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KARTA RABATOWA UPOWAŻNIA 
DO ZNIŻKI W WYSOKOŚCI 15% 

DOTYCZY CAŁEGO MENU
NIE OBOWIĄZUJE W DOWOZIE

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

                                    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 

...kuchnia naprawdę domowa 

Gotujemy na miejscu ze świeżych produktów, 
bez zbędnych dodatków i ulepszaczy. 

Odwiedź nas i zjedz obiad jak u mamy. Oferujemy:
Przystępne ceny (13 – 15 zł) 
Dania na wynos
Dania wegetariańskie i sezonowe
W piątki – kopytka z gotowaną kapustą – 11 zł
Organizacja kameralnych imprez okolicznościowych (do 25 osób)
                            Poniedziałki – Piątki 13:30 – 18:30
               oraz w Soboty 13:30 – 18:30

Os. B. Śmiałego 16 (pawilon przy parkingu), Tel. 601 22 62 64
www.facebook.com/lubczykpiatkowo

Farida 
w Koronie

Znana, szczególnie doj-
rzalszemu pokoleniu wło-
ska piosenkarka zaśpiewała 
recital w Osiedlowym Klu-
bie KORONA na Śmiałego. 
19 stycznia sala pękała w 
szwach od publiczności. Jak 
było – piszemy na str. 11. 
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Gwiazdor przybył na Batorego 

Od kilkunastu lat ra-
da wraz administracją 
osiedla Stefana Batore-
go organizują przedwigi-
lijne spotkanie dla dzieci 
z osiedla. Przygotowania 
zaczynają się oczywiście 
dużo wcześniej. Paczki 
od gwiazdora przecież 

powinny być atrakcyjne, 
by dzieci długo pamię-
tały, więc organizatorzy 
długo omawiają szczegó-
ły, by za określone środ-
ki kupić jak najwięcej.

W tym roku paczki 
przygotowano dla 25 młod-
szych dzieci. Znalazły się 
w nich piękne dresowe pi-
żamki, paputki, gry Play-
station oraz słodycze i cze-
kolady. Były też szynki i 
wyroby mięsne, zestaw pie-
czywa świątecznego: ma-

kowiec, piernik, babka i 
sernik. Po minach dzieci i 
opiekunów widać było za-
dowolenie  i radość, że pa-
miętano o nich.

Przybyłych do siedzi-

by klubu seniora na osie-
dlu Stefana Batorego przy-
witali przedstawiciele ra-
dy osiedla, szefowa klubu 
oraz proboszcz parafii pw. 
Narodzenia Pańskiego. Po 
złożeniu życzeń świątecz-
no-noworocznych wszyscy 
usiedli przy stołach za-
stawionych kanapkami, 
śliwkami i pomarańczami. 
Gwiazdor nie dał na sie-
bie długo czekać. Dzieciom 
rozbłysły oczy, żadne już 
niczego nie próbowało, cze-
kając na wyczytanie swoje-
go imienia i nazwiska.

Lidia Leitgeber śpie-
wała dzieciom polskie ko-
lędy, a przygrywał jej na 
organach Sławomir Siko-
ra. Dzieci śpiewały solo 
(z dużym przejęciem) i ra-
zem. Wracając po ciemku 
do domów, omawiały z ro-
dzicami szczegóły wieczo-
ru. (big)
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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

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
wt., pt. 10-19, 
śr., czw. 10-16

sob. 9-14
w czwartki zniżka 20%
Tel. 501 018 416

Szukamy uczniów

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 

  

Lokale 
użytkowe

na Piątkowie

do wynajęcia
Informacje:

p sm.poznan.pl
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Usuńmy grzyby, otwierając okna
Gdy mróz na dwo-

rze, wielu mieszkań-
ców oszczędza na ogrze-
waniu, nie otwierając 
okien. Właśnie teraz do 
administracji osiedli na-
pływa szczególnie du-
żo zgłoszeń o grzybie 
na ścianach lub sufi-
tach mieszkań. Przy-
czyn tworzenia pleśni 
jest więcej, ale para-
doksalnie szczelne okna 
dla wielu osób oznacza-
jące poprawę komfortu 
mieszkania, należą do 
najważniejszych. Pisali-
śmy już o tym w Echu, 
dzisiaj zatem przypo-
mnienie zawsze aktual-
nych zasad.

Spółdzielnia zlecała 
ekspertyzy, jak również 
przeprowadzała pomia-
ry wilgotności i tempera-
tury w pomieszczeniach 
oraz sprawności wentyla-
cji grawitacyjnej. Kierow-
nik Aleksander Meyza z 
osiedla Władysława Ło-
kietka odwiedzając takie 
mieszkania ma zawsze ze 
sobą przyrządy do mierze-
nia tych parametrów, bo – 
jak twierdzi – dopiero jak 
pokazuje wskazania przy-
rządów w różnych warun-
kach, lokatorzy zaczynają 
rozumieć, o czym mówi.

W normalnie użytko-

wanym mieszkaniu cały 
czas rośnie wilgotność po-
wietrza. Jej źródłem jest 
przede wszystkim czło-
wiek: oddech zawiera pa-
rę, następuje parowanie 
przez skórę, woda paru-
je podczas mycia, prania, 
gotowania, suszenia odzie-
ży. Parują rośliny, woda z 
akwarium. Wszystko to są 
źródła pary wodnej, która 
powinna być systematycz-
nie usuwana. Jak?

W użytkowanym miesz-
kaniu musi następować 
wymiana powietrza. Opty-
malnie trzykrotna w cią-
gu godziny. Mniej więcej, 
bo wszystko zależy od te-
go, ile osób przebywa w 
mieszkaniu i ile jest w nim 
źródeł parowania. W prak-
tyce jednak rzadko się ty-
le powietrza wymienia. W 
jaki sposób następuje ta-
ka wymiana? Powietrze z 
całego mieszkania „wycią-
gają” zwykle otwory wen-
tylacyjne, czyli popularne 
kratki wentylacyjne, któ-
re znajdują się w kuchni i 
łazience. W mieszkaniach 
bez progów powietrze mo-
że swobodnie się prze-
mieszczać do tych kratek. 
Jednak żeby zużyte po-
wietrze mogło wypłynąć 
przez otwory wentylacyj-
ne, skądś musi napłynąć 

świeże powietrze. Gdy nie 
ma nawiewu, nie ma też 
wypływu, bo próżnia w do-
mu raczej nie powstanie.

Dawniej otwory na-
wiewne były wykonywane 
na przykład pod oknem w 
kuchni. Można je zauwa-
żyć w wielu starszych ka-
mienicach. Jednak w cza-
sie, kiedy powstawały piąt-
kowskie osiedla, stolarka 
okienna była takiej jako-
ści, że odstąpiono od insta-
lowania nawiewu. Zapew-
niała go właśnie nieszczel-
ność okien. Przez wiele lat 
nie było właściwie na osie-
dlach problemu zagrzybie-
nia. Do czasu aż pojawiły 
się szczelne okna, zarówno 
plastikowe, jak i drewnia-
ne, co odcięło faktycznie 
nawiew. Wentylacja grawi-
tacyjna zaczęła działać w 
sposób ograniczony.

Wielu lokatorów wy-
mieniło też drzwi, które 
są ściśle dopasowane do 
framug i również stano-
wią barierę dla cyrkula-
cji powietrza. Pół biedy, 
gdy pamiętają o rozszczel-
nianiu okien lub częstym 
wietrzeniu. Pomiary wyka-
zują, że przy rozszczelnio-
nym lub uchylonym oknie 
przepływ powietrza przez 
kratki wentylacyjne wzra-
sta nawet 40-krotnie. Sys-

tem dokładnego rozlicza-
nia kosztów ogrzewania 
również skłania wielu do 
oszczędzania na wymianie 
powietrza.

W fizyce budowli istnie-
je pojęcie punktu rosy. To 
temperatura, w której pa-
ra wodna się skrapla. Im 
niższa temperatura, tym 
mniejsza wilgotność powie-
trza wystarcza do skrople-
nia pary. Pierwszym sy-
gnałem, że w mieszkaniu 
źle się dzieje, są zaparo-
wane szyby rano. Typo-
wymi miejscami okreso-
wego wykraplania się są 
narożniki ścian i sufitu 
przy ścianach zewnętrz-
nych, ościeża (połączenia 
okna ze ścianą), czasem 
złącza płyt.

Zarodniki grzybów są 
bowiem wszędzie. Jeśli 
znajdą warunki dla rozwo-
ju, czyli pokojową tempe-
raturę i dużą wilgotność, 
to rozpoczynają swoją we-
getację. Najlepszym sposo-
bem na pozbycie się grzy-
bów jest oczyszczenie po-
wierzchni z pleśni i użycie 
powszechnie dostępnych 
środków przeciwgrzybicz-
nych dostępnych w handlu. 
No i przede wszystkim usu-
nięcie przyczyny zawilgo-
cenia: częste wietrzenie i 

Niebezpieczne powitanie Nowego Roku

W noc sylwestrową na skutek 
wystrzału fajerwerków doszło do 
zapalenia przedmiotów zgromadzo-

nych w loggii jednego z mieszkań 
w budynku nr 7 na osiedlu Bolesła-
wa Śmiałego.

Dzięki interwencji sąsiadów pożar 
został ugaszony i straty zminimalizo-
wane. 
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Usuńmy grzyby, otwierając okna

Rozgrywki Krajo-
wej Ligi Zapaśniczej 
w pierwszym sezonie 
2016/2017 wchodzą w 
decydującą fazę. Przed 
nami pięć kolejek me-
czy rundy rewanżowej, 
która wyłoni najlepsze 
drużyny w Polsce.

Nowy model rozgry-
wek, w którym w ramach 
jednej drużyny udział bio-
rą zawodnicy walczący w 
stylu klasycznym i wol-
nym (kobiety i mężczyź-
ni) doskonale został przy-
jęty przez kibiców. Dzięki 
temu na matach podczas 
meczów możemy zobaczyć 
najlepszych polskich i za-
granicznych zawodników i 
zawodniczki.

Po pierwszej rundzie 
rozgrywek prowadzi AKS 
Wrestling Team Piotrków 
Trybunalski (15 pkt.), 
przed MKZ Unia Racibórz 
(12 pkt.) i WKS Grunwald 
Poznań (9 pkt.). W pierw-
szej rundzie drużyna WKS 
Grunwald Poznań wygrała 
trzy mecze i dwa przegra-
ła. Z dziewięcioma punkta-
mi zajmuje trzecie miejsce 
w tabeli.

Łącznie poznańscy za-
wodnicy stoczyli 45 walk: 
21 wygranych, 2 remisy 
i 22 porażki. We wszyst-
kich pięciu meczach wy-
stąpiło trzech zawodni-
ków (zwycięstwo-remis-po-

rażka): Agnieszka Wiesz-
czek-Kordus (4-0-1), Domi-
nik Sikora (0-1-4) i Krzysz-
tof Bielawski (0-0-5). Naj-
więcej zwycięstw odniosła 
Agnieszka Wieszczek-Kor-
dus, która wygrała 4 walki 
i tylko raz w swoim pierw-
szym starcie po Igrzyskach 
Olimpijskich (IO) w Rio 
2016 doznała porażki.

Komplet zwycięstw od-
niosło pięciu zawodników, 
ale niestety z różnych po-
wodów (m.in. udział repre-
zentacji w Golden Grand 
Prix Baku, kontuzje) nie 
mogli walczyć więcej walk. 
To: Iwona Matkowska, Ra-
dosław Baran, Tadeusz Mi-
chalik, Katarzyna Kraw-
czyk i Edgar Babayan.

Porażki nie poniósł rów-
nież Marcin Olejniczak, 
który wystąpił w pierw-
szym meczu i zremisował 
swoją walkę z Radosławem 
Grzybickim (AKS Piotr-
ków). Michał Pietrzak ja-
ko jedyny walczył podczas 
pierwszej rundy w dwóch 
różnych stylach i kate-
goriach wagowych. Ten 
wszechstronny zawodnik 
walczący w niemieckiej li-
dze w AC Germania Ar-
tern z powodzeniem toczy 
również walki w zawodo-
wym MMA.

W rozgrywkach zade-
biutował 17 letni Gerard 
Kurniczak – mistrz świa-

ta kadetów 2016, którego 
zwycięstwo jako jokera (za 
2 punkty) dało zwycięstwo 
5-4 w ostatnim meczu z 
AKS Białogard, transmito-
wanym przez TVP Sport, 
a rozegranym w hali Swa-
rzędzkiego Centrum Spor-
tu i Rekreacji.

Trzy mecze rozegrane 
jako gospodarz zgromadzi-
ły średnio po 500 kibiców, 
co potwierdza duże zainte-
resowanie zapasami i spor-
tami walki w Poznaniu i 
Wielkopolsce. 

W drugiej rundzie 
WKS Grunwald Poznań 
rozegra 2 mecze w Pozna-
niu i 3 na wyjeździe. Ja-
ko gospodarz mecze odbę-
dą się w hali KS Sobieski 
Poznań (os. Jana III Sobie-
skiego 22G).

Terminarz rundy re-
wanżowej:

25-1-2017 (środa) godz. 
20, AKS Wrestling Team 
– WKS Grunwald Poznań

1-2-2017 (środa) godz. 
18, WKS Grunwald Po-
znań – AZ Supra Brokers 
Wrocław (hala KS Sobie-
ski Poznań, os. Jana III 
Sobieskiego)

8-2-2017 (środa) godz. 
18, AZS AWF Warszawa 
– WKS Grunwald Poznań

15-2-2017 (środa) godz. 
18, WKS Grunwald Po-
znań – MKZ Unia Raci-
bórz (hala KS Sobieski 

Poznań, os. Jana III So-
bieskiego)

22-2-2017 (środa) godz. 
18, AKS Białogard – WKS 
Grunwald Poznań

Skład WKS Grunwald 
Poznań wzmocniony zosta-
nie najlepszą zawodniczką 
w historii polskich zapa-
sów, brązową medalistką 
IO w Rio 2016 – Moniką 
Michalik, która bez wąt-
pienia będzie największą 
gwiazdą drużyny.

Kolejnym zawodni-
kiem, który pojawi się w 
drużynie, będzie jedenasty 
zawodnik IO w Rio 2016 i 
wicemistrz Europy 2016 – 
Robert Baran (LKS Cera-
mik Krotoszyn). Będzie on 
sporym wzmocnieniem w 
najcięższej kategorii wago-
wej w stylu wolnym.

Niestety, nie zobaczy-
my w tej rundzie Iwony 
Matkowskiej (olimpijka Rio 
2016), która przechodzi re-
habilitację po zabiegu bar-
ku, oraz Andrzeja Grzela-
ka, który również wraca do 
zdrowia po kontuzji w me-
czu bundesligi. 

Nie zabraknie jednak 
olimpijczyków, medalistów 
ME i Świata, którzy wystą-
pili już w pierwszej run-
dzie i mają stanowić o sile 
drużyny. Będą to: olimpij-
czycy Rio 2016 – Agniesz-
ka Wieszczek-Kordus (brą-

 Rewanże w zapasach

Piątkowianie w rankingu
Polski Związek Zapaśniczy ogłosił ranking najlepszych za-

paśników w kraju. Dwóch zawodników KS Sobieski Poznań 
zajęło dwa pierwsze miejsca.

Tytuł najlepszego zawodnika w naszym kraju przypadł Ta-
deuszowi Michalikowi, a drugie miejsce zajął Edgar Babayan. 
Obaj są mieszkańcami osiedli piątkowskich.  Andrzej Słabęcki

stałe korzystanie z funkcji 
rozszczelnienia okien, wy-
starczy choćby najmniej-
szego skrzydła okiennego 
w pomieszczeniu. Ze środ-
ków tych należy korzystać 
na tyle często, by zniknęło 
zjawisko wykraplania się 
wody na szybach.

Błędem jest też ogra-
niczanie wlotów kratek 
wentylacyjnych, na przy-
kład poprzez podłączanie 
do nich wylotów wycią-
gów znad kuchenek gazo-

wych. Jeśli już muszą być, 
to lepiej zastosować krat-
kę dzieloną. Z kratek na-
leży usunąć też wszystkie 
przedmioty: dodatkowe ża-
luzje czy siatki przeciw 
owadom, na których może 
gromadzić się kurz, z cza-
sem całkowicie uniemożli-
wiając przepływ powietrza. 
Jeśli nie ma się zamiaru 
często włączać wentylato-
rów, to ich łopatki umiesz-
czone w wylocie otworu 
wentylacyjnego stanowią 

także przeszkodę dla po-
wietrza. 

I na koniec jeszcze je-
den pożyteczny aspekt wy-
miany powietrza w po-
mieszczeniach – zdrowot-
ny. Zawilgocenie przyczy-
nia się do rozwoju chorób 
reumatycznych, alergicz-
nych, rozwoju bakterii i wi-
rusów, ale większość osób 
o tym wie. Mało kto nato-
miast zastanawia się nad 
tym, że większość rzeczy 
(ubrania, meble, dywany 
itp.) znajdujących się w 

mieszkaniu jest nasycona 
różnymi substancjami che-
micznymi, które cały czas 
się z nich uwalniają. Zosta-
ły dopuszczone do użytku, 
ale przy założeniu niskie-
go stężenia. Do tego do-
chodzą: wydalany przy od-
dychaniu dwutlenek węgla 
i spaliny z kuchenki gazo-
wej... Kupując nowe okna 
warto zwrócić uwagę, czy 
posiadają one funkcje roz-
szczelnienia na przynaj-
mniej jednej ramie lub tzw. 
nawietrzaki. (big)

Dokończenie ze strony 4
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Sportowe ferie z PSM 2017
Gimnazjum nr 12

os. STEFANA BATOREGO
Sekcja Sportu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z Administra-

cją Osiedla Stefana Batorego zaprasza wszystkich chętnych do udziału w 
zajęciach sportowo-rekreacyjnych organizowanych w Gimnazjum nr 12 na 
osiedlu Stefana Batorego. Zajęcia odbywać się będą od 30 stycznia do 10 
lutego w godzinach od 9 do 13.

W ramach zajęć proponujemy:
 gry i zabawy rekreacyjne;
 zajęcia z piłki koszykowej;
 zajęcia z piłki siatkowej;
 zajęcia z piłki nożnej;
 zajęcia z tenisa stołowego.

Pamiętaj, wstęp na wszystkie zajęcia tylko z legitymacją szkolną!!!

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
os. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA

Sekcja Sportu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z Administracją Osiedla 
Władysława Łokietka zaprasza wszystkich chętnych do udziału w zajęciach sportowo-rekre-
acyjnych organizowanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na osiedlu Władysława 
Łokietka. Zajęcia odbywać się będą od 30 stycznia do 10 lutego w godzinach od 9 do 13.

W ramach zajęć proponujemy:
 gry i zabawy ruchowe;
 gry zespołowe; 
 ćwiczenia na ergometrach;
 zajęcia z tenisa stołowego

Pamiętaj, wstęp na wszystkie zajęcia tylko z legitymacją szkolną
  

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH !!!

 

 

GRUPA  B  
Lp. Nazwa drużyny li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
1 TG SOKÓŁ POZNAŃ WINIARY 12 19 68 61 7
2 ARKA CHROBREGO 12 17 77 75 2
3 DZIKI PIĄTKOWA 12 16 69 63 6
4 GALACTIK FOOTBALL 12 15 64 79 -15

GRUPA  C  
1 DRUŻYNA PIERŚCIENIA 13 31 98 49 49
2 MŁODZI PIĄTKOWO 13 30 114 58 56 1wo/1p
3 Z BUTA WJEŻDŻAM 13 27 80 57 23
4 TECHNICZNY POKER 13 26 108 75 33
5 TG SOKÓŁ POZNAŃ WINIARY 13 22 82 64 18
6 NOT TODAY 13 15 63 65 -2
7 DYNAMO POZNAŃ 12 8 63 87 -24 1wo 
8 PK CONSTRUCTION 13 6 39 147 -108
9 EKIPA Z PIĄTKOWA 13 5 46 91 -45 1wo/1p

GRUPA  OPEN 
1 CZERWONE DIABŁY 13 36 127 33 94
2 FC NOWA WIEŚ 13 36 106 34 72
3 BALBINA 13 33 84 24 60

4 PODWYKONAWCY 13 31 88 56 32
5 ŻWIRKI I MUCHOMORKI 13 31 72 51 21
6 AKADEMIA SPAWANIA 13 27 93 37 56
7 GREEN SQUAD 13 24 83 58 25
8 FC STRZESZYN 12 24 63 40 23
9 LEWOPRAWO 12 22 61 58 3
10 SPARTANIE 13 21 72 62 10
11 EVERYBODY WINOGRADY 12 20 61 45 16 1wo
12 EJBRY Z FYRTLA 13 20 64 52 12
13 FLORIAN 13 19 49 39 10
14 ZMARNOWANE TALENTY 13 18 86 56 30
15 PI - KO TEAM 12 15 45 63 -18
16 PIONTKOFSKIE DZBANY 13 15 62 95 -33
17 INTER CLUB POZNAŃ 12 14 50 77 -27
18 AE CARPE DIEM REAKTYWACJA 12 12 39 77 -38
19 GUD  TIM 13 11 58 80 -22
20 WUCHTA WIARY 12 11 44 78 -34
21 HETMANIA - NO NAME 13 11 54 92 -38 1wo
22 NDW POZNAŃ 14 9 54 76 -22
23 ORŁY  W.A. 14 5 40 137 -97 1wo
24 THE CITIZENS 12 0 28 94 -66
25 CLASSIC DRUKARNIA 24 4 50 119 -69 15 wo

POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
PIĄTKOWSKA LIGA HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

Tabele po meczach rozegranych w dniu 15. 1. 2017 r.
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Pomocnik 
magazyniera 

– 3000 zł 
brutto/mc
HR Consulting 
Sp. z o.o. Sp. K.

(nr ewidencji 
439/1a, 439/2, 439/3)

poszukuje pracownika 
magazynu

Praca przy kompletacji 
w Murowanej Goślinie.

Wynagrodzenie wzrasta wraz 
ze stażem pracy!

Darmowy transport.

Praca od z araz 
- kieszonkowe na start!

Adres naszego biura: 
Poznań, ul. Rodziewiczówny 7,

tel.797 292 169;
  790 471 014

e-mail: 
praca@hrconsulting.com.pl

Nie będzie blaszaków na Zygmunta Starego
 Trzy ciągi 55 blaszanych gara-

ży na skwerku pomiędzy blokami 
osiedli Zygmunta Starego i Bole-
sława Chrobrego? Na szczęście, 
dzięki szybkiej i skutecznej reak-
cji Poznańskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej do tego nie dojdzie. Pod 
koniec grudnia Prezydent Miasta 
Poznania odmówił bowiem usta-
lenia warunków zabudowy dla tej 
inwestycji.

26 września złożono w Wydziale 
Urbanistyki i Architektury Urzędu Mia-
sta Poznania wniosek o ustalenie warun-
ków zabudowy na budowę 55 blaszanych 
garaży w zabudowie szeregowej na te-
renie części działki 587/48, arkusz 12, 
obręb 53, położonej na osiedlu Bolesła-
wa Chrobrego. Byłyby one usytuowane 
w trzech rzędach. Pismo natychmiast 
trafiło do kierowników osiedli Włady-
sława Jagiełły i Zygmunta Starego oraz 
Bolesława Chrobrego celem jego zaopi-
niowania.

Członkowie Zarządu PSM niezwłocz-
nie poinformowali urząd, że Spółdziel-
nia nie akceptuje proponowanej zabu-
dowy działki. Argumentów było wiele. 
Planowany wjazd do garaży pozbawio-
ny jest bezpośredniego dostępu do dro-
gi publicznej, tj. ul. Szymanowskiego, 
a jedyny dojazd prowadzi przez dział-
kę 587/72 będącą we władaniu PSM, 
która nie wyraża na to zgody. Zdaniem 
Zarządu, stroną w postępowaniu winni 
być także gestorzy sieci przechodzących 
przez planowany pod zabudowę teren. 
Sieci te stanowią główne zasilanie w me-
dia osiedli piątkowskich. Mają one już 
kilkadziesiąt lat i ulegają częstym awa-
riom. Są to sieci o bardzo dużych prze-
krojach: kanalizacja sanitarna 300, ka-
nalizacja deszczowa 1000, woda 1000, 
cieplik 2c x 800, gaz 125, telekomuni-
kacja 8-przewodowa oraz przewody ener-
getyczne wysokiego i niskiego napięcia. 
Ponadto ustawienie 55 blaszanych gara-
ży w znacznym stopniu zakłóci estety-

kę osiedli, czego mieszkańcy nie akcep-
tują. Zarząd poinformował też, że część 
działki 587/48 obecnie jest przedmio-
tem zwrotu byłym właścicielom, a spra-
wę tę prowadzi Starostwo Poznańskie.

Pod koniec grudnia Spółdzielnia zo-
stała poinformowana o odmowie usta-
lenia warunków zabudowy. W sprawie 
urzędnicy przeprowadzili postępowanie 
administracyjne, wyznaczyli obszar ana-
lizowany, w którym znalazły się działki 
zabudowane budynkiem Lidla, budyn-
kami wielorodzinnymi nr 14, 15, 16 i 
17 na osiedlu Zygmunta Starego oraz 
1 i 9 na osiedlu Bolesława Chrobrego, 
a także działki zagospodarowane pod 
parkingi samochodowe i komunikację 
przy ul. Szymanowskiego i na osiedlu 
Jana III Sobieskiego. Analiza wykaza-
ła brak możliwości ustalenia wymagań 
dla nowej zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu.

Choć forma garaży nie była przed-
miotem oceny na tym etapie, to jednak 
z punktu widzenia konieczności ochro-
ny ładu przestrzennego nie wyraża się 
zgody na lokalizację „blaszaków”. W de-
cyzji odmownej uwzględniono wszyst-
kie argumenty podniesione przez Za-
rząd PSM. Kluczowe jednak były: brak 
dostępu do drogi publicznej i brak zgo-
dy PSM na przejazd drogą wewnętrzną 
oraz bardzo liczna infrastruktura pod-
ziemna i negatywne stanowisko gesto-
rów sieci. (big)
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KALENDARIUM PSM 
 2 lutego - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

 6 lutego - dyżur członków RN

 7 lutego - Komisja Rewizyjna RN

23 lutego - zebranie plenarne RN

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Odkupywać czy nie 

7 osób zalegających z płace-
niem czynszu członkowie Rady 
Nadzorczej Poznańskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej postanowili po-
zbawić członkostwa na posiedze-
niu w dniu 19 stycznia. Jedną oso-
bę, która dług wobec spółdzielni 
spłaciła w całości, postanowiono 
przywrócić w prawach członka.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
zreferował wyniki ekonomiczne PSM 
za jedenaście miesięcy ubiegłego roku. 
Były one dodatnie na wszystkich osie-

dlach, zarówno w gospodarce zasoba-
mi mieszkaniowymi, jak i na rozlicze-
niach międzyokresowych. Komentując 
te dane, wiceprezes Michał Tokłowicz 
zauważył, że w grudniu, jak co roku, 
spływają zaległe faktury, więc w następ-
nym miesiącu nie będzie już tak wiele 
wolnych środków na kontach. Komisja 
Rewizyjna poprosiła o informację na te-
mat zaległości czynszowych na poszcze-
gólnych osiedlach i przeanalizowała je. 
Pozytywne jest, że na lokalach miesz-
kalnych zmalały one w stosunku do po-

przedniego miesiąca o przeszło 56 ty-
sięcy złotych, czyli o 1,8 proc., a na lo-
kalach użytkowych o blisko 26 tys. zł, 
tj. o 7,5 proc.

Następnie przystąpiono do roz-
patrywania pism od członków PSM. 
Mieszkance osiedla Stefana Batorego, 
która chce odsprzedać spółdzielni wła-
snościowe prawo do miejsca parkin-
gowego w hali garażowej w budynku 
49/50, postanowiono odpowiedzieć, że 
wniosek rozpatrzono negatywnie z po-
wodu braku zapotrzebowania miesz-
kańców na taki zakup. Mieszkanka mo-
że sama sprzedać  to miejsce. Uzgod-
niono też odpowiedzi dla mieszkańców 
osiedli Bolesława Chrobrego i Włady-
sława Łokietka. W pierwszym przypad-
ku Komisja Rewizyjna zapozna się z 
materiałami źródłowymi i zaprosi na 
swoje posiedzenie wnioskodawcę. W 
drugim przypadku sprawami podno-
szonymi przez małżeństwo zajmą się 
Zarząd PSM i administracja osiedla.

Rozpatrywano też sprawę wyku-
pu lokali od PZU. W przypadku loka-
lu na Łokietka Rada wyraziła zgodę 
na złożenie oferty zakupu. W przy-
padku lokalu na Śmiałego Rada bę-
dzie się jeszcze tym zajmowała, gdyż 
pozostały niewyjaśnione wątpliwości. 
Nie było ich w przypadku uchwały na 
temat możliwości przystąpienia do li-
cytacji lokalu należącego do dłużnika 
PSM. Aby nie stracić możliwości od-
zyskania długu, należy podjąć takie 
działanie. (big)
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 Os. Stefana Batorego
Dwa lodowiska i parking na 100 miejsc

Zima obok kłopotów 
niesie też sporo atrakcji, 
zwłaszcza dla najmłod-
szych. Atak mrozu spra-
wił, że na osiedlu Stefana 
Batorego na boiskach do 
koszykówki przy blokach 
nr 9 i 74 powstały dwa 
lodowiska. Z ich urzą-
dzeniem nie było więk-
szych kłopotów. Wystar-
czyło wypożyczyć w Aqu-
anecie urządzenie pomia-
rowe i podłączyć się do 
hydrantu. Resztę zrobił 
mróz. Do powstania jed-
nej lodowej tafli, na któ-
rej można radośnie i bez-
piecznie śmigać na łyż-
wach, wystarczył niespeł-
na metr sześcienny wody.

Na osiedlu nie ma też 
problemu z odśnieżaniem 
osiedlowych alejek. Łączna 
ich powierzchnia to ponad 
50 tys. m kw. Pieczę nad 
ich utrzymaniem powierzo-
no wyspecjalizowanej firmie 
Pawła Schulza z Suchego 
Lasu. Dysponuje ona ludź-
mi i wysokiej klasy sprzę-
tem. - Ich zadaniem jest za-
pewnienie należytego stanu 

nawierzchni o każdej porze. 
My tylko sprawdzamy i wy-
magamy. Firma dobrze wy-
wiązuje się z zadań, a kosz-
ty okazują się niewielkie. 
W dodatku firma płaci nam 
jeszcze za wynajem pomiesz-
czeń – mówi Janusz Piskor, 
kierownik Administracji Os. 
Stefana Batorego.

To jedyne z piątkowskich 
osiedli, które zdecydowało 
się na skorzystanie z usług 
specjalistycznego wykonaw-
cy. Za takim rozwiązaniem 
opowiedziała się rada osie-
dla. Mariusz Szymczak, jej 
przewodniczący, stwierdza, 
że trzeba umiejętnie ko-
rzystać z rzetelnych wyko-
nawców zewnętrznych oraz 
wprowadzać nowe technolo-
gie. Ich zastosowanie przy-
nosi bowiem oszczędno-
ści oraz zapewnia wygody 
mieszkańcom.

Dlatego zdecydowano się 
na kompleksowe moderniza-
cje klatek schodowych. Przy 
ich przeprowadzaniu wymie-
nia się oświetlenie, szafki 
oraz montowane są trwałe i 
estetyczne balustrady chro-

Odnowione elewacje budynków 42 i 31

Na tym terenie powstanie parking na ponad 100 miejsc

W drodze na osiedlowe lodowisko

mowo-niklowe. Po takiej ope-
racji aż miło chodzić schoda-
mi. W ubiegłym roku odno-
wiono klatki w dwóch budyn-
kach.  W tym roku planowa-
na jest modernizacja klatek 
schodowych w budynkach 
1 i 16, po uzyskaniu pozy-
tywnej opinii mieszkańców.

Bloki pięknieją również 
z zewnątrz. Okazale prezen-
tuje się odnowiony budynek 
nr 42. Modernizację elewacji 
powiązano z naprawami bal-
konów oraz myciem ścian i 
likwidacją pojawiających się 
na ścianach od północy glo-
nów i grzybów. Podobne za-
biegi przeprowadzono w bu-
dynkach nr 14 oraz 31. W 
tym roku planowany jest re-
mont kolejnych balkonów i 
czyszczenie najbardziej za-
brudzonych elewacji.

W ubiegłym roku grun-
townie przebudowano teren 
przy bloku nr 2 i urządzo-
no tam plac zabaw dla dzie-
ci wraz z ławeczkami dla ro-
dziców i opiekunów. Podob-
ną metamorfozę przejdzie 
w najbliższych miesiącach 
rejon pomiędzy budynka-
mi 10 i 11. Powstanie tam 
również plac zabaw pełen 
atrakcji. Instalacja koloro-

wych i posiadających wszel-
kie atesty bezpieczeństwa 
urządzeń jest kosztownym 
przedsięwzięciem, ale war-
to zadbać o radość najmłod-
szych mieszkańców osiedla. 
Nowy plac otworzy swe po-
dwoje w maju.

Są też dobre wiadomości 
dla zmotoryzowanych uskar-
żających się na niedostatek 
miejsc parkingowych. Na te-
renie wzdłuż ul. Umultow-
skiej planowane jest urządze-

nie parkingu na ponad 100 
miejsc. Będzie on dostępny 
dla spółdzielców.

Znaczny przyrost miejsc 
postojowych tylko złago-
dzi parkingowe komplika-
cje, których mieszkańcy do-
świadczają od lat. Wynika-
ją one przede wszystkim z 
przybywania kolejnych bu-
dynków. Chętnych do ich 
stawiania na obrzeżach osie-
dla, a nawet na odzyskanych 
działkach pomiędzy istnie-
jącymi blokami, nie braku-
je. Dlatego istotne znacze-
nie mają starania o uchwa-
lenie przez miasto planu za-
gospodarowania przestrzen-
nego dla południowej części 
osiedla Batorego. W tej spra-
wie odbywają się spotkania z 
przedstawicielami Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej. 

Dążeniem spółdzielczych 
władz i mieszkańców jest za-
chowanie dotychczasowego 
zagęszczenia osiedla. W tych 
staraniach pewnym sukce-
sem jest wstrzymanie pla-
nów budowy kolejnego blo-
ku w pobliżu budynku nr 
10. Powstrzymywanie dewe-
loperskich zapędów prowa-
dzących do zatłoczenia osie-
dla nie jest jednak łatwe. (i)
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KLUB LITERACKI

PIĄTKOWSKIE CENTRUM 
KULTURY

7 II 2017 o godz. 18 (wtorek, sala 
konferencyjna) „Złota źrenica” – spo-
tkanie autorskie Dariusza T. Lebio-
dy. Agnieszka Mąkinia – „Przestwo-
rza słów”.
14 II 2017 o godz. 18 (wtorek, sa-
la konferencyjna) Nowe książki Kali-
ny I. Zioły. Bogusława Janicka pre-
zentuje „Żółtobrązowy budzik” Choi 
Lai Sheung oraz inne wydawnictwa z 
Francji i Hongkongu.

Zapraszamy do publikacji w „Pro-
tokole Kulturalnym”. Spotkania 
w „Dąbrówce”, os. Bolesława 

Chrobrego 117. Prowadzi Jerzy 
Grupiński.

Rok Ognistego 
Koguta

Dojrzewanie ku słowom

Poezja jako forma nabywania 
doświadczeń, uniwersytet życia? 
Pisarka i poetka Anna Kamień-
ska uważała poezję za pewien spo-
sób dojrzewania. Twierdziła przy 
tym, że wszystkie jej wiersze – bez 
względu na to, jak stworzone, są 
etapem jej życia, dochodzeniem 
ku dorosłości, samookreślaniem. 
W podobny sposób może o sobie 
myśleć młoda poetka Julia Witke, 
która jest na progu dojrzałego ży-
cia. Prezentujemy jej sylwetkę w 
cyklu osób z kręgu Klubu Lite-
rackiego „Dąbrówka”, działające-
go przy PSM.

Ta utalentowana artystka urodziła 
się w roku 1998. Jest uczennicą klasy 
maturalnej o profilu prawniczym. Jak 
jednak szczerze przyznaje – nie wią-
że z tym swojej przyszłości. Pisze od 
drugiej klasy gimnazjum. Pamięta do-
kładnie dzień, w którym zaczęła świa-
domie operować tekstem poetyckim. 
Wówczas to usiadła przed kompute-
rem, włączyła swojego bloga i po pro-
stu napisała pierwszy wiersz w życiu. 
A gdy skończyła, poczuła ulgę, bo po-
ezja sprawiła, że autorka wyzbyła się 
smutku, wypłakała literacko bolesne 
słowa z serca. Podczas XI Turnieju 
Wierszy o „Pierścień Dąbrówki” zdo-
była wyróżnienie za wiersz 

nie trzeba (do)słownie.
nie trzeba (do)słownie
nie powiem: do widzenia
nie powiem: żegnaj
i ty też nie powiesz 
nie trzeba przecież odchodzić (do)
słownie
by odejść
wtedy przynajmniej zawsze
można wrócić
i udawać że się w ogóle nie odeszło
nie powiem: kocham
nie powiem
i ty też nie powiesz 
nie trzeba przecież kochać (do)słow-
nie
by kochać
wtedy przynajmniej zawsze
można przestać
i udawać że się w ogóle nie kochało

A oto kilka innych wierszy poetki:

makijaż 
masz na ustach tęsknotę czerwoną
na powiekach cienie w kolorach
popielatej radości
i rzęsy masz długie a na nich
poranna rosa która zmywa obłudę
twarz wykonturowałaś by
uwydatnić spełnienie a ukryć fru-
strację
rozświetliłaś kości policzkowe
bo inne zostały rzucone i nie wiesz 
co robić
policzki zarumienione
bo wstydzisz się za bardzo
wieczorem
gdy płatkiem kosmetycznym
zmywasz z twarzy życie

to nie ty 
ktoś zapukał do drzwi 
to nie ty
to tylko kolejny dzień (bez ciebie)
romantyczny
wręczył mi niebieski bukiet
niezapominajek
wpadł zmyć ze mnie resztki snu
przypomnieć mi
o wizycie u dentysty i
ewentualnie o tym że
pościel już od dawna tobą nie pachnie

dniu
mówiłam ci przecież 
nie możesz snu zmywać ze mnie
gdy jestem jeszcze w łóżku
bo potem poduszka jest cała mokra

odszedł 
słońce zaszło
razem z tobą
…
ktoś zapukał do drzwi... 

pomyśl
po myśli biegam do sklepu
pomyśli większość ludzi: wariatka
co ona robi z tymi myślami
przechodzę obok nich smutna bo
przez myśl im nie przejdzie
że codziennie mi je kradniesz 

zasady
przelewasz mi się przez żebra
a połamane trochę bolą
chciałam pościelić ci łóżko, ale
mam głowę w zasadach Arrheniusa
(mówili, że to podstawy)
nie wiesz, gdzie masz swoją
też w zasadzie nie wiem
chyba jest w klepsydrze
widziałam ją, gdy szukałam
podręcznika od chemii
czujesz...?
dysocjujemy 
przelewam ci się przez palce

Opracowała: Anna Kokot

Nowe zodiakalne zwierzę horosko-
pu chińskiego, nowy władca świata, 
który urząd swój sprawować będzie 
przez chińskich dwanaście miesięcy, 
to Ognisty Kogut. Nie jest to jedyna 
nazwa tego zwierzęcia. Zwykli ludzie 
horoskopowego opiekuna nadchodzą-
cego roku nazywają samotnym kogu-
tem. Pod rządami tego zwierzęcia bę-
dziemy się radować i smucić od sobo-
ty 28 stycznia 2017 r. godz. 19.33 
do 15 lutego 2018 r.

Poznańskie wydawnictwo Halszka, 
jak każdego roku, wydało książkę o 
tym, co zgodnie z chińskim horosko-
pem czeka nas w najbliższych 12 mie-
siącach. Spotkanie z autorem książki, 
Jackiem Krygiem, odbędzie się 9 lu-
tego o godz. 18 w domu kultury „Dą-
brówka” na osiedlu Bolesława Chro-
brego. Będzie okazja posłuchać także, 
jaka przyszłość czeka Polskę i świat, 
a także kupić książkę i rozmaite tali-
zmany. Serdecznie zapraszamy.
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Przymiarki do przemian w gimnazjach
Przymiarki do kolejnej re-

formy oświatowej już trwają. 
Wprawdzie nie brak  pro-
testów przeciw planowanej 
likwidacji gimnazjów oraz 
przywróceniu ośmioklasowej 
szkoły podstawowej i cztero-
letniego liceum, zapowiada-
ne są także starania o prze-
prowadzenie referendum w 
tej sprawie, jednak realia 
społeczno-polityczne są ta-
kie, że zmian uchwalonych 
przez Sejm i podpisanych 
przez prezydenta się już nie 
powstrzyma. Teraz zadaniem 
wszystkich jest tak je prze-
prowadzić, by ich skutki oka-
zały się pozytywne, a w każ-
dym razie były jak najmniej 
dolegliwe dla uczniów i na-
uczycieli, których nieuchron-
nie dotkną.

Poznański Urząd Miasta 
porozumiał się już z dyrek-
cjami większości z 44 publicz-
nych gimnazjów w sprawie 
przyszłości tych placówek. 

Wątpliwości dotyczą jeszcze 
trzech gimnazjów, ale roz-
mowy trwają. Większość z li-
kwidowanych gimnazjów zo-
stanie włączona do podsta-
wówek lub liceów, z którymi 
do tej pory funkcjonują w ze-
społach szkół. Taki los czeka 
najprawdopodobniej  piątkow-
skie Gimnazjum nr 11, któ-
re połączy się z działającym 
w tym samym budynku Li-
ceum Ogólnokształcącym nr 
15. Natomiast kilka gimna-
zjów, wśród nich piątkowska 
12, ma się przekształcić w 
podstawówki z dwujęzyczny-
mi klasami.

Wiele z działających od 
kilkunastu lat gimnazjów 
ma znaczące sukcesy edu-
kacyjne i wychowawcze. Ich 
uczniowie  podejmują wiele 
ciekawych inicjatyw i uczest-
niczą w życiu lokalnych spo-
łeczności. Na przykład gim-
nazjaliści z „11” aktywnie 
włączają się w działalność 

Klubu Odkrywców i Re-
porterów, przyczyniając się 
do popularyzacji dziejów i 
współczesnego oblicza osie-
dli piątkowskich. Taka po-
stawa  zyskuje powszechną 
sympatię.

Likwidacja gimnazjów 
nie będzie więc ani łatwa, 
ani przyjemna. Podjęte przez 

władze miasta przygotowa-
nia i porozumienia wypraco-
wane z dyrekcjami zaintere-
sowanych placówek pozwala-
ją mieć nadzieję, że wprowa-
dzenie reformy w Poznaniu 
przebiegać będzie sprawne. 
Jednak jej prawdziwe skutki 
ocenić będzie można dopiero 
za kilka lat. (i)

Farida, czyli dziwny ten świat

Farida to niezwykła 
artystka. Takie wrażenie 
po jej koncercie w klubie 
KORONA na osiedlu Bo-
lesława Śmiałego miała 
większość publiczności. 
A przynajmniej wszyscy, 
z którymi rozmawiali-
śmy. Nie spodziewaliśmy 
się takiej energii, tempe-
ramentu  i siły głosu.

- O jej występ zabiegałam 
od trzech lat – powiedziała 
uradowana Ludmiła Kłos, 
instruktorka klubu KORO-
NA. Dzięki przychylności 
Krzysztofa Wodniczaka i 
oczywiście samej piosenkar-

ki, która przybyła w grud-
niu na spotkanie wigilijne i 
zachwyciła się atmosferą w 
klubie, udało się ją zapro-
sić. Zapowiedziana została 
jako Słońce Sycylii.

W Polsce dała się poznać 
w roku 1970, kiedy na za-
proszenie Czesława Nieme-
na wystąpiła na festiwalu w 
Sopocie i zdobyła Nagrodę 
Dziennikarzy. Za sprawą te-
go występu i piosenek wy-
danych na płytach do tej 
pory jest rozpoznawana w 
naszym kraju. Nie inaczej 
było w „Koronie”. Gdy roz-
brzmiewały pierwsze dźwię-

ki jej piosenek, zgromadze-
ni witali je entuzjastycz-
nie oklaskami. Zdziwienie 
ogarniało, jak nowocześnie 
przy tym brzmią jej wyko-
nania tych starych przecież 
przebojów. A może ona po 
prostu wyprzedziła swoją 
epokę?

Śpiewała po włosku. By-
ła tam też premiera koły-
sanki, którą śpiewała cór-
ce do snu, a niedawno do-
pisała do niej własne słowa. 
Nie zabrakło też oczywiście 
znakomitego wykonania „I 
Senza Lei”, czyli włoskiej 
wersji piosenki „Dziwny jest 
ten świat”. 

Farida powiedziała kiedyś, 
że to co ją łączy-
ło z Niemenem, 
to „umowa spisa-
na rytmem ser-
ca”. Poznański po-
eta Dominik Gór-
ny napisał wiersz 
pod tym właśnie 
tytułem, który od-
czytał przed wy-
stępem artystki. 
Wiersz został prze-
tłumaczony na ję-
zyk włoski i bardzo 
jej się spodobał.

- Cześć kocham 
was  – przywitała 

publiczność po polsku. Potem 
jeszcze kilkakrotnie wtrącała 
polskie słowa, co było gorąco 
przyjmowane. A gdy zanuci-
ła dawny przebój Haliny Ku-
nickiej cała sala śpiewała ra-
zem z nią.

Oczarowała publiczność 
niewątpliwe. Może wpłynęła 
na to kameralność sali? A mo-
że jakaś chemia? Farida od 
pewnego czasu przebywa w Po-
znaniu i, jak nam powiedziała, 
zostanie tu do końca czerwca. 
Jej przyjaciółka Basia zdradzi-
ła nam, że być może Farida za-
mieszka w Poznaniu. Zimno, 
urodzonej w Katanii piosen-
karce, raczej nie przeszkadza, 
we Włoszech też są miejsca, 
gdzie jest zima. (big)

Dominik Górny czyta wiersz o związku 
Faridy z Niemenem
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Prosto z miasta 

Lepiej czy tylko inaczej?
Rząd i samorząd w jed-

nym stali domku, rząd na 
górze, samorząd na dole. 
Dalej już nie jest tak, jak w 
popularnym wierszu. Bo ani 
jeden, ani drugi lokator nie 
jest raczej spokojny i nie wa-
dzi nikomu, za to obaj naj-
dziksze wyczyniają swawole. 
O rządowych jest głośno, ale 
samorządowych też nie bra-
kuje. Zwłaszcza w naszym 
Poznaniu, gdzie mamy chy-
ba najbardziej upolitycznione 
władze samorządowe. Prezy-
dent miasta ochoczo udzie-
la się na różnych manife-
stacjach. Może więc dlatego, 
że nie ma czasu dopilnować 
projektów miejskich przedsię-
wzięć inwestycyjnych stara-
jących się o dofinansowanie 
ze środków unijnych, a może 
z całkiem innych względów 
(zgadnijcie jakich) poznań-
skie wnioski nie zyskują ak-
ceptacji na górze. Nie będzie 
więc środków na przebudo-
wę skrzyżowania ulic Nara-
mowickiej i Lechickiej ani też 

na renowację brzegów War-
ty czy płyty Starego Rynku. 
W kolejnych miesiącach, gdy 
kampania samorządowa na-
bierze rumieńców, można się 
spodziewać kolejnych finan-
sowych prztyczków ze stro-
ny lokatora na górze wobec 
niesfornego lokatora na do-
le. W końcu „wolnoć Tomku 
w swoim domku”.


Przed nami kolejna bata-

lia edukacyjna. Tym razem 
mają być likwidowane gimna-
zja. Ledwo co weszły w doro-
słość swego funkcjonowania, 
działają bowiem od około 
18 lat, a już zdecydowano je 
wyrugować z systemu i przy-
wrócić poprzednie rozwiąza-
nia. Będą znów, jak niegdyś, 
ośmioletnie szkoły podstawo-
we i czteroletnie licea. Ich 
wprowadzenie łatwe nie bę-
dzie, bo opór przeciw zmia-
nom narasta. Wszystko jed-
nak wskazuje, że nowe w po-
staci starego systemu zwycię-
ży. A za kilkanaście lat znów 

zapewne czekać nas będzie 
kolejna reforma likwidująca 
czteroletnie licea i przywra-
cająca gimnazja. Idealnego 
systemu edukacji bowiem nie 
ma, ale kolejne władze czują 
się w obowiązku go poszuki-
wać. Mieszają więc ile mo-
gą, bo na zmianach zawsze 
jedni tracą ale inni zyskują. 
A jeśli nawet w ich wyniku 
nie jest lepiej, to z pewnością 
jest inaczej.


A tak w ogóle to prze-

łom roku wypadł jakoś nie-
zręcznie. Jedni okupowali, 
inni wypoczywali, a jeszcze 
inni jak zwykle pracowali w 
pocie czoła. Ale przy okazji 
świąteczno-noworocznego na-
stroju jakoś niezręcznie kon-
centrować uwagę na tych, 
którzy muszą harować. Prze-
cież mogli, jak im radzono, 
wziąć kredyt czy zmienić pra-
cę i teraz mogliby świętować. 
A tak jakoś niezręcznie, że 
tak wielu musi ciężko praco-
wać, by tak niewielu mogło 

sobie prywatnie wypoczywać. 
W noworoczne niezręczności, 
które zdominowały uwagę nie 
tylko Polaków, nasze miasto 
wniosło duży wkład. To wła-
śnie nowoczesna poznańska 
posłanka wraz z szefem par-
tii rozszerzyli okupację sa-
li sejmowej aż po plaże Por-
tugalii. Wielu obrońców de-
mokracji też poczuło się nie-
zręcznie, bo ich wzniosłe cele 
i zasady zderzyły się z przy-
ziemnymi fakturami. Na do-
datek nowy rok powitano w 
Poznaniu bez pokazu fajer-
werków, za to przedstawicie-
le samorządów wykazywali w 
swych przemówieniach dużą 
bojowość. Aż niezręcznie o 
tym wszystkim pisać. Ale po 
takim początku dalej może 
się już tylko poprawiać. Na 
podstawie długoletnich obser-
wacji i doświadczeń można z 
dużą pewnością stwierdzić, że 
nowy 2017 rok będzie lepszy. 
Jeśli nie od poprzedniego, to 
na pewno od następnego po 
nim – 2018.

WIST

  

Patroni ulic piątkowskich
Marian  Jaroczyński  (1819-1901)

Północną granicę osiedla 
Bolesława Chrobrego wyzna-
cza ulica Mariana Jaroczyń-
skiego – malarza, grafika i 
rzeźbiarza, którego nazwisko 
niewiele dziś mówi osobom 
spoza kręgu historyków sztu-
ki. Tymczasem był to artysta, 
którego działalność i dorobek 
wiele mówi nam o dziewięt-
nastowiecznej Wielkopolsce.

Urodził się 14 lipca 1819 
roku w Toruniu, studiował 
malarstwo w rodzinnym mie-
ście, a później w Berlinie. W 
latach 1848-1864 mieszkał w 
Warszawie, następnie na ja-
kiś czas osiadł w  Kórniku, 
gdzie los zetknął go z zasłużo-
nym artystą i bibliotekarzem 
Kajetanem Wincentym Kieli-
sińskim. Odtąd młody Jaro-
czyński bliżej zajął się grafi-
ką (szczególnie celował w li-
tografii), zaczął też uważnie 
obserwować otaczający go 
świat i ludzkie indywidual-
ności. Z czasem stał się jed-
nym z najlepszych portreci-

stów poznańskich, doskona-
le posługujących się zarów-
no pędzlem, jak ołówkiem, 
kredką i tuszem; był to zresz-
tą typowy sposób zarabiania 
na życie przez ówczesnych 
artystów. Kiedy Jaroczyński 
przejął warsztat litograficzny 
po Wiktorze Kurnatowskim, 
aż do 1871 roku byt miał już 
zapewniony.

Aktywność życiowa te-
go malarza jednak wyraża-
ła się nie tylko w twórczości 
artystycznej. Zawsze bardzo 
zaangażowany patriotycznie, 
znajdował się w gronie wy-
jątkowo troskliwie obserwo-
wanych „podopiecznych” po-
znańskiej policji, a bywało, 
że jego warsztat zagrożo-
ny był zamknięciem. Mia-
ra przebrała się w 1863 ro-
ku, gdy Marian Jaroczyński 
został skarbnikiem tzw. ko-
mitetu Działyńskiego, które-
go zadaniem było udzielanie 
pomocy powstańcom walczą-
cym w Królestwie. Niedo-

szły powstaniec Wiosny Lu-
dów, propagator idei Ligi Pol-
skiej, tym razem nie uniknął 
kary i półtora roku przesie-
dział w pruskim więzieniu. 
Lojalizmu go to jednak nie 
nauczyło: w okresie wojny 
francusko-pruskiej i tworze-
nia Cesarstwa Niemieckiego, 
w latach 1870-1871 Jaroczyń-
ski namalował wielki forma-
tem olejny obraz historyczny 
„Traktat toruński”, nawiązu-
jący co zakończenia wojny 
trzynastoletniej z Krzyżaka-
mi w 1466 roku. Kompozy-
cja ta (jedyna o podobnej te-
matyce w twórczości artysty) 
częściowo nawiązuje do sty-
lu Jana Matejki; choć rangą i 
poziomem stoi niżej, okolicz-
ności powstania i tematyka 
wiele mówią o postawie na-
rodowej malarza.

W działalności artystycz-
nej Jaroczyńskiego przewa-
żały portrety, sceny rodzajo-
we, satyry polityczne, dosko-
nale podpatrzone wizerunki 

otaczającego świata. Twórca 
zajmował się też pracą dydak-
tyczną (uczył rysunku w gim-
nazjum G,. Bergera) i próbo-
wał sił jako rzeźbiarz. Do dziś 
zachowała się doskonała gło-
wa Mikołaja Kopernika, wy-
konana przez Jaroczyńskiego 
w brązie – dziś niestety nie 
eksponowana, stojąca w ko-
rytarzu biura Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Na-
uk. Artysta restaurował też 
Złotą Kaplicę w katedrze po-
znańskiej, tworzył kompozy-
cje religijne, odnawiał obrazy 
– był zatem kimś w rodzaju 
konserwatora sztuki. W Po-
znaniu bardzo go szanowano; 
zewnętrznie był to człowiek 
dość oryginalny: z charakte-
rystyczną bródką i wąsami, 
chodził w „artystycznej:” pe-
lerynie i w wielkim kapelu-
szu z szerokim rondem na 
głowie. Marian Jaroczyński 
zmarł w Poznaniu  14 stycz-
nia 1901 roku.

Marek Rezler
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 Nagrody od marszałka

 Rewanże w zapasach
zowy medal IO Pekin 2008), Rado-
sław Baran, Katarzyna Krawczyk; 
medaliści ME 2016 – Tadeusz Mi-
chalik, Edgar Babayan (obaj KS So-
bieski Poznań).

Sporym wzmocnieniem będzie 
start w kategorii 65 kg niezwy-
kle efektownie walczącego zawodni-
ka Rafała Statkiewicza, który swój 
pierwszy tytuł mistrza Polski senio-
rów zdobył mając 19 lat (2010), a na 

najwyższym stopniu podium stawał 
jeszcze dwukrotnie (2013 i 2014). 
W ostatnich dwóch latach zdoby-
wał brązowe medale. Reprezentował 
też Polskę na mistrzostwach świata 
i Europy. W 2016 roku ma za sobą 
udany debiut w zawodowym MMA.

W najlżejszej kategorii wagowej 
59 kg w stylu klasycznym będzie wy-
stępował Sebastian Nowicki, na co 
dzień reprezentujący klub SKS Unia 
Swarzędz.

Skład w tym sezonie nie zostanie 
wzmocniony zawodnikami z zagrani-
cy. Korzystamy z synergii wielkopol-
skich klubów – WKS Grunwald Po-
znań, KS Sobieski Poznań, SKS Unia 
Swarzędz i LKS Ceramik Krotoszyn. 
Chcemy pokazać poznańskim i wiel-
kopolskim kibicom niezwykły poten-
cjał sportowy, jaki udało się wypra-
cować w naszych klubach zapaśni-
czych. (nad)

Rok 2016 był rokiem 
wielkich sukcesów za-
paśników z poznańskie-
go Piątkowa. Na gali 
Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Wiel-
kopolskiego, która pod-
sumowała występy wiel-
kopolskich sportowców, 
stawiło się dwóch zapa-
śników KS Sobieski Po-
znań i mieszkańców Piąt-
kowa – Tadeusz Michalik 
i Edgar Babayan.

Obaj zapaśnicy ode-
brali nagrody sportowe z 
rąk marszałka wojewódz-
twa wielkopolskiego, Mar-
ka Wożniaka. Zawodnicy 
w ostatnim roku zdobyli 
medale mistrzostw Euro-
py, Polski oraz startowa-
li w kwalifikacjach do IO 
2016 w Rio.

Andrzej Słabęcki
Fot. - Andrzej Kaleniewicz

 Trening z medalistką
4 stycznia na poznań-

skim osiedlu Jana III 
Sobieskiego gościliśmy 
najbardziej utytułowa-
ną polską zapaśniczkę, 
Monikę Michalik. Meda-
listka mistrzostw Euro-
py, świata i zdobywczy-
ni brązowego medalu na 
Igrzyskach Olimpijskich 
RIO 2016 poprowadziła 
wspólny trening zapa-
śniczy. Wzbudził on du-
że zainteresowanie. Za-
wodniczka opowiedziała 
też swoją historię, która 
doprowadziła ją na sam 
szczyt, jakim jest zdo-
bycie medalu na igrzy-
skach olimpijskich.

Tekst i fot.:
Andrzej Słabęcki
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ZIMOWE
DLA DZIECI

SILOS

NA GŁOWIE
BISKUPA

TUZ

SREBRZYSTY
TWARDY
METAL

MIASTO
W POŁUDNIOWEJ TURCJI

MOCNE
JASNE
PIWO

MAŁA
ALICJA

LEWY
DOPŁYW 
WISŁY

RZEKA
W AZJI
ŚRODKOWEJ

BITA
KRÓLEM

KOLEŻANKA
STASIA

OTUCHA

NIEKOMPE-
TENTNY 
I CHWALI
SIĘ

POZOSTA-
ŁOŚCI
Z KŁOSÓW

IMIĘ
PIAF

OPATULENIE

GAFA

ELIPSA
UKŁAD
JEDNOSTEK

PANI,
BIAŁOGŁOWA

POBOLE-
WANIE

STOLICA
LIBANU

GAWĘDZIARZ

KREWNY
FASOLI
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GOSPODARCE

MAJAK

MIAŁ 
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LAMPĘ
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ZABAWA

FIGURA
ZE ŚNIEGU

NAPÓJ

SZKOLNA

STOLICA
EGIPTU
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Krzyżówka
z Echem

Rozwiązanie krzyżów-
ki z poprzedniego numeru 
brzmiało: Od Sylwestra rok 
ekstra.

BARAN (21.03 - 20.04). Zimowe tygodnie jakoś trzeba będzie przepynkać, 
ale zaś potem to już ino będzie laba, wygiby zez nową wiarą i słodkie nyguso-
wanie, bo skapnie ci wuchta bejmów.
BYK (21.04 - 21.05). Od początku roku warto się przyłożyć do akuratnego 
załatwiania wszelakich spraw urzędowych, bo już zaś porzundek wew kwitach 
i szpargałach musi być.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Dobrymi czy też innymi zmianami wew robocie 
głowy se nie zaprzątaj. I tak przyjdzie ci chapać za dwóch abo i trzech, ale zaś 
potem skapnie ci wuchta bejmów.
RAK (22.06 - 22.07). Wew prawdziwie zimowe dni warto wysztafi rować się 
na jaki wspólny wygib ze starą wiarą. Z takiego lofrowania i blubrania wynik-
ną całkiem fi fne pomysły na interesy.
LEW (23.07 - 22.08). Koniec już zez tym ciągłym bręczeniem i rozmymła-
niem. Jesteś szportowny szczun, masz fi fa do roboty i blubrania, jak się tylko 
akuratnie przyłożysz, kabza będzie pełna.
PANNA (23.08 - 22.09). Zez znajomą wiarą wew robocie za wiela nie blubraj 
ani tyż się nie staluj. Na całkim luzie, zez wielką rułą rób swoje, a wnet uzor-
gujesz pelną kabzę bejmów.

WAGA (23.09 - 22.10). Od tego nygusowania i ciągłego glapienia się wew 
telewizor ino głupie, chociaż cołkiem przyjemne, myśli do łba ci przychodzą. 
Ale już się ustatkuj i weź się do roboty.
SKORPION (23.10 - 22.11). Przed tobą fest rajza wew góry. Ino zaś na tych 
ślizgawkach oraz balangach za frechownie se nie poczynaj, bo jeszcze w kala-
fę zarobisz albo poruty se narobisz.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Ady przestań już borchać się na mróz i śnieg. 
Zimą musi być zimno. Lepiej więc pomyśl o jakim wakacyjnym wygibie do 
ciepłych krajów albo wew nasze góry.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Zez karnawałowym lofrowaniem i dylaniem 
zbytnio nie przesadzaj. Ani tyż przed wiarą się nie staluj, bo ino zdrowie albo 
bejmy jeszcze przenorosz.
WODNIK (21.01 - 20.02). Zez nowym rokiem przyjdą ci do łba fest pomy-
sły. Bez wielkiego stalowania się i mądrowania zabieraj się więc do chapania 
i wprowadzenia ich wew życie.
RYBY (21.02 - 20.03). Po świątecznych balangach uzbierało się wew chałupie 
trochę zbyrów oraz inszych klamotów, trza to wszystko wyćpnąć na gemyle 
i wew pokojach zaprowadzić nowy porzundek.

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 2

HUMORKI
- Mam dla pana dwie wia-

domości: dobrą i złą.
Niech pan zacznie od do-

brej, doktorze.
- Kredytu można już nie 

spłacać.



Mama do Jasia:
- Wiesz ta dziewczyna, 

którą przyprowadziłeś, jest 
bardzo miła, ale wysyłając 
cię po osiemnastkę, miałam 
na myśli śmietanę.



- Jesteś taki niegrzecz-
ny, synku, weź przykład z 
tatusia.

- Ale tata siedzi w wię-
zieniu…

- Tak, ale niedługo wyj-
dzie za dobre sprawowanie.

31 4 5 6 72

8 9 10 11 12
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 Z apelem o pomoc
z w r ó -

ciła się 
A g n i e s z -
ka Prze-
włocka z 
W a r s z a -
wy. Nade-
słała zdję-
cie swoje-
go synka 
Bartusia.

B a r t u ś 
od urodze-
nia nie sły-
szy. My, ro-
dzice robi-

Zimowe krajobrazy

my wszystko z lekarzami i specjali-
stami od nauki mowy, by syn nauczył 
się mówić. Od urodzenia synek nie 
słyszał wysokich dźwięków, nawet w 
aparatach (telefonu, śpiewu ptaków, 
szumu fal czy zwykłego domofonu). 
Synek jest po operacji wszczepienia 
implantu. Mamy nadzieję, że będzie 
w miarę normalnie mówić i rozwijać 
się jak jego rówieśnicy. Teraz już mó-
wi, ale potrzebuje stałej intensywnej 
rehabilitacji (logopeda trzy razy w ty-
godniu i codzienne żmudne ćwiczenia 
w domu a także częste wizyty u leka-
rzy w klinice). Nie udało mi się pogo-
dzić pracy z rehabilitacją dziecka nie-
pełnosprawnego, co uniemożliwiło mi 
powrót do pracy… Uczę nawet dziec-

ko języka angielskiego!!! Wymaga to 
ogromnego wysiłku, ale uparłam się – 
pisze A. Przewłocka. – Lekarz wspo-
mniał, by wszczepić synowi drugi im-
plant, a operacja kosztuje… 80 tys. zł. 
Wszystkim, którzy zechcą nas wes-
przeć w kosztownej rehabilitacji, ser-
decznie dziękujemy.

Wpłata darowizny: wpłaty pienięż-
ne: Fundacja Dzieciom ,,Zdążyć z po-
mocą’’, ul. Łomiańska 5, 01-685 War-
szawa, Bank PKO SA Oddział 1 w War-
szawie  Nr 41 1240 1037 1111 0010 
1321 9362 z dopiskiem: darowizna dla 
Bartusia Kąkol nr 2161, dla 1% podat-
ku KRS: 0000037904.

Agnieszka Przewłocka, mama Bartusia
Warszawa, tel. 502-839-444
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Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A, 
tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28

KARTA RABATOWA UPOWAŻNIA 
DO ZNIŻKI W WYSOKOŚCI 15% 

DOTYCZY CAŁEGO MENU
NIE OBOWIĄZUJE W DOWOZIE

 

  

  

INFOLINIA: 61 668 99 99

TYLKO U NAS KANAŁY 
SPORTOWE JUŻ 

W PAKIECIE START

CZY MOŻNA MIEĆ KABLÓWKĘ 
BEZ EUROSPORTU? OCZYWIŚCIE!
TYLKO PO CO? :)

www.eastwest.com.pl

Kolędowanie z przedszkolakami 
12 stycznia w Przedszkolu 174 „Królewny Śnieżki” na 

os. Jana III Sobieskiego odbyło się integracyjne spotka-
nie przedszkolaków pod tytułem „Poznańskie Kolędowanie 
Przedszkolaków”. Występ zaproszonych gości z Filharmo-
nii Kaliskiej oraz Capelli Zamku Rydzyńskiego niewątpli-
wie przyniósł splendor placówce. To przedsięwzięcie po-
zwoliło uczestnikom spotkania pielęgnować tradycje wspól-
nego śpiewania kolęd.

Marzena Achtenberg


