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CODZIENNIE 
inna pizza ZA PÓŁ CENY! 

Oferta nie obowiązuje w dostawie.

Przeprowadzki prywatne i firmowe
Sprzedaż kartonów przeprowadzkowych
Usługi transportowe (pianina)
Przenoszenie mebli

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

www.psm.poznan.pl

Prosimy o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń
zdrowych, radosnych i spokojnych 

Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego Dyngusa,

a także odpoczynku w rodzinnym gronie.
Niech każdy z nas spędzi ten szczególny czas

w serdeczności i wzajemnym szacunku
życzą

wszystkim mieszkańcom
Zarząd, Rada Nadzorcza

Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
administracje i rady osiedli

oraz redakcja Echa Piątkowa



FILAR  &  Bezpieczny dom
Ubezpieczenie mieszkania ze sk³adk¹ p³atn¹ „przy czynszu”

Szczegó³owe informacje 
dotycz¹ce ubezpieczenia 
udzielane s¹ w administracji  
Poznañskiej Spó³dzielni 
Mieszkaniowej oraz 
w siedzibie UNIQA TU SA 
Przedstawicielstwo w Poznaniu  
ul.  gen. T.Kutrzeby 12a/101 
tel. 61 852 36 41 

Ubezpieczenie mieszkania ze sk³adk¹ p³atn¹ „przy czynszu” to kompleksowa ochrona 
Pañstwa mienia, przed po¿arem, zalaniem, kradzie¿¹ z w³amaniem, rabunkiem, które 
znajduje siê w:
 mieszkaniu, 
 piwnicy, 
 komórce oraz w gara¿u.

Ponadto ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialnośæ cywiln¹ mieszkañców za szkody 
rzeczowe i osobowe wyrz¹dzone innym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, do których  
naprawienia zobowi¹zuj¹ przepisy prawa, a wynikaj¹ce z czynności ¿ycia codziennego, np.: 
 u¿ytkowania mieszkania –  zalanie s¹siada, 
 sprawowania opieki nad dzieæmi, 
 posiadania zwierz¹t, 
 u¿ytkowania roweru, wózka inwalidzkiego, sprzêtu sportowego, 
 rekreacyjnego uprawiania sportu itd. 

Odpowiedzialnośæ UNIQA w ubezpieczeniu OC w ¿yciu prywatnym to dziesiêciokrotnośæ 
wybranej sumy ubezpieczenia np.: jeśli zdecyduj¹ siê Pañstwo na SU 7 000 z³ to UNIQA 
odpowiada za szkody wyrz¹dzone przez Pañstwa do 70 000 z³.

Zalety ubezpieczenia:
 Oszczêdnośæ czasu – sk³adki op³acane miesiêcznie wraz z czynszem
 Mo¿liwośæ wyboru dogodnej sumy ubezpieczenia
 Niskie sk³adki nie obci¹¿aj¹ce bud¿etu domowego

Kompleksowe ubezpieczenie 

mieszkania ju¿ od 7 z³ miesiêcznie 

Z ubezpieczenia mieszkania ze 
sk³adk¹ p³atn¹ ,,przy czynszu” 
korzystaj¹ mieszkañcy ju¿ 
w ponad 1000 Spó³dzielni  
Mieszkaniowych w ca³ym Kraju.  

Teraz tak¿e Pañstwo mo¿ecie 
zapewniæ sobie kompleksow¹ 
ochronê ju¿ za kilka z³otych 
miesiêcznie !!!
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BISTRO 
ALLADYN ul Naramowicka 244

tel. 605 678 885
www.bistroalladyn.republika.pl
pn.-pt. 11-19; sob. 12-18
 mały catering 
 obiady dla firm
 pizza

-  Organizujemy imprezy 
okolicznościowe
Wolne terminy

KOMUNIA 2012

FIRANKI – BARDZO DUŻY WYBÓRFIRANKI – BARDZO DUŻY WYBÓR
NISKIE CENYNISKIE CENY

 pościele,  pościele,  koce,  koce,  kołdry, kołdry,
   ręczniki,  ręczniki,  bielizna,  bielizna,  podomki podomki

NARZUTY DO SYPIALNI NARZUTY DO SYPIALNI 
I NA TAPCZANYI NA TAPCZANY

Os. B. Chrobrego między blokami 13 i 14Os. B. Chrobrego między blokami 13 i 14
poniedziałek-piątek 11-18poniedziałek-piątek 11-18

sobota 10-14sobota 10-14
tel. 603 675 941tel. 603 675 941

NZOZ MED-FAMILIA
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO

OS. B. CHROBREGO 118, I piętro

Przyjmują lekarze z wieloletnią praktyką

Nasi pacjenci chwalą sobie:
-  możliwość leczenia całej rodziny 

u jednego lekarza
- możliwość rejestracji na określoną godzinę.

Nadal przyjmujemy deklaracje.
Rejestracja pacjentów telefoniczna lub osobista.

tel. 61 828 30 40
tel. 603 575 834

www.medfamilia.pl

  
  

  

PRZEPROWADZKI – TRANSPORT 
 

PANDERA  -  FIRMA USŁUGOWO- TRANSPORTOWA      
 

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

PROMOCJE W POZNANIU I OKOLICACH -zadzwoń i sprawdź osobiście!  
 

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

RR A D C A    P R A W N Y 
 rozwód i separacja, podzia  maj tku, 
 w adza rodzicielska, opieka, alimenty, 
 spadki, darowizny, testamenty, 
 nieruchomo ci, lokale, odszkodowania, 
 prawo administracyjne, prawo pracy. 

 

tel. 601 999 570 
 

Kancelaria: os. J. III Sobieskiego 36/15 
Konieczne umówienie terminu spotkania 

www.psm.poznan.pl

Poznań, os. Przyjaźni 21N/144
obok kliniki weterynaryjnej 

i „Netto”
codziennie od godz. 8.00

Rejestracja: tel. 601 81 99 26
tel. 61 823 01 63

LECZENIE: trądziku, łuszczycy, 
grzybicy, alergii, chorób skóry, 
włosów i paznokci, chorób prze-
noszonych drogą płciową

USUWANIE: kurzajek, brodawek, 
kłykcin, włókniaków, naczynia-
ków, mięczaków zakaźnych itp.

Zapraszamy do 24 Oddziału w Poznaniu:
ul. Obornicka 287, tel. 61 845 63 50, pon.- pt. 10.00-17.00
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Bezpłatny 
kurs komputerowy

Stowarzyszenie ETAP 
zaprasza mieszkańców 

Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki, 
którzy ukończyli 60 rok życia, 

do uczestnictwa 
w bezpłatnym kursie komputerowym.

Kursy prowadzone będą 
od 1 marca do 31 grudnia 2012 roku
 - w każdy wtorek od godziny 14 do 17
 - w każdy czwartek od godziny 14 do 17

Każdy kurs trwać będzie 2 miesiące. Trzy kursy 
prowadzone będą na poziomie podstawowym, dwa 
kursy na poziomie zaawansowanym. Zapisy rozpo-
częły się 10 lutego. Miejsce kursów: siedziba Sto-
warzyszenia ETAP na Osiedlu Jana III Sobieskiego 
105 (budynek Szkoły Podstawowej nr 15, wejście z 
tyłu szkoły). Telefon kontaktowy – 61 823 45 02.

Kursy współfinansowane są z Samorządu Po-
mocniczego Miasta Poznania Osiedle Jana 
III Sobieskiego i Marysieńki. Więcej na stro-
nie www.etap.org.pl lub pod adresem maila 
etap@etap.org.pl

Nowoczesna biblioteka, 
zaangażowani czytelnicy

Biblioteka to już nie tylko miejsce, gdzie można pożyczyć 
książkę. Współcześnie dążymy do tego, by biblioteka była 
tzw. miejscem trzecim, czyli takim, w którym (poza pracą i 
domem) spędzamy swój czas. Ktoś przyzwyczajony, że biblio-
teka to sala cicha i pusta, może się zdziwić, wchodząc do 62 
Filii Biblioteki Raczyńskich na Osiedlu Jana III Sobieskiego.

Właśnie w naszej filii można,  poza wypożyczaniem ksią-
żek i korzystaniem z czytelni i internetu, trafić na ciekawe 
spotkanie z cyklu CZYTELNICY CZYTELNIKOM. To nasza 
autorska akcja społeczna, w której biorą udział nasi czytel-
nicy pragnący podzielić się swoją wiedzą i pasją. Od ubiegło-
rocznych wakacji kącik dziecięcy zamienia się co jakiś czas 
w salę wykładową, w której można posłuchać m. in. o Pozna-
niu, historii sztuki, kulturach innych krajów czy psychologii. 
Nasze spotkania służą  zacieśnianiu więzów między sąsiada-
mi z osiedla i wymianie doświadczeń w kameralnym gronie. 

- I znowu coś się u  was dzieje! - stwierdzają z zadowole-
niem czytelnicy, przyglądając się miesięcznym planom spo-
tkań. Ano dzieje, bo dzisiejsza biblioteka nie może być tylko 
miejscem korzystania z księgozbioru, ma być nowoczesnym 
centrum informacji,  instytucją kultury, spełniającą też pew-
ne zadania wychowawcze.  Takiej biblioteki oczekują czytel-
nicy i dzięki swoim wysiłkom oraz zaangażowaniu pomagają 
taką bibliotekę tworzyć. 

Wszystkie informacje dotyczące spotkań i prelekcji są do-
stępne na facebookowym profilu 62 Filii Biblioteki Raczyń-
skich i oczywiście w naszej filii.

Katarzyna Wojtaszak

KWIACIARNIAKWIACIARNIA  
kwiaty cięte, doniczkowe, rabatkowe, kwiaty cięte, doniczkowe, rabatkowe, 

bukiety, wiązanki, kompozycje florystycznebukiety, wiązanki, kompozycje florystyczne

PASMANTERIAPASMANTERIA
Nici ,aplikacje, koraliki, włóczki, Nici ,aplikacje, koraliki, włóczki, 

muliny, gumy, igły muliny, gumy, igły 
i wiele niezbędnych dodatków krawieckichi wiele niezbędnych dodatków krawieckich

UPOMINKI, UPOMINKI, 

ARTYKUŁY DO CHRZTUARTYKUŁY DO CHRZTU

MAMY JUŻ DWA LATKA NA PIĄTKOWIEMAMY JUŻ DWA LATKA NA PIĄTKOWIE
Adres:Adres:

www.MagdalenaW.plwww.MagdalenaW.pl
os. J III Sobieskiego Pawilon 18 os. J III Sobieskiego Pawilon 18 

(przy alejce spacerowej w pobliżu sklepu Biedronka)(przy alejce spacerowej w pobliżu sklepu Biedronka)
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♦  Funkcjonariusze piąt-
kowskiego referatu Stra-
ży Miejskiej wraz z po-
licjantami Komisariatu 
Poznań Północ przepro-
wadzili wspólne patrole 
prewencyjne na Piątko-
wie, których celem była 
poprawa bezpieczeństwa  
miejsc zagrożonych.

♦  13 lutego kierownik refe-
ratu spotkał się z Radą 
Osiedla Piątkowo, przed-
stawicielami Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej, Wydziału Zarządza-
nia Kryzysowego i Bez-
pieczeństwa, Komisaria-
tu Policji Poznań Północ. 
Spotkanie dotyczyło bie-
żących problemów, oma-
wiano też sprawy popra-
wy bezpieczeństwa tej 
części miasta.

♦  Strażnicy zwrócili się do 

Wydziału Komunikacji 
Urzędu Miasta o poda-
nie danych właściciela 
pojazdu, który od dłuż-
szego czasu stoi nieużyt-
kowany na Osiedlu Wła-
dysława Łokietka. Zosta-
nie on poinformowany o 
możliwości usunięcia au-
ta z drogi.

♦  Piątkowscy strażnicy 
przyjęli w lutym 448 
zgłoszeń o nieprawidło-
wościach. Najwięcej (227) 
dotyczyło nieprawidłowo 
zaparkowanych pojaz-
dów oraz spraw porząd-
kowych (132). Były też 
23 zgłoszenia na temat 
psów biegających po osie-
dlach bez smyczy i kagań-
ców. 42 zgłoszenia doty-
czyły bezdomnych i że-
brzących.

♦  W lutym strażnicy prze-

prowadzili 24 lustracje 
miejsc znanych z byto-
wania lub grupowania 
się bezdomnych. W miej-
scach tych przeprowadzi-
li 35 rozmów prewencyj-
nych. Bezdomni odmó-
wili udzielenia sobie po-
mocy.

♦  Funkcjonariusze otrzy-
mali zgłoszenie o miej-
scu przebywania bezdom-
nych w pobliżu stadniny 
koni Lajkonik przy ul. 
Mateckiego. Udzielili po-
mocy dwóm bezdomnym. 
Z powodu wychłodzenia 
jedną osobę karetka po-
gotowia zabrała  do szpi-
tala, drugą umieszczono 
w ośrodku pomocy przy 
ul. Widłakowej.

♦  11 lutego strażnicy pod-
jęli interwencję w stosun-

Z notatnika miejskiego strażnika

  

Zimowe wspomnienie

W półkoloniach zimowych, 
które odbywały się w tym ro-
ku od 13 do 24 lutego w osie-
dlowym klubie Korona, uczest-
niczyło sześćdziesięcioro dzie-
ci w wieku od 7 do 14 lat. Za-
jęcia rozpoczynały się o godzi-
nie 8 i trwały do 16. Nad cało-
ścią czuwała instruktorka Lud-
miła Kłos. Dzieci miały zapew-
nione smaczne obiady i opiekę 
wykwalifikowanej kadry peda-
gogicznej.

Pierwszy tydzień upłynął pod 
hasłem What can you do in English 
– w formie zabawy i scenek rodza-
jowych. Drugi tydzień przebiegał 

pod hasłem: Ze sztuką przez wieki. 
Atrakcji nie brakowało: wycieczka 
autokarowa do Kawalkady z kuli-
giem i jazdą konno, były spektakle 
w Teatrze Animacji, lodowisko Bog-
danka, bowling, filmy w Cinema Ci-
ty, występ Kabaretu Pod Spodem, 
bal przebierańców i jaskiniowców, 
wycieczka do Instytutu Przyrodni-
czego, Plac Zabaw Activ i inne.

Na zakończenie turnusu wszyst-
kie dzieci otrzymały nagrody. Do-
datkowe nagrody dla każdego dziec-
ka, nie po raz pierwszy, zasponsoro-
wała wychowawczyni drugiego tur-
nusu, Małgorzata Nadrajkowska. 

Ludmiła Kłos

Działo się 
w klubie KORONA

8 marca, w tradycyj-
nym Dniu Kobiet klubo-
wicze z Osiedla Bolesła-
wa Śmiałego spotkali się 
przy kawie z paniami.

14 marca odbyła się pre-
lekcja dla seniorów na te-
mat: Dlaczego choroby na-
wracają, co zmienić w ich 
leczeniu, jak uczynić orga-
nizm wydolnym, radzącym 
sobie z infekcjami, alergia-
mi itp.?

A 21 marca spotkanie 
poświęcone było rozważa-
niom na temat Nowego Ro-
ku Astrologicznego, szans 
i zagrożeń. Witając symbo-
licznie wiosnę, zastanawia-
no się, jakie będą nadcho-
dzące miesiące dla poszcze-
gólnych znaków zodiaku, w 
jaki sposób wykorzystać po-
tencjał planetarny i jakich 
zagrożeń unikać. (LK)Dokończenie na stronie 11
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Ubezpieczenie mieszkań 
przy czynszu dla mieszkańców 

Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Mieszkanie lub dom są zazwyczaj najcenniejszym dorobkiem naszego życia - jest to 
miejsce, w którym odpoczywamy i  w którym znajdują się ważne dla nas rzeczy. Nie-
spodziewane zdarzenie może w jednej chwili spowodować stratę tego dobytku.  Dla-
tego też warto posiadać ubezpieczenie mieszkania, które złagodzi skutki niepożąda-
nych zdarzeń. Jak wybrać polisę najlepiej dostosowaną do własnych potrzeb i za-
pewnić sobie szeroką ochronę za niewysoką składkę?

Ubezpieczenie mieszkań „przy czynszu”

Odpowiedzią na te oczekiwania może być ubezpieczenie mieszkań „przy czynszu”. 
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA specjalnie z myślą o mieszkańcach Spół-
dzielni Mieszkaniowych przygotowało wygodną formę ubezpieczenia mieszkania, 
za które składkę opłaca się właśnie wraz z comiesięcznymi opłatami czynszowy-
mi.  W całym kraju z tej formy ubezpieczenia korzystają mieszkańcy ponad 1000 
Spółdzielni Mieszkaniowych.  

Ubezpieczenie mieszkania „przy czynszu” to kompleksowa ochrona (już od 7 zło-
tych miesięcznie) w zakresie najczęściej występujących szkód:
 z ognia i innych zdarzeń losowych (pożar, osmalenie, odymienie, wybuch gazu, zalanie)
 kradzieży z włamaniem do mieszkania, piwnicy czy garażu 
 rabunku poza mieszkaniem 
 wandalizmu
 z tytułu Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym np. zalanie sąsiada, nieumyślne 

zniszczenie przez nas lub nasze dziecko cudzego mienia, spowodowanie pożaru 

Biorąc pod uwagę przystępność i kompleksowość  tej  formy  ubezpieczenia Zarząd 
Spółdzielni zdecydował, iż taką propozycję UNIQA TU SA będzie mogło przedsta-
wić mieszkańcom Spółdzielni. 

Jak zawrzeć ubezpieczenie?
 Do każdego mieszkania  na przełomie marca i kwietnia  pracownicy Spółdzielni  do-

starczą  informacje o ubezpieczeniu mieszkania „przy czynszu” wraz z wnioskiem o przy-
stąpienie do ubezpieczenia. 

 Wypełniony wniosek należy przekazać do gospodarzy domów lub do administracji osiedla.   
W przypadku zainteresowania mieszkańców rozwiązanie to zostanie wprowa-
dzone w Spółdzielni, a każdy kto wypełnił wniosek otrzyma potwierdzenie przy-
stąpienia do ubezpieczenia.   
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Poznańska 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa

Osiedle Bolesława 
Chrobrego 117, 
60-681 Poznań

tel. 61 8272-200, 
fax 61 8223-053

Godziny przyjmo-
wania interesantów 
w Zarządzie i admi-
nistracjach osiedli: 
poniedziałek 12 - 17 
wtorek, środa, czwar-
tek, piątek 9 - 12

Dyżur 
członków Zarządu: 
poniedziałek 15 - 17

Administracja Osiedla 
Bolesława Chrobrego pod-
czas ferii zimowych zor-
ganizowała wiele atrakcji 
dla dzieci młodzieży. Każde-
go dnia rywalizowano przy 
stołach tenisowych oraz w 
świetlicy, gdzie odbywały 
się turnieje gry w FIFA 
na konsolach PlayStation. 
Wszystkie zajęcia były bez-
płatne, a najlepsi gracze 
otrzymywali nagrody rze-
czowe.

Teraz, po feriach, amato-
rzy popularnego ping pon-
ga są zapraszani do gry w 
każdy wtorek i czwartek 
w Szkole Podstawowej nr 
17 na Osiedlu Bolesława 
Chrobrego. Zajęcia są nie-
odpłatne.

Dominik Czapczyk

POZNA SKA SPÓ DZIELNIA MIESZKANIOWA 

PI TKOWSKA LIGA 
PI KI NO NEJ 

 
ZAPISY - EDYCJA 2012 

 

MECZE ROZGRYWANE B D  NA BOISKU TYPU ORLIK NA OBCH 

 

 PODZIA  NA GRUPY WIEKOWE: 
  GRUPA B – roczniki 1996 - 1998    (rozgrywa 6 zawodników), 

  GRUPA C – roczniki 1993 - 1995     (rozgrywa 6 zawodników), 

  GRUPA OPEN – roczniki 1992 i starsi    (rozgrywa 6 zawodników), 
 

 Wykaz zg oszeniowy powinien zawiera   (15 osób): 

- imi  i nazwisko; 

- adres zamieszkania, nr telefonu; 

- dat  urodzenia; 

- zgody rodziców (gr. B i C), oraz personalia minimum 1 opiekuna zespo u. 
 

Wpisowe od dru yny za ca  lig  (sezon: wiosna, jesie ) cznie wynosi: 

 gr. B – 120 z   dla dru yn z Pi tkowa, 150 z   dla pozosta ych; 

 gr. C – 150 z   dla dru yn z Pi tkowa, 180 z   dla pozosta ych; 

 gr. OPEN – 250 z   dla dru yn z Pi tkowa, 300 z   dla pozosta ych.  
    

INFORMACJE I ZAPISY DO DNIA 4 KWIETNIA 2012 r. w POZNA SKIEJ 
SPÓ DZIELNI MIESZKANIOWEJ na Osiedlu Boles awa Chrobrego 117, p. 81: 

1. Od poniedzia ku do pi tku w godz. 9.00 – 13.00, tel. 61-827-22-81; 

2. Telefon kontaktowy – 662-142-707, e-mail: sport@psm.poznan.pl 
 

PIERWSZE MECZE JU  OD 14 KWIETNIA 

ZAPRASZAMY DO GRY W LIDZE NA ORLIKU!!! 
www.psm.poznan.pl 

Dane kapitana 
wpisa  na 

pierwszym miejscu. 

Ping pong także po feriach
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KALENDARIUM PSM 
  29 marca - zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM
 4 kwietnia -  Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN PSM
 5 kwietnia - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN PSM
17 kwietnia - Komisja Rewizyjna RN PSM
26 kwietnia - zebranie plenarne RN PSM

12 maja sobotą pracującą
Zarząd PSM podjął decyzję o odpracowaniu dni 4 ma-

ja i 10 czerwca. Dniami pracy ustalono soboty 10 marca 
i 12 maja. W tych dniach czynne będą wszystkie admini-
stracje osiedli i siedziba Zarządu PSM na Osiedlu Bole-
sława Chrobrego 117.

Po ożywionej debacie Ra-
da Nadzorcza PSM przyjęła 
23 lutego Plan działalności 
społeczno-kulturalnej na 2012 
r. Omówiła również przygoto-
wania do dorocznego Walne-
go Zgromadzenia.

Posiedzenie rozpoczęło 
się jednak od rozpatrzenia 
spraw związanych z pozba-
wieniem członkostwa osób 
zalegających z opłatami czyn-
szowymi. Spośród kilkuna-
stu dłużników zaproszonych 
na posiedzenie, przybył tylko 
jeden i przedstawił wyjaśnie-
nia. Pozostali albo uregulo-
wali należności, albo się nie 
pofatygowali, i zostali pozba-
wieni członkostwa. Mogą oni 
jeszcze się odwoływać do Wal-
nego Zgromadzenia.

Kontrowersje wśród rad-

nych wzbudził wniosek spad-
kobiercy po członku PSM, po-
siadaczu spółdzielczego pra-
wa do lokalu mieszkalnego, o 
przyjęcie w poczet członków 
Spółdzielni i przejęcie tego 
lokalu. Z takim wnioskiem 
można skutecznie wystąpić 
w terminie roku od śmierci 
spółdzielcy. Ponieważ został 
on złożony po tym terminie, 
nie mógł zostać rozpatrzo-
ny pozytywnie. Spadkobier-
cy przysługuje jednak prawo 
do zwrotu wkładu wniesione-
go przez spadkodawcę.

Po uporaniu się z tymi za-
wiłościami prawnymi człon-
kowie Rady przystąpili do 
omawiania planu działalności 
społeczno-kulturalnej w roku 
2012. Był on rozpatrywany 
na posiedzeniach Komisji Re-

wizyjnej oraz Komisji Człon-
kowsko-Samorządowej, które 
wypracowały wspólne stano-
wisko w sprawie rozdziału 
środków na przedsięwzięcia 
kulturalno-sportowe. Przed-
stawił je Ryszard Frąckowiak, 
przewodniczący Komisji Re-
wizyjnej. Zgodnie z nim za-
proponowano, że kwota 80 
tysięcy złotych przewidziana 
na organizację Dni Piątkowa 
zostanie rozdzielona. 40 ty-
sięcy złotych otrzymają or-
ganizatorzy tej imprezy, na-
tomiast 40 tysięcy otrzyma 
PCK „Dąbrówka” i w zależ-
ności od potrzeb wesprze ni-
mi organizację Dni Piątko-
wa lub innych przedsięwzięć. 
Takie rozwiązanie powinno 
skłonić wszystkich organiza-
torów przedsięwzięć kultural-
nych do skuteczniejszego po-
szukiwania dodatkowych źró-
deł finansowania. Jednak nie 
wszyscy członkowie Rady byli 
do niego przekonani. Wska-
zywali, że może doprowadzić 
do zniknięcia wielu tradycyj-
nych osiedlowych imprez np. 
turnieju streetballa, gdyż po-
zyskać sponsorów jest coraz 
trudniej.

Michał Tokłowicz, wice-
prezes PSM, stwierdził że 
wiele spółdzielczych inicja-
tyw, mających nierzadko kil-

kunastoletnie tradycje i cie-
szących się dużą popular-
nością, wartych jest dofi-
nansowania, jednak potrze-
by są większe od możliwości 
PSM. Po ożywionej dyskusji, 
w której rozważano możli-
wości  wprowadzenia zmian 
w zasadach dofinansowywa-
nia przedsięwzięć kultural-
nych poprzez np. zastosowa-
nie konkursu ofert, w głoso-
waniu zdecydowaną większo-
ścią głosów, przy 2 głosach 
przeciwnych i 2 wstrzymują-
cych się, przyjęto plan działal-
ności społeczno-samorządo-
wej. Zastanawiano się także 
nad terminem zorganizowa-
nia Dni Piątkowa, tradycyjnie 
odbywały się one w czerwcu. 
Jednak w tym miesiącu w Po-
znaniu będą rozgrywane pił-
karskie mistrzostwa Europy, 
możliwe jest więc zorganizo-
wanie spółdzielczego święta 
we wrześniu. Poszukiwania 
optymalnego terminu będą 
kontynuowane.

Rada Nadzorcza omówiła 
przygotowania do Walnego 
Zgromadzenia oraz zaakcep-
towała terminy i miejsca ze-
brań na poszczególnych osie-
dlach. Ich plan zamieszczamy 
na stronie obok. (i)

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Dla Dni Piątkowa i osiedlowych imprez
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K O M U N I K A T
Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że zgodnie z § 106 Statutu 
Spółdzielni i uchwałą nr 18 Rady Nadzorczej PSM z dnia 27. 3. 2008 r. Walne Zgromadzenie 
jest podzielone na części.

Poszczególne części Walnego Zgromadzenia odbędą się z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
 1.  Otwarcie obrad części Walnego Zgromadzenia członków

-  wybór prezydium części Walnego Zgromadzenia,
-  wybór komisji mandatowo–skrutacyjnej,
-  wybór komisji wnioskowej.

 2.  Przyjęcie porządku obrad części Walnego Zgromadzenia członków.
 3.  Rozpatrzenie odwołań członków Spółdzielni od uchwał Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w sprawie pozbawienia członkostwa:
uchwały RN nr 34 z dnia 24. 2. 2011 roku,
uchwały RN nr 106 z dnia 30. 6. 2011 roku,
uchwały RN nr 111 z dnia 30. 6. 2011 roku,
uchwały RN nr 109 z dnia 30. 6. 2011 roku,
uchwały RN nr 127 z dnia 29. 9. 2011 roku,
uchwały RN nr 143 z dnia 27. 10. 2011 roku,
uchwały RN nr 5 z dnia 26. 1. 2012 roku.

 4.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2011 rok oraz informacja kierownika administracji 
z działalności w 2011 roku w zakresie dotyczącym danej części Walnego Zgromadzenia.

 5.  Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za 2011 rok.
 6.  Informacja  z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 rok.
 7.  Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad w pkt. 4-6.
 8.  Podjęcie uchwał w sprawach:

 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 r.,
 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2011 r.,
 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2011 r.,
 udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.

 9.  Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może 
zaciągnąć w okresie od 1. 7. 2012 r. do 30. 6. 2013 r.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2011 rok.
11.  Rozpatrzenie wniosku z dnia 13. 2. 2012 r. mieszkańców Osiedla Stefana Batorego.
12.  Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Osiedla (uwaga: punkt nie dotyczy części Walnego 

obejmującej OBŚ, OSB, OWJ i ZS i członków oczekujących, OBCH i ul. Grobla 11-13, OWŁ).
13.  Wybór członków Rady Osiedla (uwaga: punkt nie dotyczy części Walnego obejmującej OBŚ, OSB, 

OWJ i ZS i członków oczekujących, OBCH i ul. Grobla 11-13, OWŁ).
14.  Wybór dwóch przedstawicieli Spółdzielni na Zjazd Przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej.

Wybory odbywają się zgodnie z § 110 ust. 3, § 1147 i § 1149 Statutu PSM.
15.  Informacja Komisji Wnioskowej.
16.  Zakończenie poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem 
obrad. Materiały wyłożone będą w siedzibie Spółdzielni w Poznaniu, Os. B. Chrobrego 117 i w administracji 
osiedla od dnia 26 marca 2012 r.

Na Zebranie prosimy zabrać legitymację członkowską lub kartę identyfikacyjną Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej i dowód tożsamości.

Terminarz zebrań części Walnego Zgromadzenia PSM
 członkowie mieszkający na Os. Bolesława Śmiałego – 11. 4. 2012 r. godz. 1700, miejsce: Szkoła 

Podstawowa nr 34 na Osiedlu Bolesława Śmiałego
 członkowie mieszkający na Os. Stefana Batorego – 13. 4. 2012 r. godz. 1700, miejsce: Gimnazjum 

nr 12 na Osiedlu Stefana Batorego 101,
 członkowie mieszkający na Os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego oraz członkowie 

oczekujący – 16. 4. 2012 r. godz. 1700, miejsce: Piątkowskie Centrum Kultury „Dąbrówka” na 
Osiedlu Bolesława Chrobrego 117,

 członkowie mieszkający na Os. Bolesława Chrobrego i ul. Grobla 11-13 – 18. 4. 2012 r. godz. 
1700, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 17 na Osiedlu Bolesława Chrobrego,

 członkowie mieszkający na Os. Jana III Sobieskiego, Marysieńki i Baranowo – 20. 4. 2012 r. 
godz. 1700, miejsce Klub Sportowy „Sobieski” na Osiedlu Jana III Sobieskiego 22,

 członkowie mieszkający na Os. Władysława Łokietka – 23. 4. 2012 r. godz. 1700, miejsce: Zespół 
Szkół Ogólnokształcących nr 5 na Osiedlu Władysława Łokietka w Poznaniu.
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Na osiedlach

Windowanie miejskich opłat

Wiele wskazuje, że to 
było podpalenie. Ogień w 
windzie bloku na Osiedlu 
Bolesława Chrobrego po-
jawił się 8 marca i choć 
został szybko ugaszony, 
to jednak zniszczenia są 
ogromne. Ich usuwanie bę-
dzie słono kosztować.

- Z różnymi przejawa-
mi wandalizmu spotykamy 
się niestety bardzo często. 
Niewiele pomagają prośby i 
groźby. Wielokrotnie tłuma-
czę mieszkańcom, że nikt spe-
cjalnie nie przyjeżdża z innych 
rejonów miasta, by na naszym 
osiedlu niszczyć drzwi i ławki 
czy malować wulgarne hasła 
na ścianach. Tych dewastacji 
dokonujemy my sami, może 
nasze dzieci, i my też ponosi-
my koszty napraw – mówi Je-
rzy Czapczyk, kierownik Ad-
ministracji Osiedla Bolesława 
Chrobrego.

Tym razem straty spowo-
dowane zniszczeniem dźwigu 
są szczególnie duże. Ubezpie-
czenie nie pokryje najprawdo-
podobniej całości nakładów, 
które trzeba będzie ponieść, 

by przywrócić sprawne funk-
cjonowanie windy. Wstępnie 
szacuje się, że może to kosz-
tować około 100 tys. zł. Dopie-
ro jednak specjaliści ocenią, 
czy naprawa zdewastowanych 
urządzeń dźwigowych, które 
mają już swoje lata, będzie 
w ogóle możliwa, czy też ko-
nieczne okaże zainstalowanie 
nowych dźwigów. Taka opera-
cja – być może nieunikniona, 
by sprostać coraz surowszym 
wymogom bezpieczeństwa – 
będzie jeszcze kosztowniejsza.

Rocznie remonty i napra-
wy przeprowadzane na Osie-
dlu Bolesława Chrobrego po-
chłaniają około 8 milionów 
złotych. Należy ono do naj-
starszych na Piątkowie. Bu-
dynki mają już około 30 lat i 
wymagają szczególnych dzia-
łań konserwacyjnych i re-
montowych. Od kilku miesię-
cy sprawami funkcjonowania 
osiedlowej infrastruktury zaj-
muje się Jolanta Nowak, za-
stępca kierownika ds. tech-
nicznych.

- Z Poznańską Spółdziel-
nią Mieszkaniową jestem 

związana od lat i znam pro-
blemy lokatorów. Najwięcej 
kłopotów związanych jest z 
instalacjami wodno-kanaliza-
cyjnymi oraz elektrycznymi, 
które są w wielu budynkach 
już mocno wyeksploatowane. 
Staramy się szybko usuwać 
awarie oraz zapobiegać im, 
przeprowadzając wymiany za-
grożonych urządzeń – mówi.

W tym roku na osiedlu 
planowana jest moderniza-
cja siedmiu rozdzielni elek-
trycznych. Kontynuowane bę-
dzie odnawianie klatek scho-
dowych w kolejnych sześciu 
budynkach a także remonty 
osiedlowych alejek.

Najbardziej widocznym 
przejawem modernizacyjnych 
działań jest prowadzone od 
kilku lat docieplanie bloków. 
Przedsięwzięcie to nie tylko 
zmniejsza koszty ogrzewania 
budynków, ale znacząco po-
prawia estetykę osiedla. Na 
odnowione kolorowe bloki aż 
miło popatrzeć. Właśnie do-
biega końca termomoderniza-
cja budynku nr 47. Wkrótce 
rozpoczną się prace przy bu-
dynku nr 37. W kolejce jest 
jeszcze kilkanaście bloków.

– Program prac termomo-
dernizacyjnych na osiedlu, na-
leżącym do największych na 
Piątkowie, jest zrealizowany 
w około 70 procentach. Bę-
dziemy sukcesywnie remon-
tować pozostałe bloki. Są to 
niezwykle kosztowne przed-
sięwzięcia i nawet korzysta-
jąc z kredytów nie wszystkie 
zamierzenia można zrealizo-
wać od razu. Zwłaszcza że 
musimy podjąć mycie elewa-
cji niektórych bloków. Na ich 
północnych ścianach pojawia-
ją się bowiem zazielenienia – 
mówi J. Czapczyk.

Tymczasem spółdzielcom 
przyjdzie niebawem ponosić 
kolejne opłaty związane z od-
prowadzaniem wód opado-
wych. Szczegóły naliczania 
opłat wprowadzonych przez 
samorząd miejski są jeszcze 
dopracowywane. Ze wstęp-
nych szacunków wynika, że 
osiedle rocznie może płacić 
miastu około 100 tys. zł. Ko-
lejny koszt lokatorów z pew-
nością nie ucieszy, jednak na 
niego, tak jak i na wiele in-
nych wyszczególnionych w 
opłatach czynszowych, spół-
dzielnia nie ma wpływu. (iw)

Jolanta Nowak i Jerzy Czapczyk

  



ku do bezdomnego męż-
czyzny leżącego w zasie-
ku przy bloku 27 na Osie-
dlu Jana III Sobieskiego. 
Był pod wpływem alkoho-
lu, wezwano do niego po-
gotowie, którego lekarz 
udzielił mu pomocy. Na-
stępnie mężczyznę prze-
wieziono do Izby Wy-
trzeźwień.

♦  9 lutego zgłoszono, że 
przy szkole na Osiedlu 
Bolesława Śmiałego bie-
ga duży pies. Strażnicy 
złapali psa i przewieźli do 
referatu. Ustalili właści-
ciela, który po zgłoszeniu 
do referatu, został ukara-
ny mandatem.

♦  Podczas rutynowego pa-
trolu na Os. Bolesława 
Chrobrego strażnicy zna-
leźli cztery tablice z na-
zwami ulic. Przekazali 
je Zarządowi Dróg Miej-
skich.

♦  Strażnicy otrzymali zgło-
szenie o notorycznym pa-
leniu w piecu olejem w 
warsztacie samochodo-
wym przy ul. Syrokomli. 
Po przeprowadzonej kon-
troli właściciel za ujaw-
nione nieprawidłowości 
został ukarany aż ośmio-
ma mandatami, sporzą-
dzono też pismo do Wy-
działu Ochrony Środowi-
ska w sprawie nieprawi-
dłowości w warsztacie.

♦  Przeprowadzono 17 kon-
troli posiadania czipów 
identyfikacyjnych przez 
psy.

♦  Do Administratora Nie-
ruchomości M&K Bom, 
Zarządu Dróg Miejskich, 
Administracji Osiedla Ste-
fana Batorego oraz admi-
nistratora firmy Budnex 
wysłano pisma w spra-
wie oznakowania terenu 
Osiedla Stefana Batore-
go przy blokach 77-82. 
Każdy z administratorów 
bowiem – mimo istnie-
nia strefy zamieszkania 
– ustawił swoje oznako-
wanie, które wprowadza 
w błąd kierowców. Przy-
kładem jest umieszcze-

nie znaku D-52 (początek 
strefy ruchu) przy budyn-
ku 77 w środku istniejącej 
strefy zamieszkania. Tak-
że miejsca dla niepełno-
sprawnych nie mają pio-
nowego oznakowania.

♦  29 lutego strażnicy do-
prowadzili do usunięcia 
dwóch wraków samocho-
dów na Os. Stefana Bato-
rego 1 oraz na ul. Broni-
sława. Wywozu dokonano 
na podstawie art. 50 Pra-
wa o ruchu drogowym.

♦  Funkcjonariusze patrolu 
szkolnego przeprowadzi-
li pogadanki na temat 
bezpieczeństwa w kilku 
szkołach podstawowych i 
przedszkolach. (rafa)
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Dokończenie ze strony 5

W czasach kultu mło-
dości i piękna rodzi 
się obsesja na punk-
cie własnego wyglądu, 
szuka się sposobów, by 
być lepszym, ładniej-
szym, bardziej lubia-
nym. Wartości takie jak 
zdrowie, uroda, mło-
dość są źródłem satys-
fakcji a także wyznacz-
nikiem atrakcyjności i 
środkiem oddziaływa-
nia na innych. Kult ciała 
i tego, co służy jego pie-
lęgnacji, kultura global-
na łączy przede wszyst-
kim z seksualnością, a 
w konsekwencji z przy-
jemnością.

Atrakcyjna kobieta jest 
młoda, szczupła, zgrab-
na a do tego wszystkiego 
jeszcze robi karierę zawo-
dową, jest mądra, bogata 
i szczęśliwa. Przystojny 
mężczyzna jest dobrze zbu-
dowany i wysportowany. 
Każdy, kto bezkrytycznie 
poddał się wpływom me-
diów, zaczyna przesadnie 
dążyć do pożądanego ide-
ału: wszyscy się odchudza-
ją, zapełniły się siłownie i 
kluby fitness, bogacą się 
firmy kosmetyczne. Przy-
zwyczailiśmy się, że to, co 
piękne, jest dobre, a ideał 
należy osiągnąć za wszel-
ką cenę. Zdarza się jednak, 
że dążenie do zbyt wyide-

alizowanego wyglądu sta-
je się chorobliwą obsesją. 
Wśród dziewcząt i mło-
dych kobiet coraz szersze 
kręgi zatacza anoreksja i 
bulimia. Wydawałoby się, 
że najdotkliwiej kult pięk-
nego ciała odczuwają ko-
biety. Przeważająca więk-
szość to niewolnice diet, 
które zrobią wszystko, by 
zmieścić się w wymarzo-
ny rozmiar 0. Tymczasem 
okazuje się, że „cielesny 
kanon” równie mocno do-
skwiera mężczyznom. Z 
jedną różnicą – podczas 
gdy kobiety kierują się za-
sadą „im mniej tym le-
piej”, mężczyźni odwrot-
nie. Punkt wyjścia jest jed-
nak dokładnie taki sam – 
niezadowolenie z własnego 
wyglądu.

CHORZY NA 
SIŁOWNIĘ

W przeciwieństwie do 
wyniszczających organizm 
zaburzeń łaknienia, choro-
ba, o której chcę wspo-
mnieć, na pierwszy rzut 
oka zdaje się być po prostu 
korzystnym aspektem zdro-
wego stylu życia. Spędzanie 
wolnego czasu przy sztan-
dze i na atlasie to świetny 
sposób na aktywny odpoczy-
nek po pracy. Jednak, gdy 
amatorzy ćwiczeń spraw-
dzają przed lustrem efekt 
ćwiczeń i z miarką w ręku 
próbują potwierdzić obiek-

tywny przyrost obwodu mię-
śni, okazuje się, że pod wy-
rzeźbionym brzuchem, roz-
budowaną klatką piersiową 
i wielkimi bicepsami kry-
je się zaburzenie psychicz-
ne – bigoreksja. Symptomy 
tej choroby można łatwo za-
uważyć w siłowni, kiedy to 
nawet bardzo dobrze zbudo-
wani mężczyźni, gdy patrzą 
na swą muskulaturę w lu-
strze, stwierdzają, że są za 
chudzi. Ćwiczą więc coraz 
więcej i częściej. Wydawać 
by się mogło, że bigoreksja 
jest przeciwieństwem ano-
reksji, jednak podłoże psy-
chiczne obu jest podobne: 
brak akceptacji własnego 
ciała oraz jego wypaczony 
wizerunek.

Bigorektycy koncentrują 
się na swoim wyglądzie, ćwi-
czeniach, niskotłuszczowej 
diecie. W przeciwieństwie, 
do bulimików czy anorekty-
ków zależy im na rozbudo-
wywaniu masy mięśniowej. 
Choroba ta może prowa-
dzić do szkód na zdrowiu, 
ponieważ osoby ciągle nie-
zadowolone z efektów ćwi-
czeń sięgają po niszczące 
ich organizm sterydy i za-
żywają je, mimo ich wielu 
skutków ubocznych. Ser-
wują sobie przyrost mię-
śni kosztem rozstroju hor-
monalnego, bezpłodności, 
a w skrajnych przypadkach 
nawet śmierci. W interne-
cie można kupić „cudowne” 

mieszanki, których prawdzi-
wy skład jest wielką niewia-
domą. Cierpi również ich ży-
cie towarzyskie, rodzinne, 
często też zawodowe, funk-
cjonują od treningu do tre-
ningu, więc gdy inne czyn-
ności zaczynają kolidować 
z planem wizyt w siłowni, 
po prostu z nich rezygnują. 
Bigorektycy często nie do-
strzegają problemu, zresz-
tą samo przyznanie się do 
zaburzeń psychicznych nie 
pasuje do wizerunku, ja-
ki wykreowali. Kluczem do 
osiągnięcia sukcesu w wal-
ce z bigoreksją jest przy-
znanie się przez chorego do 
problemu. Bigoreksję leczy 
się podczas psychoterapii u 
psychologa, gdzie pracuje 
się nad zamianą sposobu 
myślenia o własnym ciele.

mgr Małgorzata Remlein

PS. Autorka jest psy-
chologiem. Pracuje z oso-
bami, które doświadcza-
ją lęków, obniżonego na-
stroju, depresji, zaburzeń 
nerwicowych oraz psy-
chosomatycznych, mają 
problemy w relacjach z 
innymi, znajdują się w 
sytuacji kryzysu życiowe-
go. Gabinet Pomocy Psy-
chologicznej 660-140-488 
www.malgorzataremlein.pl

Bigoreksja – kolejny efekt kultu piękna?

Z notatnika miejskiego strażnika
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Prosto z miasta 

Od organizacji do likwidacji
Czasy dzisiaj takie, że pra-

wie każdy protestuje. A to prze-
ciw ACTA, a to w sprawie TV 
Trwam, a to przeciw podwyż-
kom paliwa i obniżkom pozio-
mu zatrudnienia. O protestach 
informują nie tylko media, ale 
także wielkie transparenty wy-
wieszane na remizach czy szpi-
talach. Specyfiką polską jest, 
że protestują ci, którzy jesz-
cze pracują. Wraz z likwida-
cją kolejnych placówek szkol-
nych, medycznych czy strażac-
kich protesty ustają. Potwier-
dza to likwidacja kilkunastu 
placówek oświatowych w Po-
znaniu. Nie ma ich i o prote-
stach też już cicho. Wniosek 
narzuca się więc oczywisty – 
należy przyspieszyć proces li-
kwidacji wszystkiego, a wresz-
cie zapanuje spokój.


Zadziwiający jest pęd po-

znańskich władz do starań 
o prawo organizacji wielkich 

imprez. Nie wyszło raz i dru-
gi z uniwersjadą i olimpia-
dą, ale co tam. Po raz kolej-
ny miasto będzie się ubiegać 
o organizację igrzysk olimpij-
skich. Młodzieżowych igrzysk 
olimpijskich, czyli takiej „im-
prezki”, której nikt poważnie 
nie traktuje, ale która stano-
wi dobrą okazję do wojaży 
i pobrylowania na salonach 
tabunów oficjeli i działaczy. 
Doświadczenia z poprzednich 
sromotnie przegranych starań 
niczego poznańskich włoda-
rzy nie nauczyły. Nadal są 
gotowi się starać, jeździć po 
świecie i wydawać spore środ-
ki na promocje i prezentacje. 
I może właśnie o to chodzi.


To, że nowego dworca ko-

lejowego nie będzie na Euro, 
można przeboleć. Tym bar-
dziej że mało kto się łudził 
i wierzył w solenne obietni-
ce. Do budowlanych pośli-

zgów przywykliśmy w cza-
sach słusznie minionych i 
utwierdziliśmy się przez la-
ta kolejnych Rzeczypospoli-
tych. Miesiąc wcześniej czy 
później nie robi wielkiej róż-
nicy i dworzec, a raczej Zin-
tegrowane Centrum Komuni-
kacyjne, w końcu powstanie. 
Jednak tego, że na peronach 
dla pasażerów obciążonych 
tobołami nie będzie rucho-
mych schodów, zrozumieć 
nie sposób. Jak w XXI wie-
ku można zbudować obiekt 
nie liczący się w ogóle z wy-
godami podróżnych? A co 
tam, w Poznaniu udowod-
nimy, że można.


W ogóle budowa sztanda-

rowych inwestycji miejskich 
chwały miastu nie przyno-
si. Raport NIK, który wy-
płynął po kilku miesiącach 
od jego przekazania pre-
zydentowi, znów wskazuje 

na liczne nieprawidłowości 
w projektowaniu i budowie 
stadionu. Oczywiście, nikt 
z zainteresowanych i zaan-
gażowanych w wieloletnie i 
mozolne wznoszenie obiektu 
nie zgadza się z ustaleniami 
kontrolerów. Wszem i wobec 
głoszą, że stadion, który uro-
dą nie grzeszy, jest wielkim 
sukcesem i basta. Zapewne, 
ale jakoś zastanawiające jest, 
dlaczego przetarg na nazwę 
Stadionu Miejskiego, za co 
wpłynąć ma parę milionów 
złotych, przeprowadzi jego 
nowy operator, natomiast 
koszty umycia dachu obiektu 
i zapewne wymiany trawy na 
Euro ponieść ma miasto. No 
tak, każdy powinien robić to, 
co umie najlepiej. Operator 
więc zarabia, a miasto płaci 
naszymi wspólnymi pieniędz-
mi. I niestety, jakoś wyjątko-
wo dobrze mu to wychodzi.

WIST

  

Piątkowskie opowieści

Patronka „Dąbrówki”
Piątkowskie Centrum 

Kultury Dąbrówka to je-
den z najbardziej znanych 
punktów orientacyjnych w 
tej części miasta. Istnie-
je (w nieco zmienionej for-
mie) już od prawie trzydzie-
stu lat i w pełni zasługuje 
na osobne zaprezentowanie 
w „Echu Piątkowa”. Do te-
matu wrócimy. Teraz jed-
nak opowiemy o patronce 
Centrum.

Podobnie jak książę 
Mieszko I, Dobrawa nie do-
stąpiła zaszczytu umiesz-
czenia na liście nazw osie-
dli, choć jej imię w topogra-
fii piątkowskiej występuje – 
zatem jej pominięcie byłoby 
dużym błędem.

Dobrawa (z czeskiego do-
ubrava = dąbrowa) urodzi-
ła się około 930 roku, by-
ła córką księcia Bolesława 
I Srogiego z rodu Przemy-
ślidów; jeszcze do niedaw-
na powszechnie nazywano 
ją w Polsce Dąbrówką, ale 
w myśl ustaleń historyków 
– nieprawidłowo.

Małżeństwo Dobrawy z 

księciem Polan Mieszkiem 
miało charakter wyraźnie 
polityczny. W połowie 964 
roku doszło do zawarcia 
sojuszu Mieszka z czeskim 
księciem Bolesławem, a rę-
kojmią trwałości zawarte-
go porozumienia był ślub 
Dobrawy z Mieszkiem. Nie 
zaszkodzi dodać, że jak na 
realia wczesnego średnio-
wiecza, panna młoda, już 
po trzydziestce, była w za-
awansowanym wieku i nie 
mogą dziwić spekulacje nie-
mieckich kronikarzy (m.in. 
Thietmara z Merseburga) 
na jej temat.

Odtąd zaczyna się pa-
smo legend, związanych z 
okolicznościami przyjęcia 
chrztu przez księcia Miesz-
ka. To jakoby Dobrawa mia-
ła skłonić różnymi sposoba-
mi pogańskiego władcę do 
zmiany wiary, a zachwycony 
jej urokiem i determinacją 
Mieszko ustąpił, całkowicie 
zmieniając charakter swego 
państwa. W rzeczywistości, 
o czym się rzadko wspomi-
na, ślub Mieszka z Dobra-

wą nastąpił już wcześniej, 
przed rokiem 966. Decyzja 
o wprowadzeniu chrześci-
jaństwa miała wymiar cał-
kowicie polityczny, zmienia-
ła status polskiego księcia 
w systemie władzy tej czę-
ści kontynentu. Wbrew spo-
tykanym jeszcze niedawno 
opiniom, nie był to począ-
tek państwa polskiego, lecz 
przestawienie na inny, śród-
ziemnomorski krąg cywili-
zacyjny. Misjonarze z Czech 
nie działali w beznadziejnie 
dzikim kraju, bez własne-
go języka i cywilizacji. Tzw. 
chrzest Polski nie od razu 
też uwolnił państwo Miesz-
ka od „chrystianizacyjnych” 
najazdów z Zachodu, jako 
że początkowo Kościół pol-
ski i tak uzależniony był od 
biskupstwa w Magdeburgu. 
Natomiast faktem jest, że z 
Dobrawą przybyło do Polski 
wielu duchownych i przed-
stawicieli kultury, a w pol-
skiej mowie zaczęły wystę-
pować wyrazy dotąd znane 
tylko w Czechach.

W małżeństwie Dobra-

wy z Mieszkiem na świat 
przyszło dwoje dzieci: Bole-
sław (późniejszy Chrobry) i 
Świętosława – która zosta-
ła królową Szwecji i Danii, 
znaną jako Sygryda Storra-
da, czyli Dumna.

Dobrawa zmarła w 977 
roku, pochowana była w 
Gnieźnie lub w Poznaniu, 
w podziemiach kościoła na 
Ostrowie Tumskim, który 
ufundowała. Przed dwoma 
laty zasłużona archeolożka, 
prof. Hanna Kočka-Krenz 
odkryła tam pozostałości 
owej świątyni – najstarsze-
go kościoła chrześcijańskie-
go na ziemiach polskich, 
starszego nawet od kościo-
łów wawelskich. Szczątków 
księżnej nie udało się jed-
nak odkryć. Niewykluczone, 
że zostały wywiezione przez 
Czechów podczas najazdu 
Brzetysława w 1039 roku. 
Ale były to już zupełnie in-
ne stosunki polsko-czeskie 
niż za czasów Dobrawy.

Marek Rezler
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„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 

Tel. 61 822 78 57,  601 56 87 32 

  

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

KLUB LITERACKI 

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY
3 IV 2012 o godz. 18 (wtorek). Nowe książki w Klubie. Elżbieta 
Gałęzewska-Krasińska – „Tylko dotykam czule opakowań”, 
Barbara Tylman – „Na przekór”. Omówienie Jolanta Szwarc, Paweł 
Kuszczyński.
17 IV 2012 o godz. 18 (wtorek). VI Młode Pióra szkół 
ponadpodstawowych. Zapraszamy autorów wierszy, prozy, 
redaktorów biuletynów szkolnych oraz nauczycieli – opiekunów 
twórczości, na konkurs połączony z warsztatami. Szczegółowe 
informacje w komunikacie. Tel. organizatora: 61-833-04-83.
Spotkania w sali nr 40 Zarządu PSM lub w Bistro na Osiedlu 
Bolesława Chrobrego 120 prowadzi Jerzy Grupiński.

1% dla Agnieszki
Rodzice Agnieszki Musiałowicz oraz Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” zwracają 

się do Państwa z prośbą o pomoc. Agnieszka ma rzadką chorobę genetyczną – zespół 
Angelmana, epilepsję, zespół nerczycowy, niewydolność nerek. Nie mówi, porusza się na 
wózku inwalidzkim, potrzebna jest jej nieustanna rehabilitacja. Jest mieszkanką Piątkowa.

Przekażcie Państwo 1% Waszego podatku od dochodu dla Agnieszki Musiałowicz na 
konto Fundacji nr KRS 0000037904 dla nr 3214 - Agnieszka Musiałowicz.

Wpłaty można też kierować na konto:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Bank Pekao S.A. I O/Warszawa
41 1240 1037 1111 0010 1321 9362

tytułem: 3214 Musiałowicz Agnieszka darowizna 
na pomoc i ochronę zdrowia

http://www.dzieciom.pl/3214

MASZ KIJKI? MASZ ZDROWIE!
NORDIC WALKING W KAŻDĄ SOBOTĘ

O GODZ. 10
W LASKU ŻURAWINIEC

ZBIÓRKA PRZY ALDI
INSTRUKTOR ANNA CIORGA

TEL. 663 213 144
BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Szkoła Podstawowa nr 34 od 16 lat ma 
swój sztandar i w związku z tym, co roku, 

w lutym w szkole obchodzony jest Dzień 
Sztandaru. (emzetka)

VI Młode Pióra
To nazwa szkolnego kon-

kursu gazetek, biuletynów, 
wydawnictw redagowanych 
przez młodzież oraz twór-
czości uczniowskiej w for-
mie warsztatów literackich. 
Klub Literacki „Dąbrówka” 
Piątkowskiego Centrum Kul-
tury Poznańskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej ogłasza ko-
lejny konkurs skierowany 
do uczniów szkół ponadpod-
stawowych. Jego celem jest 
wyróżnienie i nagrodzenie 
wydawnictw szkolnych oraz 
prób literackich młodzieży 
pisanych pod kierunkiem na-
uczycieli.

Konkurs VI Młode Pióra 
odbędzie się 17 kwietnia o 
godz. 18 w sali nr 40 w Za-
rządzie PSM na Os. Bolesła-
wa Chrobrego 117. Organi-
zatorzy proszą o przyniesie-
nie wydawnictw szkolnych, 
poetów o 5 wierszy, a pro-
zaików o fragmenty prozy. 
Wszystkie prace powinny być 
dostarczone w trzech egzem-
plarzach w formacie A4, pod-
pisane na pierwszej stronie 
następująco: imię, nazwisko 
ucznia, wiek, klasa, nazwa i 
adres szkoły (w adresie kod), 
imię i nazwisko nauczyciela 
prowadzącego.

Organizatorzy przewidu-
ją prezentacje autorskie tek-
stów, omówienia jurorów, 
warsztaty literackie oraz na-
grody i wyróżnienia. Najlep-
sze teksty mają szansę na 
publikację w Echu Piątkowa.

Ze względu na remont 
dużej sali w Dąbrówce i nie-
wielką powierzchnię sali kon-
ferencyjnej, organizatorzy za-
praszają tylko nauczycieli i 
uczniów biorących udział w 
konkursie.

Pamiętali o sztandarze
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Krzyżówka
z Echem

Hasło krzyżówki z po-
przedniego numeru brzmia-
ło: marzec spieszy.

BARAN (21.03 - 20.04). Całkiem szportowny szczun z cie-
bie i masz wuchtę fifnych pomysłów. Ze szwungiem wprowadzaj 
je w życie, a bejmy same skapną i uznanie wiary też.

BYK (21.04 - 21.05). Przestań się już borchać i brynczeć na 
szczunów i kumpli. Zaproś ich na wspólny wygib. Ino uważajcie, 
by na balangach nie zrobić jakiej poruty i zdrowia nie przenorać.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Szykuje się parę dni laby i słod-
kiego nygusowania. Ale zaś uważej na korbole i na spotkaniach 
z wiarą zbytnio się nie staluj ani też frechownie se nie poczynaj.

RAK (22.06 - 22.07). Przestań już udawać takiego nyrola 
i szporać bez przerwy. Daj se trohę więcej luzu i fundnij famule 
abo znajomym  słodkie albo zaproś ich na jaki wygib do marketu.

LEW (23.07 - 22.08). Rajza ze starą eką będzie fest, pony-
gusujecie na słonyszku i zawiążą się nowe znajomości. Ino bacz, 
byś na tych balangach za wiela zdrowia i bejmów nie przenorał.

PANNA (23.08 - 22.09). Najwyższa pora kończyć z nygu-
sowaniem, wystawianiem kalafy na słonyszko abo glapieniem 
się wew komputer. Lepiej weź się do porzundnej roboty, a bej-
my same skapną.

WAGA (23.09 - 22.10). Pomysłami szefów wew robocie 
zbytnio się nie przejmuj. Przejdzie im. Daj se więc trochę wio-
sennego luzu i bez zbędnego bręczenia akuratnie rób swoje.

SKORPION (23.10 - 22.11). Przestań się borchać na kum-
pli, lepiej z nimi dobrze żyć i zrobić wspólny fest wygib. Ale zaś 
tam nie marnujcie wiele czasu na lofrowanie i blubranie.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Skapnie ci propozycja no-
wej roboty, ale zaś lepiej uważaj i posłuchaj wiary. Zmiany mo-
gą bowiem ci wyjść bokiem i ino sobie bachandryjów narobisz.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Całkiem fest wychodzi ci 
chapanie i zorgowanie do kabzy. Z taką wuchtą bejmów będziesz 
se mógł wraz zez znajomą wiarą lofrować po cołkiem świecie.

WODNIK (21.01 - 20.02). Z dużym szwungiem zabieraj 
się do wiosennych porzundków wew chałupie i ogrodzie. Famułę 
też trza ustawić jak należy, zwłaszcza szczuny i kejtra.

RYBY (21.02 - 20.03). Z wiosną trochę głupich, ale zaś 
cołkiem przyjemnych myśli przychodzi ci do łba. Lepiej jednak 
za wiela się nie staluj, bo se ino poruty narobisz.

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. 
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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 4

HUMORKI
- Jasiu, która rzeka jest 

dłuższa: Ren czy Missisipi?
- Missisipi, proszę pani.
- A o ile?
- O sześć liter.


- Panie dyrektorze, jestem 

zmuszony prosić o podwyż-
kę, bo interesują się mną 
trzy firmy.

- Mogę wiedzieć, jakie?
- Elektrownia, gazownia i 

wodociągi miejskie.


- Co studiujesz?
- Filozofię.
- A gdzie można po tym 

pracować?
- No wszędzie, w Mcdonal-

dzie, na budowie, w sklepie 
RTV, w spożywczaku...

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14



Luty i początek marca 
były bardzo pracowite dla 
personelu i wychowanków 
Przedszkola nr 182 „Król 
Elfów” w Poznaniu. To wła-
śnie w tym okresie obcho-

dziliśmy 67. rocznicę wy-
zwolenia naszego miasta. 
Nauczycielki przedszkola, 
Małgorzata Tomkowiak i 
Anna Przygodzka, stworzy-

ły program obchodów, które 
trwały cały miesiąc.

W tym okresie dzieci 
poznawały przysmaki kuli-
narne Wielkopolan, legen-
dy i mity poznańskie, by-
ły uczestnikami wycieczek 
„tramwajem po Poznaniu”, 
quizu wiedzy na temat swo-
jego miasta oraz konkursu 
plastycznego „Poznań mo-
je miasto”. Owocem ponad 
miesięcznej pracy był mię-
dzyszkolny i przedszkolny 

„Przegląd tańców i przy-
śpiewek ludowych” pod ho-
norowym patronatem pre-
zydenta miasta Poznania, 
Ryszarda Grobelnego. 29 
lutego oraz 1 marca przed-
szkole „Król Elfów” zamie-
niło się w gwarny Stary Ry-
nek. W przeglądzie uczest-
niczyło 10 placówek z rejo-
nu Piątkowa i Winograd. 
Możemy być dumni z na-
szych najmłodszych Wiel-
kopolan. Prezentowali się 

pięknie pod względem 
tanecznym, wokalnym 
i gwarowym. Musimy 
przyznać, że zobacze-
nie tak pięknych wiel-
kopolskich tradycyj-
nych strojów skrojo-
nych na miarę dziecka 
to widok, jaki pozosta-
je w pamięci na długo.

Małgorzata Tomkowiak
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Lekcja z ariami
Na początku lutego w Szkole Pod-

stawowej nr 34 na Osiedlu Bolesława 
Śmiałego dla uczniów klas I – III od-
był się koncert karnawałowy. Artyści 
poznańskich scen popularyzowali mu-

zykę klasyczną. Dzieci miały plansze z 
przygotowanymi hasłami, jakie były wy-
korzystane w czasie wspólnej zabawy. 
Podczas pierwszej lekcji dzieci usłyszały 
arię Skołuby za „Strasznego Dworu”, a 

także arie z „Wesołej Wdówki”, „My Fa-
ir Lady”, pieśń starego Tewjego „Gdy-
bym był bogaty” z musicalu „Skrzypek 
na dachu” oraz „Duet Kotów” Gioachi-
no Rossiniego. Maria Zielińska

W „Królu Elfów” na ludowo
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Ahmed Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A, 
tel. (61) 822-35-05

Ahmed Przeźmierowo 1 obok Intermotelu, 
tel. (61) 816-10-63,  500-700-748

CODZIENNIE 
inna pizza ZA PÓŁ CENY! 

Oferta nie obowiązuje w dostawie.

  

Do harcerstwa na... linie i w bandażu

Biała Róża to drużyna harcerska działająca przy Szkole 
Podstawowej nr 34 na Os. Bolesława Śmiałego. Niedawno 
podczas dużej przerwy harcerze zachęcali młodzież szkol-
ną do wstąpienia w ich w szeregi poprzez prezentację, jak 
udzielać pierwszej pomocy i jak przy pomocy liny prze-
mieszczać się z miejsca na miejsce. Opowiadali też o obo-
zach, biwakach i wspólnych rajdach oraz podchodach. O 
wspinaczce, szyfrach, strzelectwie, a także o różnych grach 
i zabawach. (emzetka)

Fot. – Maria Zielińska
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