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Pani Krystyna chce być na szóstkę
Zaraz potem na dużą scenę weszło kilkunastu najstarszych stażem mieszkańców Osiedla Bolesława
Chrobrego. Wprowadzili się
do pierwszego budynku 35
lat temu. Wszyscy otrzymali od administracji osiedla
pamiątkowe upominki.
Tego dnia organizatorów od rana trapiły niespodzianki. Najpierw lunął
deszcz, po którym – wydawało się – że będzie padało cały dzień. Jednak wy-

- Dziękuję za wyróżnienie mnie tytułem Piątkowianki na Piątkę – powiedziała Krystyna Kaczmarek ze sceny po otrzymaniu
statuetki podczas Dni Piąt-

kowa. Jestem nauczycielką
i wiem, że piątka nie jest
najwyższym stopniem, więc
przede mną jeszcze trochę
do roboty.
Celne podziękowanie.

szło słońce i było upalnie.
Nawet za bardzo, bo czy to
z tego powodu, czy też początku wakacji – frekwencja początkowo niespecjalnie dopisywała. Im później,
tym było lepiej. A już wieczorem Łukasz Zagrobelny
rozgrzał mieszkańców tak
bardzo, że nawet po tradycyjnym pokazie sztucznych
ogni nie chcieli się rozchodzić do domów.
Festyn rozpoczęły preDokończenie na stronie 15
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PASMANTERIA

nici,aplikacje,koraliki,włóczki,
muliny,gumy,igły i wiele innych
niezbędnych dodatków krawieckich

WYPRAWKA
PRZEDSZKOLAKA
fartuszki, pościele, ręczniczki,
pisaki do znakowania

KWIACIARNIA

kwiaty cięte, doniczkowe, rabatkowe,
bukiety, wiązanki,
kompozycje florystyczne

DEWOCJONALIA

(ASORTYMENT PRZENIESIONY
ZE SKLEPU OBOK KOŚCIOŁA)
art. do chrztu, srebro

UPOMINKI

RADCA

PRAWNY

Porady, pisma, reprezentacja w sądzie, m.in.:
- rozwód, separacja, podziaá majątku, alimenty,
- wáadza rodzicielska, opieka, ustalenie ojcostwa,
- spadki - nabycie, dziaá, zachowki, testamenty,
- nieruchomoĞci - zasiedzenie, eksmisja, wydanie,
zniesienie wspóáwáasnoĞci, odwoáanie darowizny.

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

PRZEPROWADZKI – TRANSPORT
PANDERA - FIRMA US ŁUGOWO- 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

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

www.MagdalenaW.pl

Sprzątanie
klatek
schodowych
tel. 504 033 053
516 033 822

Poznań, os. Przyjaźni 21N/144
obok kliniki weterynaryjnej
i „Netto”

codziennie od godz. 8.00

 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

Warto być dobrym

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

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

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315


instalacja systemów operacyjnych Windows

rozwiązywanie problemów z działaniem
komputera

diagnozowanie problemów sprzętowych

usuwanie wirusów i programów

instalacja i konfiguracja sieci
(routery, WI-FI, modemy ADSL, kablowe itp.)

udostępnianie internetu dla innych komputerów

instalacja dodatkowych akcesoriów i sterowników

dojazd gratis, faktury

Szkoła Podstawowa nr
34 im. Wojska Polskiego
w Poznaniu brała udział
w I edycji akcji „Warto
Być Dobrym”, organizowanej przez Stowarzyszenie
„Przyjazna Szkoła” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i UNESCO.

To największa interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca w dzieciach dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi a także premiująca zachowania
prospołeczne i wolontariat.
Dokończenie na stronie 4
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Wiadukt nie dla koni

Wizja lokalna odbyła się 21 czerwca na wiadukcie kolejowym na linii nr 395. Chodziło o oczyszczenie tunelu pod wiaduktem z odpadów komunalnych oraz jego udrożnienie dla
umożliwienia przejazdu konnego. Duże ilości wody przepływające przez tunel w znacznym stopniu utrudniają bowiem
prowadzenie tam zajęć z hipoterapii, organizowanych przez
ośrodek Lajkonik.
W trakcie wizji komisja, w której skład wchodzili inspektorzy Polskich Kolei Państwowych oraz kierownik Referatu
Piątkowo Straży Miejskiej, nie stwierdziła żadnych uchybień
w stanie wiaduktu oraz jego przepustowości. Przedstawiciele
PKP oświadczyli natomiast, a następnie przekazali to pisemnie, że prowadzenie w tym miejscu zajęć z hipoterapii: przeprowadzanie koni i przejazd konno pod wiaduktem jest zabroniony. Wiadukt oraz jego drogi dojścia zostaną oznakowane specjalnymi tablicami zakazu wstępu na teren kolei. (rafa)

Smutny koniec libacji
Mieszkańcy jednego z bloków na Osiedlu Bolesława
Chrobrego pod koniec czerwca, umęczeni hałasami libacji
dobiegającej od sąsiadów, poprosili o interwencję strażników miejskich. Ci w mieszkaniu zastali dwóch mężczyzn i
jedną kobietę. Kobieta leżała na wpół rozebrana, pochylał
się nad nią jeden z mężczyzn w celu wiadomym. Towarzystwo zostało wylegitymowane. Ze względu na stan upojenia alkoholowego i liczbę osób, wezwano patrol policji, któremu przekazano sprawę do dalszego prowadzenia. (na)

OBWIESZCZENIE

O I LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu,
Zbigniew Głowacki, kancelaria komornicza: Poznań, ul. Ratajczaka 26/3, działając
na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia:
26 września 2012r. o godz. 8.40
w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto, ul. Młyńska la w sali nr 333
odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA lokalu mieszkalnego
położonego w POZNANIU na os. Bolesława Chrobrego 39/39
stanowiącego odrębną nieruchomość, należącego do: Kaczmarek Teresa
Nr księgi wieczystej: PO1P/00239558/4 - Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto
w Poznaniu Wydz. V Ksiąg Wieczystych.
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 46,80 m2 położony jest na czwartym
piętrze budynku wielorodzinnego. Składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni
oraz łazienki z WC.
Cena wywołania:
163.275,00 zł
Suma oszacowania:
217.700,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 21.770,00
zł najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem licytacji na rachunek bankowy:
KOMORNIK SĄDOWY ZBIGNIEW GŁOWACKI PKO BP S.A. I/O w Poznaniu
nr 18 1020 4027 0000 1002 0290 3607 podając sygn. sprawy KM 2315/11 (tytułem
rękojmi) lub w gotówce od godz. 8,30 (przed wywołaniem licytacji) w sali Sądu
Rejonowego, wskazanej jak na wstępie. Rękojmię można złożyć także w książeczce
oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do
prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc).
W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją można zapoznać się z operatem
szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w
sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto, ul.
Młyńska la, (akta dołączone do sprawy II Co 7436/11), w godzinach urzędowania
sekretariatu, tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 13.00 oraz od 14.00 do 15.30
lub w kancelarii komorniczej. Więcej na: www.KOMORNIKPOZNAN.COM.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na
rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed wszczęciem licytacji nie złożą
dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem
z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące
egzekucję.
Użytkowanie służebności i prawo dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze
wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną
zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzenia własności.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Komornik Sądowy
Zbigniew Głowacki

Warto być dobrym
Dokończenie ze strony 3

Akcję połączono z projektem edukacyjnym „Kultura i szacunek tworzą mój
dobry wizerunek”.
Od początku semestru,
dzieci konkurowały ze sobą
o to, ile zrealizują dobrych
uczynków w trzech kategoriach: pomoc dla drugiego człowieka, zaangażowanie w środowisko klasy,
szkoły, społeczność lokalną oraz działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska.
Na koniec roku, dzieci pod
okiem wychowawcy wybierały w każdej klasie najlepszego ucznia.
Finaliści przygotowali
plakaty ze swoimi osiągnięciami. Wśród nich został
rozlosowany rower marki
KROSS. Pozostałe dzieci
otrzymały nagrody pocieszenia, ufundowane przez
Radę Rodziców. Dzięki akcji więcej uczniów niż zazwyczaj wzięło udział w
wewnątrzszkolnym wolon-

tariacie, pomagając koleżankom i kolegom w nauce oraz organizując młodszym ciekawe zabawy np. w
świetlicy szkolnej. Uczniowie włączyli się również w
wiele działań związanych z
ochroną środowiska np. w
realizację programu „Moje miasto bez elektrośmieci”, brali udział w konkursie „Mój las”, „Śmieci nie
giną, ale uciekają w komin” oraz w realizację projektu „Z kwiatami za pan
brat”. Wielu uczniów włączyło się w akcję Sprzątania Świata. Poza tym dzieci brały udział w spotkaniu
z osobami uczestniczącymi
w warsztatach terapii zajęciowej „Przylesie”. Zorganizowały dla nich pokaz mody, tańca i śpiewu. Uczniowie zbierali również nakrętki na rehabilitację dziecka
niepełnosprawnego.
Koordynatorzy akcji:
Anita Rudna i Iwona Witkoś
(pedagodzy szkolni)
Fot. - Maria Zielińska

Piątkowska Szkoła Społeczna
im. dr Wandy Błeńskiej

zaprasza chętnych rodziców
oraz dzieci do nauki w klasach 3-5.

Szkoła oferuje:

naukę w małych zespołach
(maksymalnie 18 dzieci w klasach)

doświadczoną kadrę pedagogiczną

zwiększony wymiar nauki języków
obcych

bezpieczny, strzeżony teren szkoły

zajęcia lekcyjne w układzie
jednozmianowym

bogaty program zajęć dodatkowych

własną stołówkę i świetlicę dla dzieci.

Bliższe informacje o Szkole i jej ofercie
www.pss.poznan.pl
Zainteresowanych prosimy o kontakt
z Dyrekcją Szkoły:

psuk@poznan.home.pl
telefon: 61 8223 891
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Z notatnika miejskiego strażnika
♦ Funkcjonariusze piątkowskiego referatu Straży Miejskiej Poznania brali czynny udział w festynie z okazji Dnia Dziecka
na Osiedlu Władysława Jagiełły a także w Dniach Piątkowa. Przeprowadzali konkursy dla dzieci na temat bezpiecznej
drogi, obchodzenia się ze zwierzętami oraz bezpieczeństwa
w domu i w czasie wakacji. Uczestników konkursów nagradzali drobnymi upominkami, przechodniom wręczali taśmy
odblaskowe do założenia na ręce lub rower.
♦ Czerwiec strażnikom miejskim upłynął pod znakiem zwierząt. 9. zabezpieczali stado dzików, które na ul. Lutyckiej
utrudniało ruch pojazdów biegając wzdłuż ulicy. W końcu
stado przebiegło przez jezdnię i oddaliło się w kierunku działek koło szpitala MSW.
♦ 15 czerwca patrol otrzymał informację na temat żółwia pływającego w stawie w parku Sołackim. Ponieważ teren ten
należy do Miasta Poznania, powiadomiono Wydział Ochrony Środowiska.
♦ 18 czerwca strażnicy otrzymali zgłoszenie o wtargnięciu dzików na posesję przy ul. Pomarańczowej. Okazało się, że to
locha z młodymi, która przegryzła ogrodzenie w poszukiwaniu pożywienia. Właścicieli posesji poinformowano o obowiązku prawidłowego zabezpieczania kompostowników. 21
czerwca takie samo zgłoszenie otrzymano z ul. Kresowej,
a 27 z ul. Mateckiego. O zdarzeniach poinformowano Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Poznania.
♦ 18 czerwca na ul. Morenowej znaleziono młodego jelonka do-

tykanego przez ludzi. W tej sytuacji podjęto decyzję o przewiezieniu zwierzęcia do leśniczego, który je odchowa.
♦ Tego samego dnia patrol dowiedział się o małych ptakach
znajdujących się na posesji przy ul. Zakopiańskiej i na terenie Osiedla Stefana Batorego. Ptaki schwytano przewieziono do azylu dla ptaków w Nowym ZOO.
♦ 30 czerwca otrzymano
informację o jaszczurce
biegającej na podjeździe
do posesji przy ul. Naramowickiej. Zgłaszający
wręczyli patrolowi karton, w którym znajdowała
się 40-centymetrowa jaszczurka. W Starym ZOO,
dokąd ją przewieziono,
strażnicy dowiedzieli się,
że jest to agama brodata.
♦ W związku z informacją o lisach wałęsających się po Naramowicach, funkcjonariusze roznieśli 120 właścicielom posesji
ulotki o niepozostawianiu resztek żywności. Służby miejskie
mają zastosować wobec lisów środki odstraszające.

♦ W czerwcu dyżurni piątkowskiego referatu odnotowali aż 706
zgłoszeń od mieszkańców. Najwięcej (318) dotyczyło nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, drugie w kolejności były
zgłoszenia porządkowe (128). Na koła niewłaściwie zaparkowanych pojazdów założyli 189 blokad, wobec winnych zastosowali 56 pouczeń, 130 mandatów, w jednym przypadku wystąpili do sądu z wnioskiem o ukaranie, a w dwóch odstąpili
od dalszych czynności.
♦ Jednej osobie handlującej w miejscu zabronionym przy Chacie Polskiej na Osiedlu Bolesława Chrobrego wręczyli mandat karny.
♦ Przeprowadzono 33 lustracje miejsc znanych z bytowania
bądź gromadzenia się bezdomnych. Na miejscu przeprowadzono 39 rozmów prewencyjnych. Do jednej osoby trzeba
było wezwać pomoc medyczną, a jedną przewieźć do Izby
Wytrzeźwień.
♦ W czerwcu rok szkolny trwał w najlepsze, więc patrole municypalnych przeprowadzały kontrole okolic szkół pod kątem bezpieczeństwa młodzieży przebywającej poza szkołą.
W Szkole Podstawowej nr 15 na Sobieskiego w najmłodszych
klasach funkcjonariusze przeprowadzili pogadanki na temat
bezpiecznej jazdy rowerem, podstaw przepisu ruchu drogowej, bezpiecznej drogi do i ze szkoły oraz bezpiecznych wakacji. 22 czerwca patrol przeprowadził rozmowy z dyrektorami szkół na terenie Piątkowa na temat organizacji kolonii
i półkolonii w czasie wakacji.
♦ Przeprowadzono kontrolę na ul. Tymienieckiego 12-14 z powodu niebezpiecznie zwisających gałęzi. Zdjęcia przekazano
do Zarządu Dróg Miejskich, który oceni zagrożenie i podejmie środki je niwelujące.
♦ Referat Piątkowo zwrócił się do Zarządu Dróg Miejskich
o ustawienie nowego oznakowania i wyznaczenie nowych
miejsc parkingowych na ul. Łowmiańskiego Wynika to z potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa w rejonie cmentarza i kościoła. Podobne wnioski wysłano w sprawie ul. Gieburowskiego, gdzie znajdują się przychodnia oraz dom kultury. (rafa)
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Bezpieczny niebezpieczny chodnik?

Do każdego wejścia można podjechać, choć nie pod drzwi

Przez wiele lat mieszkańcy budynku nr 8 na
Osiedlu Bolesława Chrobrego wychodzili z klatek schodowych wprost na pieszojezdnię. Gdy samochodów
było kiedyś niewiele, mało
kto zwracał uwagę na bezpieczeństwo przechodniów.
Bo zwyczajnie było bezpiecznie. Jednak od pewnego czasu do administracji osiedla i na zebraniach
zaczęły być zgłaszane uwagi, by oddzielać jezdnie od
chodników, co pozwoliłoby
pieszym, a zwłaszcza dzieciom bezpiecznie się poruszać. Nie brak było też głosów, by ograniczyć parkowanie i postoje samochodów
tuż przy wejściach do klatek schodowych.
Na większości piątkowskich osiedli od kilku lat

Te słupki stały już od dawna

przy okazji wymiany sfatygowanych nawierzchni betonowych i asfaltowych tam,
gdzie tylko to możliwe, systematycznie wydzielane są
chodniki. Tak stało się też
z pieszojezdnią przy ósemce
na Chrobrego. Pod koniec
maja oddano ją do użytku.
Jest estetyczna, chodnik dostatecznie szeroki, by przejechać wózkiem z dzieckiem
czy inwalidzkim, są zjazdy
dla niepełnosprawnych, a
na jezdni widoczne pasy dla
pieszych oraz „śpiący policjanci”, ale pagórki są dość
łagodne, nieuciążliwe. Założeniem było, by pod klatki
schodowe nie podjeżdżać,
w końcu te 5 metrów dzielących drzwi wejściowe od
jezdni można z zakupami
pokonać bez problemu.
Jednak kilku lokatorom

Chodniki mają zjazdy dla niepełnosprawnych

to się nie spodobało, nadal podjeżdżali pod drzwi
samochodem, rozjeżdżając
nowo ułożoną kostki i zagrażając pieszym. Sąsiedzi
poprosili więc administrację osiedla o rozwiązanie
tego problemu. W dwóch
miejscach, pośrodku chodnika ustawiono więc słupki. Można przejechać obok
nich wózkiem, ale samochodem już nie. Czy można
było odetchnąć? Nie. Dwoje niezadowolonych mieszkańców oprotestowało to
rozwiązanie w jednej z poznańskich gazet. Do administracji zgłosili się lokatorzy, którzy nie pozostawiają suchej nitki na protestujących i popierają działania
kierownika osiedla. Uważają, że nie chodzi wcale o niepełnosprawnych ani o wóz-

Cała sprawa o ten słupek

ki z dziećmi, chodzi o brak
możliwości wjazdu i parkowania prywatnych aut przy
wejściu do klatek, tak jak
to było do czasu zrobienia
chodnika.
Kto ma rację? Najlepiej
przejść się koło budynku i
samemu obejrzeć zmiany,
by wyrobić sobie zdanie.
Dla tych, którzy tam nie
dotrą, publikujemy zdjęcia.
- Mieszkańcom podoba
się to rozwiązanie, wszędzie chcieliby słupki, by pod
oknami nie parkowały im
samochody – mówi kierownik Jerzy Czapczyk. – Teraz
w sierpniu, podobny chodnik oddzielający od jezdni
będziemy robić przed budynkiem nr 1. Tam jest niebezpieczniej niż przed blokiem 8, bo wyjście jest obecnie wprost na jezdnię. (iga)
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Najlepsi w tenisowym deblu
17 czerwca na kortach
na Osiedlu Jana III Sobieskiego Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa zorganizowała turniej tenisa ziemnego w grze podwójnej. Do
gry stanęło 9 par. Rozegrały one eliminacje w dwóch
grupach. Cztery najlepsze
pary zmierzyły się w półfinałach. Do finałowych rozgrywek weszli Andrzej Kiełbowski i Roman Grygorcewicz oraz Arkadiusz Jankowiak i Krzysztof Hołysz.
Pierwsze miejsce zajęła para Jankowiak i Hołysz.

Na zdjęciu stoją od lewej zwycięzcy turnieju: Andrzej Kiełbowski i Roman Grygorcewicz, Arkadiusz Jankowiak i Krzysztof Hołysz oraz organizator – Piotr Domagała
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Z prac Rady Nadzorczej PSM

Obrady wcale nie wakacyjne

Posiedzenie 28 czerwca tradycyjnie
rozpoczęło się od rozpatrzenia spraw
członkowskich.
Następnie omówiono wyniki ekonomiczne Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za cztery miesiące tego roku.
Były dobre. Wyniki na eksploatacji w
gospodarce zasobami mieszkaniowymi na wszystkich osiedlach, za wyjątkiem Władysława Łokietka i Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego,
gdzie zaplanowano deficyt, były dodatnie. Podobnie było z rozliczeniami
gazu, gdzie wynik był także dodatni.
Deficyt zanotowano jedynie na wywozie śmieci na Os. Bolesława Śmiałego
i ul. Grobla, jednak deficyt ten znajdował pokrycie w rozliczeniu międzyokresowym kosztów wywozu śmieci.
Niedobór na zimnej wodzie wystąpił
na Chrobrego i Sobieskiego.
Fundusz scentralizowany Spółdzielni oraz fundusze remontowe
osiedli w kwietniu zostały zasilone zyskiem bilansowym za 2011 rok, zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia
Członków PSM. Przypominamy, że
były to następujące kwoty: fundusz
centralny PSM – 734 300 zł, fundusz
Osiedla Bolesława Chrobrego – 1 708
180 zł, fundusz Osiedla Jana III Sobieskiego – 1 165 860 zł, fundusz Osie-

dla Bolesława Śmiałego – 661 970 zł,
fundusz Osiedla Władysława Łokietka
– 404 320 zł, fundusz Osiedla Stefana
Batorego – 269 110 zł, fundusz Osiedli
Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego 100 000 zł oraz nieruchomości
Grobla – 3140 zł. Zaległości czynszowe na koniec kwietnia w stosunku do
poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,8
procent na lokalach mieszkaniowych
a na lokalach użytkowych o 1,2 proc.
Od stycznia do kwietnia do Spółdzielni wpłynęło 102 390 zł z tytułu dodatków mieszkaniowych, korzystały
z nich średnio co miesiąc 134 osoby.
Od 1 lipca wzrosną opłaty za korzystanie z pomieszczeń gospodarczych
w PSM. Wzrosną one od 2 do 5 zł za
metr kwadratowy w zależności od powierzchni i usytuowania lokalu.
W związku z zakończeniem prac
termomodernizacyjnych w budynku
16 na Osiedlu Bolesława Śmiałego
oraz przeprowadzeniem po dociepleniu ścian zewnętrznych budynku korekty mocy zamówionej na cele centralnego ogrzewania zwiększono z
0,20 zł na m kw. do 0,30 zł miesięczny
odpis na fundusz termodernizacyjny
osiedla dla spłaty poniesionych kosztów. Z tego samego powodu w budynkach 5 i 6 na Osiedlu Władysława Łokietka odpis zwiększono z 0,20 zł na
0,50 zł od metra kwadratowego miesięcznie, a dla budynku 47 na Osiedlu Bolesława Chrobrego miesięczny
odpis zwiększono z 0,20 zł na 0,50 zł
od m kw. W budynkach 15 i 16 na
Śmiałego zmniejszono opłatę stałą za
centralne ogrzewanie z 0,537 zł na m
kw. na 0,463 zł.
Przy okazji zasygnalizowano, że
ustalone w latach 90. zasady spłaty
są nieadekwatne do obecnej sytuacji.
Każde osiedle (wtedy grupy członkowskie) przyjęło inne zasady. Okres spłaty kredytu termodernizacyjnego wy-

nosi 17 lat, a na niektórych osiedlach
mieszkańcy spłaciliby zadłużenie w
ciągu 70 lat. Zadłużenie PSM w bankach z tego tytułu przekroczyło stan
funduszu remontowego i trzeba będzie
te zasady zweryfikować.
Rada Nadzorcza zatwierdziła propozycję Rady Osiedla Bolesława Chrobrego, by nadwyżkę bilansową przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego osiedla na następujące
prace: wymianę stolarki okiennej, prace termomodernizacyjne, roboty drogowe i budowę miejsc parkingowych,
remonty placów zabaw oraz na awarie
i inne nieprzewidziane roboty.
Zatwierdzono także propozycje korekty planu działalności społeczno-wychowawczej na Osiedlu Władysława
Łokietka. Zmniejszone zostanie dofinansowanie do Mistrzostw Piątkowa w Streetballu oraz Gwiazdkowego
Turnieju Piłkarskiego. Nie zostaną w
tym roku doposażone również osiedlowe place zabaw.
Rada wyraziła zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu dla
działek na Osiedlu Stefana Batorego.
Rozpatrzyła również wniosek mieszkańca Osiedla Bolesława Chrobrego
27 w sprawie wykonania i konserwacji podjazdu dla wózków dziecięcych i
inwalidzkich, i uzgodniła odpowiedź
dla niego. (maja)
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Wreszcie pierwsze ugody z miastem
Rozmowa z KRZYSZTOFEM WINIARZEM, prezesem Zarządu Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej
- Co się stało, że władze miejskie postanowiły uwzględnić postulaty spółdzielni i zawrzeć
ugody w sprawie dłużników zajmujących spółdzielcze lokale?
- Ugody świadczą o zmianie podejścia władz miasta do rozwiązywania problemów mieszkaniowych
poznaniaków. Zaprzestano
udawania, że dłużników zalegających z opłatami czynszowymi i skazanych wyrokami eksmisyjnymi nie ma,
a samorząd miejski nie jest
zobowiązany do udzielania
im pomocy. Wreszcie uznano, że problem istnieje i
zdecydowano się na zawarcie porozumienia.
- Na czym polega jego
znaczenie?
- Podpisaliśmy właściwie dwie pozasądowe ugody
z występującym w imieniu
władz miasta Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych. W pierwszej ZKZL
zobowiązuje się zapłacić
spółdzielni odszkodowanie
w łącznej wysokości ponad
30 tysięcy złotych za niedostarczenie lokali socjalnych uprawnionym, którzy
zajmują pięć spółdzielczych
mieszkań, choć wyrokami
sądowymi zostali pozbawieni prawa do zamieszkiwania
w nich. Natomiast w drugiej
ugodzie ZKZL zobowiązał
się zapewnić do końca tego
roku 10 lokali socjalnych, do
których zostaną przeniesieni lokatorzy PSM uporczywie uchylający się od płacenia czynszu i skazani za to
na eksmisję.
Do tej pory – mimo
stosownych wyroków sądowych – spółdzielnia niewiele mogła tym uciążliwym
lokatorom zrobić. Na gminie, czyli mieście Poznaniu, ciąży bowiem obowiązek zapewnienia lokali, do
których można przenieść

lokatorów mających wyroki
eksmisyjne. Jednak miasto
poprzestawało na stwierdzeniu, że takowych nie posiada. Dłużnicy korzystający ze spółdzielczych lokali
czuli się więc bezkarni. Natomiast wszyscy członkowie
spółdzielni musieli ponosić
koszty ich utrzymywania.
Wielokrotnie w tych sprawach interweniowaliśmy do
władz miasta, przedstawialiśmy propozycje kompromisowych rozwiązań, a nawet podejmowaliśmy kroki prawne. Dopiero teraz
wreszcie do urzędników dotarło, że problem trzeba rozwiązać.
- Jak wielu lokatorów
on dotyczy?
- Tylko w naszej spółdzielni mamy wyroki sądowe nakazujące eksmisję kilkudziesięciu dłużników, w
innych jest podobnie. Dobrze więc, że jednostki miejskie zdecydowały się szukać
rozwiązania tego problemu.
Szkoda jednak, że nie chcą
skorzystać z naszej propozycji dopłat do czynszu lo-

KALENDARIUM PSM
26 lipca
sierpień
5 września 6 września 11 września 27 września -

zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM
przerwa urlopowa
Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN PSM
Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa RN PSM
Komisja Rewizyjna RN PSM
zebranie plenarne RN PSM

katorom zagrożonym eksmisjami. Miasto nie musiałoby wtedy zajmować się
budowaniem lokali socjalnych, natomiast osoby mające problemy finansowe mogłyby nadal zamieszkiwać
w spółdzielczych osiedlach,
co z pewnością ułatwiało by
im wyjście z kryzysu i normalne funkcjonowanie. Eksmisje do lokali socjalnych –
chociaż w ugodzie zastrzegliśmy, że nie będą to kontenery, a wskazane lokale
muszą mieć określony standard, którego komornicy
mają obowiązek dopilnować
– wiążą się jednak z uciążliwościami i zagrożeniami.
- Co zawarte ugody
oznaczają dla spółdzielców i przede wszystkim
lokatorów, których bezpośrednio dotyczą?
- Lokatorzy latami uchylający się od płacenia czynszu przestaną wreszcie być
bezkarni. Będą musieli
przenieść się do lokali socjalnych wskazanych przez
miasto. Realne zagrożenie
eksmisjami powinno skłonić także innych mieszkańców do systematycznego
płacenia należności za użytkowane lokale.
- Czy porozumienia
z miastem oznaczają
przełom w podejściu do
problemów spółdzielni
mieszkaniowych.

- Dobrze gdyby tak było. Zawarte ugody dotyczą
zaledwie kilku mieszkań i
trzeba mieć nadzieję, że
po nich zostaną podpisane kolejne. Jednak muszę
przyznać, że niełatwo być
optymistą, widząc stosunek obecnie rządzących do
spółdzielczości. Nie ustają
próby wprowadzenia zmian
prawnych, które w istocie
mają doprowadzić do zlikwidowania spółdzielni mieszkaniowych. A przecież to
właśnie w spółdzielczych
domach mieszkają miliony
ludzi. Spółdzielcze osiedla
zapewniają dobre warunki
mieszkaniowe za stosunkowo niskie opłaty.
- Niekiedy jednak lokatorzy mają odmienne
zdanie...
- Nikt nie lubi płacić czynszów, ale wystarczy porównać stawki opłat eksploatacyjnych, w spółdzielniach są
one zdecydowanie na niższym poziomie niż w mieszkaniach komunalnych czy
prywatnych. Spółdzielnie,
mające rozbudowane struktury samorządowe i wielu
oddanych społeczników są
naprawdę dobrymi gospodarzami. Dbają nie tylko o domy, ale także o place zabaw i
zieleń oraz prowadzą działalność kulturalną i sportową.
- Jak tymi argumentami przekonać władze?
- Szkoda, że w międzynarodowym roku spółdzielczości, który właśnie
jest obchodzony na całym
świecie, nie dostrzega się
licznych pozytywów, jakie
niesie spółdzielczość. Spółdzielnie są szkołą obywatelskiego działania dla wspólnego dobra. Zadbane osiedla są najlepszym dowodem, że razem można więcej i lepiej. Obecne władze
od lat niechętne spółdzielczości trudno będzie przekonać, ale najważniejsze żeby członkowie spółdzielni,
których są przecież tysiące,
zrozumieli zagrożenia związane z zamachami na istotę
spółdzielczości.
Rozmawiał:
Walerian Ignasiak
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Nagrodzone – Text, Pyry z gzikiem
i Nasza 12

Laureaci Młodych Piór z organizatorami konkursów

MŁODE PIÓRA to szkolny
konkurs gazetek, biuletynów,
wydawnictw (redagowanych
przez młodzież) oraz twórczości uczniowskiej, zorganizowany przez Klub Literacki
„Dąbrówka” Piątkowskiego
Centrum Kultury, skierowany
do szkół ponadpodstawowych.
Celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie wydawnictw szkolnych oraz prób
literackich, pisanych przez
młodzież pod kierunkiem nauczycieli.
Tegoroczny konkurs zrealizowano w dwóch etapach. 17
kwietnia młodzież i nauczyciele
spotkali się na warsztatach, w
czasie których teksty konsultowali członkowie Związku Literatów Polskich i Klubu Literackiego „Dąbrówka”: Kalina Izabela Zioła, Elżbieta Krasińska-Gałęzewska, Barbara Lempka,
Zygmunt Dekiert, Marek Słomiak, Stanisław Adamkiewicz
oraz Jolanta i Stanisław Szwarcowie. Podczas zajęć wybrano
prace, które przekazano w ręce jurorów.
Jury w składzie: Jolanta
Szwarc – przewodnicząca, Kalina Izabela Zioła – sekretarz
oraz Jerzy Grupiński – członek
wydało następujący werdykt:
W kategorii Biuletyny, wydawnictwa szkolne pierwsze
miejsce zajął dwumiesięcznik
„Text”, dodatek młodzieżowy
do „Głosu Wielkopolskiego”
wydawany przez MDK nr 1 w
Poznaniu. Redaktorem naczelnym i opiekunem jest Marlena
Kompowska, zastępcą redaktora naczelnego – Agnieszka Jarosz. Drugie miejsce przypadło wydawanemu przez Gimnazjum nr 11 w Poznaniu czasopismu „Pyry z gzikiem”. Redaktorem naczelnym jest Aleksandra Piwowarczyk, opieka Ludmiła Śliwieńska. Trzecie miejsce zajęła „Nasza 12”, wydawana przez Gimnazjum nr 12 w
Poznaniu. Redaktorem naczelnym jest Natalia Kołsut, opiekę sprawuje Łucja Świderska.
W kategorii Proza pierw-

sze miejsce przypadło dla „Słoika pełnego pustki” – Zuzanny Miara, opieka Ludmiła Śliwieńska:
„Od kiedy pamiętam, zawsze mi powtarzano, że nie jestem normalnym dzieckiem, nie
żebym była szalona, co to, to nie.
Po prostu byłam inna. Nie było
takiego dnia, aby ktoś się nie
dziwił, o co mi chodzi i co ja
znowu robię, nawet mój wygląd
zadziwia – zwłaszcza, że jedno
oko mam ciemnozielone, a drugie jasnoniebieskie. Z charakteru też nigdy nie byłam idealna,
często się dąsam, mam wahania nastrojów i ponoć egoistka
ze mnie. Innymi słowy - „towar
do zwrotu”. A najlepsze w tym
wszystkim jest to, że mam dopiero niecałe jedenaście lat i widzę
świat takim, jaki naprawdę jest,
nie maluję tęczy, nie oglądam
bajek, nie chcę mieć szczeniaczka ani koteczka, czy bóg wie co
jeszcze, o czym marzą dziewczynki w moim wieku. W życiu mam
tylko jeden cel. Chcę schwytać
szczęście, uwięzić i mieć je na
własność. Tak, odbiorę szczęściu
wolność i właśnie o tym chcę
opowiedzieć.”
Drugie miejsce przyznano
„Przewodniczącej” – Zuzanny Miara, opieka Ludmiła Śliwieńska:
„Wszystko zaczęło się, gdy
jeszcze uczęszczałem do liceum.
Byliśmy uczniami drugiego roku, klasą 2A. I wtedy pojawiła
się ona. Z tymi swoimi brudnymi butami, luźną koszulą i przewieszoną przez ramię marynarką. Władowała się w nasze życie, nie zdawaliśmy sobie jeszcze sprawy, jak dziwną postacią
będzie. Od samego początku zachowywała się bardzo specyficznie, miała – jak to się mówi –
hym... – to coś w oczach, dziki
błysk i twardą rękę.”
Trzecie miejsce. Bez tytułu.
Katarzyna Grzechowiak, opieka Elżbieta Kokot:
„Jestem twoim przyjacielem.
Widzę wszystko. Widziałem, kiedy płakałaś i błagałaś wszystkich o pomoc, jednocześnie py-

tając, gdzie są ci wszyscy. Gdzie
byli? Nie było ich. Stali daleko
od ciebie, tam gdzie ich zostawiałaś, tam, gdzie mówiłaś, że
nie potrzebujesz pomocy. Zostawali tam, stawali się szczęśliwi,
znajdowali partnerów, zakładali
rodziny, podczas gdy ty wymyślałaś kolejne wymówki i niekończące się pretensje do tych,
których już dawno opuściłaś.”
Wyróżnienia przyznano za
„Banał” – Klaudii Michalskiej,
opieka Beata Budnik, oraz za
utwór Bez tytułu Kai Wójtowicz, opieka Ludmiła Śliwieńska.
W kategorii Poezja pierwsze miejsce za zestaw tekstów
zajęła Lidia Karbowska, opieka
Ewa Gajowiecka:

Proces twórczy
poeta
dominus et deus
wydaje mu się
że staje się bogiem
a przynajmniej jego ręką
wypija szklankę
samokrytyki
zaczyna wiersz od nowa
Drugie miejsce „Zoo” – Anna Kośmider, opieka Elżbieta Kokot:

Zoo
Siedzę nad grobowcem
Moich marzeń
Przyglądam się im z ciekawością
Uwięzione
Nieważne
Jak odbity bilet
Żyją w klatce
Jak gepard i lemur
Mam klucz ambicji
Nie pasuje
Do kłódki ograniczeń
Trzecie miejsce „Obraz” – Marta Fintzel, opieka Ludmiła Śliwieńska:

Obraz
Każdego dnia,
każdej minuty,
nawet pisząc te słowa,
maluję obraz.
Używam rozmaitych barw
w zależności od nastroju.
Nie używam
płótna, pędzla, farb.
Wszystkim tym
jestem ja.
Maluję swoje zycie,
lecz i tak nie zdołam oprawić
płótna.

Sebastian Szlinka i Kinga
Grunos z autorką artykułu

Nie zdążę.
Wyróżnienie. Bez tytułu. – Sebastian Szlinka, opieka Katarzyna Jeziółkowska”:
***
Tracę te najpiękniejsze cechy
dziecka
Nie chcę by dorosłość zniszczyła je
Coraz mniej we mnie radości
Trudy zmuszają do walki
I kładą cień na mój świat
A dorosłość miała być taka
piękna
Wyróżnienie. „List do Babci”
– Kinga Grunos, opieka Katarzyna Jeziółkowska:
List do Babci
Babciu, mimo to
że wczoraj na cmentarzu
małomówna byłam – milczałam,
to Ci Babciu
tak dużo
powiedzieć chciałam...
Że tak bardzo
mi Babciu Ciebie brakuje
Babciu, jak ja Ciebie potrzebuję!
Wyróżnienia otrzymali też
za „Anioła Stróża” Martyna
Modrzejewska, opieka Ludmiła Śliwieńska, oraz za „Kwintesencję” Paulina Kwiecińska,
opieka Elżbieta Kokot.
19 maja wręczono nagrody,
wyróżnienia – książki i dyplomy – tak uczniom, jak i opiekunom ich twórczości. Warsztaty i imprezę finałową zorganizował Jerzy Grupiński – opiekun Klubu Literackiego „Dąbrówka”. Jury wysoko oceniło konkursowe teksty. W tym
roku, jak nigdy dotąd, nadesłano wiele utworów prozatorskich: opowiadania i fragmenty powieści. Licznym udziałem
w warsztatach i w imprezie finałowej wyróżniła się młodzież
Gimnazjum nr 12 im. Jacka
Kuronia z Os. Stefana Batorego, inspirowana przez wicedyrektor Elżbietę Kokot.

Kalina Izabela Zioła
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Dzień Sąsiada na Piątkowie

Z okazji Europejskiego
Dnia Sąsiada 18 maja odbył się festyn zorganizowany przez Jednostkę Pomocniczą Miasta Poznania
oraz placówki zrzeszone w
Miasteczku Oświatowym,
w skład którego wchodzą
Przedszkola 24, 35, 148,
163, Szkoła Podstawowa nr
17, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 i Przychodnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4.
Podczas festynu swój dorobek artystyczny zaprezen-

towały dzieci z wymienionych wyżej placówek oświatowych Ich występy były nagradzane głośnymi brawami. Dalszą część artystyczną wypełnił występ zespołu
Konstans z pięknymi starymi hitami muzycznymi oraz
Filharmonia Pomysłów, której prowadzący nawiązali interaktywne więzi z rodzicami i dziećmi, wciągając ich
do wspólnej zabawy. Festyn wzbogaciły liczne stoiska, np. Europa Direct, Tania Książka, upominki dla

Mamy i Taty przygotowane przez dzieci z placówek
oświatowych.
Mieszkańcy mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami
Rady Osiedla Piątkowo, do
których, przy odrębnym stoisku, zgłaszali swoje pomysły, problemy z życia codziennego i sąsiedzkiego na
osiedlach.
Była to pierwsza tego
rodzaju impreza plenerowa,
która powinna wejść do corocznego kalendarza spo-

tkań organizowanych przez
Radę Osiedla Piątkowo, o
czym poinformowali zebranych przedstawiciele Zarządu Rady: Krystyna Kaczmarek i Jacek Tomaszewski. (kk)
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Prosto z miasta

Wydłużyć wakacje!
Jeszcze w śródmieściu Poznania nie posprzątano po
Euro, a już miejscy włodarze
uchwalili, że trza się starać o
organizację kolejnej wielkiej imprezy sportowej. Padło na młodzieżowe igrzyska olimpijskie.
Już kiedyś miasto o nie zabiegało, podobnie jak o parę innych światowych przedsięwzięć,
i zawsze kończyło się wiadomym
skutkiem. Sukces Euro dodał
jednak nowych sił gospodarzom
miasta. Z wielkim zapałem i
nie szczędząc pewnie grosza z
miejskiej kasy, postanowili ubiegać się o te kosztowne zaszczyty. Właściwie, to nie ma się co
im dziwić. Taka zabawa w organizowanie wielkich imprez
jest przecież znacznie przyjemniejsza niż budowanie ulic i kanalizacji czy remontowanie kamienic. W dodatku zawsze bę-

dą z nimi problemy. Nie warto więc aż tak zaprzątać sobie
nimi głowy. Lepiej urządzić sobie kolejne igrzyska.

Mamy więc igrzyska, choć
nikt o nie specjalnie w Poznaniu nie woła, coraz wyraźnej
natomiast słychać wołania o
chleb i pracę. Dlatego, zanim
zaczniemy się bawić w starania o zorganizowanie kolejnych
igrzysk, powinniśmy najpierw
rozliczyć poprzednie. Na konferencji podsumowującej Euro w
Poznaniu podano, że strefę kibica odwiedziło około 700 tysięcy osób a także wyliczono, ile
też oni zjedli kiełbasek i wypili
kubków piwa. Tylko co z tego
wynika? Potrzebny jest rzeczowy bilans wszelkich poniesionych nakładów i osiągniętych
oraz spodziewanych zysków.

Jednak na dokonanie takiego
rachunku raczej się nie zanosi. A szkoda, bo Poznańczycy
słynęli kiedyś z gospodarności
i skrupulatnego liczenia. Teraz
idziemy z duchem czasu i liczymy, że jakoś to będzie.

Zadziwia wysyp wszelakiej
maści festiwali, przeglądów i
koncertów. W Poznaniu skończyła się Malta, a już zaczął
Animator, po nim będzie Transatlantyk i parę innych podobnych wydarzeń. A przecież bliźniacze imprezy odbywają się we
wszystkich większych miastach,
o kurortach już nie wspominając. Kiedyś był Kołobrzeg, Opole
i Sopot, a dzisiaj gramy i śpiewamy na okrągło. Nawet światowe gwiazdy, choć może już nie
pierwszej świetności, ale sobie
jednak sprowadzamy. W po-

rze letniej jesteśmy więc skazani na przyjęcie ogromnej dawki
kultury. Ale, jak świadczy zalew wulgaryzmów i chamstwa,
większość rodaków jest na nią
uodporniona.

I pomyśleć, że kanikuła to
był niegdyś okres ciszy, zastoju
i spokoju. Niewiele się działo
i czasu na wszystko starczało.
Teraz na wszystko go brakuje. Zwłaszcza w wakacje, które
są stanowczo za krótkie. Dlatego apelujemy o ich wydłużenie. Mogliśmy sobie wydłużyć
wiek emerytalny, tym bardziej
możemy wakacje. A co, należy
się nam! Choćby za dobre zorganizowanie Euro i ochotę na
kolejne igrzyska.
WIST

Piątkowskie opowieści

Twórca „Harnasiów” i „Króla Rogera”
Spośród kilku przystanków
Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, umieszczonych w granicach Piątkowa, dwa zostały poświęcone wybitnym muzykom
polskim. Pierwszy, licząc od pętli na Osiedlu Jana III Sobieskiego, przypomina osobę Karola Szymanowskiego; biegnie
zresztą równolegle z ulicą upamiętniającą kompozytora.
Urodził się 3 października
1882 roku w Tymoszówce na
Ukrainie, w patriotycznej polskiej rodzinie ziemiańskiej, w
której bardzo żywe były zainteresowania muzyką, literaturą i sztuką. Od dziecka zdradzał wielki talent artystyczny,
zatem w 1892 roku został oddany na edukację muzyczną
do Gustawa Neuhausa. Tam,
w Elizawietgradzie (Kirowohradzie), poznał dorobek romantyzmu muzycznego, zwłaszcza
niemieckiego. Wreszcie wziął
go pod swoje skrzydła profesor Zygmunt Noskowski, jeden
z czołowych naszych kompozytorów owego czasu. Na początku XX wieku wszedł w skład
Spółki Młodych Kompozytorów Polskich, w której poza
Szymanowskim byli Grzegorz
Fitelberg, Ludomir Różycki i
Apolinary Szeluto.
W latach 1903 – 1905, podczas pobytu w Berlinie, przeżył fascynację muzyką Ryszar-

da Straussa (niemającego nic
wspólnego z artystami wiedeńskimi o tym nazwisku); to
pod jego wpływem Szymanowski skomponował swe pierwsze symfonie. Podobną drogę
artystyczną zresztą przeszedł
wcześniej Mieczysław Karłowicz. Wkrótce zyskał sobie
opinię najzdolniejszego kompozytora Młodej Polski, zaczął
zdobywać wyróżnienia i nagrody na ziemiach polskich i
za granicą. Był typowym artystą swego czasu, krążył między Warszawą, Wiedniem, Paryżem i Berlinem, zaglądał do
Włoch i Anglii. Bardzo zaciekawiła go twórczość Claude’a
Debussy’ego.
W czasie I wojny światowej
odcięty od Europy, przebywał
w rodzinnej Tymoszówce i jeździł po Rosji, poznał m.in. Sergiusza Prokofiewa. Zafascynowany filozofią, sam zaczął pisać. W burzliwych czasach rewolucji musiał porzucić zniszczony przez bolszewików majątek, a potem wyjechać do Polski. Zamieszkał w Warszawie;
po pierwszym trudnym okresie walki o przetrwanie Karol Szymanowski został pierwszym rektorem Warszawskiego
Konserwatorium Muzycznego.
Równocześnie, w 1930 roku,
został właścicielem willi „Atma” w Zakopanem i zachwycił

się muzyką Podhala. Do tematyki tej nawiązał baletempantomimą „Harnasie”, którego
polska prapremiera odbyła się
9 września 1938 roku na scenie Opery Poznańskiej, już po
śmierci autora. Artysta zresztą jeździł z koncertami po całej Polsce, a w listopadzie 1923
roku po raz pierwszy wystąpił
w stolicy Wielkopolski.
Karol Szymanowski szybko
zdobył pozycję najwybitniejszego symfonika polskiego lat międzywojennych, choć jego muzyka przeznaczona była raczej dla
koneserów tej sztuki. Sławę zyskały opera „Król Roger”, balety, symfonie, utwory kameralne na skrzypce i fortepian, a
także pieśni; łącznie wiadomo
o 79 utworach kompozytora.
Szymanowski był też utalentowanym literatem, autorem
m.in. powieści „Efebos”, wyraźnie akcentującej jego gejowską
orientację, której kompozytor
nie ukrywał. Apologetą życia
i twórczości Szymanowskiego
był jego kuzyn, Jarosław Iwaszkiewicz. Był artystą powszechnie uznawanym i szanowanym,
wielokrotnie odznaczanym, wyróżnianym w kraju i za granicą. Dziś jego format można
porównać chyba tylko z Witoldem Lutosławskim i Krzysztofem Pendereckim.
W pełni rozkwitu twórczo-

ści Szymanowski zachorował
na gruźlicę gardła, zatem –
jak wspomniałem, przeniósł się
na stałe do Zakopanego, skąd
wyjeżdżał do stolicy i na kuracje zagraniczne, zwłaszcza do
Szwajcarii. Tam też, w klinice
Du Signal w Lozannie, zmarł
wieczorem 29 marca 1937 roku. Jego manifestacyjny pogrzeb został zakończony złożeniem szczątków wybitnego
kompozytora w sarkofagu na
krakowskiej Skałce. Pośmiertnie został uhonorowany Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Serce Karola Szymanowskiego, umieszczone w
kaplicy Sióstr Sercanek w kościele św. Krzyża w Warszawie;
uległo zniszczeniu w czasie powstania, w sierpniu 1944 roku.
Po wojnie sława Szymanowskiego jakby przygasła, jej
wielkim propagatorem był Jerzy Waldorff. Zainteresował
się nim angielski dyrygent Simon Rattle, który wydał kilka albumów płytowych z utworami największego symfonika
Młodej Polski, w znakomitym
wykonaniu. W kraju rok 2007
ogłoszono Rokiem Karola Szymanowskiego. Do dziś zachowały się nagrania wypowiedzi
artysty, możliwe do odtworzenia w Youtube.

Marek Rezler
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OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ
LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1P/00234034/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare
Miasto w Poznaniu, Paweł Bobek, na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 20-08-2012r. o godz. 9,30 w budynku
Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto
w Poznaniu mającego siedzibę
przy ul. Młyńska la w sali nr 335,
odbędzie się druga licytacja własnościowego spółdzielczego
prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Poznaniu na
os. Jana III Sobieskiego 42/28, należącego do dłużnika:
Kingi Juchacz, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych:
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
(Adres spółdzielni: 60-681 Poznań, os. Bolesława Chrobrego
117), dla którego Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w
Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze KW PO1P/00234034/0.
Suma oszacowania wynosi 246 976,00 zł, zaś cena wywołania
jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 164 650,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w
wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 697,60
zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce przed licytacją lub
na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. I O/Poznań 17
1020 4027 0000 1802 0290 3524.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć
osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu
państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby
wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać
nieruchomość w dni powszednie od godz. 8,30 do godz. 14,30 oraz
przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Pawła Bobka, odpis protokołu
oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia
własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed
rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od
egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w
księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów
i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem
licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z
chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Paweł Bobek

„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
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Syllogomania
– patologiczne zbieractwo
Problem zbieractwa budził zainteresowanie badaczy od
wielu lat. Syllogomania, czyli patologiczne zbieractwo, to jeden z poważnych i coraz bardziej powszechnych problemów
społecznych na całym świecie.
Syllogomania definiowana jest jako nabywanie oraz trudności z pozbywaniem się nieużytecznych lub o obiektywnie
małej wartości rzeczy. Skala tego typu aktywności powoduje obniżenie poziomu lub też całkowitą dezorganizację funkcjonowania zawodowego i społecznego, a także ograniczanie
przestrzeni życiowej. Z czasem zbierająca osoba nie może swobodnie korzystać z pomieszczeń mieszkalnych zgodnie z ich
przeznaczeniem.
Patologiczne zbieractwo stanowi część zespołu objawów.
Dotknięci nim ludzie zwykle mają też trudności z podejmowaniem decyzji i realizacją zamierzeń. Często bywają też perfekcjonistami oraz przejawiają zachowania unikające. Głównymi
motywami zbieractwa są: obawa przed wyrzuceniem czegoś
użytecznego, obawa przed wyrzuceniem czegoś, co może okazać się przydatne w przyszłości, poczucie bezpieczeństwa wynikające z posiadania różnych przedmiotów, stosunek emocjonalny do własnych zbiorów. Patologiczne zbieractwo jest przejawem potrzeby perfekcyjnej kontroli otoczenia w celu zapobiegania przykrym wydarzeniom życiowym. Syllogomania w
dużym stopniu spowodowana jest trudnościami w podejmowaniu decyzji. U ich podstaw leży z kolei antycypacja przykrych
emocji, które mogłyby pojawić się w związku z pozbyciem
się przedmiotów, subiektywnie ocenianych jako wartościowe.
U ludzi w podeszłym wieku zbieractwo może stanowić swoisty mechanizm obronny w reakcji na stresujące wydarzenia
charakterystyczne dla tego okresu życia, np. śmierć partnera, przejście na rentę lub emeryturę, utratę zdrowia lub obniżenie poziomu procesów poznawczych. Skala występowania
patologicznego zbieractwa w populacji ogólnej nie jest znana.
Szacuje się, że tzw. zespół Diogenesa, który oprócz zbieractwa
charakteryzuje się też skrajnym zaniedbaniem higieny osobistej i nieprzestrzeganiem nawet podstawowych zasad sanitarnych w mieszkaniu, występuje u 0,05% osób powyżej 60 roku
życia. Zbieractwo najczęściej występuje u osób w wieku podeszłym, jednak ocena skali rozpowszechnienia tego zaburzenia
jest trudna, gdyż osoby starsze stosunkowo rzadko szukają
specjalistycznej pomocy.
Według specjalistów u podłoża patologicznego zbieractwa
leży szereg czynników patogenetycznych o charakterze zarówno neurobiologicznym, jak i psychospołecznym. Z perspektywy
neurobiologicznej szczególną rolę w powstawaniu patologicznego zbieractwa przypisuje się uszkodzeniom części przyśrodkowej płatów czołowych. Syllogomania często występuje u osób z
innymi zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, z zaburzeniami osobowości i procesów poznawczych (np. zespół otępienny
czy upośledzenie umysłowe), z zaburzeniami psychotycznymi,
zaburzeniami hipochondrycznymi oraz z zaburzeniami odżywiania się. U osób dotkniętych tym zaburzeniem stosunkowo
często występują też inne objawy o charakterze natręctw, takich jak: potrzeba symetrii, obawa przed zranieniem i zabrudzeniem, obsesje somatyczne i religijne oraz rytuały sprawdzania, powtarzania, porządkowania i liczenia. Najnowsze badania przeprowadzone przez brytyjskich naukowców sugerują,
że źródło problemu syllogomanii może tkwić w genach. Wiele
osób ze zdiagnozowanym schorzeniem miało jakieś traumatyczne przeżycie w przeszłości. Często dotyczyło ono przemocy na tle seksualnym lub utraty bliskiej osoby. W terapii tego zaburzenia stosuje się psychoterapię oraz antydepresanty.
Małgorzata Remlein
psycholog
Autorka jest psychologiem. Pracuje z osobami, które: doświadczają
lęków, obniżonego nastroju, depresji, zaburzeń psychosomatycznych,
mają problemy w relacjach z innymi, znajdują się w sytuacji kryzysu
życiowego. Prowadzi również terapię par.
GABINET POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 660-140-488 lub
malgorzataremlein.pl
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RODZINA

1

OKRES
W DZIEJACH

PRZEPADEK

Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru brzmiało: Nasze Dni Piątkowa.

PAPUGA

JESIENNY
KWIAT

8

MODEL FIATA
PIES ALI

KAFAR

Krzyżówka
z Echem

OFERMA

SÓD

9

BISKUP
W SKRÓCIE

NA GAPĘ
KIESA

7

ZABAWKA
NA
SZNURKU

DREWNIANA
ŚCIANA

4

IMIĘ ŁĘCKIEJ

6

PORZĄDEK

PYTAJNIK

2
CYNFOLIA
ZŁOT
CZAROWNIC

0,01
HEKTARA

DAWNY PAN

POEMAT
JAPOŃSKI

AWANTURA

WKŁAD
BAJECZNA
KRAINA

AD ACTA
NA
DOKUMENCIE

JAMAJSKI
SPRINTER

ZNANY
ZESPÓŁ
SZWEDZKI

PIERWSZY
LOTNIK
WOŁAJĄ NA
SMOLARKA

3,14

WĄŻ
DUSICIEL

- Szefie dostanę podwyżkę?

DŹWIĘK
GAMY

WŁÓCZKA

HUMORKI

DODATKOWA
KARTA

5

GŁOS
KOBIECY

- Nie ma mowy.
- Tak? To powiem innym,
że dostałem...

- Nie wiem, co w tamtych
czasach kobiety widziały w
mężczyznach... – mówi blondynka do koleżanki.
- W tamtych czasach, to
znaczy kiedy?
- No, zanim wynaleziono
pieniądze.

Dwie koleżanki odwiedzają chorą w szpitalu.
- I jak dajecie sobie radę
beze mnie?
- Och Jadziu, podzieliłyśmy twoją pracę. Gosia robi dobre wrażenie, ja parzę
zieloną herbatkę, a Bożenka
opowiada kawały.
Krzyżówka nr 8

TYTUŁOWANIE RABINÓW

SŁOWIANIN
ZNAD
DNIESTRU
CHORWACKA
WYSPA

1
3

2

6

3

4

5

7

8

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). Po tygodniach chapania szykują się fest
wojaże po ciepłych krajach. Ino się tam za wiela nie staluj, ale zaś
bacz byś na jakiego nyrola i poznaniaka nie wyszedł.
BYK (21.04 - 21.05). Ale zaś na tych letnich rajzach fest blubranie i dylanie ze starą wiarą ci się szykuje. Ino zaś na tych balangach
za wiela się nie staluj, frechownie se nie poczynaj.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Wew robocie i z wiarą za wiela
nie blubraj ani tyż się nie staluj. Uważaj, by jakie mądre cię nie przekabaciły, bo możesz na tym stracić sporo bejmów.
RAK (22.06 - 22.07). Bez te letnie porzundki i ćpanie różnymi
klunkrami wew chałupie wytrzymać nie idzie. Ale zaś lepiej daj se trochę luzu i zabierz famułę do marketu abo na jakie słodkie.
LEW (23.07 - 22.08). Nie ma się co borchać na skwar i burze,
latem to przecież normalne. Lepiej więc pomyśleć o jakim wygibie ze
znajomą wiarą i trochę pobachać się wew wodzie.
PANNA (23.08 - 22.09). Bez te urlopy i ciągłe nygusowanie ino
bebech ci rośnie a kabza pustoszeje. Zamiast leżeć i glapić się na innych, bierz się do chapania i zorgowania bejmów.

WAGA (23.09 - 22.10). Z tego ciągłego glapienia się wew telewizor abo komputer nic dobrego nie wyniknie. Może cię ino łeb rozboleć albo poruty wśród znajomej wiary se narobisz.
SKORPION (23.10 - 22.11). Wew wakacje warto trochę zaszaleć i zrobić jaki wygib w góry abo nad morze. Z takiego lofrowania i blubrania z nową wiarą mogą wyniknąć całkiem fifne pomysły.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Po letnich balangach uzbierało się
na działce i wew chałupie wiele zbyrów i klamotów, które trza wyćpnąć na gemyle, przestać szuszwolić i zaprowadzić porzundek.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Przed letnimi rajzami warto się
akuratnie przyłożyć do pozałatwiania wszelkich spraw urzędowych.
Porzundek w kwitach i kasie ale zaś musi być.
WODNIK (21.01 - 20.02). Jesteś szportowny szczun, masz fest
gadane i fifa do wielu rzeczy, jak się ino akuratnie przyłożysz do roboty, to kabza wnet będzie pełna bejmów.
RYBY (21.02 - 20.03). Nawet na urlopie trza pilnować własnych interesów i wszelakim ofertom od wiary bacznie się przyglądać.
Z szumnych zapowiedzi może bowiem niewiele wyniknąć.

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, Os. B. Chrobrego 117, pokój 81, e-mail: echopiatkowa@o2.pl. Dyżur
red. poniedziałki 16.30 - 17.00. Druk: Drukarnia Colgraf. Nakład 3000 egz.
Przedruk z Echa Piątkowa dozwolony wyłącznie z podaniem źródła. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do opracowania
redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów.
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Pani Krystyna chce być na szóstkę
Dokończenie ze strony 1

zentacje piątkowskich klubów, potem wystąpił rockowy zespół BAST. Wystąpił
też znany i lubiany Piotr
Bugzel jako Elvis. Na scenie zastąpił go kabaret Weźrzesz. Był też koncert Daniela i Iwony oraz drugiego
zespołu rockowego – Białych Wiśni.

Słuchając
artystów,
można było uczestniczyć w
ciekawych zdarzeniach i pokazach. Ratownicy medyczni nie narzekali na brak zainteresowania, nawet dzieci przyglądały się, jak ratować człowieka z „płonącego samochodu”. Rozmaite piątkowskie kluby hobbystyczne prezentowały się

na stoiskach. Ogromnym
zainteresowaniem cieszyły
się bezpłatne badania profilaktyczne. O ile pomiary
cukru we krwi przebiegały
bez przeszkód, to urządzenie do pomiaru cholesterolu trzeba było co jakiś czas
wstawiać na chwilę do chłodziarki z napojami, bo z
powodu wysokiej temperatury elektronika odmawiała pracy.
Stoiska gastronomiczne miały wzięcie, o ile były w cieniu, stoły stojące w
słońcu świeciły początkowo

pustkami. Lepiej już było
w alejce z licznymi stoiskami z zabawkami i słodyczami. Nie brakowało amatorów dmuchanych zamków,
kolejki i kucyków.
Tegoroczne Dni Piątkowa zapoczątkowali jednak
cykliści. Przed południem
wyruszyli na tradycyjny rodzinny rajd rowerowy organizowany przez Zdzisława
Obiegałę z Bicykla. Więcej obejrzeć można na zdjęciach. (maja)
Fot. – Wojciech Ignasiak
i Leszek Flack
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Witajcie wakacje!
Nigdy tak długo na nie
nie czekaliśmy. Bo w historii najpóźniej rok szkolny
kończył się 24 czerwca, a
w tym roku dopiero 29. W
Szkole Podstawowej nr 34
uroczyste zakończenie odbyło się aż trzy razy, osobno
dla klas od pierwszej do trzeciej, osobno dla czwartych
i piątych, a na koniec dla żegnających szkołę szóstoklasistów. Było radośnie i galowo. Laureaci wszystkich konkursów szkolnych i międzyszkolnych otrzymywali liczne nagrody, głównie książkowe. Będzie co czytać podczas wakacji...
(emzetka)
Fot. – Maria Zielińska

KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY

od poniedziałku do czwartku
w lokalu i na wynos bez dowozu
Ahmed Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,
tel. (61) 822 33 44
Ahmed Przeźmierowo 1 obok Intermotelu,
tel. (61) 816-10-63, 500-700-748

