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Krzysztof
Krawczyk
gwiazdą
Dni
Piątkowa

19 czerwca na Osiedlu Jana III Sobieskiego odbędą się tradycyjne Dni Piątkowa (program na str. 9). Gwiazdą wieczoru będzie
Krzysztof Krawczyk. Wokalista, gitarzysta, kompozytor. Debiutował
w 1963 roku w zespole Trubadurzy, z którym w różnych składach
personalnych pracował do 1976 roku. Z Trubadurami Krawczyk
nagrał kilkanaście przebojów, w tym m.in. „Kasia”, „Znamy się
tylko z widzenia”, „Krajobrazy”, „Byłaś tu”. Trubadurzy to, obok
Czerwonych Gitar, kultowy zespół tamtego okresu. W 1973 roku
Krzysztof Krawczyk rozpoczął karierę solową - zadebiutował płytą
„Byłaś mi nadzieją” i programem „Kochałem Panią”. A później były
już same przeboje m.in. piosenki „Rysunek na szkle” i „Parostatek”.
W 1980 roku artysta wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie
mieszkał z przerwami do 1994 roku. W następnych latach artysta
nagrał w duecie z Norbim utwór „Piękny dzień”, współpracował
m.in. z Goranem Bregovicem.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DZIECI W WIEKU OD 6-14 LAT NA WAKACYJNE WARSZTATY
► WARSZTATY FILMOWE
► WARSZTATY MUZYCZNO-TANECZNE
„TAK JAK HIGH SCHOOL MUSICAL”
► WARSZTATY ARTYSTYCZNE
► WAKACJE NA SPORTOWO
INFORMACJE
Zajęciarnia Familijna DWA ŚLIMAKI os. Wł Jagiełły paw. 106
www.dwaslimaki.pl,,
www.dwaslimaki.pl
info@dwaslimaki.pl,,
info@dwaslimaki.pl

tel. 061 822 50 31

www.psm.poznan.pl

szczegóły na
www.ahmed.pl

Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom
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Os. Bolesława Chrobrego

Spółdzielnia to też miasto

Z ponad setki osób
przybyłych do Szkoły Podstawowej nr 17 na Walne
Zgromadzenie PSM, członków mieszkających na
Osiedlu Bolesława Chrobrego, do końca pierwszej tury, tj. zakończenia
sprawozdań, dotrwała połowa. Po kilkugodzinnej,
chwilami gorącej, dyskusji
uczestnicy udzielili absolutorium prezesowi PSM
Krzysztofowi Winiarzowi
i jego zastępcom Michałowi Tokłowiczowi i Elżbiecie Schmidt. Zaaprobowali także sprawozdania finansowe i zasady podziału
nadwyżki bilansowej.
- Nasze osiedle należy do
największych i najstarszych
na Piątkowie. Pierwsze budynki wzniesiono w 1977 r.
Upływ czasu daje się im we
znaki i oznacza konieczność
zwiększania nakładów remontowych. W ubiegłym roku pochłonęły one ponad 7
mln zł, w tym około 3 mln
zł przeznaczyliśmy na docie-

plenia budynków. Nakładów
wymaga też wymiana instalacji i okien, w minionym roku wymieniono ich na osiedlu 400, a ogółem już ponad
18 tysięcy. Sporo kosztuje
nas usuwanie skutków licznych dewastacji klatek, wind
czy okien. Dlatego między
innymi zdecydowaliśmy się
na instalację systemu monitoringowego. Kamery powinny odstraszyć wandali –
mówił Jerzy Czapczyk, kierownik Administracji Osiedla Bolesława Chrobrego.
Przypomniał on także, że
od kilku lat zmniejsza się liczba mieszkańców osiedla. W
minionym roku ubyło ich aż
397, to więcej niż łącznie na
wszystkich pozostałych osiedlach piątkowskich. Choć lokatorów jest mniej, to pewne koszty utrzymania infrastruktury osiedlowej są niezmienne i spadają na pozostałych mieszkańców.
Podczas dyskusji dopytywali się więc oni, dlaczego
opłaty za wodę na poszcze-

gólnych osiedlach są zróżnicowane, na Chrobrego są
wyższe niż np. na Łokietka.
Michał Tokłowicz, wiceprezes
PSM wyjaśnił, że obok przyczyn technologicznych wynikających z niedoskonałości
wyeksploatowanych instalacji, zwłaszcza węzłów grzewczych, na wysokość opłat
wpływa też ilość pobieranej
wody. Zmniejszenie jej zużycia nie prowadzi wprost do
zmniejszenia kosztów. Woda
bowiem cyrkuluje w sieci i się
wychładza, zaś mieszkańcy
nie godzą się na wyłączenie
w nocy jej obiegu. Twarde negocjacje z dostawcami, którzy
są jednak miejskimi monopolistami, oraz modernizacja instalacji wpływa na obniżenie
kosztów. Ale takie działania
też wymagają nakładów.
W odpowiedzi na krytykę uruchomienia osiedlowego monitoringu wiceprezes
stwierdził, że jego funkcjo-

rzystać także w Poznaniu.
Tym bardziej że realizację
tego przedsięwzięcia wsparł
samorząd pomocniczy Piątkowo-Zachód przekazując z
miejskich środków blisko pół
miliona złotych. Obecnie na
obszarze PSM działa 117
kamer i przewidywany jest
montaż kolejnych.
Uruchomienie monitoringu na Chrobrego to jeden z
nielicznych przykładów dobrego współdziałania spółdzielni z samorządem miejskim. Nie układa się ono już
tak dobrze w innych dziedzinach. Nie udało się na przykład doprowadzić do porozumienia w sprawie postępowania z lokatorami mającymi
wyroki eksmisyjne czy ponoszenia kosztów utrzymania
miejskich ulic na terenach
osiedli. Władze miasta jakby
zapominały, że spółdzielnie
to też Poznań – podkreślali
dyskutanci.

nowanie na innych osiedlach
piątkowskich jest oceniane
pozytywnie. Jest on podłączony do miejskiej sieci monitoringowej. Takie nowoczesne multimedialne sposoby zapewnienia bezpieczeństwa są powszechnie stosowane w miejskich aglomeracjach i warto z nich ko-

Szczególnie uskarżali się
oni na uciążliwości związane z bezdomnymi, którzy zimą okupowali klatki schodowe, zwłaszcza w wieżowcach.
Interwencje strażników czy
policjantów niewiele dawały, gdyż osoby te odmawiały skorzystania z pomocy
w wyspecjalizowanych ośrodkach i powracały do bloków.
Może więc w kolejnym sezonie zimowym konieczne będzie zaangażowanie w budynkach firm ochroniarskich, ale
to wiąże się z dodatkowymi
kosztami. Lokatorzy dopominali się też o zwiększenie liczby miejsc parkingowych, choć
jest ich obecnie 2400, oraz o
baczniejsze przyglądanie się
osiedlowym śmietnikom, do
których różni przybysze podrzucają odpady. (i)

USŁUGI POGRZEBOWE
„TANATOS”
wypłata zasiłku
pogrzebowego
na miejscu

tel. 694 168 606,
61 812 53 66
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Os. Bolesława Śmiałego

Opłaty jednak od metra kwadratowego
działania osiedlowego monitoringu. Liczby przedstawione przez kierownika przekonały jednak wątpiących. Miesięczne koszty jego funkcjonowania wynoszą około 1400
zł, natomiast w minionym roku kamery zanotowały m.in.
3 włamania, 8 kolizji, 7 bó-

Prezentacja metody i urządzeń medycznych
do stosowania w domu
i w gabinetach rehabilitacji
telefon: 503 008 489
Os. Wł. Łokietka 10 C
dojazd autobus 51 i 69

obok kliniki weterynaryjnej
i „Netto”

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

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

BISTRO
ALLADYN

Poznań, os. Przyjaźni 21N/144

ul Naramowicka 244
tel. 605 678 885

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

Leczenie i rehabilitacja:

Zwyrodnienia, złamania, rehabilitacja udar/zawał,
alergia, astma, migrena, zakrzepowe zapalenia żył,
oparzenia, powikłania cukrzycowe,
nerwice, choroby układu pokarmowego, inne...

pn.-pt. 11-19; sob. 12-18

NARZUTY DO SYPIALNI
NA ZAMÓWIENIE

skuteczna likwidacja stanów zapalnych i bólu,
dotlenienie, natychmiastowa poprawa krążenia, relaks
wyższa odporność na infekcje.

Zapraszamy codziennie
do lokalu

FIRANKI FIRANKI
CENY PROMOCYJNE
pościele, koce, kołdry,
ręczniki, bielizna, podomki

Moc źródła zdrowia

- Organizujemy imprezy
okolicznościowe
Wolne terminy

osiedla. Remontowe zamierzenia przedstawił Wiesław
Konieczny, kierownik osiedlowej administracji. Kontynuowane są prace dociepleniowe, które obejmą budynki
11 i 12 a także modernizacje
klatek schodowych, ulic i wymiana okien. Sprawdził się
pomysł na „zamykanie śmietników” i kolejne zostaną przebudowane i dostępne jedynie dla lokatorów. Największym tegorocznym zamierzeniem będzie wymiana ponad
7250 liczników zużycia ciepła. W mieszkaniach zostaną zamontowane nowoczesne
urządzenia przekazujące pomiary drogą radiową.
W dyskusji pojawiły się
wątpliwości co do korzyści z

Dokończenie na stronie 4

KOMUNIA 2011

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa administruje ponad milionem
metrów kwadratowych
powierzchni w 254 budynkach, zamieszkanych
przez ponad 45 tysięcy
osób. Obowiązywanie ustawy o przekształcaniu spółdzielczych mieszkań znacznie zmieniło strukturę spółdzielczych lokali. Mamy obecnie ponad 9 tysięcy mieszkań
własnościowych i około 1090
lokatorskich – mówił Krzysztof Winiarz, prezes PSM,
podczas Walnego Zgromadzenia członków PSM mieszkających na Osiedlu Bolesława Śmiałego.
Uczestników zebrania najbardziej interesowały sprawy

jek, 57 przypadków spożywania alkoholu w miejscach publicznych i aż 223 przypadki
podrzucania śmieci.
Jeden z uczestników zebrania wzburzony nagminnymi przypadkami wynajmowania mieszkań i zamieszkiwa-

PANDERA

Firma transportowo-usługowa – świadczymy usługi w zakresie:
* transport krajowy
* przeprowadzki w pełnym zakresie, łącznie ze sprzątaniem po całkowitej
przeprowadzce
* utylizację RTV i AGD
* sprzątanie piwnic i garaży oraz innych pomieszczeń
* sprzątanie terenów zielonych z liści zgrabionych oraz z pociętych gałęzi, drzew
* likwidację mieszkań, biur z wyposażenia
* współpracujemy z osobami prywatnymi jak i z firmami.
PANDERA
Obsługa klienta :
www.pandera.pl
kontakt 500 310 977
pandera_transport@interia.pl

tel. 603 675 941

Profesjonalnie-Szybko-Niedrogo

Usługi przeprowadzkowe
i transportowe
• Przeprowadzki
prywatne i firmowe
Wynajem
i sprzedaż
kartonów
• Sprzedaż
kartonów
przeprowadzkowych
• Usługi transportowe
(pianina)
Zadzwoń!
• Przenoszenie
tel./fax mebli
061 843 91 61
Kontakt
tel. kom.
668 23 24 55
Tel. 61 843
91 61 lub 668 23 24 55
www.123przeprowadzki.pl
www.123przeprowadzki.pl
Dla każdego
klienta słodki upominek!
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Os. Jana III Sobieskiego

Podziękowanie i zapytania
Tak niewielu mieszkańców Osiedla Jana III Sobieskiego dawno nie było na dorocznym Walnym
Zgromadzeniu Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
Zajęte było około jednej
trzeciej miejsc w hali Klubu Sportowego Sobieski.
Do pierwszych głosowań
przystąpiło około 60 osób,
a później już było ich tylko mniej.
Rozpoczęto od rozpatrzenia odwołania mieszkańca
Osiedla Bolesława Chrobrego od decyzji Rady Nadzorczej PSM wykluczającej go z
członkostwa. Zalega on z płaceniem czynszu i od dłuższego
czasu jego dług wynosi 1900
zł. Mieszkańcy osiedla byli wyrozumiali dla dłużnika, chociaż wiceprezes Michał Tokłowicz wcześniej poinformował,
że odrzucenie odwołania nie
jest równoznaczne z eksmisją
z mieszkania, a raczej jest to
środek dyscyplinujący do spłaty należności.
Prezes Krzysztof Winiarz
poinformował, że w całej spółdzielni przekształcono prawo
własności do 6150 mieszkań, z
tego na osiedlu w ub. roku 260
mieszkań przekształcono na
pełną własność. Jest też wiele osób, które – choć mogą –
nie stawiają się do podpisania
aktów notarialnych. Obecnie w
PSM jest 9118 mieszkań własnościowych, 6150 mieszkań
na pełną własność, a 1099 jest
jeszcze lokatorskich.
W ubiegłym roku 24 miliony złotych przeznaczono na
remonty, w tym już 2,5 mln zł
tylko na usuwanie awarii. Mi-

mo podwyżek cen energii cieplnej, PSM zapłaciła rachunki
mniejsze o 0,7 procent. Zmalały też zaległości czynszowe,
wynoszą niecałe 4 proc. wymiaru czynszów.
Eugeniusz Jędrzejczak,
kierownik administracji osiedla, powiedział że jest duży
ruch na rynku osiedlowych
nieruchomości, wiele mieszkań zmienia właścicieli. Na
osiedlu znajduje się 46 budynków, z czego 39 spółdzielczych i 4 w administracji zleconej. Czynsz nie był podnoszony od 2008 roku, a zaległości
czynszowe maleją i na koniec
ubiegłego roku wyniosły 846
tysięcy zł. Sukcesywnie prowadzone są roboty drogowoparkingowe. Z samorządową
radą osiedla wspólnie sfinansowano budowę zatok parkingowych przy szkole integracyjnej. Położono też nową sztuczną trawę na boisku, na którym odbywają się mecze ligi
piątkowskiej.
- Z radą osiedla – kontynuował kierownik – doszliśmy do
wniosku, by zamykać śmietni-

ki. Na osiedlu jest ich 20, ale
– ze względów finansowych –
w tym roku „zamknięte” zostaną te na obrzeżach osiedla, a w przyszłym – pozostałe. Kierownik powiedział też
o doświadczeniach po zainstalowaniu termoregulatorów na
klatkach schodowych. W części budynków zawory zostały
ukradzione wkrótce po założeniu. Jednak w blokach zamykanych na czipy wszystkie urządzenia znajdują się na swoim
miejscu.
Po odczytaniu opinii niezależnego biegłego rewidenta,
który badał finanse PSM, oraz
informacji dotyczącej lustracji
PSM za lata 2006-2008 (znajduje się na stronie internetowej PSM), rozpoczęła się dyskusja. Pierwszy z mówców powiedział, że na osiedlu mieszka od 29 lat i chciałby podziękować kierownikowi za zieleń,
obiekty sportowe, półkolonie
dla dzieci oraz przyjazną atmosferę w administracji. Zaskoczony kierownik podziękował mówiąc, że nieczęsto ktoś
docenia pracę administracji.

A postulat, by wzorem innych
krajów jednego dnia w miesiącu urządzać wystawki niepotrzebnych sprzętów gospodarstwa domowego, a następnego dnia zabierać je, ocenił
jako warty rozważenia.
Inny z mieszkańców zapytał, dlaczego nie można wykupić od miasta niektórych gruntów na osiedlu. Okazuje się, że
byli właściciele lub ich spadkobiercy procesują się o zwrot
części gruntów i do czasu zakończenia sporu sprzedaż jest
niemożliwa. Mieszkańcy osiedla jednak mogą być spokojni,
nawet w przypadku przegranej
grunty pod budynkami nie zostaną oddane, prawdopodobnie miasto zaproponuje inne
o równej wartości.
- Na osiedlu są parkingi
utrzymywane przez wszystkich
mieszkańców, a powinni na nie
łożyć tylko właściciele samochodów – zaproponował kolejny mówca. Pomysł nie spodobał się większości, podnoszono
iż trudno byłoby rozliczać gości i osoby dysponujące kilkoma samochodami. A ponadto
– większość auta posiada.
Na koniec odbyły się głosowania. Podjęto uchwały zatwierdzające sprawozdania, udzielające absolutorium członkom Zarządu PSM
oraz pozwalające zaciągnąć Zarządowi kredyt w wysokości
2.732. 200 zł na docieplenie
budynków na osiedlach Chrobrego, Śmiałego i Łokietka.
Głosowano także w sprawie podziału nadwyżki bilansowej w
2009 r. na fundusze remontowe osiedli i centralny fundusz
remontowy. (maja)

Os. Bolesława Śmiałego

Opłaty jednak od metra kwadratowego
Dokończenie ze strony 3

nia w nich sporej liczby osób
wystąpił z rewolucyjnym pomysłem naliczania wszelkich
opłat nie w przeliczeniu na
metry kwadratowe, lecz za
każde mieszkanie taką samą
kwotę. Michał Tokłowicz, wiceprezes PSM wyjaśnił, że
formalnie władze spółdzielni
mogłyby przyjąć taką formę
naliczania opłat, jednak czy
byłaby ona do zaakceptowa-

nia przez większość spółdzielców? Wszystkie spółdzielnie,
a także zarządcy nieruchomości, stosują jako wskaźnik metry kwadratowe. Jest
to rozwiązanie powszechnie
akceptowane i chyba sprawiedliwe. Trudno bowiem przyjąć, żeby lokator kawalerki płacił tyle samo co posiadacz kilkupokojowego mieszkania.
W odpowiedzi na pytanie

innego dyskutanta M. Tokłowicz powiedział, że spółdzielni nie stać na budowę wielopoziomowych parkingów, choć w przyszłości,
jeśli samochodów nadal będzie przybywać, może to
się okazać konieczne. Tymczasem na poszczególnych
osiedlach administracje dokonują przeglądów ulic oraz
skwerów i wygospodarowują kolejne miejsca postojo-

we. Na Śmiałego „znaleziono” blisko sto takich miejsc
i wkrótce zostaną tam urządzone parkingi.
Po zamknięciu dyskusji
uczestnicy w głosowaniu niemal jednogłośnie zaakceptowali sprawozdania finansowe oraz udzielili absolutorium K. Winiarzowi, prezesowi PSM oraz jego zastępcom
M. Tokłowiczowi i Elżbiecie
Schmidt. (w)
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Os. Władysława Łokietka

Dobry kierownik i kiepskie kontenery

- Głosujemy nad absolutorium dla prezesa i jego zastępców, a dlaczego
nie oceniamy kierownika
i pracowników osiedlowej
administracji? To oni są
na co dzień najbliżej mieszkańców i ich działania mają decydujący wpływ na warunki życia na naszym osiedlu – pytał uczestnik dyskusji na Walnym Zgromadzeniu
PSM, członków mieszkających na Osiedlu Władysława
Łokietka i wnioskował o wyrażanie uznania dla Aleksandra Meyzy, kierownika osiedla. Uczestnicy zebrania jednogłośnie go poparli i gromkimi brawami nagrodzili osobę
związaną z „Łokietkiem” od
jego powstania. Zaangażowaną w jego rozbudowę i organizację wielu imprez sportowych i kulturalnych.
Na położonym nieco z

boku, w pobliżu Żurawińca i Naramowic niewielkim,
bo składającym się z 14 budynków, osiedlu mieszka się
przyjemnie. Zasługa to pięciu pracowników osiedlowej
administracji wspomaganych
przez firmy zewnętrzne oraz
jej dobrej współpracy z radą
osiedla i mieszkańcami. Dzięki niej konsekwentnie prowadzone są docieplenia budynków. - Przebiegają one zgodnie z kolejnością ich oddawania do użytku. Po blokach
12 i 13 przyjdzie kolej na
budynki 5 i 6. Za dwa lata
wszystkie osiedlowe budynki
powinny być docieplone. Nie
oznacza to jednak zmniejszenia remontowych nakładów.
– Musimy wymieniać instalacje wewnętrzne w budynkach i stolarkę, na odnowienie czekają klatki schodowe.
Działania te chcemy łączyć z
wymianą domofonów – mówił A. Meyza.
Udanie przeprowadzono
proces przekształcenia mieszkań lokatorskich w pełną
własność. Elżbieta Schmidt,
wiceprezes PSM, na pytanie mieszkanki zaniepokojonej niedawnymi informacjami medialnymi zapewniła,

że przekazane nabywcom akty notarialne są ważne. Podczas dyskusji mówiono o pożytkach z wprowadzenia strefy zamieszkania oraz monitoringu, który przyczynia się
do poprawy bezpieczeństwa.
Raczej jednak nie będzie mu
sprzyjać decyzja władz poznańskiej policji o likwidacji
działającego od kilku lat na
osiedlu rewiru dzielnicowych.
Argumenty spółdzielców o konieczności jego utrzymania
nie przekonały szefów policji, która kieruje się własnymi regułami.
Dla zmniejszenia parkingowych uciążliwości zdecydowano o „wygospodarowaniu”
kolejnych 70 miejsc dla aut.
Budowane są przy alejkach i
na obrzeżach trawników. Mimo tych działań zaparkować
wciąż nie jest łatwo. Samochodów na osiedlach przybywa, chociaż lokatorów ubywa. Ze statystyk wynika, że
w ubiegłym roku liczba mieszkańców osiedla zmniejszyła
się o 38 osób i wynosi 3.088.
Statystyki nie w pełni są wiarygodne. Sporo mieszkań jest
bowiem wynajmowanych i ich
mieszkańcy nie są odnotowani. Z osiedlowej infrastruk-

tury – parkingów, placów
zabaw a nawet śmietników
chętnie korzystają mieszkańcy pobliskich osiedli deweloperskich.
Nagminne są przypadki
podrzucania śmieci. Jednak
po niedawnych zmianach w
systemie wywozu odpadów
nie ma to wpływu na wysokość opłat, gdyż zostały one
zryczałtowane. Nowe, zgodne
z zarządzeniami władz miasta, kontenery do wywozu
odpadów nie zyskały jednak
uznania mieszkańców. Z uwagi na niewielką pojemność i
ciężkie klapy są trudne w obsłudze oraz utrudniają segregację śmieci. Wypowiedzi lokatorów potwierdzają, że w
systemie gospodarki odpadami w Poznaniu sporo jest do
zrobienia.
Pierwszą turę Walnego Zgromadzenia zakończyły głosowania. Na Osiedlu
Władysława Łokietka udzielono absolutorium prezesowi
PSM Krzysztofowi Winiarzowi i jego zastępcom Michałowi Tokłowiczowi oraz Elżbiecie Schmidt. Przyjęto też
sprawozdanie finansowe oraz
zasady podziały nadwyżki bilansowej. (i)

Os. Władysława Łokietka – II tura

Rada osiedla wybrana
Choć drugą turę Walnego Zgromadzenia członków PSM mieszkających
na Osiedlu Władysława
Łokietka zdominowały wybory do rady osiedla i rady
nadzorczej, to jednak pomiędzy głosowaniami toczyły się ciekawe dyskusje i zgłoszono nawet wniosek o uczczenie bliskiej
rocznicy 600-lecia bitwy
pod Grunwaldem wzniesieniem pomnika Władysława Jagiełły na osiedlu
jego imienia. Na zrealizowanie tej inicjatywy czasu mało,
ale o uczczeniu króla na Piątkowie warto pomyśleć.
Uczestnicy zgromadzenia
zdecydowali, że Rada Osiedla Władysława Łokietka liczyć będzie 6 członków. I tylu też kandydatów stanęło w
wyborcze szranki. Po krótkiej
prezentacji w tajnym głoso-

waniu do Rady Osiedla Władysława Łokietka zostali wybrani: Eugeniusz Bayer, Lech
Idasiak, Rafał Kupś, Barbara
Odroń, Kazimierz Paprocki i
Ewa Porada.
Więcej emocji wywołały
wybory do Rady Nadzorczej
PSM. Głosowano nad kandydaturami zgłoszonymi ze
wszystkich piątkowskich osiedli. Wyniki głosowań na poszczególnych osiedlach zostaną zsumowane i osoby, które
otrzymają najwięcej głosów,
wejdą w skład nowej rady.
Na Łokietka licznie stawili się
kandydaci z innych osiedli.
Ich prezentacje i przedstawiane plany wzbudzały nierzadko kontrowersje. Niektórzy
z nich przedstawiali się jako
specjaliści zarządzania nieruchomościami i rodziło to wątpliwości o prowadzenie przez
nich działalności konkuren-

cyjnej. Jeden z kandydatów,
który zapowiadał zmiany w
statucie, po wykazaniu że
proponowane przez niego zapisy są w nim zawarte oraz
po pojawieniu się wątpliwości co do prawnej możliwości
kandydowania przez niego,
złożył rezygnację z ubiegania
się o mandat.
Zainteresowanie wzbudziło wystąpienie znanego satyryka Juliusza Kubla, który
mówił o swej społecznikowskiej pasji. Jako radny miejski przyczynił się on do uruchomienia linii autobusowej
nr 46 łączącej piątkowskie
osiedla z PST. Zapowiedział
także powstanie na Os. Władysława Łokietka boiska „orlik”. Wszyscy kandydaci opowiadali się za wzmacnianiem
osiedlowej samorządności i
aktywizacją mieszkańców.
Nikt jednak nie miał cudow-

nej recepty na to, jak skłonić
ich do wspólnych przedsięwzięć i aktywnego udziału w
spółdzielczym życiu. W dyskusji nie pominięto też kwestii trudności z parkowaniem
oraz uciążliwości powodowanych przez psy. Na te problemy też nie ma cudownych
rozwiązań.
W wyborach do rady nadzorczej, w której każde osiedle będzie reprezentowane
przez trzech przedstawicieli,
o mandat z Os. Władysława
Łokietka ubiegały się 4 osoby.
Najwięcej głosów otrzymali R.
Kupś, K. Paprocki i E. Porada. Ich kandydatury będą rozpatrywane przez mieszkańców pozostałych osiedli. Pełne wyniki wyborów do Rady
Nadzorczej znane więc będą
dopiero po zsumowaniu wyników głosowań z poszczególnych osiedli Piątkowa. (w)
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Wakacyjny Puchar Poznania - zapisy
Od 3 do 5 lipca rozgrywany będzie, już po
raz szósty, Wakacyjny
Puchar Poznania. Turniej piłki nożnej toczyć
się będzie w czterech

grupach wiekowych: A
(rocznik 1999 i młodsi), B (1996 i młodsi),
C (1993 i młodsi) oraz
D (1990 i młodsi).
Liczba miejsc jest ogra-

niczona, o przyjęciu zgłoszenia decydować będzie
kolejność zgłoszeń, które dokonywać można na
podstawie kuponów zamieszczanych w dzienni-

ku Polska Głos Wielkopolski. Szczegółowe informacje można uzyskać pod
nr tel. 696 036 007 lub
na stronie internetowej
www.sportchrobry.pl

Od wiosny do jesieni na boiskach piłkarskich Piątkowa
W Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w
ostatnich dniach marca
zakończyły się rozgrywki
halowej amatorskiej piłki
nożnej edycji 2009/2010.
Jest to dalszy ciąg historii halowej piłki nożnej, która rozpoczęła się
w 1990 na boiskach w
szkolnych halach sportowych.
Tymczasem miesiąc później rozpoczęły się tegoroczne rozgrywki na boiskach
otwartych. Pierwsi, już 6
kwietnia, wyszli oldboje na
Osiedlu Bolesława Chrobrego, rozgrywając mecze ligowe organizowane przez instruktorów Świetlicy Sportowej z tego osiedla. Na tym
samym boisku odbędą się
rozgrywki ligowe oraz mecze Grand Prix Chrobrego
w czterech kategoriach wiekowych oraz Mistrzostwa
Chrobrego XI edycji. Grać
będą najmłodsi piłkarze z
czterech osiedlowych przedszkoli. Będzie to rewanż za
ubiegłoroczny mikołajkowy
turniej halowy. W pierw-

szych dniach lipca zostanie
rozegrany trzydniowy wakacyjny turniej piłki nożnej
o Puchar Poznania dla dzikich drużyn.
Po wakacyjnej przerwie
nastąpi dalszy ciąg rozgrywek ligowych oldbojów
oraz dorosłych o mistrzostwo Chrobrego XII edycji.
Dla dzieci zaplanowane są
rozgrywki o Jesienny Puchar Chrobrego oraz Międzyszkolny Turniej o Puchar Kierownika Osiedla.
Zorganizowane rozgrywki
na tym osiedlu, na które
zapraszają organizatorzy,
trwać będą do pierwszych
dni listopada.
W drugiej połowie kwietnia po raz dwudziesty rozpoczęły się rozgrywki Piątkowskiej Ligi Piłki Nożnej
na boiskach otwartych, której organizatorem jest Sekcja Sportu i Rekreacji Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Do tegorocznych
piątkowskich ligowych rozgrywek przystąpiło 48 zespołów w trzech kategoriach
wiekowych.

2009/2010 Sokół 89 Poznań.
W dwóch meczach zdobył 6
punktów i strzelił przeciwnikom 13 bramek, tracąc zaledwie 2. Jak ten zespół będzie grał dalej, zobaczymy.
W rozgrywkach piłkarskich
wiele jest bowiem niespodzianek, a meczy dużo do
rozegrania.
Poza rozgrywkami ligowymi w ciągu całego sezonu piłkarskiego Sekcja Sportu PSM organizować będzie
dla wszystkich chcących kopać piłkę na boisku osiedlowym na Sobieskiego, różnego rodzaju turnieje okazjonalne. Po raz ósmy zostanie zorganizowany Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Kierownika Osiedla Bolesława Śmiałego, w którym
grać będą zespoły dziecięcomłodzieżowe. Szkoda tylko,
że taki turniej na tym osiedlu organizuje się raz w roku. Tym bardziej, że popularyzuje on rozgrywane na
Piątkowie ligowe mecze piłki
nożnej w PSM, których nigdy nie jest za dużo.

W grupie B (roczniki
1994-1996) gra 12 drużyn,
w grupie C (roczniki 19911993) – 14 a w najliczniejszej grupie Open (roczniki 1990 i starsi) – 22 drużyny na czele z AC Studio
Sobieski, który w tej grupie staje się monopolistą
wygrywania ligi, nie tylko
na boiskach otwartych, ale
również w rozgrywkach ligi halowej.
W grupie C w większości grają zespoły, które walczyły o tytuł mistrza w rozgrywkach halowych, w których bezapelacyjnie zwyciężył zespół Fasberg Team Sobieski. Nadarza się więc okazja do rewanżu takim zespołom jak Edek Team Sobieski
oraz Wściekłe Wilki OBCh.
Jak zakończy się ta rywalizacja okaże się późną jesienią po zakończeniu rozgrywek. W grupie B, podobnie
jak w grupie C, spotykają się
starzy znajomi. Z dwunastu
zespołów najlepiej rozpoczął
ubiegłoroczny mistrz grupy
na boiskach otwartych, jak
również ligi halowej edycji

Edward Juskowiak

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Piątkowska Liga Piłki Nożnej Tabela po meczach rozegranych 9. 5. 2010 r.
Lp.
Nazwa drużyny
1 UKS 12 BATORY I
2 UKS 12 BATORY IV
3 SOKÓŁ 89 POZNAŃ
4 NAJT KLOP
5 UKS 12 BATORY II
6 AKADEMIA FUTSALU 96
7 FC NOWA WIEŚ
8 ODRZUTOWE KASZTANY
9 SGB PODOLANY
10 UKS 12 BATORY III
11 DA VINCI
12 UKS 12 BATORY V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

GRUPA B
li. mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
2
6 17
4
13
2
6 13
1
12
2
6 13
2
11
3
6
9
4
5
3
6 13
10
3
3
6 10
11
-1
1
3
8
0
8
2
3
8
4
4
2
0
2
7
-5
3
0
6
20 -14
2
0
1
22 -21
3
-2
0
15 -15
2wo

GRUPA C
WŚCIEKŁE WILKI II
3
FASBERG TEAM
3
QŃ POZNAŃ
3
SALOS POZNAŃ
3
BRONX POZNAŃ
3
RO PODOLANY
3
WŚCIEKŁE WILKI I
2
EDEK TEAM
2
NIEPOKONANI TEAM
3
ARKA BATORY
2
MY TU TYLKO SPRZĄTAMY
3

9
9
7
6
6
4
3
3
3
1
1

34
22
8
12
10
4
7
8
13
3
3

6
6
4
7
5
6
6
8
26
9
13

28
16
4
5
5
-2
1
0
-13
-6
-10

12 UKS MIDAS POZNAŃ
13 KKS SOUTH PARK
14 WCP POZNAŃ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
3
2

0
0
-2

2
6
0

8
18
10

-6
-12
-10

GRUPA OPEN
CZERWONE DIABŁY
3
9
AC STUDIO
3
9
BRYGADA POŚCIGOWA
3
9
FC DREWNIAKI
3
9
UKS BATORY
3
6
SGB PODOLANY
3
6
NORTH SIDE I POZNAŃ
2
6
NORTH SIDE II POZNAŃ
2
4
SOBIESKI
2
4
BLUE DEVILS
3
4
PPZM INVICTUS
3
4
OKP ŚMIAŁY
2
3
PI - KO TEAM
2
3
SALOS POZNAŃ
2
3
TALENTY W TEMACIE
3
3
FC LADS
2
0
HOP DAVAY
2
0
DESPERACI
3
0
NDW POZNAŃ
3
0
PRĘŻNE WARCHLACZKI
3
0
AE CARPE DIEM
2
0
BRENDBY
2
0

27
26
11
12
23
18
10
7
7
5
6
8
3
2
10
4
2
3
3
1
3
2

2
4
2
5
8
5
1
2
4
6
10
7
2
4
17
10
9
15
16
17
20
27

25
22
9
7
15
13
9
5
3
-1
-4
1
1
-2
-7
-6
-7
-12
-13
-16
-17
-25

2wo
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XXIII Piątkowski Turniej Brydżowy

Z mistrzami i na dobrych miejscach
W czwartek, 22 kwietnia, w Klubie Brydżowym na
Osiedlu Bolesława Chrobrego odbył się XXIII Piątkowski Turniej Brydżowy. W Turnieju udział wzięli przede
wszystkim mieszkańcy naszej Spółdzielni, wśród których
jest znany brydżysta – arcymistrz brydża sportowego dr Jacek Wędrychowicz. Ponieważ turniej nasz jest turniejem
otwartym, zgłosiły się również inne gwiazdy brydża sportowego:
arcymistrz międzynarodowy (najwyższy tytuł mistrzowski w brydżu sportowym), mistrz Polski - Andrzej Witkowski i arcymistrz
Włodzimierz Kwiatkowski. To spowodowało, że ranga naszego
turnieju wzrosła ale szanse naszych zawodników zmalały.
Taką różnorodność klas sportowych i doświadczenia sportowego staraliśmy się wyrównać odpowiednio zredagowanym regulaminem i podzieleniem klasyfikacji turnieju na turniej otwarty i turniej zamknięty osiedlowy. Dzięki temu nasi klubowi brydżyści mieli okazję zagrania z mistrzami, podpatrzenia ich gry
i nie stracili szansy na zdobycie dobrego miejsca.
Otwarty XXIII Piątkowski Turniej Brydżowy wygrała
para arcymistrzów Włodzimierz Kwiatkowski i Jacek Wędry-

chowicz, drugie miejsce zajęli Emil Małecki i Tadeusz Nawrot
(członkowie naszego Klubu Brydżowego), a trzecie Henryk Duszyński i Bronisław Majdrowicz.
Kolejność w Turnieju Osiedlowym była następująca:
1. Emil Małecki i Tadeusz Nawrot
2. Zbigniew Bober i Ewa Szałajska.
Para mająca w swoim składzie mistrza Polski – Krystyna
Wiela i Andrzej Witkowski – zajęła czwarte miejsce.
Uczestnicy turnieju: zawodnicy, sędziowie i goście – zostali
poczęstowani kawą, napojami, słodyczami, a wszyscy grający w
turnieju brydżyści otrzymali upominki. Pierwsze dwie pary turnieju osiedlowego otrzymały cenne nagrody rzeczowe.
Wszyscy grający brydżyści w XXIII Piątkowskim Turnieju Brydżowym tą drogą dziękują Administracji i Radzie Osiedla Bolesława Chrobrego, a szczególnie przewodniczącej Danucie Lulewicz i kierownikowi Jerzemu Czapczykowi za zorganizowanie tak miłych zawodów i proszą o częstsze organizowanie turniejów.
Wojciech Tatara

XI Mistrzostwa Piątkowa w Koszykówce Ulicznej

STREETBALL CHALLENGE
29 maja na boiskach przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 na Osiedlu Władysława Łokietka rozegrane
zostaną XI Mistrzostwa Piątkowa w Koszykówce Ulicznej
Streetball Challenge. Organizatorami turnieju niezmiennie są:
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5.
Rozgrywki toczyć się będą w następujących kategoriach:
A – chłopcy do 16 lat (ur. w 1994 i młodsi)
B – dziewczęta do 16 lat (ur. w 1994 i młodsze)
C – chłopcy do 19 lat ( ur. w 1991 i młodsi)
D – dziewczęta do 19 lat (ur. w 1991 i młodsze)
E – kategoria OPEN
Zespoły składają się z 4 zawodników (3 grających i rezerwowy). Wpisowe od zespołu wynosi: kat. A, B, C, D – 20 zł, kat.
OPEN – 50 zł. Reprezentacje szkół biorą udział w turnieju bez opłaty startowej. Warunkiem jest karta zgłoszeniowa
z pieczątką szkoły. Zapisy do 26 maja 2010 r.
Harmonogram rozgrywek zostanie wywieszony w holu ZSO
nr 5, Os. Władysława Łokietka 104 w dniu 28 maja 2010 r. oraz
na stronie www.zso5.pl, gdzie można dowiedzieć się szczegółów
uczestnictwa. Dla trzech pierwszych zespołów w każdej kategorii
przewidziano: medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Tel. informacyjny to 502 380 888.
Dla osób chcących kibicować zawodnikom, publikujemy poniżej przepisy gry.
Zasady dotyczące zespołów:
1. Każdy zespół składa się z czterech zawodników (w tym 1 rezerwowy)
2. Wszyscy zawodnicy przed przystąpieniem do gry muszą być
zgłoszeni do głównego organizatora i zarejestrowani.
3. Mecz musi rozpocząć 3 zawodników, ale kończyć może 2 lub
1.
4. Zawodnik lub cały zespół mogą zostać wykluczeni z turnieju
w następujących przypadkach:
•wzięcia udziału w zawodach zawodnika nie zarejestrowanego,
•fałszywego zgłoszenia,
•niesportowego zachowania
•w przypadku udziału zawodnika w dwóch zespołach tej samej kategorii
Zasady dotyczące przeprowadzenia gry:
1. Podrzucenie monety określa, która drużyna rozpocznie grę.
2. Piłka „zmienia posiadanie” po każdym zdobytym koszu i jest
wprowadzana do gry zza linii końcowej. (linia naprzeciwko
kosza)
3. Piłka musi być wycofana za linię 6,25 m, po każdej „zmianie
posiadania” wynikającej z gry np. po przechwyceniu piłki lub

4.
5.
6.
7.
8.

zbiórce w obronie. Zaniechanie tego oznacza automatycznie
stratę piłki.
Piłka musi być dotknięta przez obrońcę zanim „wejdzie” do
gry. Należy wykonać minimum jedno podanie przed rzutem
do kosza.
Po faulu oraz błędach takich jak kroki, aut oraz po wszystkich
innych wykroczeniach powodujących „zmianę posiadania” piłka wprowadzana jest do gry zza linii końcowej.
W przypadku kontuzji, gra może być przerwana na 30 sekund
– po decyzji sędziego.
Nie ma rzutów sędziowskich. W sytuacji, gdy dojdzie do wspólnego trzymania, piłkę przyznaje się drużynie w obronie.
Zmiana zawodnika możliwa jest tylko wtedy, kiedy piłka nie
jest w grze.

Zasady dotyczące zdobywania punktów i rozstrzygnięcia
meczu:
1. Gra toczy się do zdobycia 15 punktów lub trwa 10 minut, w
zależności, co nastąpi wcześniej.
2. Gdy gra kończy się po 10 minutach, wygrywa zespół, który
ma więcej punktów.
3. W przypadku remisu – seria trzech rzutów wolnych – rzuty wolne do pierwszego błędu. Rzuty może wykonać jeden zawodnik.
4. Wszystkie rzuty z wewnątrz półkola ograniczonego linią 6,25
m liczą się jako 1 punkt. Rzuty zza linii 6,25 m liczą się jako 2 punkty.
5. Rozstrzygający głos przy zaliczeniu rzutu jako jedno czy dwupunktowy ma sędzia.
Zasady dotyczące fauli:
1. Faul ogłasza sędzia.
2. Po każdym faulu piłka wprowadzana jest zza linii końcowej.
3. Jeżeli zawodnik jest faulowany w trakcie wykonywania rzutu i
rzut jest celny, to zalicza się zdobyte punkty, a piłka pozostaje
w posiadaniu zespołu faulowanego. Natomiast, jeśli rzut jest
niecelny, poszkodowany wykonuje jeden rzut osobisty i piłka
pozostaje w posiadaniu zespołu poszkodowanego.
4. Rzuty wolne (dwa) mogą być także przyznawane w przypadku brutalnego faulu (tzw. faul umyślny). Rzuty wolne wykonuje poszkodowany. Po drugim rzucie wolnym piłka jest nadal w posiadaniu zespołu faulowanego, który wprowadza ją
zza linii końcowej.
5. Dwa faule umyślne wykluczają zawodnika z dalszej gry w danym meczu. (decyduje sędzia)
6. Zawodnik, który wda się w bójkę, wykluczany jest z turnieju.
7. Absolutnie niedozwolone jest wkładanie piłki do kosza z góry. Zdobyte w ten sposób punkty nie są zaliczane, a zespół
traci piłkę. Ponowne naruszenie tego przepisu wyklucza zawodnika z gry.
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KALENDARIUM PSM
27
1
7
8
10
15
17
24
1

maja
czerwca
czerwca
czerwca
czerwca
czerwca
czerwca
czerwca
lipca

-

zebranie planarne Rady Nadzorczej PSM
Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa RN PSM
dyżur członków Rady Nadzorczej PSM
Komisja Rewizyjna RN PSM
Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN PSM
Komisja Społeczno-Samorządowa RN PSM
Prezydium RN PSM
zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM
Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa RN PSM

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Dopłacili do wymiany sztucznej trawy
ła poszerzona o działalność
inwestycyjną. Następnie
podjęli uchwałę przyjmującą opinię i raport z badania sprawozdania finansowego za 2009 rok. Wszystkie dokumenty pozytywnie
oceniały gospodarkę Zarządu PSM.

tułu wieczystego użytkowania gruntów dla budynków
13A na Osiedlu Bolesława
Chrobrego oraz 13, 14, 15,
16 i 17 na Osiedlu Zygmunta Starego.
Podjęli też uchwały w
sprawie obciążenia nieruchomości PSM służebno-

Członkowie Rady wyrazili też zgodę na dofinansowanie kwotą 37 tysięcy
złotych pierwszej raty kosztów wymiany nawierzchni
boiska ze sztucznej trawy
przy bloku 24 na Osiedlu
Jana III Sobieskiego. Środki te pochodzić będą z centralnego funduszu remontowego PSM.
Następnie, w związku
z wykupieniem gruntów
na własność, zatwierdzili
zmniejszenie opłaty z ty-

ściami na rzecz budynków
4, 13, 14, 15, 16 i 17 na
Osiedlu Zygmunta Starego.
Dla tych samych budynków
podjęli uchwały wyrażające
zgody na nieodpłatne prawo
użytkowania nieruchomości
gruntowych przez dostawców mediów w celu dostawy
i odbioru mediów oraz napraw i modernizacji sieci.
Na koniec Rada wysłuchała informacji o stanie
przygotowań do tegorocznych Dni Piątkowa. (big)

10 osób zalegających
z płaceniem czynszu postanowiono wykluczyć z
członkostwa w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – taka była decyzja Rady Nadzorczej
PSM na posiedzeniu pod
koniec kwietnia. 6 innych osób, które spłaciły swój dług, przywrócono w prawach członka.
Pozytywnym efektem rozpatrywania spraw członkow-

sko-mieszkaniowych przez
Radę było, iż 30 zadłużonych mieszkańców spłaciło
swój dług przed dniem posiedzenia.
Po przyjęciu do wiadomości informacji na temat wyników ekonomicznych PSM za dwa miesiące
tego roku członkowie Rady
wysłuchali informacji przedstawiciela firmy wykonującej lustrację Spółdzielni za
lata 2006-2008, która zosta-

Wizytą w Nenufar Club
Piracki w Kościanie, poszukiwaniem skarbów i
przygód w wiosce Masajów, odwiedzinami w
starożytnej Atlantydzie,
wyprawą tratwą po morzach świata rozpoczną
się półkolonie na Osie-

Półkolonie w KORONIE
dlu Bolesława Śmiałego.
Później także będzie wiele
atrakcji: wykonywanie witrażu, obejrzenie spektaklu
w Zamku, pływalnia w Koziegłowach, film w Cinema
City, planetarium. Będzie

też wycieczka do Stajni Kawalkada, gdzie można zobaczyć „cały” zwierzyniec oraz
do osady traperskiej z psimi zaprzęgami, strusiami i
ogniskiem.
Osiedlowy Klub KORO-

NA z Osiedla Bolesława
Śmiałego zaprasza dzieci na
półkolonie. Organizowane
są dwa wakacyjne turnusy:
pierwszy od 27 do 30 lipca,
drugi od 2 do 6 sierpnia.
Zajęcia odbywać się będą w
godzinach od 8 do 15 od poniedziałku do piątku.
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Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Piątkowskie Centrum Kultury DĄBRÓWKA
zapraszają mieszkańców na DNI PIĄTKOWA

Termin: 19-06-2010 – sobota, godz. 15:00 – 22:30
Miejsce: Boisko sportowe, Os. Jana III Sobieskiego
Orientacyjne czasy trwania prezentacji
Scena
Godz. 15:00 – „Szkoła Ruchu i Tańca”
- taneczne zespoły dziecięce
Godz. 15:30 – „SZAROTKA” chór klubu
Korona
Godz. 16:00 – New Voice - zespół dziecięcy
Godz. 16:15 – SZWAGIER MIETAS
i PRZEBOJE GRAJĄCEJ
SZAFY program muzyczno
kabaretowy
Godz. 17:00 – III Konkurs Gwary
Poznańskiej
Godz. 17:45 – Nagroda Piątkowianin
Na Piątkę
Godz. 18:00 – BEEZEE – taniec i śpiew,
zespół młodzieżowo
- dziecięcy
Godz. 19:00 – OUTSIDER Dżem/Breakout
cover
Godz. 21:00 – KRZYSZTOF KRAWCZYK
– Gwiazda Wieczoru

Orientacyjne czasy trwania prezentacji
Plener
Godz. 15:00 – 19:00 – Familijny blok programowy
dla rodziców, dzieci i młodzieży:
- ZABAWY TEATRALNE:
16.00 – scenki pantomimiczne,
15.00 – ubieranie kostiumów, teatralnych (dla dzieci
i dorosłych - możliwość zdjęć),
16.00 – „malowanie na ścianie” - dla dzieci i młodzieży,
malowanie fragmentów (dekoracji teatralnych)
przygotowanej „ściany” – wybrany temat np. wakacje,
17.00 – malowanie i przygotowywanie masek teatralnych,
18.30 – pokaz masek, zdjęcia.
- ZABAWY dla dzieci, młodzieży i dorosłych:
15.00 – malowane platformy do zdjęć w starym stylu,
np. samolot, plaża,
16.00 – malowanie dłońmi - dla maluchów
16.00 – malowanie twarzy – dzieci i dorośli,
- WIOSKA INDIAŃSKA 15:00 – gry, zabawy, opowieści
indiańskie.

Prowadzenie imprezy: - WIOSKA RYCERSKA – 15:00 – gry, zabawy.
Paweł Wylegała
– Radio ESKA - PREZENTACJE KLUBÓW PIĄTKOWA-stoiska – 15:30 – 17:00

ZAPRASZAMY

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
oraz Piątkowskie Centrum Kultury

Zapraszają dzieci do udziału w letnich półkoloniach 2010r,
Zajęcia odbędą się w terminach:
I turnus – 28. 6 – 2. 7,
II turnus – 5. 7 – 9. 7,
III turnus – 12. 7 – 16. 7,
IV turnus – 19. 7 – 23. 7.
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16
W programie:
Spotkania w P.C.K. Dąbrówka - zajęcia plastyczne, gry i zabawy. Spotkania integracyjne i poznawcze.
Centrum Sztuki Dziecka – Cytadela – Letnie Pogotowie Sztuki.
Seanse filmowe.
Gry i zabawy oferowane przez kompleksy rozrywkowe.
Zajęcia sportowe - wyjście na basen, boisko sportowe, NIKU – kręgle.
LOK – zajęcia na strzelnicy sportowej.
Wyjazd do ZOO .
Spotkanie z Historią – spotkanie z drużyną wojów.
Fachowa opieka pedagogiczna
Zapisy od 1 czerwca, informacje: Piątkowskie Centrum Kultury „Dąbrówka”,
Os. B. Chrobrego 120, Tel. 61 822 38 33
• Zajęcia mogą ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych i są zróżnicowane w kolejnych turnusach.
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Os. Stefana Batorego

Czekanie na strażników i monitoring
Ponad 2,8 mln zł wydaliśmy w ubiegłym roku na remonty i modernizacje.
Przeznaczyliśmy je między innymi na
wymianę instalacji, malowanie klatek
schodowych, naprawy schodów, drzwi
oraz nawierzchni ulic i placów zabaw.
Działania będziemy kontynuować w tym
roku, między innymi szukamy terenu
na kolejne miejsca parkingowe – wyjaśniał podczas Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
części mieszkających na Os. Stefana Batorego, kierownik administracji Mikołaj
Małasiewicz.
Informacje przedstawione przez niego a także Krzysztofa Winiarza, prezesa PSM, który mówił o ubiegłorocznych
dokonaniach spółdzielni, spotkały się z
ripostą jednego z mieszkańców. – Ja widzę, śledzę i obserwuję – mówił. – Po co
tylu pracowników w administracji? Ile razy zachodzę, to nikogo nie ma. Miała być
restrukturyzacja i oszczędności, a urzędników nadal pełno i opłaty rosną. Kto za
to wszystko płaci? My płacimy!
- Lepiej, żeby kierownik i jego ludzie
pilnowali prac na osiedlu niż mieli siedzieć w biurze – zauważył rzeczowo kolejny dyskutant.
Do poruszonych kwestii odnieśli się
przedstawiciele zarządu PSM. – W osiedlowej administracji zatrudnionych jest
pięć osób, to oznacza że na jednego z

nich statystycznie przypada ponad 40 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Tak dobrego wskaźnika nie ma na
żadnych innych poznańskich osiedlach.
Batory jest więc wzorem, do którego dążymy – dowodził K. Winiarz.
- Narzekania na wzrost różnego rodzaju opłat są zrozumiałe, ale w większości nie zależą one od spółdzielni. Jednak koszty opłat ogrzewania na osiedlu
utrzymujemy od trzech lat na tym samym poziomie, choć jest inflacja i dostawcy podnoszą ceny. Możemy się zastanawiać nad dalszymi oszczędnościami,
choćby poprzez postulowane wyłączanie
ogrzewania na klatkach i pralniach. Jednak, czy wszyscy mieszkańcy tego sobie
życzą? Z pewnością będziemy nadal restrukturyzować administrację oraz racjonalizować wydatki – zapewnił Michał Tokłowicz, wiceprezes PSM.
W wypowiedziach często powracała sprawa poczucia bezpieczeństwa na
osiedlu. Mieszkańcy mówili o licznych

przypadkach chuligańskich zachowań i
wandalizmu, wskazywali miejsca które
lepiej omijać, i dopytywali się, dlaczego
tak rzadko widać między blokami patrole strażników miejskich.
- W referacie Piątkowo pracuje 24
strażników. Ich zadaniem jest pilnowanie bezpieczeństwa nie tylko na spółdzielczych osiedlach, ale na całym obszarze rozciągającym się od ul. Obornickiej
do Warty i od Lechickiej do północnych
granic Poznania. Teren rozległy, a ludzi
mało. Staramy się jednak jak najczęściej
być na osiedlach, regularnie odwiedzamy
szkoły i reagujemy na wszelkie sygnały
mieszkańców – wyjaśnił kierownik piątkowskiego referatu Straży Miejskiej.
Nadzieje na poprawę bezpieczeństwa
związane są z monitoringiem. Przygotowania do jego uruchomienia są zaawansowane i do końca roku prawdopodobnie osiedle obejmie system monitoringu,
który jest włączony już w miejską sieć
monitorowania.
Po dyskusji uczestnicy przystąpili do
głosowania nad uchwałami zatwierdzającymi sprawozdania finansowe i zasady
podziału nadwyżki bilansowej. Uchwały przyjęte zostały bez zastrzeżeń. Także jednogłośnie udzielono absolutorium
członkom zarządu PSM – K. Winiarzowi, M. Tokłowiczowi i Elżbiecie Schmidt.
(wist)

Os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego

Myjnia sfinansuje boisko dla dzieci

54 mieszkania lokatorskie z
Osiedla Władysława Jagiełły i 2
mieszkania z Osiedla Zygmunta
Starego uzyskały w ubiegłym roku
status pełnej własności w wyniku
przekształcenia prawa do mieszkania. W całej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej takich przekształceń
dokonano w ubiegłym roku 2446 –
referował prezes Krzysztof Winiarz.
Działalność inwestycyjna spółdzielni
w ubiegłym roku została zakończona, bo brak nowych gruntów. Nowe
na razie nie będą kupowane, bo środki angażowane są w wykupy od miasta gruntów będących w wieczystym
użytkowaniu.

W ubiegłym roku osiedle powiększyło się o blok nr 29 na Osiedlu
Władysława Jagiełły – poinformował kierownik Zbigniew Francuzowicz. Tam też przeniosła się administracja, klubu seniora jednak nie
będzie, wybrano bowiem komercyjny
wynajem lokalu. Otwarto za to świetlicę młodzieżową na Osiedlu Zygmunta Starego. Na Jagiełły zameldowane są 2253 osoby, na Zygmunta
Starego – 1183. Ich bezpieczeństwa
strzeże pierwszy na Piątkowie system monitoringu. W ubiegłym roku
firma Cerber za jego pomocą zarejestrowała 170 kryminalnych zdarzeń.
W niektórych przypadkach interweniowano, innym zdarzeniom udało
się zapobiec. Naprzeciwko bloku nr
1 na Jagiełły deweloper chce wybudować blok z 300 mieszkaniami. Na
razie oprotestowano inwestycję, ale
być może w przyszłości trzeba się
będzie odgrodzić od przyszłych sąsiadów.
Odwołanie wykluczonego przez Radę Nadzorczą PSM mieszkańca Osiedla Bolesława Chrobrego członkowie
spółdzielni postanowili oddalić. O je-

go losie zadecyduje jednak podsumowanie głosów z wszystkich osiedli, co
nastąpi po zakończeniu Walnego.
Zainteresowanie
mieszkańców
wzbudziła sprawa gruntów naprzeciw
bloku 29 na Jagiełły. Juliusz Kubel,
przewodniczący rady osiedla, powiedział, że prowadziła ona konsultacje
wśród mieszkańców i otrzymała blisko 300 odpowiedzi. Powstanie tam
myjnia, która ma sfinansować budowę
boiska dla dzieci, został już rozstrzygnięty przetarg.
Inna mieszkanka zainteresowana była zbieranymi przez spółdzielnię opłatami za wodę opadową, które na razie nie są przekazywane miastu, bo zapadł pozytywny dla spółdzielni mieszkaniowych wyrok w tej sprawie. Okazuje się, że nie jest to duża
kwota, w całej spółdzielni około 5 tysięcy złotych. Gdyby sąd drugiej instancji utrzymał wyrok, kwota zostanie rozliczona w czynszu. Jeśli nie –
zostanie przekazana Zarządowi Dróg
Miejskich.
Mieszkańcy niemal jednogłośnie
udzielili absolutorium członkom Zarządu PSM. (big)
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Wśród laureatów uczniowie piątkowskich szkół

Czwarte „Młode Pióra” w Dąbrówce
Już po raz czwarty w Piątkowskim Centrum Kultury Dąbrówka
Klub Literacki przeprowadził konkurs „Młode Pióra” dla uczniów
szkół średnich.
Jury w składzie: dr Stanisław
Szwarc (poeta, członek STAL w Krakowie), Jerzy Grupiński (poeta, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich)
i Barbara Lempka (dziennikarka) postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia w dziedzinie poezji, prozy i wydawnictw szkolnych.
Wśród nadesłanych wierszy:
I nagrodę przyznano Mateuszowi
Ślączka, uczniowi klasy 3D X Liceum
Ogólnokształcącego im. Przemysła Os.
Rzeczpospolitej. Opieka art. Urszula
Nowak – Młodzieżowy Dom Kultury nr
2 w Poznaniu ul. Za Cytadelą 121.
II nagrodę otrzymała Lidia Karbowska, uczennica klasy II Gimnazjum w Koziegłowach (ul. Piaskowa 15).
Opieka art. Ewa Gajowiecka – Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu
ul. Droga Dębińska 21.
Dwie równorzędnie III nagrody
– Natalia Iskierka, uczennica 3 klasy
Gimnazjum nr 12 w Poznaniu Os. Stefana Batorego 101, opieka art. prof. Elżbieta Kokot, Karolina Kujawa, uczennica 3 klasy liceum, opieka art. Ewa Gajowiecka z Młodzieżowego Domu Kultury przy Drodze Dębińskiej.
Jury postanowiło wyróżnić: Zuzannę Bestrzyńską, uczennicę 3 klasy Dwujęzycznego Gimnazjum Polsko
– Angielskiego w Poznaniu ul. Piwna 1
(opieka art. Ewa Gajowiecka z Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy Drodze Dębińskiej) za wiersz pod tytułem
„Ogłoszenie”, oraz Annę Łuniewicz,
klasa 2c Gimnazjum nr 11, Os. Bolesława Chrobrego 107 w Poznaniu (nauczyciel Ludmiła Śliwieńska), za wiersz
„Upomnienie”
Wiersze laureatów prezentowały
wysoki poziom, zaskakiwały oryginalnym spojrzeniem na świat. Duża wrażliwość, ta cecha młodości, często mija
w wieku dojrzałym. Warto pisać i czytać wiersze właśnie w tym okresie, kiedy kształtuje się osobowość. Oto jeden

z nagrodzonych wierszy laureata Mateusza Ślączki
Bilet MPK
Dałaś mi bilet tramwajowy
ze śmiechem mówiąc,
że prezentów się nie oddaje.
Bilet schludny, w kieszeni trzymam
nietknięty.
Czysty, skrzętnie schowany;
tylko dla mnie
I choć starczy tylko
na piętnaście minut jazdy,
jak dzieci w nocnym
zapomnieniu
będziemy go odbijać wiele razy
Na konkurs nadesłano także opowiadania, prozę w formie listu do przyjaciółki, felietony.
I nagrodę w dziedzinie prozy
otrzymała Anna Łuniewicz, klasa 2c
Gimnazjum nr 11, Os. Bolesława Chrobrego 107 w Poznaniu (nauczyciel Ludmiła Śliwieńska) za dwa opowiadania:
„To wszystko przez te cholerne jabłko!”
i „Muzyka świata”.
W opowiadaniu „To wszystko przez
to cholerne jabłko!” laureatka zastanawia się, co by było „gdyby Ewa go nie
zjadła”; „No jasne, nie byłoby dobra,
możliwości zdobywania wiedzy, tych
wszystkich pozornie dobrych rzeczy,
które jednak uszczęśliwiają. Nie byłoby miłości, życzliwości, przyjaźni. Nie
byłoby nam miło ich się wyrzec, ale
przecież jednocześnie pozbylibyśmy się
też zła, nienawiści, sadyzmu, rasizmu.
Dobro i zło są sobie kompletnie przeciwne, ale nie mogą istnieć bez siebie
nawzajem. (...)”
II nagrodę jury przyznało Zofii Janickiej, uczennicy 3 klasy Publicznego Gimnazjum Salezjańskiego
(opieka Artystyczna Ewa Gajowiecka
z MDK nr 1), za opowiadanie „Z zamkniętymi oczami”.
Dwie III równorzędne nagrody
otrzymali: Artur Szafrański z klasy
pierwszej Gimnazjum nr 11 na Os. Bolesława Chrobrego 107 (nauczyciel Da-

nuta Fligier) za opowiadanie „Romeo
vs Skąpiec (czyli gimnazjalny postmodernizm)” oraz Izabela Urszula Palińska z Gimnazjum nr 12 (dyr. Elżbieta Kokot) za opowiadanie „Historia
krew w żyłach mrożąca”.
Opowiadanie Artura Szafrańskiego zaskakuje fantazją. Pojawiają się w
nim Romeo, Harpagon, chłopcy z Placu Broni z Nemeczkiem, arabski terrorysta, afrykański szaman i pan Zenek ochroniarz z Plazy, bo tam toczy
się akcja.
Jury postanowiło wyróżnić:
Agatę Wiśniewską, klasa 1 Liceum
Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny ul. Garbary 24 Poznań (opieka art.
Ewa Gajowiecka MDK przy Drodze Dębińskiej), za „Erotyk”, oraz Kaję Wójtowicz, klasa 1 Gimnazjum nr 11 Os.
B. Chrobrego 107 Poznań (nauczyciel
Ludmiła Śliwieńska), za opowiadanie
„Splin czyli historia misia”.
Na konkurs nadesłano także biuletyny i gazetki szkolne
I nagrodę otrzymał „TEXT” – zespół redakcyjny dwumiesięcznika klubu młodego dziennikarza przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Poznaniu
ul. Droga Dębińska 21 (opieka Marlena Kompowska).
II nagroda przypadła miesięcznikowi „Nasza 12” – zespół redakcyjny Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia w Poznaniu na Osiedlu Stefana Batorego (opiekunka gazetki Łucja
Świderska). Obie gazety prezentowały
wysoki poziom, zamieszczają ciekawe,
dobrze napisane teksty, są starannie
redagowane.
Jury postanowiło wyróżnić „Wózek” – miesięcznik wychowanków
Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
(opiekun prof. Sylwester Warański).
Wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów odbyło się 27 kwietnia w Sali
Karminowej Dąbrówki. Jury, gratulując
laureatom, podkreśliło wysoki poziom
nadesłanych prac i doceniło wkład pracy
nauczycieli i opiekunów młodzieży.

BL

Zapraszają 60-latków
Stowarzyszenie ETAP
zaprasza
mieszkańców
Osiedla Jana III Sobieskiego, którzy ukończyli 60 lat
do uczestnictwa w bezpłatnym 2-miesięcznym kursie
komputerowym. W programie m.in. nauka podstawowej obsługi komputera, ko-

rzystania z internetu, poczty internetowej. Dla uczestników przewidziano poczęstunek. Kursy prowadzone
będą od maja do końca roku we wtorki i czwartki w
godz. 14-17.
Dla sześćdziesięciolatków + uruchomiony został

punkt informacyjno-doradczy. We wtorki w godz. 14-17
skorzystać można z porady
z zakresu opieki medycznej,
a w czwartki od 14 do 17
z porad psychologicznych.
Dodatkowo raz w miesiącu
– dyżur prawnika. Wszyst-

kie porady będą udzielane
bezpłatnie.
ETAP zaprasza do Szkoły Podstawowej nr 15 (wejście z tyłu szkoły) na Sobieskiego. Telefon kontaktowy
61 823 45 02, www.etap.org.
pl, mail: etap@etap.org.pl
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Prosto z miasta

Cudowny majster Lech
No to mamy wreszcie
prawdziwy sukces. Lech sięgnął po zapowiadany od lat
mistrzowski tytuł w krajowych rozgrywkach piłkarskich. Nastąpiło to trochę
niespodzianie i chyba tylko
dzięki cudownej interwencji. Gdy już najwierniejsi fani kolejorza zaczynali wątpić, bóg obudził się w 92
minucie meczów w Chorzowie i Krakowie i sprawił, że
padły tam długo oczekiwane bramki. Bez jego wsparcia (no i chyba niewielkiej
pomocy sędziów) znów nic
by nie wyszło ze wspaniałych planów. Zdobycie mistrzostwa przez samych piłkarzy zdawało się bowiem
przerastać ich możliwości.
Tym bardziej należy więc
docenić przychylność niebios dla poznaniaków. Jest
ona wprost nieodzowna w
dalszych piłkarskich bojach
„majstra Lecha” na arenie
międzynarodowej. Trudno
bowiem oczekiwać, że bez

niej drużyna, z której ubędą jeszcze najlepsi zawodnicy, poradzi sobie z zespołami bardziej wierzącymi w
swe umiejętności niż w cudowne moce.
Mamy mistrza, mecze
euro i prawie nowy-stary stadion, cóż nam więc
jeszcze do szczęścia potrzeba? Acha, musimy jeszcze
dojechać na stadion. No,
z tym może być już nieco trudniej. Z niewyjaśnionych do końca powodów budowa nowoczesnych arterii
komunikacyjnych w Poznaniu, zwłaszcza na jego zachodnich obrzeżach, przebiega znacznie gorzej niż
budowa mistrzowskiej drużyny. Na dodatek przesuwane są terminy przebudowy poznańskiego dworca
głównego. W mediach zaprezentowano piękne wizje
nowoczesnego obiektu i zaraz pojawiły się problemy i
sugestie, że przedsięwzięcie

trzeba będzie przełożyć na
później. Zapewne na święty-nigdy. Jestem przekonany, że przebudowa dworca
i zagospodarowanie tzw.
wolnych torów nie powiedzie się bez cudownej interwencji sił nadprzyrodzonych. O tej inwestycji mówi
się bowiem w Poznaniu od
kilkudziesięciu lat i nigdy
z tego gadania i przedstawiania kolejnych projektów
nic nie wynikło. Dlaczego
teraz ma być inaczej?
Ciekawe, co też wyniknie z planów wydłużenia
PST do Dworca Zachodniego. Pomysł jest tak stary jak sama „pestka”. Jego urzeczywistnienie to jednak ciągle pobożne życzenie. Podobnie jak budowa
III ramy komunikacyjnej,
zachodniej obwodnicy miasta i paru innych obiektów.
Może jednak wreszcie teraz
- z boską pomocą - spełnią

się marzenia projektantów
oraz tysięcy podróżnych.
Jest ona konieczna także przy budowie poznańskiej spalarni i tworzeniu
systemu zagospodarowania
odpadów. Śmieci produkujemy już tyle, co przyzwoicie
rozwinięty kraj europejski,
natomiast radzimy sobie z
nimi gorzej niż państwa
trzeciego świata. Spalarnia
i system ich przetwarzania
są naszą ostatnią szansą,
że nie zginiemy w Poznaniu pod ich nawałem. W
przygotowanie tej wielkiej
i ważnej inwestycji zaangażowane są władze miasta, nawet Unia Europejska obiecała pomoc. Ale
czy to wystarczy? Obawiam
się, że bez „ręki boga”, która zadziała w decydującym
momencie, niewiele z tego
będzie. Bez cudów bowiem
w Poznaniu chyba niczego
nie zbudowano.
WIST

Królowie „piątkowscy” w datach i faktach

Władysław II Jagiełło: zwycięski neofita
ok. 1362 - urodził się Jagiełło, syn Olgierda i jego drugiej żony Julianny (córki
księcia twerskiego Aleksandra), wnuk Gedymina
maj 1377 - Jagiełło wielkim
księciem litewskim
1381 – 1382 - walka o władzę na Litwie
14 sierpnia 1385 - ugoda w
Krewie
11 stycznia 1386 - wybór Jagiełły na króla Polski
15 lutego 1386 - chrzest Jagiełły w obrządku katolickim, przyjęcie przezeń
imienia Władysław; 18 lutego – ślub z Jadwigą Andegaweńską
4 marca 1386 - Koronacja
Władysława Jagiełły na
króla Polski
17 lipca 1399 - śmierć królowej Jadwigi Andegaweńskiej
1406 - król ufundował kościół Bożego Ciała w Poznaniu

1409 – 1411 - wielka wojna
z Zakonem Krzyżackim,
15 lipca 1410 r. – bitwa
pod Grunwaldem; 1 lutego
1411 – pokój toruński
2 października 1413 - unia
w Horodle między Polską
i Litwą
2 maja 1417 - ślub Władysława Jagiełły z Elżbietą
Granowską
12 maja 1420 - śmierć królowej Elżbiety
7 lutego 1422 - ślub Władysława Jagiełły z Zofią
Holszańską
31 października 1424 - narodziny następcy tronu,
Władysława (późniejszego Warneńczyka)
27 września 1422 - pokój
melneński z Krzyżakami
1 czerwca 1434 - zgon króla w Gródku Jagiellońskim.
Władysław Jagiełło był
monarchą, którego dziś ko-

jarzy się przede wszystkim
z bitwą grunwaldzką i z romantycznymi okolicznościami ożenku z Jadwigą Andegaweńską. Panuje przekonanie, że „wżenił się” w tron
polski, ucywilizowany przez
młodą małżonkę. Tymczasem,
wbrew rozpowszechnionej legendzie, Jagiełło przed ślubem z Jadwigą nie był poganinem; wkrótce po urodzeniu
był ochrzczony przez swoją matkę, w obrządku prawosławnym. W 1386 roku jedynie ponowił chrzest, w obrządku katolickim. Kolejne ożenki
po śmierci Jadwigi też rozwinęły liczne anegdoty i legendę
tego władcy.
Nieustanne konflikty, będące udziałem władców owego czasu, nie ominęły i Władysława Jagiełły. Król wojował
ze swymi krewnymi, kuzyna
Witolda nie wyłączając, prowadził wojny z innymi sąsiadami, ale szczególnie utrwa-

liły się lata 1409 – 1411 – ze
zwycięstwem grunwaldzkim,
niestety, niewykorzystanym
politycznie.
Bardzo często bywał król
też w Poznaniu. Przed każdą większą wyprawą wojenną
odwiedzał ufundowany przez
siebie kościół Bożego Ciała,
to w Wielkopolsce narodziły się okoliczności powstania
powiedzenia o tym, że należy
zapalić Panu Bogu świeczkę
– ale i diabłu ogarek. Był tu
oceniany bardzo życzliwie, z
sympatią. Nie unikał kontaktu
z Wielkopolską też syn Jagiełły, Władysław, który w roku
swej tragicznej śmierci, 1444,
zdążył jeszcze nadać prawa
miejskie Chwaliszewu.
Nie od rzeczy będzie podkreślić, że Władysław II Jagiełło był najdłużej panującym władcą Polski: zasiadał
na tronie ponad 48 lat.
Marek Rezler
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Zabawa na zdrowej
ziemi

Rozwijalnia potencjału osobistego

Jesteś biedny
czy bogaty?
Dziś przyjrzymy się następnej sferze z koła równowagi:
finansom. To kolejny ważny obszar w naszym życiu. Ostatnio przyglądaliśmy się pracy i karierze, a finanse są często
z tym ściśle związane, gdyż za naszą pracę zawodową jesteśmy wynagradzani finansowo.
Tu pojawia się kilka pytań, które warto sobie zadać, by
móc określić swój stopień zadowolenia i satysfakcji w tej
sferze na naszym kole. Po pierwsze: Jak długo mógłbyś/
mogłabyś żyć ze swoich pieniędzy, gdybyś od dzisiaj już nic
więcej nie zarobił/a? Chodzi o pokrycie wszystkich swoich
comiesięcznych wydatków: rachunków, zakupów, przyjemności. Tydzień? Miesiąc? Pół roku? Rok? Kilka lat? Jeśli minimum pół roku, to gratuluję! Należysz do niewielkiego odsetka ludzi, którzy zbudowali tzw. osłonę finansową, która
wynosi od 6 do 12 miesięcznych wydatków. Taka osłona
sprawia, że po utracie pracy mamy czas na spokojne szukanie kolejnego etatu.
Innym ważnym pojęciem w planowaniu finansowym jest
tzw. bezpieczeństwo finansowe, które wynosi 150 naszych
miesięcznych wydatków. A to, do czego warto dążyć, to wolność finansowa, która jest równoznaczna ze 150-krotnością
ceny naszych marzeń:) Posiadając taki kapitał jesteśmy wtedy rentierami, którzy żyją z odsetek swego kapitału. Ciekawa perspektywa, nieprawdaż?
Czy wiesz, jaka jest różnica pomiędzy człowiekiem bogatym a biednym? Mam na myśli różnice mentalne, a nie w
posiadaniu kapitału, gdyż człowiek bogaty mentalnie, nawet jak w danej chwili posiada niewielki kapitał, to go pomnoży, natomiast człowiek biedny z zasobną kasą szybko
ją roztrwoni. Więc czym różni się bogaty od biednego? Ano
tym, że bogaty, to, co zarobi inwestuje, a z zysków kupuje
sobie rzeczy (lepszy samochód, dom, wycieczki), a biedny –
wszystko co zarobi, wydaje na owe zabawki, nic nie oszczędzając i inwestując.
Owe różnice z jednej strony związane są z naszymi nawykami, a z drugiej, a nawet przede wszystkim z naszymi
przekonaniami na temat pieniędzy czy bogactwa i bogatych.
Jakimi? O tym i jeszcze kilku ważnych zasadach związanych
z finansową stroną życia w kolejnym artykule.
Nina Olszewska
Centrum Rozwoju Potencjału Osobistego Harmonia
www.centrumharmonia.pl

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

22 kwietnia 2010 roku w Szkole Podstawowej nr 34 na Osiedlu Bolesława Śmiałego w Poznaniu odbyło się połączone z wystawą plakatów
przedstawienie poświęcone Dniu Ziemi.
Dzieci z klas II i III pod kierunkiem pań Agnieszki Borowczak i
Izabeli Mikołajczak przedstawiły „zdrową ziemię we wszechświecie”.
Wszystko zakończyło się występem dwóch szkolnych zespołów tanecznych
i wspólną zabawą wszystkich uczniów. (emzetka)

Gabinet weterynaryjny

www.psm.poznan.pl

Os. B. Śmiałego, ul. Wachowiaka 10
825 55 61
Czynny codziennie
w godz. 9 - 19
soboty 14 - 17
niedziele 15 - 17

8 VI 2010 o godz. 18 (wtorek) „Ponad codzienność” spotkanie z Anną
Landzwójczak, posłowie – Dorota Surdyk. Dr Andrzej Urbański – wydawnictwo „Labiryntus” oraz autorzy portalu piszmy.pl
15 VI 2010 o godz. 18 (wtorek) Wieczór autorski członka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich – Andrzeja Sikorskiego. W części drugiej spotkania – prezentacja uczestników almanachu „Świat młodych poetów” oraz
książki Katarzyny Jeziółkowskiej – „Jeśli nie Bóg...”.
Wszystkie spotkania w sali karminowej „Dąbrówki” (parter), we wtorki.
Wstęp wolny. Imprezy prowadzi Jerzy Grupiński.

„Echo Piątkowa”
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna
Zapraszamy do reklamy

Tel. 822 78 57, 0 601 56 87 32
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SPIJA
NEKTAR

NAJWAŻNIEJSZE W
SPÓŁDZIELNI

KOBIECY
GŁOS

Z SAMOTRAKI
ZNISZCZENIE

SZTUKA

DOM
ESKIMOSA

DYSTANS
DO
ŻYCIA

CHOROBA
LUB
PAŃSTWO

15

12

SZKODLIWY
BEZKRĘGOWIEC

Wygrał
z Echem

RYBA
MORSKA

16
PIES ALI

4

10
MOŻE BYĆ
BOŻY

MORICONE

13
ZAWOŁANIE
KUKUŁKI

18

OCEANICZNA
FALA

3

GŁÓWNA
TĘTNICA

TYTUŁOWA
POSTAĆ
Z OPERY

UMOWA

MA JĄ RYBA

POTOCZNIE
NAZWA
TEATRU
ÓSMEGO
DNIA

W ŚRODKU
OKA

HUMORKI
- Dokąd biegniesz? – pyta
przyjaciółka.
- Na wystawę.
- A kto ciebie zechce oglądać?

6

365 DNI
ZIMĄ
NA WODZIE

W OPERZE

Z TYŁU

PRZEWODNIK
DUCHOWY

O CHŁOPAKU

7

8

DOKUMENT
LUB NAGI

WAŻNY
W
KARIERZE
ZAWODOWEJ

14

BYŁY

17
2
ŚPI NA
GWOŹDZIACH

DŹWIĘK
GAMY

5

1

- Jasiu, powiedz nam, co
trzeba zrobić, by uzyskać
rozgrzeszenie? – pyta
ksiądz na religii.
- Trzeba zgrzeszyć.
Krzyżówka nr 6

DAJ...
LUB
DŹWIĘK
GAMY

PTAK

Hasło krzyżówki z numeru 5 brzmiało: „Idzie
ku latu”. Nagrodę książkową otrzymuje Jerzy Ratajczak z Os. Stefana Batorego 82.
Książkę można odebrać
w redakcji (pok. 81) w
czwartki w godz. 16.3017. Rozwiązanie dzisiejszej
krzyżówki, wystarczy hasło, prosimy przesyłać na
adres redakcji „Echa Piątkowa”: 60-681 Poznań, Os.
B. Chrobrego 117.

1 2 3 4 5

KOMITET
CENTRALNY

11

6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18

EUROPEJSKA

9

Gwiazdy mówią... po naszymu
Wiara ino wew te gwiazdy szpycuje, kalafy zadziyro jak kejter do księżyca abo w cajtungi je ciyngiem wtyko. Nasze „Echo” tyż gorsze nie
może być i swój horoskop musi mieć leżeć na zadniej stronie. Blubry o przyszłości im barzy tajemnicze, tym prawdziwsze, dlatego podajemy je po
naszymu. Jeśli ktoś nie rozumie, niech mu gzuby abo jaki wuja objaśni.
BARAN (21.03 - 20.04). Lofrowanie po ciepłych krajach i bachanie się wew gorącej chlabrze bardzo ci ploży, ale zaś uważaj co blubrasz z wiarą za granicą, by se jakiej poruty nie narobić.
BYK (21.04 - 21.05). Bez to ciągłe latanie z kwitami po urzędach
nerwy ino tracisz i całkiem trudno z tobą wytrzymać. Daj se więcej
luzu na wiosnę i przestań cięgiem bręczeć na famułę.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Przestań się już boczyć na kumpli.
To są fest szportowne szczuny i można będzie z nimi wywinąć jakiegoś
fifa lub uzorgować trochę bejmów, ino tak się nie staluj.
RAK (22.06 - 22.07). Jeszcze nie pora na urlopowe rozmymłanie i nygusowanie. Zamiast glapić się na mele i wyczekiwać uśmiechu
losu, zabierz się fest do roboty a sukcesy wnet same skapną.
LEW (23.07 - 22.08). Wiosenny wygib za miasto z famułą, szczunami i kejtrem będzie całkiem udany. Fundnij im jakie słodkie abo zabierz na zakupy i lajsnij jakie nowe jupki.
PANNA (23.08 - 22.09). Nie warto szporać podczas wakacyjnych
wojaży, zwłaszcza że uda się zapoznać trochę ciekawej wiary. Ale zaś
przed obcymi kalafy nie rozdziawiaj i za wiela się nie staluj.

WAGA (23.09 - 22.10). Nygusowanie wew ciepłe dni bardzo ci
ploży. Lepiej jednak weź się chybko za porzundki, wyćpnij stare klunkry oraz poustawiaj w chałupie klamoty i famułę jak trza.
SKORPION (23.10 - 22.11). Tego co uzorgowałeś w kabzie wystarczy na lofrowanie bez lato po zagranicznych rajzach. Ale zaś bejmami nie szastaj ani nie bądź frechowny, bo ino wew kalafę zarobisz.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Z wielkim szwungiem musisz zabiegać o swoje. Jesteś szportowny szczun, masz trochę fifnych pomysłów i jak się akuratnie przyłożysz do roboty, to sporo bejmów nagłabiesz do kabzy.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Bez to rozmymłanie, ciagłe bręczenie i nygusowanie napytasz sobie ino biedy. Ale zaś bierz się do roboty. Stara wiara cię usłucha i kabza wnet będzie pełna.
WODNIK (21.01 - 20.02). Wew chałupie i na działce czekają cię
wielkie porzundki. Będzie to wymagało ciężkiej chapaniny i wysupłania bejmów. Ino bacz, byś się nie oberwał przy robocie.
RYBY (21.02 - 20.03). Zamiast bręczeć na pogodę i nadmiar roboty, pomyśl o wygibie za miasto ze starą wiarą. Będzie można poblubrać do woli, podylać oraz golnąć zdziebko berbeluchy.

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, Os. B. Chrobrego 117, pokój 81, e-mail: echopiatkowa@o2.pl. Dyżur
red. czwartki 16.30 - 17.00. Druk: Drukarnia Colgraf. Nakład 3000 egz.
Przedruk z Echa Piątkowa dozwolony wyłącznie z podaniem źródła. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do opracowania
redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów.
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11 maja uczniowie
dziennikarskiej klasy I A
z Liceum Ogólnokształcącego nr XXIV na Osiedlu Władysława Łokietka w Poznaniu udali się
z wizytą do Wingoradzkiej Telewizji Kablowej.
Na początku odbyło się
spotkanie z redaktor naczelną telewizji – Iwoną
Marędziak. Przekazała informacje na temat trudnej, chociaż ciekawej pracy dziennikarza. Mówiła
także o dalszych planach
telewizji i poinformowała
uczniów, czym zajmuje się
obecnie TVK i jaki ma zasięg. Następnie poprosiła
przyszłych dziennikarzy o
napisanie trzech pytań, któ-

Oko w oko z kamerą

re – jak się później okazało
– posłużyły do przeprowadzenia sondy ulicznej.
Po pewnym czasie zostaliśmy poproszeni do studia, w którym właśnie trwały prace przygotowawcze
do wyemitowania kolejnego programu „Okiem Kamery”. Niespodziewanie
uczniowie stali się nie tylko obserwatorami, ale i
uczestnikami tego programu. Pani Redaktor zapytała, czy są chętni do prowadzenia programu. Zgłosiło się kilka osób, ale jeszcze nie wiedziały, co tak

naprawdę je czeka. Kiedy
przyszedł odpowiedni moment, zostały poproszone
przed kamerę. Wtedy zaczęły się prawdziwe emocje.
Dziennikarka zapytała,
jakie cechy powinien mieć
i jakim człowiekiem powinien być dziennikarz. Odpowiedzi były różne: powinien
być otwarty, prawdomówny,
uczciwy itp. Po pierwszym
spotkaniu z kamerą uczniowie przeprowadzili sondę
wśród koleżanek i kolegów
w oparciu o pytania, które
wcześniej napisali. To zadanie również nie było łatwe,
ponieważ jedni się wstydzili, inni nie wiedzieli, co powiedzieć. Po pewnym czasie przeszli do małego pokoju, w którym na komputerze pokazano występy
uczniów.
Pani redaktor podziękowała za spotkanie, uczniowie również byli wdzięczni
za przekazane informacje.
Nauczyli się, jak prezentować się przed kamerą,
jak formułować pytania i
przedstawiać przygotowany materiał. Byli pod dużym wrażeniem, ponieważ
mogli z bliska zobaczyć
pracę w telewizji i poczuć
się jak prawdziwi dziennikarze.
Marta Walska

Zawody o puchar Kierownika Os. Stefana Batorego

Ryby wróciły do wody

Na 9 maja wyznaczono termin kolejnych zawodów wędkarskich Koła 168 „Chrobry” w Poznaniu. Tym razem do
zdobycia był puchar Kierownika Osiedla Stefana
Batorego oraz tytuł „Mistrza Koła”.
O godzinie 5 wyjechaliśmy autokarem w liczbie
45 osób nad kanał „Wojnowicki”. Pogoda nie nastrajała optymistycznie. Wiszące
chmury zwiastowały dalsze

opady. Dla nas taki widok
nie straszny. O godzinie 7
byliśmy na miejscu.
Prezes koła kolega Piotr
Wągrowski powitał uczestników zawodów. Zawodnikom
przedstawił regulamin zawodów. Czas łowienia określono na 4 godziny, na jedną
wędkę i na żywej rybie. W
konkursie udział wzięło 37
zawodników. Po losowaniu
zawodnicy zajęli stanowiska,
oczekując na sygnał rozpoczęcia zawodów. O godzinie
8 padł strzał. Rozpoczęły się
zawody. Pierwsza godzina łowienia upływa bez efektów.
Trafiają się okonki, krąpiki
i krasnopiórki. Po pewnym
czasie ukazuje się oczekiwane słonko. Sytuacja, jeżeli
chodzi o brania, poprawia
się i rybek przybywa. Domi-

nującym gatunkiem są leszcze. Trafia się też linek i
płotka. O godzinie12 koniec
zawodów.
Komisja
sędziowska
przystąpiła do ważenia ryb.
Okazało się, że tak dużej ilości ryb dawno nie złowiono.
Ważenie przebiegało sprawnie i po chwili były już wyniki. A oto kolejność zajętych miejsc:
1. Paweł Lach – 7520
pkt, 2. Sebastian Lach
– 3840 pkt, 3. Mirosław
Kajtek –1640 pkt, 4. Maciej Lenarczyk –1280 pkt,
5. Jacek Różewicz –1240
pkt, 6. Bogdan Gmerek
– 1060 pkt. Różnice między
zawodnikami były duże. Ale
byli i tacy koledzy, którzy nie
złowili ani rybki. Największą
rybą był linek 35 cm.

Rybki trafiły ponownie
do wody. Wynik był ważny jak na każdych zawodach. Ale również na uwagę zasługuje fakt, że zawody odbyły przy dużej frekwencji łowiących i w malowniczej scenerii budzącej
się do życia przyrody. Mistrzom wręczono puchary,
bony oraz dyplomy. Piękna
pogoda sprzyjała też grillowaniu. Posileni zrelaksowani i pełni wrażeń powróciliśmy do domów. (piow)
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Max Start i bilety do kina od Inotela

Z końcem kwietnia
w pakiecie podstawowym oferowanym przez
Inotel pojawił się nowy kanał informacyjny - Telewizja WTK.
Co więcej, teraz każdy
klient otrzymuje 16 dodatkowych kanałów telewizyjnych i ma szan-

sę na zdobycie biletów
do kina.
Telewizyjny pakiet podstawowy oferowany przez
firmę Inotel to 64 programy, w tym m.in. BBC
Knowledge, National Geographic w wersji HD oraz
zupełna nowość - popularny kanał informacyjny

- Telewizja WTK. Z kolei
promocja Max Start wzbogaca ofertę podstawową o
16 dodatkowych kanałów
filmowych, sportowych i
rozrywkowych, jak: Filmbox HD, Fox Life, Comedy Central, Polsat Sport
Extra czy Playboy.
Tymczasem bilety do
kina może zdobyć dosłownie każdy, zarówno obecny klient, jak i osoby niekorzystające z usług Inotela. - Po pierwsze, chcemy
zachęcać klientów, którzy
z różnych powodów wyprowadzają się z mieszkań,
aby polecali naszą ofertę
nowym domownikom. W
przypadku podpisania takiej umowy z nowymi mieszkańcami polecający otrzymuje od nas podwójny bilet
do zrealizowania w Multikinie w poznańskiej Galerii
Malta. Z drugiej strony, poprzez dostępność akcji dla
osób niebędących naszymi
klientami, chcemy promo-

wać i budować pozytywną świadomość marki Inotel na rynku poznańskim mówi Jacek Augustyniak,
szef marketingu firmy Inotel. Promocja potrwa do 1
czerwca.
Dodatkowo, dwa podwójne bilety do Multikina w Galerii Malta
można wygrać odpowiadając na proste pytanie:
- Ile kosztuje Internet 10
Mbit/s w pakiecie oferowanym przez firmę Inotel? Odpowiedzi należy nadsyłać
na adres biuro@inotel.pl do
1 czerwca. Zwycięzcy o wygranej zostaną poinformowani drogą mailową.
Bilety można wykorzystać na dowolnie wybrany
seans w ciągu 3 miesięcy od
otrzymania. Z kolei darmowe pakiety w ramach programu Max Start dostępne
będą przez dwa miesiące od
dnia podpisania umowy. Ta
promocja potrwa do 31 lipca br.
BI PR

Za Złotym Groszem
blok na EURO
Czego na narożniku ul.
Wojciechowskiego i Kurpińskiego (za Złotym Groszem)
nie miało być? Najpierw hala targowiskowa a potem kilka
innych zamierzeń. Teraz powstaje tam blok mieszkalny.
Pod koniec kwietnia piątkowscy strażnicy miejscy skontrolowali teren i dokumenty: projekt organizacji ruchu
i zatwierdzenie Zarządu Dróg
Miejskich w Poznaniu. Dokumenty uprawniają wszelkie

STOMATOLOGIA
ORTODONCJA
IMPLANTY
RATY
-

LECZENIE PRÓCHNICY ZĘBÓW LASEREM BEZDOTYKOWO I BEZBOLEŚNIE
LECZENIE PARADONTOZY LASEREM BIOSTYMULUJĄCYM
LECZENIE PRÓCHNICY ŻELEM u dzieci (bez użycia wiertła)
PROTETYKA - pełen zakres usług
WYBIELANIE ZĘBÓW - w ciągu 1 godz. w gabinecie
PIASKOWANIE ZĘBÓW
RTG zębów

ul. Słowiańska 55A (blok TBS)
www.laserplus.com.pl
godz. przyjęć tel. 061 826 99 26, 693 720 756
pon.-pt. 11-20 kom. 0691 76 42 07

pojazdy wykonawcy robót do
wjazdu na teren budowy przez
chodnik oraz miejsce postojowe dla taksówek. Przy wjeździe
na budowę zostanie ustawiona
myjka, by nie dopuścić do zanieczyszczania jezdni przez samochody ciężarowe wyjeżdżające z budowy. Wykonawca ma
także obowiązek usunąć usterki w infrastrukturze drogowej
po zakończeniu prac budowlanych przewidzianych do roku
2012. (rafa)

PIZZA ZA PÓŁ CENY
Ahmed Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,
tel. (061) 822-35-05
Ahmed Przeźmierowo 1 obok Intermotelu,
tel. (061) 816-10-63, 500-700-748

