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Rozmowa
z prezesem
PSM
Czy spółdzielcy są niewolnikami? Czy przekształcając prawo własności można korzystać z „własnego”
notariusza? Dlaczego wykup gruntów od miasta
trwa tak długo i dlaczego
działki przynależne do budynków są różnej wielkości?
Jaki proces przegrał mieszkaniec Osiedla Jana III Sobieskiego i czy Spółdzielnia może blokować utworzenie wspólnoty? – na te
i na inne pytania odpowiada w Echu prezes Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zapraszamy do lektury na str. 3.
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Nowy salon, nowy Qashqai i Outlander…
Jak już informowaliśmy, od 2 grudnia jest
przy ulicy Tymienieckiego (róg Księcia Mieszka
I) Auto Salon Polody, w
którym są sprzedawane i serwisowane samochody Nissan i Mitsubishi. Wkrótce po ceremonii otwarcia pojawiły się tam nowe japońskie auta.
Pierwszy przyjechał nowy Mitsubishi Outlander.
Wyróżnia się nie tylko wyglądem np. nowy grill, ale
również napędem. Teraz
ma nowy benzynowy silnik
2-litrowy o mocy 147 KM.
Jest też napęd benzynowy
2,4 l dysponujący mocą 170
KM, z przekładnią manualną i CVT. Miłośników diesla zadowoli zapewne turbodoładowany silnik wysokoprężny 2.2 DI-D o mocy
156 KM i dwu-sprzęgłowa
skrzynia biegów TC-SST.
W lutym przyjechał Nissan Qashqai, po kompleksowej modernizacji. Najwięk-

sze zmiany widoczne są w
przedniej części nadwozia.
Nowa maska, przedni zderzak, błotniki, grill i reflektory podkreślają elegancję,
wyrazistość i jakość modelu Qashqai. Nowy przód jest
identyczny jak w modelu
Qashqai+2 (siedmioosobowy). Na desce rozdzielczej
są bardziej przejrzyste i czy-

telniejsze wskaźniki, a pomiędzy nimi zmodernizowany wyświetlacz komputera..
Ważną różnicą pomiędzy
poprzednią wersją a nową
jest bogatsze wyposażenie
podstawowe pomimo braku
różnicy w … cenie.
Mieszkańcy Piątkowa coraz częściej odwiedzają nowy obiekt samochodowy.

Jeżeli kupują samochód
Mitsubishi, to przeważnie
Outlander, jeśli Nissan – to
Qashqai. To dobra prognoza
sprzedaży dla nowych modeli. Aby jednak ocenić te
samochody, trzeba skorzystać z jazdy próbnej tymi
autami. Ja już jechałem...
Tekst i zdjęcie
Andrzej Górczyński
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Os. B. Chrobrego między blokami 13 i 14
poniedziałek-piątek 11-18
sobota 10-14
tel. 603 675 941

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

BISTRO
ALLADYN

NARZUTY DO SYPIALNI
NA ZAMÓWIENIE

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

ul Naramowicka 244
tel. 605 678 885

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

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

Dokończenie na stronie 7

Poznań, os. Przyjaźni 21N/144
codziennie od godz. 8.00

Zapraszamy codziennie
do lokalu

nych, które obsługiwały Spółdzielnię – informując nas jednocześnie, że sama wskaże
kancelarię notarialną. I po
kilku miesiącach wskazała
kancelarię, którą posądzała
o niecne podejście do aktów,
nie wiedząc, że właśnie ona
obsługuje Osiedle Bolesława Chrobrego. Wielkie zdziwienie nastąpiło wówczas,
gdy otrzymała wiadomość,
iż krytykuje właśnie wybraną przez siebie kancelarię.
Tyle prawdy w tej sprawie.
Jednak, oficjalna wypowiedź
w telewizji zabrzmiała, że to
Spółdzielnia utrudnia.
- Czy podpisując akty notarialne, trzeba korzystać z wyznaczonego
przez Spółdzielnię notariusza, czy można z własnego?
- Oczywiście, były takie
przypadki, choć niewiele. Ze
względów praktycznych akty
notarialne podpisywane są w
administracjach osiedli i Zarządzie Spółdzielni. Gdy robimy sesje przenoszenia wła-

- Organizujemy imprezy
okolicznościowe
Wolne terminy

- Panie prezesie, po
nadanym niedawno programie telewizyjnym odezwały się głosy, aby wyjaśnić lub ustosunkować
się do wypowiedzi, jakie
tam padły, typu „niewolnictwo”, lub by odwołać
tego czy innego z działaczy społecznych. Do wielu słów pan się ustosunkował, ale nie usłyszeliśmy
odpowiedzi na pytanie,
np. dlaczego utrudniacie
wybór notariusza? – zapytaliśmy Krzysztofa Winiarza, prezesa Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
- Wiem do czego się to
odnosi – do wypowiedzi jednej z mieszkanek Osiedla
Bolesława Chrobrego, która
w tym reportażu mówiła, że
utrudnialiśmy jej podpisanie
aktu notarialnego od lutego
do grudnia – czy tak?
- Tak, i cóż – dlaczego
trwało to tak długo?
- Ta pani wygłaszała swoje
myśli bardzo nieprzychylne a
dotyczące kancelarii notarial-

GABINET PRYWATNY

KOMUNIA 2010

Co z ekranu
świeci

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

Leczenie i rehabilitacja:

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

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

NZOZ MED-FAMILIA
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
OS. B. CHROBREGO 118, I piętro
W związku z zatrudnieniem drugiego lekarza
jest możliwość zapisania się (złożenia deklaracji)
do wyżej wymienionej Poradni.

Przyjmują lekarze z długoletnią praktyką.
Opieką lekarską obejmujemy dorosłych i dzieci.
Prowadzimy działania profilaktyczne oraz
badania medycyny pracy dla zawodów bez
narażenia na czynniki szkodliwe.
Rejestracja pacjentów telefoniczna lub osobista.

tel. 061 828 30 40
tel. 603 575 834
www.medfamilia.pl
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Zimowe półkolonie w Koronie
ze Stowarzyszenia „Lajkonik.” Niewątpliwie ogromnym przeżyciem było pogłaskanie konia! Wszyscy bawili
się w śnieżki, następnie ćwiczyli wsiadanie i wyskakiwanie z sanek. Koniki rasy wielkopolskiej ciągnęły po pięć saneczek z dziećmi. Na dworze
było dość mroźno! Jeźdźcy na
koniach ruszyli i zaczął się kulig po leśnych duktach. Drzewa były otulone w śnieżne
płaszczyki, a ziemię skrywała biała puchowa kołdra. Było wspaniale!!! W pierwszym
turnusie dzieci uszyły misia
Przygotowania trwały
już od listopada. Placówka uzyskała zgodę Kuratorium na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci podczas ferii zimowych.
Opracowano różnorodny harmonogram zajęć,
uwzględniający zainteresowania i potrzeby milusińskich. W drugiej połowie stycznia nadszedł czas
realizacji.
W pierwszym turnusie
uczestniczyło 23, a w drugim 30 dzieci. Organizatorem półkolonii był Osiedlowy Klub „Korona” i Administracja Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Osiedlu
Bolesława Śmiałego. Uczestnicy mieli zapewnioną opiekę wykwalifikowanej kadry
pedagogicznej, smaczne dwudaniowe obiady, ubezpieczenie, bilety na imprezy, jak i
przejazdowe. Już w pierwszy
dzień dzieci pojechały do IgloParku na sztuczne lodowisko.
Według opinii dzieci, najwięcej frajdy sprawiła im wizyta
w Zamku na spektaklu „Kopciuszek” Teatru Nie-Bieski z
Krakowa. Dzieci brały czynny udział w przedstawieniu,
przygotowywały się na bal,
uczyły się tańca, co stało się
zabawną teatralną lekcją –

pantomimy, plastyki ciała i
ruchu scenicznego.
Następnego dnia były
oczarowane spotkaniem z
mamą Indianki w Księgarni „Z Bajki,” gdzie poznały
indiańskie zwyczaje, stroje,
tańce i zabawy. Natomiast na
Placu Zabaw Activ uczestnicy półkolonii dali upust swojej
wyobraźni, chowając się w bajecznych domkach i wspinając
na skałki. W Cinema City w
Plazie wszyscy obejrzeli film
„Alvin i wiewiórki 2”, często
śmiejąc się z humoru słownego i sytuacyjnego.
Dużą atrakcją był kulig,
przeprowadzony przez ludzi

i lalkę ze skrawków materiału. Zaprojektowały dla nich
odzież, biżuterię i fryzury.
Okazało się, że to zajęcie bardzo im się spodobało!
Zapoznały się również z
zasadami udzielania pierwszej pomocy. W drugim tygodniu dzieci pojechały do Parku Wodnego Octopus, gdzie
mogły popisać się dobrym
stylem pływania i znajomością przepisów BHP podczas
kąpieli. Ratownicy czuwali
nad bezpieczeństwem pływających w dużym basenie. W
Zamku dzieci obejrzały film
„Magiczne drzewo”. Uczestnicy drugiego turnusu również
mieli możliwość skorzystania
z lodowiska w Suchym Lesie.
Widać było, że już lepiej poruszali się ci, którzy nie umieli jeszcze jeździć na hokejówkach w poprzednim tygodniu.
Dla każdego z turnusów zorganizowano ćwiczenia z frazeologizmami i gwarą poznańską. Okazało się, że tak naprawdę to jej nie znają.
W czwartek uczestnicy
wybrali się do Galerii Malarstwa i Rzeźby na warsztaty zatytułowane „Historia w

obrazach Jana Matejki”. Następnie dzieci malowały autoportret w czapce Stańczyka.
Widać było, że zajęcia sprawiają im dużo radości. Kierownik klubu, Ludmiła Kłos,
dla obydwu turnusów przeprowadziła zabawę w językiem angielskim, bingo, quizy
i konkursy. W ostatni dzień
ferii dzieci udały się do kina
na film „Księżniczka i żaba.”
Nadszedł czas pożegnania,
uczestnicy bawili się na balu przebierańców, otrzymali
nagrody za udział w licznych
konkursach Każde dziecko
dostało nagrodę uczestnika
i cukierki. Ludmiła Kłos, instruktor klubu „Korona” zadbała o całość przebiegu półkolonii, duży wkład w udany wypoczynek milusińskich
miał Wiesław Konieczny, kierownik Administracji Osiedla
Bolesława Śmiałego i jego zastępca – Grzegorz Adamski
oraz Barbara Wiśniewska,
członkini Rady Osiedla Bolesława Śmiałego, koordynator
między klubem a radą, dzięki której dzieci miały zapewnione smaczne, dwudaniowe
obiady i mogły skorzystać z
bogatego programu półkolonii. Dzieci, żegnając się z wychowawcami, wyraziły chęć
uczestnictwa w letnich półkoloniach.
Maria Czeszak
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Z komendantem o porządku i bezdomnych
Zarząd Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej zaprosił na spotkanie
nowego komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania Wojciecha Ratmana. Współpraca PSM ze
Strażą Miejską trwa już
19 lat i układa się dobrze,
ale nie jest idealnie.
Odbywają się wprawdzie spotkania rad osiedli z
kierownikiem Referatu SM
Piątkowo – Rafałem Krajewskim, które inicjowane
są przez kierowników administracji, gdzie omawiane
są i rozwiązywane problemy na poszczególnych osiedlach. Jednak problemów
jest więcej. Największa pomoc Straży Miejskiej przejawia się w rozwiązywaniu
konfliktów międzysąsiedzkich, interwencjach w zakłóceniach ciszy i spokoju
nocnego oraz w usuwaniu
nieużytkowanych od dłuższego czasu pojazdów z parkingów osiedlowych.
Komendant W. Ratman
rozmowę rozpoczął od bieżącego problemu silnych mrozów i losu ludzi bezdomnych.
Stwierdził iż w tym roku w
mieście zdarzyła się pierwsza od pięciu lat śmiertelna
ofiara mrozów, ale nie dotyczyło to Piątkowa. Mieszkańcy PSM piszą skargi do

Straży na koczowanie bezdomnych, każda taka informacja jest sprawdzana przez
funkcjonariuszy. W przypadku przebywania tych ludzi w
blokach Straż Miejska odwozi ich do schronisk lub do
izby wytrzeźwień. Jednak
ludzi bezdomnych do bloków wpuszczają sami mieszkańcy i muszą wtedy liczyć
się z niedogodnościami z
tym związanymi. Przy tak
niskich temperaturach, jakie obecnie panują, nieludzkim byłoby wyganianie bezdomnych, dlatego też jeżeli
mieszkańcy bloków nie mają nic przeciwko przebywaniu ich na klatkach schodowych, strażnicy nie usuwają
tych osób, tylko zmuszają
bezdomnych do sprzątania
po sobie i nie brudzenia klatek schodowych.

Podziękowanie
Dzieci i Dyrekcja Domu Małego Dziecka w Poznaniu przy
ul. Swobody 59 wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej Referat Piątkowo dziękują wszystkim ofiarodawcom z dobrego
serca, którzy przyczynili się do zbiórki słodyczy przeznaczonych pod choinkę dla dzieci. Uśmiech dziecka jest największą
zapłatą za Waszą szczodrość! Na zdjęciach: moment przekazania darów dyrekcji i opiekunom domu dziecka przez koordynatorki akcji Izabelę Kałużną i Martę Gruszczyńską, funkcjonariuszki patrolu szkolnego.

Problem jest bardzo dobrze znany kierownikowi referatu na Piątkowie Rafałowi Krajewskiemu, który
poinformował o sytuacji w
blokach 25, 26 i 27 na Osiedlu Bolesława Chrobrego,
gdzie przebywają bezdomni.
Mieszkańcy nie wnoszą w
tej chwili skarg, natomiast
w budynku 27 zorganizowali dyżury nocne i wpuszczają bezdomnych tylko podczas
silnych mrozów i tylko na
parter – jak wynika z anonimowej informacji.
W trosce o bezdomnych
podczas silnych mrozów Zarząd PSM zapytał komendanta W. Ratmana o to, w
jaki sposób może włączyć
się do pomocy. W odpowiedzi usłyszał, że obecna pomoc jest wystarczająca i satysfakcjonująca.

Zapytano także komendanta o ocenę półrocznej
pracy w SM. Odpowiadając na to pytanie, komendant Wojciech Ratman wyczerpująco poinformował o
tworzeniu przez SM tzw.
„mapy zagrożeń”, dzięki
której funkcjonariusze SM
będą mogli efektywniej zapobiegać zagrożeniom. Takie „mapy zagrożeń” funkcjonują także w policji i
przy współpracy obu służb
powstanie bardzo dokładna
mapa umożliwiająca funkcjonariuszom intensywniejsze działanie.
Korzystając z okazji, kierownik Administracji Osiedla Jana III Sobieskiego nawiązał do programu Strażnika osiedlowego, który
funkcjonuje na osiedlu i zarówno mieszkańcy, jak i administracja, są bardzo zadowoleni z tej współpracy. Komendant SM stwierdził, iż
program ten jest bardzo dobry, jednak ze względu na
braki kadrowe nie na każdym osiedlu taki strażnik
może być.
Na zakończenie kierownik Osiedla Bolesława Chrobrego zaprosił W. Ratmana na Turniej Piłki Nożnej, w którym udział biorą
m.in. Policja, Straż Pożarna
i Straż Miejska. (bf)

Straż Miejska w roku 2009
Interwencje porządkowe
– 456
Uszkodzenia znaków, zgłoszenia do ZDM
– 54
Nieprawidłowe parkowanie
– 2097
Blokady na koła nieprawidłowo zaparkowanych
aut
– 1372
Psy - niezachowanie środków ostrożności przy
trzymaniu zwierząt
– 157
Zanieczyszczanie (zabrudzenie przez psa)
— ukaranych
– 27
Handel bez zezwolenia
– 79,
— w tym obcokrajowców
–4
Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym
– 357
Zwierzęta przekazane do schroniska dla zwierząt – 52,
Interwencje w sprawie zakłócania porządku
i spoczynku nocnego
– 1048,
Interwencje wobec osób bezdomnych i żebrzących – 352
Inne interwencje
– 346
Zgłoszenia do pogotowia czystości (stłuczki,
padlina, drobne nieczystości)
– 191
Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców
– 5025
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Od latającego modelu do latania

Paweł Gwizdek i Dawid Pluskota z rodzicami na starcie modelami
z napędem gumowym kat. F1G

Minął dwudziesty piąty rok istnienia Klubu
Modelarstwa Lotniczego ISKRA Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Funkcjonuje na Osiedlu Bolesława Chrobrego.
Przez ten czas dwaj doświadczeni instruktorzy
Marek Dominiak i Janusz Węcławiak wyszkolili wielu świetnych modelarzy. Nierzadko zajmują oni czołowe miejsca
na różnego rodzaju zawodach modelarskich organizowanych nie tylko na
lotniskach Wielkopolski.
W minionym roku sezon imprez związanych z lataniem modeli rozpoczął się
już w miesiącu lutym zawodami sportowo-rekreacyjnymi. Wspólnie z rodzicami nasi najmłodsi modelarze od lat
czternastu z radością brali w
nich udział. Były to zawody
w klasie balonów na ogrzane powietrze. Chłopcy nie

odnieśli na tych zawodach
większych sukcesów, gdyż
na takiej imprezie stawiali
dopiero pierwsze kroki. Natomiast w maju, na prestiżowych zawodach organizowanych przez Aeroklub Poznań
pod hasłem Młodzi Modelarze na Start młodzi, do lat
szesnastu, modelarze PSM
po raz kolejny odnieśli drużynowy sukces. W imprezie,
w której brało udział piętnaście zespołów w różnych klasach i modelach, pierwsze
miejsce wylatali modelarze
z klubu ISKRA własnoręcznie wykonanymi samolotami. Najwięcej punktów, które
walnie przyczyniły się do zwycięstwa drużyny PSM, zdobył
Piotr Stec; w klasie modeli
F2B/M zajął pierwsze miejsce, w klasie F2B/S – drugie
miejsce, a trzecie w klasie rakiet SGA. Cenne punkty dla
drużyny zdobył Bartosz Winiecki, który w klasie modeli
F2B/M w zawodach akroba-

Bracia Dzierzyccy przed startem z rakietami czasowymi kat. S3A

cji zajął dobre czwarte miejsce. Bardzo dobrze spisał się
Jakub Kostowicz, w klasie
szybowce zdalnie sterowane
F3J zajął drugie miejsce, w
klasie F16 gumówki zdobył
miejsca pierwsze i drugie, a
w klasie modele prędkie –
pierwsze miejsce.
Również w maju ekipa
modelarzy PSM startowała
w ogólnopolskich zawodach
akrobacyjnych modeli F2B
w Żyrardowie. W silnie obsadzonej konkurencji seniorzy
zajęli miejsca czwarte, piąte
i szóste. Natomiast miłą niespodzianką było zajęcie przez
Piotra Steca drugiego miejsca w kategorii juniorów.
Klub Modelarstwa Lotniczego ISKRA to nie tylko
klejenie i wykonywanie latających modeli szybowców,
samolotów, balonów i rakiet
oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych na wolnym powietrzu. W klubie młodzi chłopcy mają zajęcia teoretyczne,
między innymi naukę z dzie-

dziny pilotażu, która jest im
bardzo potrzebna. Dowodem
tego jest to, iż trzech juniorów z klubu ISKRA pomyślnie zdało egzaminy i zostało
przyjętych do Liceum Lotniczego w Poznaniu. Zdali
również testy sprawnościowe przed komisją lekarską
i zostali przyjęci na kurs latania pod patronatem Aeroklubu Poznań, gdzie wyszkolili się uzyskując uprawnienia
do samodzielnych lotów w rejonie lotnisk.
Na tym nie kończy się
nauka latania i o lotnictwie.
Trzej młodzi ludzie z klubu ISKRA zapowiedzieli, że
pragną w przyszłości studiować na Politechnice Poznańskiej na kierunku lotniczym.
Z wielką satysfakcją przyjęli
tę wiadomość instruktorzy,
który byli i są pierwszymi
nauczycielami wykonujących
modele lotnicze w modelarni Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Edward Juskowiak

Członkowie klubu modelarskiego ISKRA odebrali po raz czwarty puchar
o memoriał Jana Burego w Mistrzostwach Aeroklubu Poznańskiego

Nasi medaliści
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Dokończenie ze strony 3

Co z ekranu świeci

sności 50 – 60 mieszkań, to
trudno byłoby, aby członkowie Zarządu jeździli do każdego aktu notarialnego w różne części miasta.
- A cóż z tym niewolnictwem?
- Myślę, że to drobna
przesada i słowotok, który
nie ma potwierdzenia w faktach. Pan, który wygłasza te
teorie, jest człowiekiem dociekliwym, lecz nie przyjmującym argumentów innych.
Wybrany do Rady Osiedla zasiadał w tych gremiach krótko. Skłócił się ze wszystkimi
członkami tejże rady. Na jednym z zebrań mieszkańcy odwołali go z pełnionej funkcji.
Efekt? – winny Winiarz.
- Ale dlaczego wtedy
nie pozwolono wyłożyć argumentów swego postępowania temu panu?
- Miał takie prawo, lecz z
niego nie skorzystał – leczył
się wówczas u lekarza dziecięcego.
- Żartuje pan, prezesie?
- No nie, zwolnienie lekarskie przedstawione przez
pana Władysława Opiata było od pediatry, a to chyba lekarz dziecięcy.
- A co z tym procesem,
gdzie bezprawnie Spółdzielnia przy pomocy komornika obciążyła członka Spółdzielni, który miał
inne zdanie niż pan?
- Za namową pana Opiata mieszkaniec Osiedla Jana
III Sobieskiego złożył do sądu
wniosek, w którym domagał
się przeniesienia na siebie
własności mieszkania wraz
z własnością gruntu. Wyjaśnialiśmy, że nie możemy
zbyć gruntu, gdyż właścicielem jest Miasto Poznań – ja
nie mogę sprzedawać mieszkańcowi Falklandów. Sądy
dwóch instancji, i to prawomocnie uznały, że nie można zbywać cudzej własności
i mieszkaniec Osiedla Jana
III Sobieskiego poniósł konsekwencje tegoż wyroku.
- Przejdźmy dalej. Co
pewien czas słyszymy o
wykupie od Miasta przez
Poznańską Spółdzielnię
Mieszkaniową kolejnych
gruntów będących w wieczystym użytkowaniu? Są
osoby, które przy tej okazji pytają, dlaczego Spół-

dzielnia czekała z tym kilka lat? Gdyby grunty wykupiono wcześniej, kosztowałyby znacznie mniej?
- Już w roku 2003 Zarząd
Spółdzielni wysłał do Miasta
pismo z prośbą o rozważenie możliwości przekształcenia gruntów będących w wieczystym użytkowaniu. Osobiście chodziłem do prezydenta
Grobelnego i przekonywałem
do zbycia gruntów spółdzielniom z bonifikatą. Początkowo nie mógł się zgodzić na
tę bonifikatę, bo to oznaczało ograniczenie przychodów
miasta. Bo przecież jest różnica, czy sprzeda się grunty
za 100 procent, czy za 5 procent wartości? Ostatecznie
opowiedział się za taką możliwością, ale po ustaleniu takich zasad przez Radę Miasta Poznania.
- W 2004 r. radni uchwalili możliwość udzielenia
95-procentowej bonifikaty przy sprzedaży tylko spółdzielniom gruntów będących dotychczas
w ich wieczystym użytkowaniu. Dlaczego wtedy
nie przystąpiono do kupowania?
- Mówiłem o tym wielokrotnie i powiem jeszcze
raz. Decyzję o zakupie mogła podjąć tylko Rada Nadzorcza. Wiązało się to jednak
z dużymi kosztami i dlatego
członkowie Rady zdecydowali, by zapytać najpierw spółdzielców, czy w ogóle chcą
ponosić takie wydatki. Dzisiaj mało kto o tym pamięta, ale wtedy wiele mówiło
się, że być może spółdzielnie mieszkaniowe uwłaszczą się na użytkowanych od
gmin gruntach. Gdyby tak
się stało, mieszkańcy mieliby zrozumiałe pretensje,
dlaczego kupowaliśmy. Podczas zebrań grup członkowskich na osiedlach nie wszyscy byli w tej kwestii jednomyślni. Dwukrotnie problem omawiano na walnych
zgromadzeniach i dopiero
w 2006 r. podjęto decyzję o
zakupie. Od tego momentu
zaczęliśmy przygotowywać
dokumentację, sukcesywnie
występować do Miasta o
wykupy.
- Jednak, czemu to tak
długo trwa?
- Powiem tak, czy na tym
stanowisku będę ja, czy ktoś

inny, to pewnych terminów
określonych przez przepisy
prawa się nie ominie. Pewnych rzeczy nie można przeskoczyć, na przykład terminu
zakupu gruntu, który trwa
około dwóch lat. I to nie dlatego, że Urząd Miasta utrudnia, tylko dlatego, że takie są
procedury.
- Grupa mieszkańców
twierdzi, że Zarząd blokuje wykupy gruntów,
by mieszkańcy nie mogli
utworzyć wspólnoty. Jeśli
ich budynki będą stały na
gruntach będących w wieczystym użytkowaniu, oni
sami na zawsze będą musieli być członkami Spółdzielni.
- To jakaś bzdura. Bez
względu na to, czy grunt,
na którym stoi budynek,
jest przedmiotem własności,
czy użytkowania wieczystego
wspólnota mieszkaniowa może powstać. Wiele budynków
sprzedawanych przez deweloperów jest budowanych na
gruntach będących w użytkowaniu wieczystym i powstają tam wspólnoty osób, które kupiły w nich mieszkania.
Nie rozumiem, jaki ktoś miałby cel tak mieszać ludziom w
głowie? Przecież to można łatwo sprawdzić.
- Podczas przekształceń prawa do mieszkania spółdzielcy dowiadują
się, ile metrów kwadratowych powierzchni wspólnej przypada na ich lokal.
I rodzą się czasami pytania, dlaczego te działki są
tak duże? Dlaczego dokonano podziału właśnie tak
a nie inaczej? Dlaczego
działki nie są równe?
- Spółdzielnia nie dzieliła
działek w tajemnicy. Robiono
to z przemyśleniem, nikomu
na złość. Takie były projekty
podziału, wyłożono je później
w administracjach osiedli do
wglądu, można było zgłaszać
swoje uwagi. Każdy mieszkaniec dostał zawiadomienie o
takiej możliwości. Dziś można mówić, że podziały mogły
być inne, tylko, że one już
zostały dokonane. Są osoby,
które mówią, że najlepiej, by
do budynku przypisać grunt
po obrysie. Ale czy zdają
sobie sprawę, że aby cokolwiek zrobić obok bloku, nawet ustawić rusztowanie do
malowania elewacji, musieli-

by prosić właściciela gruntu
o zgodę? Trudno powiedzieć,
jak miałyby przebiegać podziały. Może przez środek
górki obok drzewa, by postawić płoty. Tylko po co?
Zadam też pytanie, czy
deweloper, mogąc uzyskać tytuł wieczystego użytkowania
działki bezpłatnie (na okres
99 lat) lub za 5 procent wartości pełną własność, będzie
chciał działkę 500-metrową
czy też 5000 metrów. Mając
taki wybór, każdy zdroworozsądkowy człowiek chciałby
swój majątek powiększyć.
- Choć obecnie w aktach notarialnych są zapisy o przypisaniu piwnic do mieszkań, to nadal niektórzy podnoszą,
że Spółdzielnia sprzedaje
mieszkania bez piwnic i
balkonów.
- Nieprawda. Zapisy obecnych aktów notarialnych mówią wyraźnie o formie korzystania z piwnicy. Faktem jest
też to, iż uchwała Zebrania
Przedstawicieli PSM z 2001
r. jasno określiła, iż „piwnica jest ewidencjonowana jako część wspólna nieruchomości”. Wykonanie takiego
zapisu nakazano Zarządowi.
Czy ktoś może sobie wyobrazić niewykonanie tej uchwały
przez Zarząd?
Myślę też, iż należy wsłuchać się w opinie prawników
czy to występujących w telewizji, czy też na łamach prasy, np. „Dziennika Gazety
Prawnej”. Zawsze jest jasna
wypowiedź, iż uchwały podejmowane przed 31 lipca 2007
r. nie tracą mocy prawnej.
- W akcie notarialnym
znajdują się wpisy, że
administrację wykupionym na własność mieszkaniem będzie sprawowała PSM....
- Tak, są takie zapisy. Jest
to zgodne z ustawą. Jeżeli
jednak mieszkańcy utworzą
wspólnotę i ona zdecyduje
się powierzyć administrowanie komuś innemu, nie będzie żadnych przeszkód.
Problemy tego typu i inne dzieją się wszędzie, jednakowoż o ile argumenty
docierają do mieszkańców,
to u nas do kilku nie, i stąd
coroczne tego typu zachowania niektórych osób, szczególnie przed Walnym Zgromadzeniem. (szs)
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KALENDARIUM PSM
25 lutego
1 marca
2 marca
4 marca
9 marca
11 marca
16 marca
25 marca

-

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

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Skorygowano koszty, zmniejszono radę osiedla

10 osób zalegających z płaceniem czynszu Rada Nadzorcza
Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej na swoim styczniowym posiedzeniu postanowiła wykluczyć z członkostwa
w Spółdzielni. Następnie członkowie Rady zajęli się rozpatrzeniem
wniosku o pozbawienie
członkostwa mieszkańca Osiedla Bolesława
Chrobrego 35 z powodu
naruszania postanowień
Regulaminu porządku
domowego i współżycia mieszkańców PSM.
Sprawą mieszkańca, na
skutek skarg sąsiadów,
co pewien czas od kilku lat zajmują się różne
ciała samorządowe i instytucje. W wyniku dyskusji członkowie Rady
zdecydowali o wykluczeniu spółdzielcy z członkostwa w PSM.
Następnie wysłuchano
informacji na temat sytuacji ekonomicznej PSM za
11 miesięcy ubiegłego roku. Koszty eksploatacyjne osiedli nie przekroczy-

ły zaplanowanego wskaźnika wykonania kosztów.
Również wyniki na gazie, łącznie z rozliczeniami międzyokresowymi, były dodatnie. Niedobory odnotowano na wywozie odpadów komunalnych i na
rozliczeniu kosztów zimnej wody. W obu przypadkach podjęto działania dla
zbilansowania niedoboru,
jednak problem wymaga
podjęcia decyzji w sprawie sposobu rozliczania
z mieszkańcami. Zdaniem
przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej PSM niepokojące są wyniki w bazie przy
ul. Boranta. Przynosi ona
mały dochód, a jej miesz-

kańcy mają duże zaległości
czynszowe.
W związku z zakończeniem prac termomodernizacyjnych w budynkach 12
i 13 na Osiedlu Władysława
Łokietka oraz korektą mocy zamówionej na cele centralnego ogrzewania mieszkańcom tych bloków – w
drodze uchwały – zwiększono miesięczny odpis na
fundusz termomodernizacji osiedla oraz zmniejszono miesięczną opłatę stałą centralnego ogrzewania.
Podobną uchwałę podjęto
w stosunku do „docieplonych” budynków 30 i 31
na Osiedlu Bolesława Chrobrego; zmniejszono miesięczną opłatę stałą na centralne ogrzewanie.
Rada dokonała też korekty opłat za użytkowanie
lokali w budynkach 1, 10,
16, 23, 26 i 27 na Osiedlu
Władysława Jagiełły, w budynku 3 na Osiedlu Władysława Łokietka oraz w budynku przy ul. Grobli 13,
które przekształcono w odrębną własność.
Członkowie Rady rozpatrzyli dwa pisma mieszkańca Osiedla Jana III Sobieskiego 30, które ten skierował do Rady Nadzorczej
oraz Zespołu Lustracyjne-

go Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Uzgodnili też odpowiedź.
Rada uchwaliła plan
działalności
społecznej,
oświatowej,
kulturalnej
i sportowej Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej
na 2010 rok. Finansowanie
odbywać się będzie na poziomie roku 2009.
Na wniosek Rady Osiedla Jana III Sobieskiego
Rada Nadzorcza zmniejszyła liczbę członków rady tego osiedla z 9 do 8. Następnie zatwierdziła Regulamin
działania Rady Osiedla Bolesława Chrobrego.
Na koniec ustalono opłatę stałą centralnego ogrzewania dla budynku przy ul.
Grobla 11, który ma własną
kotłownię, oraz regulamin
ustalania kosztów co i ciepłej wody dla lokali w tym
budynku. (big)
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Przewodniczącego
bóle głowy i satysfakcje

- Rada Osiedli Władysława Jagiełły i Zygmunta
Starego ma za sobą kolejny rok pracy. Jakby pan
ocenił ten czas? – pytamy Juliusza Kubla, przewodniczącego Rady Osiedli Władysława Jagiełły i
Zygmunta Starego.
- Uważam, że byliśmy
dość skuteczni. Duży na to
wpływ miała dobra współpraca z mieszkańcami oraz administracją. Także niezłe relacje z Radą Nadzorczą i Zarządem PSM. Co się udało?
W ostatnim czasie pracownicy administracji przenieśli się do nowej siedziby na
„Jagiełły”, co wszyscy przyjęli z ulgą, gdyż dotychczasowe warunki lokalowe urągały podstawowym standardom. Otworzyliśmy też nową świetlicę młodzieżową na
„Zygmuncie”, o co spółdzielcy wnioskowali na walnym
zgromadzeniu. Udało nam
się też przeprowadzić poważną odnowę elewacji bloku 14.
na „Zygmunta”. Działaliśmy
tu pod ogromną presją, gdyż
budynek miał pewne wady zagrażające bezpieczeństwu.
- To były sprawy wyjątkowe, a na bieżąco?
- Przede wszystkim analizy i starannie przemyślane uchwały. Te banalne, ale
wpływające na zasobność kieszeni spółdzielców, są to np.
stawki za wywóz śmieci, koszty eksploatacji i remontów,
wpływy z wynajmu lokali
użytkowych itd. Te bardziej
strategiczne to choćby zatwierdzenie dobrego planu
społeczno-finansowego (świetlice, półkolonie, klub seniora, festyn z okazji Dnia Dziecka), decyzja o wymianie wo-

domierzy na nowocześniejsze (z odczytem radiowym),
czy przygotowania do wykupu gruntów. Na bieżąco też i
bardzo rygorystycznie kontrolujemy działania służb utrzymujących porządek i czystość.
Interweniujemy w sporach
między lokatorami. W ścisłej
współpracy z policją i Strażą
Miejską kontrolujemy sprawy związane z bezpieczeństwem. To przynosi dobre
skutki. Dzięki naszym metodom oraz najwcześniej na terenie PSM zainstalowanym
kamerom monitorującym –
wedle raportu Komendy Miejskiej nasz rejon uważany jest
za jeden z najbezpieczniejszych w Poznaniu.
- Wspomniał pan o festynie dla dzieci. Czy będzie kontynuacja?
- Ubiegłoroczna impreza
w opinii uczestników uznana
została za najlepszą. Ale tak
nam mówią już od kilkunastu
lat, a każdy kolejny festyn ma
większy rozmach od poprzedniego. W tym roku myślimy
zachować to, co najlepsze, ale
w samej organizacji wprowadzić pewne zmiany. Powinno

to przynieść efekty w postaci
jeszcze ciekawszej oferty dla
maluchów – jak zwykle z całego Piątkowa – a także ułatwić nam pracę. Ten festyn
to jest coś, czym możemy naprawdę się szczycić. Nawet w
skali całego miasta jest imprezą wyróżniającą się. Tu wypada podziękować naszym wiernym sponsorom, bez których
sukces nie byłby możliwy.
W kontekście Dnia Dziecka
chciałbym też podkreślić wykraczający daleko poza obowiązki wkład pracy Zbyszka
Francuzowicza (kierownika
Administracji), wielkiego pasjonata i urodzonego organizatora. Dla dzieci jest gotów
na każde poświęcenie.
- Rada Osiedla jest statutowo ciałem doradczym.
Jak oddziałuje na Radę
Nadzorczą i Zarząd mające rzeczywistą władzę w
spółdzielni?
- Głównie poprzez swoją
reprezentację w Radzie Nadzorczej. Mam to szczęście, że
obok mnie zasiada w niej Tadeusz Młochowski, który jest
znakomitym prawnikiem i
świetnie zna się na finansach
spółdzielczych. Nasz wpływ,
to przede wszystkim głosowania i praca w komisjach. Podoba mi się, gdy członkom Rady
Nadzorczej udaje się zjednoczyć we wspólnym działaniu
– w ulepszaniu naszej spółdzielni jako całości i w imię
solidaryzmu międzyosiedlowego. Drażni mnie, gdy tak
się nie dzieje. Prace RN i Zarządu utrudnia brak stałych
zasad postępowania w niektórych sprawach. Nad tym pracujemy. Nasza Rada Osiedla
stoi na stanowisku, że zbyt
daleko idąca dowolność nie
jest sprzymierzeńcem dobre-

Nowa siedziba administracji osiedla

go. Próbujemy oddziaływać
na czytelniejsze zarządzanie
naszą spółdzielnią.
- Jakie plany na ten
rok?
- Przede wszystkim dokończyć wykup gruntów na „Zygmuncie”. Sprawa niebezpiecznie przekroczyła w czasie Sylwestra, gdy kończyła się ważność przepisów. Na szczęście
ustawodawca w trybie ekspresowym umożliwił dalsze wykupy na dotychczasowych zasadach. W tej chwili czekamy
na formalny ruch ze strony
władz miejskich. Jako radny
także Rady Miasta interweniowałem u prezydenta i wygląda na to, że sprawa szybko
i pomyślnie się skończy.
Kolejna rzecz to sprawa
rozliczenia kosztów budowy
siedziby administracji. Pracujemy nad tym. Wydaje się,
że jesteśmy na dobrej drodze, by nasze osiedle nie zostało potraktowane gorzej od
innych.
Trzeci mój osobisty ból
głowy to zagospodarowanie
terenu na Osiedlu Władysława Jagiełły przy wieży telewizyjnej. Wedle woli mieszkańców (ponad 270 podpisów!)
teren ten powinien być podzielony na trzy części. Najbliżej bloku 29. chcą ogólnodostępnego parkingu, na
drugiej części niewielkiego
boiska, a na trzeciej jakiegoś
obiektu pod wynajem. Doszliśmy do porozumienia z Zarządem PSM, by w tej sprawie ogłosić przetarg. Komisja
przetargowa wyłoniła już zwycięzcę i pozostaje podpisanie
przez Zarząd PSM odpowiedniej umowy. Wygląda na to,
że w tym roku nieużytek zacznie zmieniać swój wygląd i
przeznaczenie.
- Życzę realizacji planów i dziękuje za rozmowę.
- I ja dziękuję. Rozmowa
to sposób naszego działania.
Osobiście jestem gotów do
dialogu z każdym, jeśli tylko jest nadzieja na pozytywny efekt. Inna sprawa, że łatwiej rozmawiać przy poparciu społecznym. Zebrane podpisy, np. w sprawie boiska i
parkingu, mają swoją wymowę. W imieniu Rady Osiedla
dziękuję za nie. (maju)
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Kwiaty dla Generała
Członek – senior Klubu
Literackiego „ Dąbrówka” –
kpt. Marian Osada zrealizował wreszcie, tuż przed swą
80–tką podróż, o której od
lat marzył. A oto jego relacja z Monte Cassino:
Jeszcze jeden zakręt, i
jasna bryła klasztoru wśród
gęstwy drzew się wychyla.
Więc dotarliśmy w miejsce
tak słynne i tak drogie dla
Polaków. Wszystkie grupy z
Polski składają tu swoją wizytę przed albo po spotkaniu z Ojcem Świętym w Rzymie. Po zwiedzeniu klasztoru z relikwiami świętego Benedykta schodzimy na białą, kamienną nekropolię,
niejako podpierającą wzgórze z klasztorem. Rzędy białych krzyży i jak w pieśni
idziemy „dalej i wyżej”. Bez
przesady: „Ta ziemia do Polski należy, choć Polska daleko jest stąd”. W ciszy podchodzimy do białej, marmurowej płyty z napisem: GENERAŁ BRONI – WŁADYSŁAW ANDERS. Składam
kwiaty i oddaję honory wojskowe. Od tysiąca czterystu
osiemdziesięciu lat podążają do tego miejsca różnego
rodzaju pielgrzymki i grupy turystyczne, aby oddać
cześć świętemu Benedyktowi, a od sześćdziesięciu pięciu lat polskim żołnierzom
na cmentarzu wojennym II
Korpusu WP. Tutaj kazał
pochować swoje doczesne

szczątki dowódca II Korpusu – gen. broni Władysław
Anders, związany również z
Poznaniem poprzez 15 Pułk
Ułanów, którym dowodził w
1921 roku jeszcze jako pułkownik.
Przypomnę, że 21 kwiet-

nia 1921 r. marszałek Józef Piłsudski na poznańskich Polach Grunwaldzkich udekorował sztandar
15 Pułku Ułanów krzyżem
Virtuti Militari a następnie oficerów i żołnierzy
tym orderem i Krzyżem

Walecznych, za wspaniałą
postawę w I wojnie światowej. Jak donosiła ówczesna prasa polska; „15 Pułk
Ułanów pod dowództwem
płk. Władysława Andersa
defilował przed Naczelnym
Wodzem w galopie, co wywołało burzę oklasków ze
strony zgromadzonej poznańskiej publiczności”.
Tyle wspomnień. Zgodnie
z prośbą kolegów z Poznania, w obecności polskich
grup turystycznych, złożyłem kwiaty na płycie nagrobnej Gen. Władysława
Andersa. Kończąc przemówienie powiedziałem: „Nie
zastaliśmy już czerwonych
maków na Monte Cassino, ale zapamiętamy napis:
„Przechodniu powiedz Polsce żeśmy polegli wierni w
jej służbie” oraz słowa z pieśni: - „TU POLAK Z HONOREM BRAŁ ŚLUB”.
Od wielu lat przymierzałem się do odwiedzenia tego miejsca, gdzie mój stryj,
Stanisław, walczył o wolność „Waszą i Naszą”. Przypomnijmy, że minęła właśnie 65. rocznica również
słynnej bitwy Polaków z hitlerowcami na Monte Cassino (1944). W imieniu Związku Oficerów Rezerwy RP a
także naszego, poznańskiego Klubu Literackiego „Dąbrówka” złożyłem hołd poległym żołnierzom.
Kpt. Marian Osada

Dyplomy i medale na 80-lecie
24 stycznia w klubie „Korona” na Osiedlu Bolesława Śmiałego odbyło się uroczyste podsumowanie
obchodów 80. rocznicy zdobycia pierwszego w Polsce międzynarodowego tytułu WAC
Aword za łączność z
amatorskimi radiostacjami z wszystkich kontynentów. Dyplom zdobył patron klubu krótkofalowców SP3PSM –
Zygmunt Bresiński.
W spotkaniu uczestniczyło pół setki osób: krótkofalowców z Poznania i Wielkopolski oraz goście. Obecni byli córka patrona pro-

Córka patrona klubu odbiera dyplom i medal okolicznościowy

fesor Lubomira Burchardt
oraz jego syn – Ryszard
Bresiński.

Za spełnienie regulaminowych warunków 106
operatorom
indywidu-

alnym i klubowym przyznano okolicznościowe dyplomy. Radiostacja klubu
SP3PSM pracująca pod
okolicznościowym znakiem
SP80WAC od października
do grudnia ubiegłego roku przeprowadziła ponad
2000 łączności ze wszystkimi kontynentami oraz stacjami z Polski.
W części mniej oficjalnej jeden z krótkofalowców
przemienił się w iluzjonistę
i dał cieszący się dużym zainteresowaniem pokaz „magii”. Następnie goście z córką i synem patrona zwiedzili klub, który mieści się na
Osiedlu Bolesława Śmiałego
36. (tom)

11

ECHO 3/176 (XIII)

Laur dziennikarki z Dąbrówki
no laurowy wieniec (Laur Wierzbaka).
Duchami sprawczymi imprezy byli Anna E. Zalewska, Agnieszka Latawiec
i dr Jan Majewski z apteki „Pod Złotym Lwem”.
Barbara Kęcińska – Lempka pracowała jako dziennikarz w „Expressie
Poznańskim” i „Dzienniku Poznańskim”. W stanie wojennym po negatywnej weryfikacji zajmowała się szyciem maskotek, pracowała na wczasach jako kaowiec i jako pomoc kuchenna w klasztorze w Zakopanem.
Jest autorką cyklu reportaży o Poznaniu i jego mieszkańcach. Współpracowała z Polskim Radiem i telewizją (z
programem „Mann Materna”). Jest
członkiem Klubu Literackiego „Dąbrówka” i jednym z założycieli Salonu Artystycznego im. Jackowskich. W
ubiegłym roku zdobyła drugą nagrodę
w Międzynarodowym Konkursie Poetyckim „Sen o Karpatach”.
Barbara Kęcińska – Lempka,
dziennikarka, członkini Klubu Literackiego „Dąbrówka” zdobyła
główną nagrodę w Ogólnopolskim
Konkursie Poetyckim im. Łucji
Danielewskiej, organizowanym już
po raz piąty w Poznaniu. Spośród 80
zestawów wierszy, których tematem w
tym roku była „ulotność”, jury uhonorowało wiersz „Stara kobieta”. W dniu
imienin patronki konkursu 13 grudnia
2009 roku w „Naszym Klubie” przy ulicy Woźnej uroczyście odczytano protokół jury. Laureatka otrzymała rzeźbę
Józefa Petruka, a na jej głowę włożo-

STARA

KOBIETA

Niedawno
spoglądała na miasto
z lotu ptaka
teraz przykuta do okna
karmi gołębie
ziarnkami odmawianego
różańca
liczy oddechy budzika
czekając na ostatni
Barbara
Kęcińska – Lempka

IV Młode Pióra

Konkurs
dla autorów
i gazetek
szkolnych
Klub Literacki „Dąbrówka” ogłasza kolejny konkurs pt. „Młode Pióra”. Skierowany jest do szkół średnich i liceów. Jego celem jest wyróżnienie, nagrodzenie wydawnictw
szkolnych oraz prób literackich pisanych przez młodych ludzi pod kierunkiem nauczycieli.
Warunkiem udziału jest doręczenie
lub nadesłanie do 31 marca 2010 r. na
adres „Dąbrówki” wydawnictw oraz oryginalnych prac, prób literackich (poezja,
proza) w trzech egzemplarzach. Teksty
powinny zostać dostarczone w formie
wydruku komputerowego na kartkach
formatu A4, uczestnicy proszeni są o
niefoliowanie kartek. Każda autorska
praca powinna być podpisana na pierwszej stronie: imię i nazwisko ucznia,
wiek, klasa, nazwa i adres szkoły, imię
i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
Autor może nadesłać nie więcej jak 10
utworów.
Wydawnictwa i prace autorów oceni jury złożone z poznańskich twórców.
Organizatorzy zaproszą młodzież i nauczycieli na ogłoszenie wyników i wręczenie nagród do PCK Dąbrówka 27
kwietnia o godz. 18.
Adres KL „Dąbrówka”: Os. Bolesława Chrobrego 117, 60-681 Poznań. Informacji udziela Jerzy Grupiński, tel.
061 833 04 83.

Z notatnika miejskiego strażnika
♦ Leżenie na śniegu przy tak
dużych mrozach, jak były w
styczniu, mogło się skończyć tragicznie. Dlatego
strażnicy miejscy natychmiast reagowali na każde
zgłoszenie. Wzywali pogotowie ratunkowe aż siedem
razy, w większości przypadków kończyło się odwiezieniem delikwentów do Izby
Wytrzeźwień.
♦ Styczeń obfitował w zgłoszenia na temat bezpańskich zwierząt i domowych zwierząt trzymanych w złych warunkach.
Wszystkie doniesienia były sprawdzane, a pięć
psów i kotów trafiło do
Schroniska dla Zwierząt,
gdzie otrzymały ciepłe
budy i jedzenie. Znaleziono też kilka zmarzniętych psów posiadających
wszczepione czipy, dzięki

którym udało się ustalić
i zawiadomić właścicieli.
Trzech właścicieli psów
zostało ukaranych wysokimi mandatami.
♦ Z powodu dużych opadów
śniegu patrole strażników
przeprowadziły kontrolę
budynków handlowych o
lekkiej konstrukcji dachu,
czy nie zalega na nich
śnieg. Na 8 odwiedzonych
budynków w 2 przypadkach odnotowano bieżące
prace związane z usuwaniem śniegu, w 6 przypadkach nastąpiło to po dokonanej kontroli.
♦ Przy ul. Naramowickiej
203 nad wejściem do budynku zwisał sopel lodu.
Ponieważ nie było osoby
odpowiedzialnej, strażnicy wezwali Straż Pożarną, która usunęła niebezpieczny nawis. Prezesa

spółdzielni ukarano mandatem.
♦ Patrol strażników został
wezwany do campusu na
Morasku, gdzie ochroniarze Wydziału Fizyki
w porze nocnej zauważyli mężczyznę w cienkim
dresie i pantoflach domowych. Mężczyzna oświadczył, że wyszedł z domu po kłótni z żoną w
godzinach... dopołudniowych. Patrol przewiózł
go do miejsca zamieszkania, gdzie po negocjacjach z żoną został przyjęty do domu.
♦ Pogotowie Czystości zgłosiło, że pod kładką dla
pieszych nad linią PST
przebywa osoba bezdomna, która swoim zachowaniem uniemożliwia usunięcie śmieci. Strażnicy
potwierdzili, że te śmie-

ci to stare kołdry, koce i
tym podobne przedmioty,
oraz że należą do bezdomnego. Odmówił on przyjęcia pomocy i posprzątania bałaganu. Na wniosek
patrolu rzeczy leżące pod
kładką zabrało Pogotowie
Czystości.
♦ W rejonie targowiska na
Osiedlu Bolesława Chrobrego przebywał nachalnie żebrzący mężczyzna.
Patrol pouczył go, wręczył
kartę „NIE-NIE” i nakazał
odejście z miejsca wykroczenia.
♦ Patrole interweniowały
46 razy w przypadkach
nieodśnieżonych ulic i
chodników. Skierowano
10 uwag do ZDM, 12 do
ALKOMU, 16 do administracji osiedli i 8 do właścicieli prywatnych.
(rafa)
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Prosto z miasta

Jakoś nam nie wychodzi

Hurra, Poznań znów najlepszy w rankingu miast! Kolejne wyróżnienie nie powinno
nikogo dziwić. Tym bardziej że
tym razem na zaszczytny tytuł
najdroższego miasta w Polsce,
który właśnie mu przyznano,
w pełni zasłużył. Organizatorzy
porównali ceny podstawowych
usług komunalnych i wyszło, że
w rzekomo oszczędnym i gospodarnym Poznaniu musimy płacić najwięcej za przejazdy komunikacją miejską i wywóz śmieci.
Za pozostałe usługi komunalne
też nam słono liczą. Słowem, życie w Poznaniu najwięcej kosztuje. A przecież płace w Wielkopolsce do najwyższych nie należą i jakby jeszcze koszty do nich
odnieść, to dopiero byśmy górowali nad Warszawą czy Wrocławiem, gdzie tradycyjnie zarabiają więcej, a płacą mniej.
Włodarze Poznania i szefowie miejskich spółek, próbują ten wątpliwy sukces uspra-

wiedliwiać specyfiką poszczególnych aglomeracji i trudnościami z właściwym porównaniem
kosztów. A przecież powinni być
dumni z własnych dokonań. Co
rusz, z narażeniem własnej popularności zabiegają o wdrożenie kolejnych podwyżek. No
i osiągnęli sukces, są na krajowym szczycie. Zawsze mieli
ambicje przodowania w Polsce
i dorównywania światowym metropoliom. Po to między innymi
bezskutecznie co roku starają się
o organizację igrzysk czy uniwersjady. Kończy się, jak zwykle,
na poklepywaniu po pleckach
i słonych rachunkach za wojaże. No, ale kto by się w tych
międzynarodowych instytucjach
liczył z podrzędnym miastem?
Teraz, na najdroższe miasto w
Polsce wszyscy spojrzą inaczej.
Do Nowego Jorku, Hong Kongu
czy Moskwy trochę Poznaniowi
jeszcze brakuje, ale jesteśmy na
dobrej drodze. Tak trzymać, a
będziemy wkrótce najlepsi. Dzi-

siaj Poznań najdroższy w Polsce, jutro na świecie!

Gdzieś tam jednak w głowie
smętna myśl się telepie - czy tego doganiania czołówki światowych metropolii nie można byłoby rozpocząć od dorównywania
im zarobkami, a nie kosztami
utrzymania?
Po chylącym się ku upadkowi „Ceglorzu” kolejny symbol zasobnego i gospodarnego
Poznania znalazł się w opałach. Rząd, jeden z głównych
współwłaścicieli Międzynarodowych Targów Poznańskich, zapowiada ich szybką prywatyzację. Z obaw, czym się ona może skończyć, nad Wartą rozległo się wielkie larum i kto żyw
spieszy na ratunek MTP. Nawet dotychczasowi chwalcy prywatyzacji, którzy zalecali ją jako cudowny środek na wszelkie
ekonomiczne kłopoty i z wiadomym skutkiem aplikowali ją

wielu firmom, teraz mają sporo obiekcji i wątpliwości. Wobec
MTP prywatyzacja ponoć się nie
sprawdzi, a w stosunku do innych się sprawdzała? Targowych
obrońców więc przybywa. Choć
bowiem targi już nie takie jak
niegdyś, to jednak bez nich Poznania sobie wyobrazić nie sposób. Czy prywatyzacja im pomoże, czy też zaszkodzi - trudno powiedzieć. Może z nowym
inwestorem targi się rozwiną i
odzyskają dawny blask, w którym i miasto się ogrzeje. Jakiś
sukces Poznaniowi bardzo by się
przydał, gdyż po ostatnich „laurach” i kolejnej porażce w staraniach o organizację młodzieżowych igrzysk miasto spada do
drugiej albo i trzeciej ligi. Najwyższa więc pora przerwać złą
passę. Wszak, ogłaszamy w reklamach za grube miliony, że
mamy w Poznaniu „Know how”
i wiemy jak – tylko jakoś nam
nie wychodzi.
WIST

Królowie „piątkowscy” w datach i faktach

Bolesław I Chrobry: pierwszy monarcha, triumfator

Ok. 967 - urodził się Bolesław,
syn Mieszka I i Dobrawy
973 - Bolesław przypuszczalnie
został wysłany do Niemiec jako zakładnik – gwarant zawartego z nimi układu.
ok. 985 - ożenek Bolesława z
córką margrabiego miśnieńskiego Rygdaga. Po roku kolejną żoną Bolesława została nie znana z imienia księżniczka węgierska. Bolesław
jeszcze był dwukrotnie żonaty: z Emnildą, córką księcia Dobromira i Odą, córką margrabiego Miśni Ekkeharda I
maj 992 r. - po śmierci ojca Bolesław przejął władzę nad
państwem. Wypędził maco-

chę Odę i jej synów – swych
przyrodnich braci.
997 - nieudana misja chrystianizacyjna Wojciecha Sławnikowica w Prusiech; w Gnieźnie powstało sanktuarium
nowego świętego, a także arcybiskupstwo.
7-15 marca 1000 r. - wizyta cesarza Ottona III w Gnieźnie.
Zapowiedź usamodzielnienia
Bolesława.
1002 - śmierć Ottona III, początek konfliktu z Niemcami. Bolesław zajął Łużyce,
Milsko i Miśnię.
1003 - 1004 - interwencja Bolesława w Czechach, zajęcie Pragi.
1018 - pokój w Budziszynie, koniec cyklu wojen z cesarstwem. Wyprawa do Kijowa w obronie zięcia Świętopełka. Powrót Grodów Czerwieńskich w granice państwa Bolesława.
1024/1025 - koronacja Bolesława na króla Polski.
17 czerwca 1025 r. - śmierć Bolesława I i pochówek w katedrze poznańskiej.
Bolesław Chrobry jest w polskiej tradycji otoczony szczerą
sympatią. Przeważa wyobrażenie zapamiętane z rysunku Matejki: zażywnego władcy w pan-

cerzu, o tradycyjnie sarmackiej
urodzie i zadziornym, ale sympatycznym spojrzeniu. Ale też
wiele się opowiada o jego okrucieństwie, niewyszukanych manierach i bezwzględności w dążeniu do celu. Czy taki był naprawdę?
Tak, był. Nie mógł być inny, jeżeli on i jego państwo miały przetrwać. Takie były wtedy
reguły gry, takie obyczaje. Kto
się nie rozpychał – ten ginął.
Już jako dziecko Bolesław poznał mechanizmy funkcjonowania dworu cesarskiego i wzorem ojca lawirował. Dążąc do
korony, wszedł w krąg polityki
cesarza Ottona III, a gdy sytuacja się zmieniła, potrafił toczyć
z Niemcami zwycięskie wojny.
Rozwinął ekspansję w kierunku
Czech i na wschód, w stronę Kijowa. Tutaj z czasem jednak musiał ustąpić, mimo triumfalnego wkroczenia i osadzenia zięcia na tamtejszym tronie. Udała
mu się za to koncepcja umiejętnego wykorzystania misji chrystianizacyjnej Wojciecha Sławnikowica na teren Prus. Duchowny bowiem nie miał wyjścia: gdyby jego posłannictwo
się powiodło, schrystianizowane ziemie przypadłyby w udziale Bolesławowi. W razie niepo-

wodzenia i męczeńskiej śmierci misjonarza, kraj zyskałby relikwie i sanktuarium, a za tym
arcybiskupstwo – i droga do korony stałaby przez Bolesławem
otworem. Jak wiemy, spełnił się
drugi scenariusz, choć finał nie
nastąpił szybko.
Od prywatnej strony Bolesław Chrobry rzeczywiście był
przebiegły i okrutny. Rywali do
tronu przepędził, ich możnych
zwolenników kazał oślepić. Szafował surowymi wyrokami, a za
nieprzestrzeganie postów kazał
wybijać zęby. W miarę aktualnej potrzeby też zmieniał żony i brał sobie następne, co w
ówczesnych realiach uchodziło
mu na sucho. Po zajęciu Kijowa nieprzystojnie poczynał sobie też z Przedsławą, siostrą
księcia Włodzimierza I Wielkiego, której ręki wcześniej mu
odmówiono.
Trzeba stwierdzić, że Bolesław I Chrobry to władca na
miarę swoich czasów i terenów,
na jakich przypadło mu panowanie. Mimo porażek umocnił
państwo, dopiął swego celu: koronacji na króla i stał się równorzędnym, a na pewno nie najłatwiejszym we współpracy, partnerem dla sąsiadów.

Marek Rezler
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Nagrody, nagrody…

Rozwijalnia potencjału osobistego

Ku harmonii

Zapraszam do lektury nowego cyklu. Jego celem jest przybliżanie różnych codziennych spraw, budzenie
refleksji nad swoim życiem, inspirowanie do
kreatywnego podejścia
wobec własnej osoby
czy otaczającego świata, odkrywania osobistego potencjału, by
odnaleźć równowagę w
swoim życiu.
By wiedzieć, do czego
się dąży, trzeba najpierw
sprawdzić stan wyjściowy,
stąd nasze pierwsze spotkanie rozpoczniemy od
sprawdzenia poziomu równowagi w naszym życiu.
Mam na myśli równowagę we wszystkich płaszczyznach życia, takich jak:
życie osobiste, własny rozwój, finanse czy życie zawodowe. By dokładniej się
temu przyjrzeć, można wypełnić koło równowagi. Należy narysować okrąg, a w
nim – 4 przecinające się w
środku linie, tak, by okrąg
podzielić na osiem równych kawałków (jak krojenie tortu:). Na czubku
jednej linii napisać „praca/kariera”. Na przeciwległym krańcu wpisać „rela-

cje z innymi ludźmi”. Na
kolejnych liniach wpisywać
odpowiednio: „finanse” –
„pomoc innym”, „rodzina”
- „czas wolny” oraz „emocje/wartości” – „zdrowie
i sprawność fizyczna”. By
móc sprawdzić swój stopień zadowolenia, czyli realizowania się w poszczególnych płaszczyznach, należy w punkcie przecięcia
się linii wpisać „0” i od tego miejsca każdą z półosi
podzielić na 10 równych
odcinków, tworząc miarę.
Mamy w ten sposób gotową technikę do zdiagnozowania stopnia realizowania się w poszczególnych
sferach, a przez to sprawdzenia, czy w naszym życiu
panuje równowaga, czy też
zaniedbujemy jakieś sfery,
co może odbijać się na jakości naszego życia.
Mamy narzędzie i co dalej? Przyjrzyjmy się każdej
płaszczyźnie po kolei, zadając sobie pytania o stopień zadowolenia: czy dana sfera jest obszarem, w
którym się spełniam? Czy
sprawia mi to radość? Czy
jest to na takim poziomie,
jaki chcę? Czy gdybym był/a na łożu śmierci, to żałował(a)bym czy miał/a po-

Z ogromnym smutkiem
przyjęliśmy wiadomość,
że 6 lutego 2010 roku zmarł w wieku 53 lat
nasz przyjaciel
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czucie spełnienia? Szczerze – sami przed sobą –
zróbmy sobie rachunek sumienia i zaznaczmy odpowiednią cyfrę na naszych
osiach. Jeśli po połączeniu
tych punktów wyszło koło
– gratuluję! To oznacza,
że twoje życie w każdej ze
sfer jest harmonijne. Pytanie tylko, czy na takim
poziomie, jaki Cię zadowala. Jednak u większości
powstanie twór z różnej
wielkości wypustkami –
im większa wypustka, tym
większy stopień zadowolenia w danej płaszczyźnie i
odwrotnie – im mniejsza
wypustka,, tym mniejszy
stopień zadowolenia. To są
sfery, które pomijasz, co
zaburza Twoją równowagę
życiową. Być może uznajesz którąś z tych sfer za
mało ważną, jednak z czasem okazuje się, że każda
sfera jest potrzebna, by
czuć się spełnionym.
W kolejnych artykułach
będę przyglądać się tym
sferom.

„W krainie mrozu i śniegu” – pod takim tytułem Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie zorganizował XIII
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci. Na konkurs nadesłano 3201 prac z
287 placówek w Polsce. Do
ścisłego finału jury zakwalifikowało 272 prace, spośród
których przyznano 48 nagród
i 6 nagród specjalnych. Wśród
nich znalazło się pięć prac
uczestniczek Warsztatów Plastycznych PCK „Dąbrówka”
prowadzonych pod okiem instruktora Anny Szyszki. Dwie
prace: Zuzanny Rajewskiej i
Izy Wenderskiej zostały nagrodzone, natomiast prace
Kingi Krugiełki, Moniki Świtały i Agaty Nowak zostały zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej.
Serdecznie gratulujemy
nagrodzonym i ich opiekunce. (bf)

Nagrodzona praca Izy Wenderskiej

Nina Olszewska
Centrum Rozwoju Potencjału
Osobistego Harmonia,
www.centrumharmonia.pl

Straż Miejska Miasta Poznania
referat Piątkowo przekazał
do Biura Rzeczy Znalezionych Wydział
Finansowy Urzędu Miasta
urządzenie do nawigacji satelitarnej
firmy GARMIN,które zostało
przyniesione przez znalazcę do
tutejszego referatu 6 stycznia 2010 r.

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY
2 III 2010 o godz. 18 (wtorek) Artyści, ludzie mediów – spotkanie z Juliuszem Kublem. W części drugiej spotkania – warsztaty literackie. Prosimy o teksty – ksero.
16 III 2010 o godz. 18 (wtorek) ”Dziesięć palców” – promocja nowej
książki Jerzego Grupińskiego, omówienie Omir Socha. Reportaż, felieton – twórczość dziennikarska Barbary Lempki.
13 IV 2010 o godz. 18 (wtorek) Magdalena Gałkowska – „Solistki”,
„Fabryka tanich butów”, spotkanie z poetką – laureatką Ogólnopolskiego Konkursu im. Jacka Bierezina. Debiut autorski – Justyna Krawiec
(Łódź).
27 IV 2010 o godz. 18 (wtorek) Finał IV Konkursu Młodych Piór dla
młodzieży gimnazjów i liceów, wręczenie nagród i wyróżnień. Przewodniczący jury – dr Stanisław Szwarc. Termin nadsyłania prac do „Dąbrówki” – 31 marca 2010. Zapraszamy młodzież i nauczycieli.
Darczyńcy finału:
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa,
sklep „Machinery” (ul. Półwiejska 41).
Wszystkie spotkania w sali karminowej „Dąbrówki” (parter).
Wstęp wolny. Imprezy prowadzi Jerzy Grupiński.

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

Tel. 822 78 57, 0 601 56 87 32
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ZIMOWY
POJAZD

UZDROWISKO

DO BICIA

FRYZURA

Wygrał
z Echem

WIĘZY

1
DO
PATRZENIA

DO
SIEDZENIA

Hasło krzyżówki z numeru 2 brzmiało: „Zimowa
zabawa”. Nagrodę książkową otrzymuje Marek Marczak z Osiedla Zygmunta
Starego 14.

12
ROBI
OKULARY

MA GO KOT

KORYNTU...

REWANŻ

MYŚLIWY

Książkę można odebrać
w redakcji (pok. 81) w
czwartki w godz. 16.3017. Rozwiązanie dzisiejszej
krzyżówki, wystarczy hasło, prosimy przesyłać na
adres redakcji Echa Piątkowa: 60-681 Poznań, Os.
B. Chrobrego 117.

PYTAJNIK

DOBRZE

AUSTRALIJSKI
PIES

O ROKU...

KOSTKA

2

SZTUKA
NACZYNIA
POSTAĆ
Z MATRIXA

NP. NA
LESZCZA

CHOROBA
ZAKAŹNA

CZĘŚĆ
MECZU

OWOC

5
BOGINI
RÓŻANOPALCA

GRA
LICZBOWA

BÓG
SŁOŃCA

KRAJ

ARTYSTA
SCENY

4

SKŁADNIK
POWIETRZA

3

7

NAJDŁUŻSZA
RZEKA
AFRYKI

- Ten komputer wykona za
pana połowę pracy – zachwala sprzedawca.
- Naprawdę? – To biorę
dwa.

DOLA

BARWA
GŁOSU

NAPÓJ
BOGÓW

POWÓZ

10
NIEISTNIEJĄCY
TYGODNIK

FOLK

9
6

TANIEC
LUB
SOS

HUMORKI
- Ojcze, nie zadałeś mi pokuty – młody człowiek wraca do konfesjonału.
- Synu, nie będę cię dręczył,
wystarczy że się żenisz.

8

Krzyżówka nr 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

11

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). Bez te karnawałowe wygiby i ciągłe dylanie ino strzyka ci w kościach i kabza świeci pustkami. Trza będzie
teraz szporać i chapać wew robocie, by skapło trochę bejmów.
BYK (21.04 - 21.05). Kończ już z ciągłym bręczeniem i boczeniem się na wiarę. Ze szwungiem, ale zaś akuratnie bierz się do zaprowadzania wew domu własnych porzundków.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Z tego lofrowania po knajpach
i blubrania z kumplami nic dobrego nie wyjdzie. Lepiej zadbaj o własną kabzę i pomyśl o jakim wygibie dla zdrowotności.
RAK (22.06 - 22.07). Nie ma się co borchać na wiarę wew robocie, ani też stalować przed nią. Weekendowy wygib na narty abo wyprawa z famułą do marketu lub na słodkie poprawią ci humor.
LEW (23.07 - 22.08). Z rułą i bez zbędnego blubrania rób swoje, a sukcesy wkrótce skapną same. Aż się zadziwisz, ile wnet z pomocą starych kumpli uda ci się nazorgować do kabzy.
PANNA (23.08 - 22.09). Całkiem szportowny szczun z ciebie,
ino musisz bardziej przyłożyć się do roboty. Nie glapić się na innych,
ani też cięgiem lofrować i blubrać po próżnicy.

WAGA (23.09 - 22.10). Po wakacyjnych szaleństwach trza się brać
do porządnej roboty. Czeka cię wew biurze sporo chapaniny i użerania
się z wiarą, uda ci się jednak nagłabać trochę do kabzy.
SKORPION (23.10 - 22.11). Bez to nygusowanie popadłeś ino
w całkowite rozmymłanie i nic ci się nie chce. A przed tobą chapanina wew robocie i trza pomyśleć o wiosennych porzundkach.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Daj se już spokój z ciągłym lofrowaniem, bo ino przenorasz zdrowie i bejmy. Najbliższe tygodnie jakoś
trzeba będzie przepynkać, ale zaś potem skapną ci fest bejmy.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Dość już zdrowia i bejmów przenorałeś na bibach. Lepiej się więc ustatkuj, nie poczynaj se frechownie
ani nie staluj wiela przed wiarą, a sukcesy wnet skapną.
WODNIK (21.01 - 20.02). Nie dość, że zima ostro trzyma, to
jeszcze musisz chapać za tych, którzy ino lofrują po świecie. Ale zaś
przed tobą też się szykuje niezła rajza do ciepłych krajów.
RYBY (21.02 - 20.03). Nie słuchaj tych wszystkich mądrych,
którzy ino patrzą, jak cię przekabacić i oszwabić. Swój rozum masz
i żadnymi słodkimi blubrami omamić się nie dasz.

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, Os. B. Chrobrego 117, pokój 81, e-mail: echopiatkowa@o2.pl. Dyżur
red. czwartki 16.30 - 17.00. Druk: Drukarnia Colgraf. Nakład 3000 egz.
Przedruk z Echa Piątkowa dozwolony wyłącznie z podaniem źródła. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do opracowania
redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów.
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Rekordy frekwencji w hali
60-70 osób, a zdarzało się,
że przyszła setka chętnych,
co bardzo cieszyło organizatorów.
Podczas akcji ZIMA 2010
20 stycznia na Batorego rozegrano halowy turniej piłki nożnej szkół gimnazjalnych. Jego organizatorami

Najlepszy strzelec turnieju –
Mateusz Styczyński – 12 bramek

Najlepszy bramkarz turnieju
– Patryk Guzikowski

Tegoroczne ferie zimowe
organizowane przez Sekcję Sportu i Rekreacji Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbywały się
w dwóch szkołach: Gimnazjum nr 12 na Osiedlu Stefana Batorego
i w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 na
Osiedlu Władysława Łokietka. Ferie na sporto-

wo trwały od 18 do 29
stycznia.
Zajęcia odbywały się
codziennie w godzinach
9 – 13. Były gry i zabawy rekreacyjne, rozgrywano mecze koszykówki, siatkówki, piłki nożnej oraz tenisa stołowego, do dyspozycji było wiele stołów tenisowych. Padły rekordy
frekwencji. Każdego dnia
w zajęciach brało udział

I miejsce – Batory

zjum nr 12. W rozgrywkach
uczestniczyło 8 drużyn.
W fazie grupowej rozegrano 12 meczów, a w fazie
finałowej 4. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Batory,
drugie Zespół Szkół Łączności, a trzecie Słowiańskie.
Dalsze miejsca zajęły zespo-

Mecz piłki ręcznej

byli: Miejski Ośrodek Sportu, Poznańska Spółdzielnia
Mieszkaniowa oraz Gimna-

ły: Chrobry, Zygmunt Stary, Gimnazjum 24, Sobieski
i Gimnazjum 62. (as)

Siatkówka

Piątkowianie wśród najlepszych
Przez dwa tygodnie ferii w szkole na Osiedlu Bolesława Śmiałego odbywał
się 31. halowy turniej piłki nożnej szkół podstawowych. Rozgrywany był w
trzech kategoriach wiekowych. Jego animatorem –
jak od lat – był Krzysztof
Rex, nauczyciel ze Śmiałego. Impreza zorganizowana została wzorowo.
Zadbano o atrakcyjne
nagrody. W każdej kategorii wiekowej trzy najlepsze
zespoły otrzymały puchary
i medale, a najlepszym zawodnikom wręczono pamiątkowe statuetki. Jednak także

PSM Chrobry – zwycięzca turnieju Zima w mieście

pozostali młodzi sportowcy
nie wrócili do domów z pustymi rękami.
Podczas turnieju rozegrano 128 spotkań, w których padło 169 bramek. Piątkowskie
drużyny zostały zwycięzcami
turnieju w dwóch kategoriach
wiekowych. W grupie rocznik
1999/2000 pierwsze miejsce
wśród stowarzyszonych zajęła drużyna PSM Śmiały 34.
W grupie rocznik 2001/2002
w kategorii open najlepszy
okazał się zespół PSM Chrobry, a jego zawodnik – Marcin Wojciechowski – otrzymał
statuetkę najlepszego zawodnika. (as)
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Ekscentryczny
Metalowy Tygrys
14 lutego o
godz. 10.52 weszliśmy w chiński Rok Metalowego Tygrysa, który potrwa do 3 lutego 2011 roku
do godz. 10.31.
Obchody Nowego Roku trwają
nawet tydzień,
a niektóre firmy premiują
pracowników
skłonnych ograniczyć świętowanie do 3 dni. Do święta
tego mieszkańcy Wschodu
przygotowują się od wielu
dni, sprzątając domostwa,
spłacając stare długi, odbywając wiele rytuałów.
Nowy Rok zapowiada nadejście nowych wartości, warunków, możliwości i szans, które będą trwać przez kolejnych,
czasami nawet 380 dni, bo i tak
długi może być rok lunarny. 10
lutego w „Dąbrówce” – jak co
roku o tej porze – Jacek Kryg
opowiadał o tym, co czeka ludzkość i przedstawicieli poszczególnych znaków chińskich. Komu mało opowieści, mógł nabyć krótki podręcznik astrologii chińskiej z przepowiedniami
na nadchodzące miesiące jego
autorstwa, a wydany przez wydawnictwo „Halszka”.
Jaki więc ma być nadchodzący rok? Już na wstępie prognozy należy oczekiwać znacznie więcej kłopotów niż w
poprzednim roku. Starożytne
księgi głoszą, że lata Tygrysa zaczynają się z wielkim hukiem, a kończą ze skowytem.
Żywiołami są Metal i Drzewo,
które pozostają ze sobą w konflikcie. Oznacza to, że możemy
spodziewać się więcej niż zwykle huraganów, tsunami, powodzi, epidemii, trzęsień ziemi czy erupcji wulkanów. Będzie to też rok niekorzystny na

zawarcie małżeństwa lub na postaranie się o potomka. Powinno się w
nim jednak powodzić tym, którzy
są odważni, energiczni, ekstrawaganccy, tym, którzy lubią niebezpieczeństwo i zadziwiające przedsięwzięcia. Znacznie lepsze są notowania ekonomiczne, szczególnie w Europie i
Ameryce. Należy oczekiwać powolnego wzrostu wskaźników.
W roku Metalowego Tygrysa nie warto prowadzić przewlekłych kłótni. Tygrys sam
się napędza, więc wszelkie konflikty należy rozwiązywać natychmiast, bo można stracić
nad nimi kontrolę. Podręczniki astrologii chińskiej wymieniają też trzy zasadnicze zagrożenia: pomyłkowe zażycie
lekarstwa lub nieodpowiedniego produktu, emocjonalne działanie bez uprzedniego pomyślenia o jego skutkach oraz emocjonalne wydawanie pieniędzy
i inwestowanie, które może doprowadzić do znaczących strat.
Remedium jest Woda w każdej
postaci, a na drugim miejscu
Ogień, gdyż bez niego nie ma
inwencji i kreatywności.
Trudno streścić wszystko, o
czym pisze i mówi Jacek Kryg.
Na zakończenie ograniczymy
się do kilku spodziewanych wydarzeń. Będą to m.in. kwietniowe zagrożenie powodziowe
w Europie (to nawet prawdopodobne!), kłopoty zdrowotne
królowej Anglii, wzrost depresji i samobójstw na świecie,
spadek cen złota i kruszców,
odejścia na zawsze wielu sławnych i znaczących osób. A jak
naprawdę będzie? Naprawdę
to będziemy o tym wiedzieć
za rok. (big)

Który bałwan najładniejszy
Po raz pierwszy od wielu dzieci mają śniegu pod
dostatkiem. Dlatego na osiedlach
zaroiło się od bałwanów. Niektóre
prezentują się bardzo interesująco.
Czasami występują w grupach, czasami mają dziwne nakrycie głowy,
a czasami przypominają bohaterów
„Włatcy móch”.
Śnieg tak szybko
nie stopnieje, może któryś z czytelników Echa wypatrzy jakieś fajnego
bałwana? Oczywiście, białego!

STOMATOLOGIA
ORTODONCJA
IMPLANTY
RATY
-

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

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

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

