 
PSM ufundowała nagrodę 
dla najlepszego zawodnika 
turnieju. 

***
W czasie X Memoria-

łu Józefa Moczyńskiego do-
szło do miłego spotkania 
wiceprezesa Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
– Michała Tokłowicza, szefa 
sportu w PSM – Andrzeja 
Słabęckiego i członka Rady 
Nadzorczej PSM – Adama 

Kubali z mistrzem świata 
kadetów Gerardem Kurni-
czakiem. Włodarze PSM po-
gratulowali świeżo upieczo-
nemu mistrzowi i wręczyli 
pamiątkowe upominki.

KS Sobieski Poznań 
i Wielkopolski Zwią-
zek Zapaśniczy przekazał 
pamiątkowe statuetki Mi-
chałowi Tokłowiczowi oraz 
Andrzejowi Słabęckiemu za 
aktywny wkład w rozwój za-
pasów w Poznaniu.

Andrzej Słabęcki
Fot. – Tomek Rosada
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Przeprowadzki prywatne i firmowe
Sprzedaż kartonów przeprowadzkowych
Usługi transportowe (pianina)
Przenoszenie mebli

Kontakt Tel. 61 843 91 61  lub  668 23 24 55
www.123przeprowadzki.pl

R A D C A    P R A W N Y 
    - rozwód, separacja, podzia  maj tku 
    - w adza rodzicielska, opieka, alimenty  
    - spadki - nabycie, zachowek, testamenty 
    - procesy o odszkodowania, umowy, ZUS 
   

                  tel. 601 999 570 
 

     KANCELARIA: os. J. III Sobieskiego 36/15 
Spotkania do uzgodnienia 

ul. Dzięgielowa 27

OPRAWA 
OBRAZÓW

Os. B. Chrobrego – 
pawilon k. Złotego Grosza

- renowacja ram
- ceramika
- materiały plastyczne
- pozłotnictwo

Tel. 517 750 665

WARZYWA 
I OWOCE

bez nawozów i oprysków,
polecane dla małych dzieci!

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

świeże jaja wiejskie
Os . Batorego 15c, czynne: pn – pt.  8 - 17, sob. 8 - 14

FRYZJER 
„Izabella” 

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

sob. 8-14
w czwartki zniżka 20%
Tel. 669 594 924

501 018 416
Szukamy fryzjera

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

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

„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 

Tel. 61 822 78 57,  601 56 87 32 
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 Piątka pytań do…

URSZULI CICHEJ
członka Rady Nadzorczej PSM

Członkom Rady Nadzorczej zadajemy ten sam zestaw 5 pytań. Przedstawiamy ich odpowiedzi, które pozwolą le-
piej poznać poglądy oraz cele ludzi, którzy przez najbliższe 3 lata podejmować będą decyzje ważne dla wszystkich 
mieszkańców spółdzielczych osiedli.
Gdy myślę Piątkowo, to…

…wymieniam bardzo ważne w ży-
ciu słowa: dom, rodzina, praca. Na 
Piątkowie zamieszkałam w 1985 ro-
ku. Tutaj założyłam rodzinę i urodzi-
łam dwójkę dzieci. Szkoła Podstawo-
wą nr 34 oraz Gimnazjum nr 12 da-
ły im solidną bazę naukową. Córka 
ukończyła Uniwersytet Medyczny, syn 
jest studentem Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza.

Piątkowo to od wielu lat również 
miejsce mojej pracy w organach samo-
rządowych. Dzięki zaufaniu, jakim mnie 
Państwo obdarzyliście w wyborach, 
mogę zarówno w Radzie Nadzorczej, jak 
i Radzie Osiedla Bolesława Śmiałego 
dbać o interesy spółdzielców oraz PSM, 
która jest naszym wspólnym dobrem.
Jak mi się mieszka na swoim osie-
dlu, co jest na nim dobre, a co war-
to zmienić?

Jako radna PSM chciałabym, aby 
wszystkim mieszkało się na Piątkowie 
co najmniej dobrze. Myślę, że jest ku 
temu szereg powodów, choć moje zda-
nie będzie pewnie subiektywne. Osie-
dla piątkowskie, w tym Śmiałego, są 
przyjazne dla mieszkańców, w większo-
ści dobrze skomunikowane z centrum. 
Jest w nich wiele obiektów handlowych 
umożliwiających dokonywanie nie tylko 
najpotrzebniejszych zakupów. Na tere-
nie osiedla Bolesława Śmiałego znaj-
dziemy wiele zielonych enklaw, niektó-
re zaopatrzone w przyrządy do ćwiczeń 
pozwalające na efektywny relaks.

Jednak na pewno obszarów do re-
laksu i wypoczynku zawsze będzie za 
mało, brakuje również miejsc parkingo-
wych. Na Śmiałego należałoby ponad-
to przyspieszyć tempo dociepleń bu-
dynków oraz przekształceń wieczystego 
użytkowania gruntu w pełną własność.

Myślę, że jest również wiele do zro-
bienia w zakresie poprawy komunika-
cji między organami spółdzielni a spół-
dzielcami.
Czym chciałabym się szczególnie 
zająć w pracach Rady Nadzorczej?

Ponieważ z woli członków Rady 
Nadzorczej obecnej kadencji jestem 
przewodniczącą Komisji Członkowsko-
-Samorządowej, działalność społeczna, 
oświatowa, kulturalna i sportowa PSM 
będzie dla mnie priorytetowa.

Moje zadania i cele do realizacji 
przedstawiam w kilku punktach.

1.  Zamierzam wspólnie z Komisją 
Członkowsko-Samorządową zająć się 
zaległościami czynszowymi poprzez 
ich dokładną analizę, konkretne 
działania motywujące do wnoszenia 
opłat, pomoc osobom mającym kło-
poty z opłatą czynszu.

2.  Będę monitorowała realizację spraw 
związanych z remontem Dąbrówki, 
która ma być prawdziwym Piątkow-
skim Centrum Kultury, z ciekawą 
propozycją dla wszystkich mieszkań-
ców. Członkowie komisji będą rów-
nież współpracować z klubami osie-
dlowymi, wspierając ich działalność. 
Opracowujemy już harmonogram 
spotkań z klubowiczami na poszcze-
gólnych osiedlach.

3.  W ramach dbałości o zdrowie miesz-
kańców zamierzam skoncentrować 
się na organizowaniu cyklicznych 
darmowych badań profilaktycznych, 
z których mogliby korzystać człon-
kowie PSM.

4.  Chciałabym zachęcić wszystkich do 
dbałości o swoje loggie, balkony, 
ogródki a rady osiedli i administra-
cje do nagradzania najlepszych po-
przez organizację konkursu Zielone 

Osiedle, który sprawdził się już na 
osiedlu Śmiałego.
Z zagadnień wykraczających poza 

działalność kierowanej przeze mnie ko-
misji będę angażowała się również w 
sprawy dotyczące: wysokości czynszów 
(m.in. poprzez sprzeciwianie się nad-
miernym ich podwyżkom), dociepleń 
budynków oraz przekształceń gruntów 
w pełną własność Trzeba jednak pamię-
tać, iż nie są to sprawy proste, między 
innymi ze względów finansowych (do-
cieplenia) oraz na postępowania zwro-
towe spadkobierców byłych właścicieli 
(przekształcenia).
Co wydaje się obecnie najwięk-
szym utrudnieniem dla mieszkań-
ców Piątkowa?

Moim zdaniem, największym utrud-
nieniem jest niewystarczająca ilość 
miejsc parkingowych. Problem trudny 
do rozwiązania z uwagi na rosnącą cią-
gle liczbę samochodów. Myślę, że spra-
wy te powinny być rozwiązywane na 
poziomie osiedli. Jednak chociaż rady 
osiedli tym problemem się zajmują (np. 
rada na Śmiałego traktuje tę sprawę 
priorytetowo), problem nadal istnieje.
Dlaczego chcę działać dla spółdziel-
czej społeczności, jakie mam do-
świadczenia, umiejętności i cele?

Moja chęć działania dla spółdziel-
czej społeczności wynika z przeświad-
czenia, iż będę w stanie podjąć konkret-
ne działania na rzecz członków spół-
dzielni i PSM. 

Mam wykształcenie wyższe, studia 
podyplomowe w zakresie zarządzania 
oraz wieloletnie doświadczenie w pracy 
w Radzie Nadzorczej PSM oraz Radzie 
Osiedla Bolesława Śmiałego.

Zrealizowałam już wiele działań na 
rzecz PSM i jej członków – między 
innymi wielokrotnie zorganizowałam 
bezpłatne badania profilaktyczne oraz 
wspólnie z zespołem Konkurs Zielone 
Osiedle, współtworzyłam również stro-
nę www osiedla Bolesława Śmiałego.

Jestem osobą kontaktową oraz kom-
promisową, która zawsze z pełnym za-
angażowaniem realizuje wyznaczone 
cele 

Dziękuję wszystkim tym, którzy 
w różny sposób popierali moją kan-
dydaturę. Obiecuję działać tak, aby-
ście Państwo byli przekonani, że do-
konaliście właściwego wyboru.
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Z sercem na Batorego

Gdy myślę Piątkowo, to…
…widzę naturę, zieleń, świeże powie-

trze, czuję bezpieczeństwo – to najlepsze 
miejsce do życia rodzinnego. Znak cha-
rakterystyczny – dwie wieże nad okolicą.
Jak mi się mieszka na swoim osie-
dlu, co jest na nim dobre, a co 
warto zmienić?

Piątkowo to mieszkaniowa dziel-
nica Poznania, zabudowana głównie 
blokami mieszkalnymi, siedem osiedli 
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej obsługiwanych przez sześć admi-
nistracji. Olbrzymia sypialnia miasta. 
Moje osiedle to Jana III Sobieskiego, 
na którym zamieszkuję od 1982 ro-
ku. Żyje się tutaj bardzo  dobrze. Pę-
tla szybkiego tramwaju, dworzec au-
tobusowy dające szybkie połączenie z 
centrum Poznania. Sanktuarium Mi-
łosierdzia Bożego. Dobrze zorganizo-
wany dostęp do obiektów oświaty dla 
dzieci i młodzieży. Liczne markety i 
sklepy. Powstało wiele placów zabaw, 
boisk, Klub Seniora Hetman, dla ak-
tywnych Klub Sportowy Sobieski i si-
łownie. Na bieżąco poprawia się in-
frastrukturę osiedla: chodniki, drogi, 
parkingi. Z czasem wszystko ulegać 
będzie stopniowej modernizacji i roz-
budowie, szczególnie monitoring, któ-
ry przyczyni się do jeszcze większego 
bezpieczeństwa.
Czym chciałbym się szczególnie 
zająć w pracach Rady Nadzorczej?

Jestem członkiem Rady Osiedla Ja-
na III Sobieskiego od 2012 r.

Działam w komisji osiedlowej, zaj-
muję się infrastrukturą osiedla – par-
kingi, pieszojezdnie, zieleń, remonty 
itp. W Radzie Nadzorczej chciałbym 
zajmować się podobnymi problemami 
w skali całej Spółdzielni, działaniami 
dla ludzi starszych i niepełnospraw-

nych. Zainteresowany jestem mini-
malizacją stawek opłat czynszowych, 
wykupem gruntu oraz rozwojem  roz-
rywkowo-kulturalnym Domu Kultury 
Dąbrówka. Jedynym mankamentem 
jest to, że zbyt mała liczba mieszkań-
ców, członków PSM, jest zaangażowa-
na w życie osiedli, co widać we fre-
kwencji na walnych zgromadzeniach, 
i nad tym trzeba będzie popracować.
Co wydaje się obecnie najwięk-
szym utrudnieniem dla mieszkań-
ców Piątkowa?

Największym utrudnieniem jest 
zbyt mała ilość miejsc parkingowych 
oraz złe połączenie komunikacyjne 
osiedla Władysława Łokietka z cen-
trum Poznania.
Dlaczego chcę działać dla spół-
dzielczej społeczności, jakie mam 
doświadczenia, umiejętności i ce-
le?

Lubie pomagać ludziom, jestem 
emerytem, mam dużo wolnego czasu i 
dlatego chcę czynnie włączać się w ży-
cie i rozwiazywanie problemów miesz-
kańców osiedli. Przez 45 lat pracowa-
łem czynnie zawodowo, przez dwie 
kadencje byłem członkiem Kolegium 
ds. wykroczeń. Obecnie drugą kaden-
cję jestem członkiem Rady Osiedla J 
III Sobieskiego. Wszystkie te moje do-
świadczenia zawodowe i umiejętności 
chciałbym wykorzystać dla spółdziel-
czej społeczności.

Piątka pytań do…

ADAMA KUBALI
członka Rady Nadzorczej PSM

Członkom Rady Nadzorczej zadajemy ten sam zestaw 5 pytań. Przedstawiamy ich odpowiedzi, które pozwolą le-
piej poznać poglądy oraz cele ludzi, którzy przez najbliższe 3 lata podejmować będą decyzje ważne dla wszystkich 
mieszkańców spółdzielczych osiedli.

Przez kilka dni na początku września głośno 
o Piątkowie zrobiło się w ogólnokrajowych mediach. 
A zaczęło się od skromnego ogłoszenia na klatce scho-
dowej jednego z bloków na osiedlu Stefana Batorego. 

Jego autorka, ośmioletnia Asia, chcąc pomóc chorej 
mamie, która potrzebuje środków na leczenie i rehabilita-
cję, zapraszała do udziału w organizowanym przez siebie 
kiermaszu. Zamierzała na nim wystawić zabawki, książki 
i inne drobiazgi.

Fotografia dziecięcego ogłoszenia szybko trafiła do me-
diów, na portale społecznościowe i zrobiła się wielka ak-
cja. Wszyscy chcieli pomagać: sąsiedzi, wolontariusze z 
różnych fundacji a nawet motocykliści. W sobotnie połu-
dnie na osiedlu zgromadziły się tłumy chętnych do poma-
gania, a telewizje nadawały relacje na żywo. Już podczas 
tego niezwykłego osiedlowego kiermaszu zebrano ponad 
100 tys. zł, ale zainicjowana przez dziewczynkę akcja po-
mocy dla chorej mamy trwa. Zaangażowały się w nią or-
ganizacje charytatywne oraz wyspecjalizowane instytucje. 
Pomoc dla Asi i jej mamy płynie teraz z różnych stron. 

A sama inicjatorka wykorzystuje swą medialną sławę do 
pomagania innym. W kolejny wrześniowy weekend uczest-
niczyła w festynie w Kluczborku, podczas którego kwesto-
wano na pomoc dla ciężko chorego Miłosza. (i)
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 Uczcili pamięć poległych
i poznali nowych nauczycieli

Pierwszy września to niezwy-
kle ważny dzień w Szkole Podsta-
wowej nr 34 im. Wojska Polskie-
go na osiedlu Bolesława Śmiałego 
w Poznaniu. Chociaż słońce jesz-

cze mocno grzeje, to cała społecz-
ność szkolna zgromadziła się na 
placu przed szkołą.

Klasy 4-6 o godzinie 9, a klasy 1-3 
o 11. Dyrektor szkoły, Katarzyna Książ-

kowska ciepło i serdecznie powitała 
wszystkich zgromadzonych i poinformo-
wała, że szkoła liczy 40 oddziałów oraz 
dwa oddziały przedszkolne, które już od 
rana rozpoczęły zajęcia. Przypomniała 
o wydarzeniach sprzed 77 lat i wszyscy 
minutą ciszy uczcili pamięć poległych 
w drugiej wojnie światowej.

Następnie przedstawiła nowo za-
trudnionych nauczycieli oraz wycho-
wawców poszczególnych klas. Życzyła 
wszystkim uczniom powodzenia 
i sukcesów w nauce. Wicedyrektor Łu-
kasz Piechna odczytał nazwiska uczniów 
sześciu klas czwartych i trzech klas 
pierwszych. Po odśpiewaniu hym-
nu szkoły wszyscy udali się do sal, 
a klasy pierwsze wraz z rodzicami zosta-
ły zaproszone na krótkie przedstawienie 
przygotowane specjalnie dla nich przez 
klasę drugą i klasy trzecie oraz ich wy-
chowawczynie: Barbarę Krysińską, Iwo-
nę Małłek i Marzenę Gęsicką.

Hanna Gajdek-Szafrańska
i Małgorzata Hubert – Heliasz

Fot. – Jadwiga Gąska

Akcja edukacyjna Mini-
sterstwa Finansów, która za-
chęca do brania i wydawania 
paragonów fiskalnych, zosta-
ła przedłużona o 6 miesięcy 
i potrwa do 31 marca 2017 
r. – poinformował wicemini-
ster finansów Leszek Skiba. 
To efekt dużego zaintereso-
wania loterią i pozytywnych 
zmian w postawach Polaków. 
Do końca sierpnia uczestni-
cy loterii zarejestrowali bli-
sko 107 milionów paragonów. 
12 września 2016 r. przeka-
zaliśmy już dziesiątego Opla 
Astra, który pojedzie do pana 
Jacka z Mszany Dolnej. 

Większość przedsiębior-
ców, którzy sprzedają towa-
ry i świadczą usługi, ma obo-
wiązek stosowania kas fiskal-
nych. Niestety, część z nich 
uchyla się od tego obowiąz-
ku, a inni, chociaż posiadają 
kasę fiskalną, nie rejestrują 
obrotów za każdym razem. 
W ten sposób ukrywają swo-
je obroty, a konsument nie 
otrzymuje paragonu fiskalne-
go. Jednak kupując towary 
czy korzystając z usług, i tak 
płaci cenę brutto, czyli z na-

liczonym podatkiem, tyle że 
cała kwota trafia do kiesze-
ni nieuczciwego sprzedawcy. 
Przez to są zaniżane wpływy 
do budżetu państwa z tytułu 
VAT, który stanowi prawie 
połowę wszystkich dochodów 
budżetu państwa.

Narodowa Loteria Para-
gonowa w nowatorski sposób 
i dzięki cennym nagrodom 
ma zwiększyć liczbę parago-
nów wydawanych i odbiera-
nych przez podatników, a w 
efekcie prowadzić do zmniej-
szenia szarej strefy i uszczel-
nienia systemu podatkowe-
go. Osoby, które nie płacą 
podatków, oszukują w pierw-
szej kolejności swoich klien-
tów i wypychają z rynku 
uczciwych przedsiębiorców. 
A przywłaszczone przez nich 
pieniądze powinny zostać wy-
dane na nasze bezpieczeń-
stwo, zdrowie czy edukację.

W Narodowej Loterii Pa-
ragonowej może wziąć udział 
każdy paragon fiskalny wy-
stawiony na kwotę minimum 
10 zł. Uczestnikami loterii 
mogą być osoby, które ukoń-
czyły 18 lat i zarejestrują para-
gon na www.loteriaparagono-
wa.gov.pl (link otwiera okno 
w innym serwisie).

Narodowa Loteria 
Paragonowa przedłużona

 NAPISALI do Echa…
Szanowny Panie Redaktorze!
Lubimy z synem fotografować co się wokół nas dzie-

je. Ja szczególnie budowle... Mam szereg zdjęć, jak po-
wstawał mój blok 19 na Chrobrego, na którym mieszkamy 
od 37 lat! Jak zmienia się panorama z mego balkonu i 
okien, jak dosadza się drzewa i krzewy przed blokiem itd. 
itp. Załączam kartkę z mego albumu i foto mojego syna 
Adama z uchwyconego w obiektywie dziś, tj. 9 września 
2016 r., w godzinach rannych zawieszenia „wieńca”, a do-
kładniej symbolu młota i piły, na kończącej się budowie 
bloku przy Chacie Polskiej.

Maria i Adam Drogomireccy
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20 sierpnia na kortach 
na osiedlu Jana III Sobie-
skiego odbył się Wakacyjny 
singlowy turniej tenisa ziem-
nego. Zgłosiło się do niego 9 
osób. Rozegrano 16 meczy w 
grupach i dwa półfinałowe. 

Finały rozegrano 27 
sierpnia. Turniej wygrał 
Ryszard Abramowicz, dru-
gi był Kacper Śmichurski.

10 września rozegrany zo-
stał, także na Sobieskiego, 
Deblowy turniej tenisa ziem-

KOiR odsłania tajniki dziennikarstwa 

Uczniowie z 11 Gim-
nazjum, którzy chcą zo-
stać dziennikarzami, zdo-
minowali wrześniowe spo-
tkanie Klubu Odkrywców 
i Reporterów. Dyskusja 
o współczesnych mediach 
była ciekawa. Omawiano 
m.in. różnice między ogól-
nopolskimi dziennikami a 
także gazetę przygotowa-
ną wspólnymi siłami przez 
uczestników Światowych 
Dni Młodzieży. Międzyna-
rodową redakcją młodych 
pielgrzymów kierowała 
poznańska dziennikarka 
red. Aurelia Pawlak.

Sporo uwagi poświęco-
no zamieszczonej latem w 
„Echu Piątkowa”, jako spe-
cjalna wkładka, publikacji 
„Piątkowskie ABC czyli prze-
wodnik po Piątkowie”. Zawar-
ta w nim duża ilość ciekawo-
stek o dziejach oraz współ-
czesnym obliczu Piątkowa 
zasługuje na przygotowanie 

podobnego poszerzonego wy-
dania albumowego. Tego za-
dania członkowie KOiR chcą 
się podjąć w kolejnych mie-
siącach.

Adeptów dziennikarstwa 
interesowało przede wszyst-
kim, skąd brać reporterskie 
tematy, jak zorganizowana 
jest redakcyjna praca i w 
ogóle jak się „robi gazetę”, 
a zwłaszcza tytuły. Redaktor 
naczelny „Echa Piątkowa” 
wyjaśniał kulisy dziennikar-
skiej pracy i przede wszyst-
kim wskazywał na wielką 
odpowiedzialność związaną z 
publikacją materiałów. Rze-
telność jest podstawą w tym 
zawodzie. Informacje przed 
ich opublikowaniem należy 
zawsze sprawdzić. A tema-
ty niesie przede wszystkim 
samo życie, tylko trzeba się 
uważnie rozejrzeć dookoła a 
zaraz znajdą się sprawy, które 
warto wziąć na dziennikarski 
warsztat i wyjaśnić.

Doświadczenie i rady uzy-
skane podczas spotkania z 
doświadczonymi dziennika-
rzami przydadzą się mło-
dym redaktorom, gdyż przy-
gotowują się oni do wyda-
nia własnej szkolnej gazet-
ki. – Będzie dobra oraz bar-
dzo ciekawa i z pewnością 
zgłosimy ją do konkursu na 

najlepszą publikację o Piąt-
kowie – zapewniali młodzi 
dziennikarze oraz ich opie-
kunka Ludmiła Śliwieńska. 
W dobrych humorach umó-
wiono się na kolejne spotka-
nie Klubu Odkrywców i Re-
porterów, które odbędzie 18 
października o godzinie 17 
w PCK „Dąbrówka”. (i)

 Tenisowe Piątkowo

Członkowie klubu podczas dyskusji

Gazeta na Światowe Dni Młodzieży 

Od lewej stoją Kacper Śmichurski i Ryszard Abramowicz

Od lewej stoją: Waldemar Wilkosz i Jacek Górecki oraz Krzysztof Płon-
czyński i Marcin Czapracki

nego. Wystartowały cztery 
pary. Pierwsze miejsce zajęli 
Marcin Czapracki i Krzysztof 

Płonczyński, a drugie Jacek 
Górecki i Waldemar Wilkosz.

Andrzej Słabęcki
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KALENDARIUM PSM 
 3 października - dyżur członków Rady Nadzorczej

 4 października - Komisja Rewizyjna RN

 6 października -  Komisja Członkowsko-Samorządowa 
RN

20 października - zebranie plenarne Rady Nadzorczej

Z obrad Rady Nadzorczej PSM

Stawki eksploatacyjne w 2017 r. bez zmian

Po omówieniu wyni-
ków ekonomicznych Po-
znańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej za sie-
dem miesięcy tego roku, 
które są dobre i gwaran-
tują osiągnięcie założo-
nych efektów, Rada Nad-
zorcza przyjęła uchwa-
łę zatwierdzającą plan 
eksploatacyjny na 2017 
r. przewidujący utrzyma-
nie stawek eksploatacyj-
nych takich jak w roku 
2016.

Wrześniowe posiedzenie 
Rady Nadzorczej rozpoczę-
ło się jednak od rozpatrze-
nia wniosków o pozbawie-
nie członkostwa osób zale-
gających z opłatami czyn-
szowymi. Dłużników wciąż 
jest sporo. Komisja Człon-
kowsko-Samorządowa roz-
patrywała blisko sto takich 
spraw. W stosunku do 16 
osób mających zaległości i 
nieprzejawiających chęci ich 

spłaty zdecydowano się wy-
stąpić o wykreślenie ich ze 
Spółdzielni do Rady Nadzor-
czej. Jej członkowie w kilku 
przypadkach podjęli taką 
decyzję, ale w kilku odroczy-
li sprawy, dając dłużnikom 
szansę na uregulowanie na-
leżności wobec Spółdzielni.

Następnie rozpoczęła się 
dyskusja nad wynikami eko-
nomicznymi PSM za sie-
dem miesięcy oraz planami 
działania spółdzielni w ro-
ku przyszłym. Po zapozna-
niu się z analizami przedsta-
wionymi przez Michała To-
kłowicza, wiceprezesa PSM, 
członkowie Rady Nadzor-
czej jednogłośnie postano-
wili utrzymać przyszłorocz-
ne stawki eksploatacyjne na 
tegorocznym poziomie. Na 
trzech osiedlach Bolesława 
Chrobrego, Bolesława Śmia-
łego i Władysława Łokietka 
zostaną także utrzymane na 
obecnym poziomie odpisy 

remontowe. Natomiast na 
pozostałych osiedlach do-
konano ich korekty, usta-
lając je na nieco wyższym 
poziomie. Na osiedlu Ja-
na III Sobieskiego stawka 
remontowa wyniesie 1,25 
zł/m kw. (dotychczas 1,15 
zł/m kw.), na osiedlu Stefa-
na Batorego 1,50 zł/m kw. 

(dotychczas 1,46 zł/m kw.) 
i na os. Władysława Jagieł-
ły i Zygmunta Starego 1,88 
zł/m kw. (dotychczas 1,78/ 
m kw.) z wyjątkiem budyn-
ku nr 29 na os. Władysła-
wa Jagiełły, w którym od-
pis remontowy wzrośnie z 
kwoty 1,06 zł/m kw. do 1,30 
zł/m kw.

 Rada przyjęła także 
uchwały o zatwierdzeniu 
planów remontowych osie-
dli na 2017 r. oraz pla-
nu finansowego Zarządu 
PSM na 2017 r. Omówio-
no również propozycję Ra-
dy Osiedla Władysława Ło-
kietka wykupienia niewiel-
kiego lokalu własnościowe-
go po PZU, znajdującego się 
na parterze pawilonu han-
dlowego na tym osiedlu. W 
dyskusji wskazywano na za-
sadność takiego rozwiąza-
nia, ale wymaga ono jesz-
cze przeprowadzenia anali-
zy ekonomicznej. Rada po-
dejmie decyzje na jej pod-
stawie.

Obrady zakończyły się 
omówieniem kwestii orga-
nizacyjnych związanych z 
pismami spółdzielców skie-
rowanymi do R ady Nadzor-
czej. (i)
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Os. Jana III Sobieskiego
Rozdzielone ogrzewanie i docieplane piwnice

W tych dniach na 
wszystkich klatkach 
schodowych w budyn-
kach na osiedlu Jana III 
Sobieskiego pojawią się 
nowe tablice informacyj-
ne. Zainstalowanych zo-
stanie blisko 170 tablic. 
Jest to więc spore przed-
sięwzięcie techniczne i 
organizacyjne. Estetycz-
ne i wygodne w eksplo-
atacji ułatwią przekazy-
wanie informacji a naj-
ważniejsze, że są „bez-
kosztowe”, gdyż ich wy-
konanie zostało sfinan-
sowane przez umieszcze-
nie na nich reklam jedne-
go z operatorów telewi-
zyjnych działających na 
piątkowskich osiedlach.

Osiedle Sobieskiego jest 
pierwszym na Piątkowie, 
które zdecydowało się na 
wprowadzenie istotnych 
zmian w ogrzewaniu bu-
dynków. Wraz z nadejściem 
jesiennych ochłodzeń na-
stąpi sprawdzian funkcjo-
nowania nowego systemu 
ogrzewania. W minionych 
miesiącach we wszystkich 
budynkach przeprowadzo-
no rozdzielenie instalacji na 
ogrzewającą części wspólne 
– korytarze, klatki scho-
dowe itp. oraz ogrzewają-
cą poszczególne mieszka-
nia. Oznacza to, że można 
będzie ograniczyć ogrzewa-
nie korytarzy, a lokatorzy 
będą mogli sami decydo-
wać, regulując pokrętłami 
grzejników w swych miesz-
kaniach, o terminie włącze-
nia ogrzewania oraz zakre-
sie temperatury.

– Przeprowadziliśmy wy-
mianę urządzeń na wszyst-
kich węzłach ciepłowni-
czych, uzgodniliśmy także 
całą operację z firmą do-
starczającą ciepło oraz fir-
mą obsługującą urządzenia 
obliczające jego zużycie. Je-
steśmy gotowi do wdrożenia 
systemu, który umożliwi 
mieszkańcom decydowanie 
o rozpoczęciu i zakończe-
niu sezonu grzewczego oraz 
przyniesie oszczędności w 
ogrzewaniu części wspólnej 
– mówi Eugeniusz Jędrzej-
czak, kierownik administra-
cji osiedla, który jest inicja-
torem wprowadzenia tego 
rozwiązania.

Równie nowatorskim 
rozwiązaniem realizowa-
nym na osiedlu jest do-
cieplanie stropów piwnicz-
nych. W tym roku ten ostat-
ni element termomoderni-
zacji przeprowadzono w blo-
kach 4, 5 i 17, w przyszłym 
wykonany zostanie w kolej-

nych czterech budynkach. 
Warstwy izolacyjne wyko-
nuje się metodą natrysko-
wą, co wymaga dostępu do 
lokatorskich piwnic. Zasto-
sowana technologia przyno-
si oszczędności w zużyciu 
ciepła, poprawia komfort 
w mieszkaniach, zwłaszcza 
tych na parterze, a także 
poprawia bezpieczeństwo 
przeciwpożarowe, gdyż wy-
korzystuje się materiał izo-
lacyjny niepalny stosowany 
dotychczas do budowy gro-
dzi na statkach.

Konsekwentnie konty-
nuowany jest także pro-
gram remontów loggi w 
budynkach, w których nie 
przeprowadzono tego pod-
czas termomodernizacji. 
Wymiana izolacji i opie-
rzeń pochłania każdego ro-
ku około miliona złotych. W 
tym roku odnowiono loggie 
w pięciu blokach, w przy-
szłym powinny zostać wy-
remontowane ostatnie log-

gie. Mniej widowiskowe, ale 
nie mniej kosztowne i praco-
chłonne są modernizacje ka-
nalizacji sanitarnych i desz-
czowych. Podziemne ruro-
ciągi mają już po kilkadzie-
siąt lat i coraz częściej ule-
gają awariom. Nieodzowna 
jest więc systematyczna ich 
wymiana i modernizacja.

Upływ czasu daje się 
we znaki także osiedlowym 
alejkom i chodnikom. Każ-
dego roku wiele ich odcin-
ków jest naprawianych i 
odnawianych. W minionym 
roku gruntownie zmoder-
nizowano otoczenie wokół 
pawilonu 103. Pojawiły się 
wygodne ścieżki i  podjaz-
dy z pozbruku a także za-
dbano o rabaty i zieleń. W 
tym roku podobną meta-
morfozę przeszły okolice pa-
wilonu 52. Odnowiono alej-
ki, chodniki i trawniki oraz 
dokonano nasadzeń drzew 
i krzewów. Zmodernizowa-
no też parkingi, uzyskując 
przy okazji 20 dodatkowych 
miejsc postojowych.

Terenów zielonych po-
między blokami jest na osie-
dlu sporo. Mieszkańcy mo-
gą się z nich cieszyć. Jednak 
wymagają one nieustannej 
dbałości i nakładów. Pogod-
ną jesień wykorzystuje się 
na koszenie, cięcia i por ząd-
ki. Nagrodą za trud wkłada-
ny w pielęgnację i nasadze-
nia są piękne kwitnące ra-
baty i ciche zielone zakątki, 
w których można przysiąść 
na ławce i podziwiać potęż-
ne drzewa, niektóre są star-
sze od osiedlowych bloków 
i liczą blisko sto lat. (i) 
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Zawody towarzyskie, a emocji sporo 

W sobotę, 6 sierpnia, 
w porywach silnego wia-
tru rozegrano zawody 
towarzyskie w kole węd-
karskim „Chrobry”. Tym 
razem areną zmagań by-
ło Jezioro Strykowskie. 

23 zawodników walczy-
ło o puchary ufundowane 

przez kierownictwo osiedli 
Władysława Jagiełły i Zyg-
munta Starego.

Łowiono od godziny 8.30 
do 13. Silny wiatr utrudniał 
znacznie połowy, lecz na 
szczęście nie padało. Brała 
głównie wszędobylska uk-
leja (nie liczona do wyni-
ku) a także drobne płotki i 
leszcze. Dość powiedzieć, że 
największą rybą zawodów 
okazał się złowiony przez 
Mateusza Galasa 26-cen-
tymetrowy leszczyk. Pozo-

stałe wyniki przedstawiają 
się następująco: Pierwsze 
miejsce Ryszard Styperek 
(4980 pkt.), drugie – Sławek 
Korcz (2300 pkt.), trzecie - 
Danuta Maik (2220 pkt).


3 września o godz. 7 

wędkarze stawili się nad je-
ziorem Karolewo-Czarne w 
gościnnej stanicy koła PZW 
„Troć”. Rozegrano tu przed-
ostatnie w tym roku towa-
rzyskie zawody wędkarskie. 
Tym razem łowiono na jed-

ną wędkę, metodą spławiko-
wą. Zawody prowadził wice-
prezes koła Robert Styperek 
– prezes urlopował, urlopo-
wał również aktualny mistrz 
koła Jacek Galas i mogło go 
to kosztować miejsce w naj-
lepszej trójce roku.

Rozlosowano stanowi-
ska i wymaszerowano na 
łowisko. Łowiono z pomo-
stów, po dwóch na pomo-
ście – miejsca było dosyć. 
Następuje mieszanie zanę-
ty, próbowanie przynęty i szy-
kowanie wędkarskich zesta-
wów. I nagle niespodzian-
ka. Marcin Marcinkowski 
wymierzając grunt, wycią-
ga „na pusty haczyk” oko-
nia 23 cm. Falstart i ryba 
trafia do wody. Wszyscy 
myśleli, że to będzie dobry 
znak i jeszcze ta pogoda – 
słonecznie i lekki wiaterek. 
Niestety, rzeczywistość oka-
zała się brutalna. Ryby pra-
wie wcale nie interesowały 
się przynętą. Dość powie-
dzieć, że na 32 łowiących 
tylko 8 miało ryby godne 

zważenia, a były to płotki i 
małe leszczyki. Największą 
rybą zawodów był leszcz 30 
cm Roberta Styperka.

Wszyscy narzekali na uk-
lejki i krąpiki wielkości pal-
ca. Największą uciechę mia-
ły czające się pod pomosta-
mi okonie, które czekały 
tylko na wyczepianą przez 
wędkarza uklejkę, by potem 
stadnie ją atakować. Dzię-
ki przejrzystości wody moż-
na było to dokładnie zaob-
serwować. Niemniej jednak 
prowadzący w tegorocznej 
tabeli współzawodnictwa Ry-
szard Styperek pokazał kla-
sę i wygrał kolejne zawody 
wynikiem 1340 pkt. Drugie 
miejsce zajął Robert Stype-
rek (1150 pkt.), a trzecie – 
Jakub Balcerek (1140 pkt.).

Po zawodach wędkar-
skich rozegrano jeszcze bły-
skawiczny turniej strzelec-

ki (3 strzały z wiatrówki), 
gdzie debiutujący Mikołaj Ni-
klaszewski wynikiem 26/30 
pkt. zdobył pierwsze miej-
sce i okazały puchar.

Na zakończenie wręczo-
no puchary i dyplomy. Tym 
razem sponsorem zawodów 
był kierownik Administracji 
Osiedla Bolesława Chrobre-
go – Jerzy Czapczyk. Spotka-
nie, jak zwykle, zakończyło 
się wspólną biesiadą, degu-
stowane były kiełbaski i ka-
szanka z grilla.

Ostatnie w tym roku 
zawody odbędą się na jez. 
Piaskowe w Zatomiu 8 paź-
dziernika. Może będą już 
grzyby?

Zbigniew  Jędrys
Fot. - Eugeniusz Szaj 

i Zbigniew Jędrys
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KLUB LITERACKI 

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY
 4 X 2016 o godz. 18 (wtorek, bistro „Cezar”) Stanisław 
Chutkowski – „Próg”, Barbara Tylman – „Cień niepew-
ności”. Omówienie – Stanisław Romaniuk.
18 X 2016 o godz. 18 (wtorek) Tomasz Rębacz prezen-
tuje twórczość Fernando Pessoa. Nowe wiersze w Klubie 
– prosimy o przyniesienie tekstów w kilku egzemplarzach
Warsztaty literackie.

Zapraszamy do publikacji w „Protokole Kulturalnym”.
Spotkania w „Dąbrówce”, os. Bolesława Chrobrego 117.

Prowadzi Jerzy Grupiński.

Pan z harmonijką
Od kilku miesięcy Klub Literac-

ki „Dąbrówka” nawiedza towarzy-
ski, pełen werwy Marek Jerzy Sta-
chowiak. Każde z kameralnych spo-
tkań zaczynają i kończą tony jego 
instrumentu. Przyjrzyjmy się bliżej 
panu Markowi…

Tajemniczy uczestnik poetyckich 
spotkań urodził się 6 kwietnia 1950 
roku w Poznaniu. Ukończył studia na 

Wydziale Fizyki UAM i tam też rozpoczął pracę w za-
kresie fizyki rentgenostrukturalnej materiałów niekrysta-
licznych i krystalicznych. Cztery lata temu przeszedł na 
emeryturę i od tego czasu może więcej czasu poświęcić 
własnej kreacji twórczej.

Dotychczas publikował swoje wiersze w wydawnictwach 
o charakterze kościelnym – między innymi w parafii na 
Starym Zegrzu. Dodatkowo od lat pasjonuje go modelar-
stwo lotnicze, samochodowe (II miejsce na mistrzostwach 
Polski) oraz szkutnicze. Nieobcy jest mu także świat dźwię-
ków – nie tylko chętnie słucha muzyki, ale również potra-
fi grać na gitarze oraz harmonijce ustnej. To jednak nie 
wszystkie zainteresowania artysty. Ceni sobie bowiem tak-
że ulotne chwile spędzane przy sztalugach – chętnie malu-
je wszelkiego typu obrazy, tworzy szkice malarskie. Buduje 

też różne urządzenia elektroniczne. Czyta wiele książek o 
tematyce historycznej, zwłaszcza z okresu II wojny świato-
wej, jak również publikacje współczesnych wierszy i prozy.

Marek Jerzy Stachowiak pisze piosenki, ale także mo-
dlitwy. Jego twórczość ma służyć podniesieniu moralności, 
rozszerzać dobro i pogłębiać kontakty między ludźmi. Pan 
Marek z wielką wprawą rysuje także tuszem i pastelami 
– najchętniej wielkopolskie zabytki, jak również pejzaże. 

Oto jeden z tekstów twórcy:

Do człowieka
Świat pełen jest sporów i krzyków
Miłością „grzeszą” nieliczni; 
w umysłach ludzkich
gonitwa – zło.
Nie stać nas na uścisk dłoni,
na serce i uśmiech dla innych.
Pamiętaj – On widzi,
tak często liczy na ciebie. 
Obyś kiedyś, gdy cię zawoła – 
mógłbyś spojrzeć Mu w oczy. 

Opracowała:
 Anna Kokot

 8  października, godz. 18 – 24 – zabawa taneczna 
„Pożegnanie lata”

 4  października, godz. 17 – wykład o fraksesologii
11  października, godz. 17.15 – zajęcia pokazowe – jo-

ga z elementami ćwiczeń relaksacyjnych
26 października, godz. 19 – występ Zenona Laskowika 

Będzie się działo 
w KORONIE

Rozpoczęły się zapisy do Piątkowskiej Ligi Halowej Piłki 
Nożnej edycji 2016/2017. Mecze odbywać się będą w szko-
łach na osiedlach Bolesława Chrobrego i Stefana Batore-
go. Pierwsze już 5 i 6 listopada.

Uczestnicy w zależności od wieku (od 2006 r. i starsi) 
podzieleni zostaną na pięć grup. W każdym zespole roz-
grywać będzie pięciu zawodników.

Przyjmowane będą tylko listy zgłoszeniowe przygoto-
wane przez organizatora rozgrywek PLHPN zawierające: 
nazwę drużyny, pisemny wykaz zawodników (do 15 osób), 
obowiązkowe personalia opiekuna zespołu oraz osobne zgo-
dy rodziców (gr. A, B, C); Dane kapitana należy wpisać 
na pierwszym miejscu.

Wpisowe od drużyny za całą ligę łącznie wynosi:
gr. A – 200 zł, dla drużyn z Piątkowa 160 zł;
gr. B – 250 zł, dla drużyn z Piątkowa 200 zł;
gr. C – 300 zł, dla drużyn z Piątkowa 240 zł;
gr. D - OPEN – 590 zł, dla drużyn z Piątkowa 470 zł;
gr. OPEN – 790 zł, dla drużyn z Piątkowa 630 zł;
Informacje i zapisy do dnia 26 października 2016 

r. w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na osie-
dlu Bolesława Chrobrego 117, p. 81: od poniedziałku do 
piątku w godz. 9–15, tel. 61 827 22 81; telefon kon-
taktowy – 662 142 707, e-mail: sport@psm.poznan.pl 
www.psm.poznan.pl

Ligowe zapisy do 26 
października

Ping pong 
w Gimnazjum 12

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa i Gimnazjum nr 
12 zapraszają na cykliczne zajęcia z tenisa stołowego. Tre-
ningi odbywają się w każdy poniedziałek i środę w godzi-
nach 15.30-19.30 w budynku Gimnazjum nr 12 na osiedlu 
Stefana Batorego 101. (AS) 
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Prosto z miasta 

Gry i gierki miejskie
Wniosek po wakacjach 

i urlopach nasuwa się je-
den – wypoczywanie sta-
je się coraz bardziej mę-
czące. Głównie dlatego, że 
powszechnie wprowadzany 
jest przymus aktywnego 
wypoczynku. O słodkim le-
niuchowaniu trzeba zapo-
mnieć. Dzisiaj każdy mu-
si biegać, jeździć na rowe-
rze, wspinać się na skał-
ki, nurkować, surfować al-
bo uprawiać tym podobne 
sporty ekstremalne. W osta-
teczności może spacerować 
z kijkami. Dopiero jak się 
zmęczy i spoci, zacznie zi-
pieć i charczeć oraz narze-
kać na bóle w różnych czę-
ściach ciała, to będzie znak, 
że wypoczywa prawidłowo. 
Na szczęście wakacje i urlo-
py nie trwają wiecznie. Gdy 
się skończą, można wrócić 
do roboty i wreszcie trochę 
sobie w niej odpocząć.


Z powakacyjnymi po-

wrotami różnie jednak by-
wa. W tym roku gospodarze 
Poznania zadbali, by miesz-
kańcom skoczyła adrenali-
na. Powodem było wpro-

wadzanie eksperymentów 
komunikacyjnych wymusza-
jących rozwijanie różnych 
form sprawności psycho-
ruchowej. Trudne chwile 
przeżywali zwłaszcza zmo-
toryzowani. Dla nich śród-
miejskie ulice zmieniono 
w wyrafinowany tor prze-
szkód. Ograniczono liczbę 
pasów ruchów do jedne-
go, natomiast zwiększono 
liczbę znaków poziomych i 
pionowych. Nagromadzenie 
oznakowań, słupków, wy-
sepek i kolorowych pasów, 
które pojawiają się i znika-
ją nie wiadomo dlaczego, 
przyprawić może kierow-
ców o ból głowy i oczopląs. 
Doświadczyli tego nawet 
szoferzy autobusów MPK, 
którzy z wrażenia dwa ra-
zy wjechali w słup. Wpro-
wadzenie komunikacyjnej 
łamigłówki wydaje się sku-
tecznym sposobem na znie-
chęcenie do poruszania się 
samochodami po śródmie-
ściu. I o to przecież w 
tych gierkach ulicznych wła-
dzom miasta chodzi.


Fundują też one miesz-

kańcom bardziej wyrafi-
nowane metody łamania 
głowy. Regularnie zachę-
cając do udziału w grach 
miejskich. Sprowadzają się 
one do biegania po mie-
ście i odszukiwania skar-
bów lub odgadywania ta-
jemnic. Udział od święta w 
takich miejskich grach mo-
że być nawet całkiem miłą 
i pożyteczną rozrywką. Jed-
nak na co dzień mieszkań-
cy chcą czy nie chcą mu-
szą uczestniczyć w prawdzi-
wych grach miejskich. Jak 
i którędy jechać, żeby do-
jechać, omijając korki, wy-
kopki i różne zakazy. Staw-
ką są czas, nerwy i zdro-
wie. A to nie jest już ani 
miłe, ani pożyteczne.


W rozwój gier miejskich 

znaczący wkład wnoszą po-
znańscy rajcy. Zwłaszcza 
radny Michał Grześ, który 
do grzecznych w miejskiej 
radzie raczej nie należy. Co 
rusz on albo jego koleżan-
ki wyskakują z pomysłami, 
które mogą rodzić pytania 
o stan – jeśli nie poczytal-
ności, to z pewnością od-

powiedzialności za słowa i 
czyny. Szczególnie upodo-
bali sobie zaczepianie bogu 
ducha winnych zwierzaków 
z poznańskiego zoo. Przed 
kilku laty dopatrzyli się ho-
moseksualnych inklinacji u 
słonia, potem protestowa-
li przeciw miłosnym umi-
zgom pary osiołków na wy-
biegu, a teraz wzburzył ich 
plan udziału poznańskiego 
zoo w programie ratowa-
nia lampartów perskich. 
Według nich jest to forma 
wspierania polityki Władi-
mira Putina, który z tymi 
zwierzętami kiedyś się fo-
tografował. Ręce opadają. 
Ile i jak tęgo trzeba myśleć, 
żeby takie zarzuty wymy-
ślić? Aż dziwne, że radny 
M. Grześ przyczepił się do 
lampartów, a nie do nie-
dawnego ratowania w po-
znańskiej placówce niedź-
wiadka nazwanego Cisna. 
Maluch rośnie i coraz bar-
dziej przypomina nie słod-
kiego miśka, tylko prawdzi-
wego rosyjskiego niedźwie-
dzia. Nie powinno to ujść 
uwadze czujnego radnego.

WIST

  

Patroni ulic piątkowskich
Karol Kurpiński (1785-1857)

Ze znalezieniem ulicy 
Kurpińskiego na poznań-
skim Piątkowie nikt nie ma 
trudności. To jedna z głów-
nych ulic tej części mia-
sta, podkreślona przystan-
kiem Poznańskiego Szyb-
kiego Tramwaju, z charak-
terystycznym muralem pod 
wiaduktem.

Był jednym z najwybit-
niejszych polskich kompo-
zytorów XIX wieku. Uro-
dził się w 1785 roku (zna-
na jest tylko data chrztu: 6 
marca) w Leszczyńskiem, 
we Włoszakowicach. Po oj-
cu Marcinie, organiście z 
zawodu, odziedziczył talent 
muzyczny i bardzo wcze-
śnie ujawnił się jako wirtu-
oz gry na organach i klawe-
synie. Z pewnością też duży 

wpływ na edukację chłopca 
mieli bracia matki: Roch i 
Jan Wańscy – skrzypkowie 
i kompozytorzy. Młody Ka-
rol dość wcześnie został za-
angażowany jako muzyk, 
wreszcie w 1810 roku na 
stałe osiadł w Warszawie, 
gdzie został drugim kapel-
mistrzem (obok Józefa El-
snera) w teatrze Wojciecha 
Bogusławskiego.

Odtąd zaczęła się szyb-
ka kariera Kurpińskiego. 
Doskonale znal swoje rze-
miosło (choć żadnej specja-
listycznej szkoły nie ukoń-
czył), uzyskał uznanie i au-
torytet, z czasem nawet zo-
stał dyrektorem opery w Te-
atrze Narodowym.

W latach 1830-1831 Kur-
piński stał się czołowym 

patriotycznym kompozyto-
rem powstania listopado-
wego. Spod jego pióra wy-
szły m.in. porywająca „War-
szawianka”, „Mazur Chło-
pickiego” i „Mazur obozo-
wy”. Był kompozytorem 24 
oper, wodewilów i melo-
dramatów, licznych pieśni, 
muzyki do „Śpiewów histo-
rycznych” Juliana Ursyna 
Niemcewicza. Najpopular-
niejsze stały się opery „No-
wi Krakowiacy” („Zabobon 
czyli Krakowiaki i Górale” 
– rozwinięcie i przebudowa 
słynnej sztuki J. Stefaniego 
i W. Bogusławskiego), „Za-
mek na Czorsztynie”, „Pa-
łac Lucyfera”. Był też au-
torem doskonałych w tre-
ści i formie relacji z podró-
ży po Europie. On też był 

twórcą wspaniałych polone-
zów, zwłaszcza „Witaj kró-
lu”, często odtwarzanego 
przy uroczystych okazjach.

W wyniku intryg Toma-
sza Nideckiego (kolegi Cho-
pina) i przypuszczalnie też 
władz zaborczych, w 1841 
roku Kurpiński został zdję-
ty ze stanowiska. Zmarł 
w Warszawie 18 września 
1857 roku.

W rodzinnych Włoszako-
wicach jest muzeum Karo-
la Kurpińskiego. Odbywają 
się tam konkursy klarneto-
we imienia tego kompozyto-
ra, a w Poznaniu imię Ka-
rola Kurpińskiego nosi Ze-
spół Szkół Muzycznych, jego 
imię nosiła też nieistniejąca 
już Wielkopolska Orkiestra 
Symfoniczna.

Marek Rezler
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Chemia zakochania
Miłość romantyczna to stan, który jest przez wielu 

ludzi tak pożądany, bo mają możliwość przeżycia wy-
jątkowego uniesienia. Stan ten jest nie tylko charakte-
rystyczny dla ludzi, ale również dla zwierząt i wiąże się 
z specyficznymi mechanizmami w naszym mózgu. Mi-
łość romantyczna jest zjawiskiem uniwersalnym, wy-
stępującym w każdej kulturze na każdej szerokości 
geograficznej.

U ludzi miłość romantyczna wiąże się z specyficzny-
mi fizjologicznymi, psychologicznymi oraz behawioralnymi 
cechami, z których większość jest charakterystyczna dla 
ssaków. Należą do nich: zwiększenie energii, zogniskowa-
nie uwagi, obsesyjne podążanie, gesty afiliacyjne, czyli ta-
kie, które miałyby umożliwić poczucie bliskości, zazdrość 
o partnera, silna motywacja oraz wynikające z niej zacho-
wania nastawione na zdobycie wybranej osoby. Można po-
wiedzieć, że triada: nie śpię – nie jem – obsesyjnie myślę 
odnosić się może zarówno do ludzi, jak i zwierząt.

Przeciętny człowiek zakochuje się cztery razy w życiu. 
Wielu z nas choć raz w życiu udało się przeżyć romantycz-
ne uniesienie, kiedy to zaczęliśmy postrzegać inną osobę 
w sposób wyjątkowy, wyolbrzymialiśmy jej zalety, a wady mi-
nimalizowaliśmy. Zakochanemu towarzyszą duże wahania 
nastroju, w zależności od tego, czy miłosna historia rozwija 
się pomyślnie dla zakochanego, czy też nie. Zakochani cier-
pią z powodu „zespołu lękowego” gdy są osobno, a gdy się 
spotykają, mocno reaguje ich współczulny system nerwowy, 
wywołując charakterystyczne bicie serca oraz pocenie się.

R eakcja łańcuchowa
Towarzyszące zakochaniu radość i bezsenność za-

wdzięczamy fenyloetyloaminie. Ta zaś zwiększa poziom 
noradrenaliny, powodującej u zakochanych m.in. szybsze 
bicie serca i brak apetytu. Za brak koncentracji winny jest 
obniżony poziom serotoniny. Pewnie każdy z nas choć raz 
spotkał się z powiedzeniem, że między dwojgiem ludzi jest 
„chemia” albo jej nie ma. Miłość to dla mózgu chemiczno-
-biologiczna reakcja łańcuchowa i stwierdzenie to możemy 
traktować dosłownie. Aby między dwojgiem ludzi „zaiskrzy-
ło”, musi zadziałać w odpowiedniej kolejności cały system 
zewnętrznych bodźców oraz wewnętrznych procesów bio-
chemicznych. Wszystko zaczyna się od naturalnego zapa-
chu naszego ciała. I nie chodzi tu o perfumy czy prysznic 
po siłowni. Ważna jest naturalna woń i ukryte w niej bez-
wonne feromony. Ich istnienie u człowieka ciągle jest pod-
dawane naukowym badaniom. W każdym razie, zapach 
dociera do nosa, gdzie napotyka bardzo czuły narząd le-
mieszowo-nosowy. Ten z kolei aktywuje podwzgórze – ma-
ły obszar w mózgu.

Jeśli wszystko do siebie pasuje, zaczynamy się intere-
sować partnerem, a nasze szare komórki zaczynają świe-
cić, co widać podczas badania pozytronową tomografią 
emisyjną – PET. Podwzgórze zaczyna wydzielać fenylo-
etyloaminę (PEA) – należący do grupy amfetamin neu-
roprzekaźnik, potocznie nazywany „narkotykiem miłości”. 
Podwyższone stężenie fenyloetyloaminy w mózgu obja-
wia się stanami euforycznej radości, pewnością siebie, 
podnieceniem czy nadmierną aktywnością na przemian 
z brakiem koncentracji. Z drugiej strony – powoduje bezsen-
ność, zaburzenia łaknienia, brak tchu czy stany niepokoju 
i depresji. Fenyloetyloaminę można znaleźć np. w czeko-
ladzie, ale nawet jeśli zjemy jej sporo, nie mamy co liczyć 
na efekt podobny do stanu zakochania. Sytuacja wyglą-
da zupełnie inaczej, gdy wydziela się bezpośrednio w na-
szym mózgu. Wtedy daje najlepszy efekt. Wzrost poziomu 
fenyloetyloaminy pociąga za sobą kolejne zmiany. Zwięk-
sza się wydzielanie noradrenaliny. Działa ona podobnie do 
adrenaliny – na widok ukochanej osoby podwyższa nam 
się ciśnienie, przyśpiesza bicie serca, rośnie poziom glu-

kozy we krwi i zmniejsza się apetyt. Na skutek skurczów 
naczyń krwionośnych, pokrywamy się rumieńcem i staje-
my się wrażliwi na dotyk. W miarę jak rośnie poziom nora-
drenaliny, zaczyna też uwalniać się kolejny związek: dopa-
mina, która odpowiada za procesy chemiczne zachodzące 
w mózgu, które kontrolują ruch i aktywność ciała oraz zdol-
ność odczuwania przyjemności.

Poziom dopaminy gwałtownie wzrasta w sytuacjach 
znanych nam z życia codziennego, gdy zachwycimy się no-
wym gadżetem, efektowną sukienką czy nieodpakowanym 
jeszcze prezentem. To właśnie dopamina jest współodpo-
wiedzialna za to, że kochamy „na śmierć i życie”. W litera-
turze spotykać możemy też hipotezę, że nadmiar dopami-
ny powoduje psychozy (m.in. schizofrenię). Działanie leków 
przeciwpsychotycznych polega bowiem na blokowaniu re-
ceptorów dopaminowych. Potoczne powiedzenie „oszaleć 
z miłości” miałoby zatem swoje chemiczne uzasadnienie.

Kolejnym hormonem jest serotonina. Gdy poziom dopa-
miny rośnie, jednocześnie gwałtownie spada ilość serotoni-
ny. To właśnie jej optymalny poziom odpowiada w naszym 
organizmie za zdrowy sen i poczucie spokoju, a jej niedo-
bory powodują rozkojarzenie i brak koncentracji. Zakocha-
na osoba jest zdezorientowana i może popadać w skrajne 
nastroje, jednocześnie nie mogąc się doczekać kolejnego 
spotkania ze swoim obiektem westchnień.

To, że zdarza się nam stracić rozum z miłości, za-
wdzięczmy neuroprzekaźnikom: fenyloetyloaminie, nora-
drenalinie, dopaminie i serotoninie. Najważniejsza z nich 
jest fenyloetyloamina, bo kontroluje pozostałe. Nieste-
ty, na działanie fenyloetyloaminy organizm się uodparnia. 
Z badań wynika, że zwykle pomiędzy 18 a 48 miesiącem 
związku cały szalejący ogień miłości powoli się wypala 
i przygasa. Wtedy często dochodzi do rozstań zakochanych 
w sobie wcześniej osób. Na szczęście, nawet jeśli organizm 
uodporni się na działanie fenyloetyloaminy, w jej miejsce 
pojawiają się inne związki chemiczne. Na skutek działania 
dopaminy nasz organizm wytwarza oksytocynę i wazopre-
synę – hormony o podobnej budowie, ale odmiennym dzia-
łaniu. U kobiet jest więcej receptorów oksytocyny, która ła-
godzi stres, powoduje obniżenie ciśnienia krwi, działa prze-
ciwbólowo i relaksująco. U mężczyzn góruje wazopresyna, 
uwalniana z pomocą testosteronu.

Podwyższenie poziomu tych obu hormonów wywołuje 
uczucie odprężenia, spokoju, poczucia więzi i wzajemnej 
akceptacji. Dzięki ich obecności możliwy jest rozkwit doj-
rzałej miłości pomiędzy partnerami. Co jeśli jednak spotka 
nas zawód miłosny? Wtedy w naszym organizmie wzra-
sta poziom jeszcze jednego związku – kortyzolu, hormonu 
stresu, który pojawia się np. przed wystąpieniem publicz-
nym. Jego poziom w naszym organizmie bardzo często ule-
ga zmianom. Problem pojawia się wtedy, gdy zaczyna się 
utrzymywać na stałym wysokim poziomie, co może prowa-
dzić do zaburzenia depresyjnego lub przewlekłego stresu.

Po co miłość?
Zauroczenie drugą osobą jest chemicznym mechani-

zmem neuronalnym, który motywuje ludzi do skupienia 
uwagi na konkretnej osobie, dzięki czemu pozwala na za-
chowanie czasu i energii, i ułatwia wybranie jednego part-
nera. To właśnie dzięki temu mechanizmowi „zwala nas 
z nóg” tylko jedna osoba i to jej poświęcamy całą swoją 
uwagę. Wyobrażacie sobie drodzy Czytelnicy zakochiwać 
się „na umór” codziennie w kimś innym? Wtedy dopiero 
ciężkie byłoby życie zakochanego.

Małgorzata Remlein
Autorka tekstu jest psychologiem. Prowadzi psychoterapię 

indywidualną osób dorosłych oraz terapię par. 
Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń lękowych. 

Informacje – tel. 660 140 488
lub www.malgorzataremlein.pl
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Krzyżówka
z Echem

Rozwiązanie krzyżów-
ki z poprzedniego numeru 
brzmiało: Radosne kluby se-
niora.

BARAN (21.03 - 20.04). Przestań się borchać i brynczeć na szczunów 
i kumpli. Wspólny wygib będzie cołkiem fest. Ino uważajcie, by se nie 
narobić jakiej poruty i zdrowia nie przebimbać.
BYK (21.04 - 21.05). Wew robocie przyjdzie ci teraz chapać za dwóch abo 
i trzech kumpli, ale zaś potem z kabzą pełną bejmów będziesz se mógł dać 
luz i lofrować ile wlezie.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Bez te jesienną chlabrę po łbie ci łażą ino 
głupie, chociaż cołkiem przyjemne, myśli. Ale za wiela się nie staluj i żod-
nych brewerii z melami nie wyczyniaj.
RAK (22.06 - 22.07). Od kumpli z eki skapnie ci fest propozycja nowej ro-
boty. Bez żodnego stalowania się, ze szwungiem zabieraj się do chapania, 
a sukces i wuchta bejmów same skapną.
LEW (23.07 - 22.08). Zez nygusowaniem i ciągłym glapieniem się wew 
telewizję już koniec. Jesteś szportowny szczun, ale zaś ze szwungiem weź 
się do roboty albo za porzundki wew chałupie. 
PANNA (23.08 - 22.09). Zamiast cięgiem brawędzić, lepiej zrobić wiel-
kie porzundki. Zbyry i insze klamoty wyćpnąć na gemyle, a cołką famułę, 
zwłaszcza gzubów i kejtra, poustawiać jak należy.

WAGA (23.09 - 22.10). Szykuje się fest wygib w dalekie strony. Będzie 
można się bachać i nygusować na słonyszku. Ino bacz byś na tych miga-
nach i balangach za wiela zdrowia nie przenorał.
SKORPION (23.10 - 22.11). Przestań się borchać na famułę, trza z nią do-
brze żyć. Gzuby i kejter trochę poszuszwolić muszą, ale zaś niech wezmą 
się do roboty, żeby jakiej poruty nie było.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Daj se luz zez kolejnymi zmianami wew ro-
bocie. Zmieni się tyle, żeby wszystko zostało po staremu. Zamiast więc 
cięgiem szporać, lajsnij se nowy anzug.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Z blubraniem wew robocie daj se już 
lepiej spokój, bo jeszcze w jakie bachandryje popadniesz. Przyłóż się aku-
ratnie, a bejmy same ci skapną.
WODNIK (21.01 - 20.02). Nie przyzwyczajaj się do słodkiego nyguso-
wania i lofrowania po mieście. Uważej tyż na znajomą wiarę i zbytnio się 
przed nią nie staluj, ani frechownie se nie poczynaj.
RYBY (21.02 - 20.03). Zez nygusowania, memłania i ciągłego blubrania 
z wiarą niewiela wyniknie. Trza akuratnie, z fi fem przyłożyć się do chapa-
nia, a wnet uzorgujesz pełną kabzę.

Wiara ino wew te gwiazdy szpycuje, kalafy zadziyro jak kejter do księżyca abo w cajtungi je ciyngiem wtyko. Nasze „Echo” tyż gorsze nie 
może być i swój horoskop musi mieć leżeć na zadniej stronie. Blubry o przyszłości im barzy tajemnicze, tym prawdziwsze, dlatego podajemy je po 
naszymu. Jeśli ktoś nie rozumie, niech mu gzuby abo jaki wuja objaśni. 

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

Gwiazdy mówią... po naszymu  

Krzyżówka nr 10

HUMORKI
- Mamusiu, czy ja jestem 

ładna?
- Zapytaj się swojego 

chłopaka.
- Przecież ja nie mam 

chłopaka…
- No właśnie.


- Szefie, ile piwa dzien-

nie sprzedajecie – pyta 
klient.

- A, tak ze 200 litrów.
- A nie chcielibyście 

sprzedawać ze 300 litrów?
- No pewnie! Ale jak to 

zrobić? Jakiś pomysł?
- Mhm… Nalewajcie peł-

ne kufle.


Mama woła Jasia z po-
dwórka:

- Jasiooo, do domu!
- A co, głodny jestem?
- Nie, spać ci się chce. 

31 4 5 62

7 8 9 10

141312 15 16 17 18

11
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Miłośników rowerów 
przybywa obecnie w szyb-
kim tempie. Sprzyja temu 
rozbudowa sieci ścieżek 
rowerowych w mieście a 
także moda na dwa kół-
ka. Wielkie zasługi w po-
pularyzowaniu kolarskich 
pasji wśród mieszkańców 
Piątkowa ma działający 
od ponad 20 lat na osie-
dlu Jana III Sobieskiego 
sklep „Bicykl”. Placówka 
prowadzona przez Zdzi-
sława Obiegałę to nie 
tylko sklep i serwis, ale 
przede wszystkim miej-
sce spotkań pasjonatów 
dwóch kółek. Którzy za-
wiązali też Towarzystwo 
Krzewienia Rodzinnej Tu-
rystyki Rowerowej.

Tradycją stały się orga-
nizowane przez Towarzy-
stwo rajdy rowerowe. Bio-
rą w nich udział przedsta-
wiciele wszystkich pokoleń, 

od maluchów po weteranów 
kolarskich tras. W tegorocz-
nym rajdzie rodzinnym zor-
ganizowanym z okazji Dni 
Piątkowa, prowadzącym z 
osiedla przez tereny poligo-
nu do Biedruska, uczestni-
czyło około 150 osób. Przy-
gód, niezwykłych wrażeń 
oraz dobrej zabawy było 
wiele na trasie i na mecie.

Równie udany, choć 

pod względem sportowym 
znacznie bardziej wymaga-
jący, był kolejny letni rajd 
zorganizowany pod egidą 
„Bicykla”. Na jego starcie 
stanęło ponad 50 doświad-
czonych rowerzystów. Prze-
jechali kilkadziesiąt kilome-
trów trudnymi technicznie, 
ale pięknymi nadwarciań-
skimi trasami, a meta tra-
dycyjnie była w Biedrusku.

Wspólne wyprawy mi-
łośników turystyki rowero-
wej sprzyjają popularyzacji 
tej formy aktywnego wypo-
czynku. Zachęcają też do od-
wiedzania „Bicykla”, który 
oferuje bogaty wybór rowe-
rów oraz fachowy serwis. – 
Doradzimy każdemu klien-
towi w wyborze odpowied-
niego modelu, pomożemy 
też dopasować rower czy do-
konać drobnych usprawnień 
– zapewnia Michał Chmie-
lowiec, młody, ale doświad-
czony pracownik placówki i 
pasjonat kolarstwa. W ofer-
cie dominują rowery zna-
nych marek Merida, Kelly’s 
i najczęściej kupowane Uni-
bike a także coraz popular-
niejsze rowery elektryczne. 
Amatorzy dwóch kółek ma-
ją więc w czym wybierać a 
także o czym pogadać z ko-
larskimi specami z „Bicy-
kla”.  (i)

Małe mistrzynie w zapasach 
Udanie zakoń-

czył się wyjazd naj-
młodszych zawod-
niczek KS Sobieski 
Poznań do Stargar-
du na Mistrzostwa 
Polski Szkół Pod-
stawowych w Za-
pasach Kobiet. Mi-
strzynią Polski zo-
stała Maja Kmie-
cik w kat. 30 kg, 
a trzecie miejsca 
zajęły Maria Kara-
szewska kat. 37 kg, 
Maja Wejhan kat. 
35 kg, Milena Ja-
nuchta kat. 41 kg, 
Wiktoria Augusty-
niak kat. 29 kg i Zu-
zanna Simon kat. 
40 kg. (Admin)

Z „Bicyklem” po przygodę i zabawę
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W Szkole Podsta-
wowej nr 35, na osie-
dlu Władysława Łokiet-
ka, rozpoczęcie nowe-
go roku szkolnego mia-
ło szczególny charak-
ter – było to bowiem 
miejskie rozpoczęcie ro-
ku szkolnego. Odbywa-

ło się w towarzystwie 
wyśmienitych i nieco-
dziennych gości, repre-
zentantów Senatu i Sej-
mu RP, władz Miasta Po-
znania, Kuratorium, Wy-
działu Oświaty, rad osie-
dli, księdza proboszcza… 

Jednakże naszym malut-

kim pierwszakom, uczniom, 
rodzicom, paniom dyrektor-
kom i nauczycielom utkwi 
w głowie przede wszystkim 
wspaniałe wrażenie nowo 
odremontowanej, kolorowej 
szkoły. A także ponownie od-
danej do użytku części budyn-
ku, w którym zorganizowano 
oddziały nauczania dla naj-
młodszych. Tak pięknych sal 
wielu spośród nas dotychczas 
nie oglądało!

Mamy zatem nadzieję, że 
nowy rok szkolny będzie rów-
nie wesoły, barwny i pełen 
entuzjazmu jak ten pierwszy 
dzień. Będziemy się o to sta-
rali ze wszystkich sił!

Katarzyna Buziak
Fot. - Anna Wachowska - 

Kucharska

Kwiaty  od wieków i we wszystkich kulturach Kwiaty  od wieków i we wszystkich kulturach 
są najlepszymi wyrazicielami tego są najlepszymi wyrazicielami tego 

co w sercu i duszy, są ozdobą uczuć.co w sercu i duszy, są ozdobą uczuć.

Zapraszamy: poniedziałek-piątek 9-18Zapraszamy: poniedziałek-piątek 9-18
sobota 9-16, niedziela 10-14sobota 9-16, niedziela 10-14

Osiedle Bolesława Chrobrego 13A/2, 60-681 PoznańOsiedle Bolesława Chrobrego 13A/2, 60-681 Poznań
tel. 662-044-452tel. 662-044-452

makiichabry.pracownia@o2.plmakiichabry.pracownia@o2.pl

Oferujemy Państwu
-bukiety okolicznościowe-bukiety okolicznościowe
-bukiety ślubne-bukiety ślubne
- kompozycje kwiatowe - kompozycje kwiatowe 
na 4 pory rokuna 4 pory roku

-kompozycje świąteczne-kompozycje świąteczne
- wiązanki i wieńce pogrzebowe- wiązanki i wieńce pogrzebowe
-kwiaty doniczkowe-kwiaty doniczkowe
- wystrój imprez - wystrój imprez 
okolicznościowychokolicznościowych

-upominki i ozdoby
-kartki okolicznościowe
-pakowanie prezentów
-możliwość dowozu do klienta
-możliwość płatności kartą. 

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

*dotyczy rozmiaru 24 i 31 cm

OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU
WSZYSTKIE PIZZE ZA PÓŁ CENY 

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO NAPOJU* 
oferta obowiązuje w lokalu i na wynos bez dowozu

 

  

  

Poznańska inauguracja
 w szkole na Łokietka


