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Wiwat seniorzy
z Batorego

Na wszystkich piątkowskich osiedlach funkcjonują kluby seniora
organizujące zrzeszonym klubowiczom czas mile i pożytecznie. A tak
bawią się seniorzy z Osiedla Stefana Batorego.

www.psm.poznan.pl

endodermomasaż

szczegóły na
www.ahmed.pl

Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom
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Magia i zdrowie tylko przez dwa dni
ka jasnosłysząca nie narzekała na brak zainteresowanych. Wychodzący od niej
raczej nie powątpiewali w
to co im przekazała.
Decyzja o przerwaniu
imprezy przez większość

Od 9 do 11 kwietnia
miał się odbywać w Dąbrówce XIII Ogólnopolski Festiwal Medycyny
Naturalnej i Wiedzy Ezoterycznej. Trwał jednak
tylko dwa dni, do czasu ogłoszenia żałoby narodowej. Przyszło sporo
osób, głównie mieszkańców Piątkowa, ale były
też osoby z odległych zakątków miasta.
Były wykłady, prezenta-

cje, no i oczywiście stoiska
z produktami naturalnymi,
suplementami diety, kosmetykami. Egzotyczny irydolog odczytywał choroby z
oka, reklamował też lecznicze okłady z wyciągów bambusa, które można było kupić na miejscu. Były też biżuteria i kamienie półszlachetne oraz minerały na
różne okoliczności.
Można wierzyć lub nie
w przepowiednie, ale wróż-

wystawców została przyjęta
ze zrozumieniem. Jednak w
niedzielę, gdy się już pakowano, do Dąbrówki przyszło
kilka osób. Będą musiały poczekać do następnego festiwalu... (maja)

Szkolne rekolekcje

Przed świętami Wielkiej
Nocy w Szkole Podstawowej nr 34 odbyły się rekolekcje dla uczniów. Oprócz

wartości
poznawczych
dzieci także spędziły interesująco czas. (emzetka)
Fot. Maria Zielińska
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Os. B. Chrobrego między blokami 13 i 14
poniedziałek-piątek 11-18
sobota 10-14
tel. 603 675 941
PANDERA

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

obok kliniki weterynaryjnej
i „Netto”

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

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

BISTRO
ALLADYN

NARZUTY DO SYPIALNI
NA ZAMÓWIENIE

Poznań, os. Przyjaźni 21N/144

ul Naramowicka 244
tel. 605 678 885

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

Barbara Małasiewicz tel. 503 00 84 89
przedstawiciel handlowy
producenta firmy Med&Life Sp.z o.o.
www.medandlife.com

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

Działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i regeneracyjne
Regularne stosowanie aparatu przynosi poprawę stanu
zdrowia i złagodzenie licznych dolegliwości. Stosunkowo
szybko można zauważyć efekty metody. Bliższe informacje
można uzyskać po umówieniu się na spotkanie pod nr telefonu 503 00 84 89.
Vioforoterapia znajduje zastosowanie w różnych fazach choroby, na każdym etapie leczenia chorób przewlekłych, które zawsze wymagają leczenia regularnego,
systematycznego i długotrwałego. W wielu przypadkach

ZAPRASZAM na bezpłatne konsultacje
i prezentację sprzętu.

Zapraszamy codziennie
do lokalu

Korzyści stosowania Systemów Viofor w domu:
• niższe koszty leczenia
• ograniczenie zużycia leków
• brak skutków ubocznych powodowanych przez leki
• skrócenie czasu leczenia, rehabilitacji
• poprawa jakości życia chorych przewlekle i osób starszych
• poprawa odporności na stres i choroby infekcyjne

W stanach pourazowych – zwichnięcia, stany zapalne
narządu ruchu poprawę uzyskujemy w ciągu dosłownie kilku dni!
W gabinecie podczas prezentacji na os. Łokietka 10C
(wejście z tyłu budynku) istnieje możliwość skorzystania
z płatnych zabiegów.

- Organizujemy imprezy
okolicznościowe
Wolne terminy

W opinii wielu specjalistów wiek XXI określany jest wiekiem medycyny fizykalnej. Wśród lekarzy i pacjentów coraz popularniejsze stają się metody leczenia alternatywne
do farmakoterapii.
Rozwój techniki medycznej umożliwia powstawanie
i doskonalenie form terapii opartych na oddziaływaniu
czynników fizycznych. Wśród innych metod fizykoterapii
znajduje się vioforoterapia.
Zabieg polega na poddaniu się działaniom fal pola magnetycznego o indukcjach poniżej 1 mT.
Zestawy Viofor JPS System są innowacyjnymi urządzeniami medycznymi do terapii i rehabilitacji w warunkach
domowych.
Komfort korzystania z zabiegów polega na tym, że do takiego zabiegu nie trzeba zdejmować odzieży, gdyż pola te
przenikają przez ubranie, opatrunki a nawet gips.

pozwala zmniejszyć ilość przyjmowanych leków, w szczególności leków przeciwbólowych.
Energia elektromagnetyczna w postaci pola magnetycznego i energii światła stanowi element naturalnego środowiska człowieka. Wraz z rozwojem medycyny czynniki te
znalazły zastosowanie w leczeniu, wspomaganiu leczenia
wielu chorób i w rehabilitacji.

KOMUNIA 2010

Szanowni Państwo!

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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Pod takim hasłem
trójka członków Klubu
Seniora Batory zorganizowała w listopadzie pokaz swoich minerałów.
Nie tylko pokazali minerały, ale i ciekawie o
nich opowiadali koleżankom i i kolegom. W grudniu tematem „Moich 5
minut” były anioły, a w
styczniu wspomnienia z
wakacji w parku narodowym w Stanach Zjednoczonych. W lutym klubowicze obejrzeli slajdy
i wysłuchali opowieści o
szlaku świętego Jakuba
w Hiszpanii. W marcu tematem były pisanki...
Seniorzy chętnie zwiedzają Poznań z przewodnikami turystycznymi w ramach inicjatywy „Poznaj
swoje miasto”. Tworzą też
mapę wspólnych wyjazdów,

kwie św. Jakuba. Jeszcze w
kwietniu wybierają się do
Krakowa, latem nad morze
do Niechorza, a jesienią w
góry, wszystkie wyprawy

a w tej chwili przygotowują trasę szlaku świętego Jakuba prowadzącego przez
Polskę, czyli do miejsc, jakie on odwiedził lub miejsc,
w których znajdują się reli-

– oczywiście – na własny
koszt uczestników.
Seniorzy – mówi kierowniczka Anna Szmytkowska – zaczęli uczestniczyć w muzycznych ponie-

Moje 5 minut

działkach – koncertach w
poznańskiej Akademii Muzycznej. Rozpoczęli też myśleć nad uczestnictwem w
letniej spartakiadzie seniorów. W ubiegłym roku zajęli drugie miejsce za klubem
z Osiedla Bolesława Śmiałego, w tym roku mają nadzieję na zwycięstwo.
A poza tym wesoło spędzają czas. Niedawno sporo
emocji przyniosła gra w bingo, był też koncert walentynkowy, w klubie w styczniu wystąpił kabaret „Pod
Spodem”. W styczniu odbył się kurs komputerowy,
który tak się spodobał, że
odbędą się następne takie
kursy. (big)
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Osiedle marzeń i zamierzeń

Już dziesięć lat jestem w radzie osiedla. Można wiec pokusić
się o refleksję, co się udało, a co
nie. Cieszę się, że dane mi było
tworzyć historię osiedla. To nie są
wielkie słowa. Uważam, że na małym podwórku też można historię
tworzyć, nie tylko na dużym forum – wspomina Grażyna Eszner,
przewodnicząca Rady Osiedla Jana III Sobieskiego. – Najpierw jednak przypomnę, po co przyszłam
do tej rady.
Poszło o docieplenia budynków,
jakby ktoś nie wiedział. Mieszkańcy
osiedla dobrze pamiętają, jak niektórzy członkowie poprzedniej rady chcieli, by mieszkańcy jednorazowo spłacali koszt docieplenia budynków, by mogli odliczyć to od podatków. Idea może słuszna, jednak dla większości spółdzielców jednorazowa spłata była zbyt
dużym obciążeniem ich budżetów domowych. Poprzednia rada nie chciała
zrezygnować ze swego pomysłu, więc
mieszkańcy postanowili zmienić radę.
Zostałam wybrana do nowej rady.
Do ludzi trzeba wychodzić, rozmawiać z nimi. Choć nie robiliśmy ankiet, to wiemy, że osiedle się starzeje. Osiedlowy klub seniora liczy aż
160 osób, więc wiemy, że mieszka tutaj dużo osób starszych. Jeśli mam informację, że iluś lokatorów nie płaci
czynszu, to wiemy że trzeba ostrożnie
planować wydatki i nie zwiększać ich
gwałtownie.
Dążymy do równości, by wszystkie bloki miały taki sam standard. W
ostatnich latach dociepliliśmy wreszcie wszystkie bloki spółdzielcze na

osiedlu, wszystkie domy mają nowe
pokrycia dachowe, wymienione instalacje pionowe i poziome ciepłej i zimnej wody. Do 2013 roku chcemy zmodernizować wszystkie klatki schodowe, których ściany pokryte zostaną
trwałymi i odpornymi na dewastacje
farbami lateksowymi. Wymienione zostaną też drzwi wejściowe i posadzki. Drzwi wejściowe będą podwójne,
pierwsze otwarte do godz. 16, by mogli wejść listonosze i służby wykonujące remonty, a drugie dostępne tylko dla mieszkańców, którzy posługiwać się będą czipami otwierającymi
wejście. Takie rozwiązanie jest już testowane w kilku budynkach i zauważyliśmy, że nie gromadzi się tam nudząca się młodzież. Dotyczy to bloków
12, 1 i 27, które wyremontowano w
ubiegłym roku. W tym roku planujemy prace w budynkach: 7, 41, 6, 43,
44 i 45. Z wykonawcami wynegocjowaliśmy ceny niższe niż w ubiegłorocznym przetargu.
Nasze osiedle, mimo że z wielkiej
płyty, wcale nie musi się stać slumsem, jak to niektórzy są skłonni wieścić. Ludzie już dziś przychodzą i mówią, że chce się tutaj mieszkać. To może być piękne i nowoczesne osiedle, a
dorodną zieleń już mamy.
Rada to nie tylko ja. Jestem zachwycona, że gromadzimy tutaj ludzi
z pasją, którzy chętnie ze sobą współpracują. Spieramy się ze sobą. Wiem,
że czasami jestem apodyktyczna, ale
potrafię też słuchać innych i jak ktoś
mnie przekona, lubię przegrać i nie
upieram się przy swoim. Muszę wspomnieć o Piotrze Szczepanowskim, wi-

cedyrektorze wydziału ochrony środowiska w Urzędzie Miasta Poznania. W
radzie jest moim zastępcą. To człowiek wielkiej kultury, wspaniale nam
się współpracuje. Dbamy, by zieleń nie
znikała z naszego osiedla. Jeśli jakieś
drzewo jest wycięte, to pilnujemy, by
w jego miejsce posadzić inne – bardziej szlachetne.
W ciągu ostatniego roku zmarło dwóch członków rady: Paweł Żak
i Tadeusz Kosikowski. Postanowiliśmy pracować w mniejszym gronie,
zmniejszając liczbę członków naszej
rady. Wiemy, co chcemy robić, mamy
plan, który konsekwentnie realizujemy. Mamy poparcie mieszkańców. To
pomaga. W większości pracujemy w
radzie już trzecią kadencję, która ma
właśnie swój półmetek.
Jestem lokalną „osiedlową patriotką”. Czuję się tutaj jak w domu i bezpiecznie. Z przyjemnością obserwuję,
jak mieszkańcy przysiadają na ławkach, rozmawiają ze sobą niespiesznie
o swoich sprawach i tym, co można
ulepszyć na osiedlu. Po co szukać daleko tego, co można mieć w domu?
Nasi emeryci mają co robić w klubie seniora. Dzieciom organizujemy ferie zimowe w Szkole Podstawowej nr
17 i klubie sportowym Sobieski, letnie półkolonie – jedne z najlepszych
w mieście – dzieci spędzają w klubie
seniora Hetman. Młodzież może uprawiać na osiedlu różne sporty. Tylko
dla średniego pokolenia nie mamy na
razie oferty, ale jesteśmy otwarci na
pomysły.
Czy rada mogła była zrobić więcej? Pewnie tak, ale – uważam – na
środki, jakimi dysponowaliśmy, zrobiliśmy tyle, ile się dało. Nie sztuką jest
bowiem wywindować stawki czynszowe, których potem spółdzielcy nie będą w stanie płacić. Określiliśmy priorytetowe zadania i skupiliśmy się na
ich realizacji. Kredyty braliśmy tylko
na końcówkę docieplania i to dlatego,
że się opłacały, bo państwo umarzało
część należności.
Martwi nas, że część osiedla, ta
naprzeciw Osiedla Marysieńki, znajduje się na trasie powrotów z ogródków działkowych i ludzie po drodze wyrzucają do naszych pojemników śmieci. W ubiegłym roku zrobiliśmy przymiarki i zdecydowaliśmy się finansować śmietniki zamykane na czipy, te
same które otwierają drzwi wejściowe
do budynków.
Zajęliśmy się bezpieczeństwem
dzieci i matek z wózkami. Zabieramy się też za chodniki, którym chcemy wymienić nawierzchnię na pozbrukową. Kiedyś Piątkowo będzie dobrą
dzielnicą, musi być. To przecież od
nas zależy. (big)
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Halowe remanenty sportowe

W marcu w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zakończyły się
rozgrywki Piątkowskiej
Ligi Halowej Piłki Nożnej, edycji 2009/2010.
Mimo mniejszego niż w
latach minionych zainteresowania sportem przez
dzieci i młodzież i tak
w tej edycji chętnych do
piłkarskich rozgrywek w
szkolnych halach sportowych na spółdzielczych
osiedlach nie brakowało. Mogłoby być ich jeszcze więcej, gdyby dorośli

bardziej doceniali wartość
czynnego wypoczynku. Tak
bardzo potrzebnego w kapryśnym okresie jesiennozimowym.
W Piątkowskiej Halowej
Lidze Piłki Nożnej organizowanej przez Sekcję Sportu i
Rekreacji PSM grało 58 zespołów. W większej części
były to drużyny, które wcześniej, w 2009 r., grały w piątkowskiej lidze na boiskach
otwartych.
W grupie B w kategorii
wiekowej 1994-1996 uczestniczyło 15 zespołów, w tej

grupie zwycięzcą został SOKÓŁ 89 Poznań, który w
osiemnastu meczach zdobył
50 punktów strzelając przeciwnikom 97 bramek, tracąc osiemnaście. Na drugim
miejscu uplasował się zespół
UKS 12 Batory I z 46 punktami i imponującym stosunkiem bramkowym 127:31.
Na trzecim miejscu zakończył rozgrywki zespół UKS
12 Batory V.
W grupie C w kategorii
wiekowej 1991-1993 świetnie
spisał się zespół FASBERG
Osiedle Jana III Sobieskiego, który wygrał wszystkie
osiemnaście meczy bardzo
dobrym stosunkiem bramkowym 148:33. Drugie miejsce zajął zespół EDEK TEAM, trzecie AC MATERACE. W grupie Open zwyciężył zespół AC STUDIO,
który wywalczył 58 punktów, dwa więcej od dobrze
grającego zespołu HETMANIA Poznań. Trzecie medalowe miejsce zajęła drużyna
BALBINA Osiedle Bolesława Śmiałego.
Poza Ligą Piątkowską
rozgrywki halowej piłki
nożnej organizowane były
przez instruktorów Świe-

tlicy Sportowej na Osiedlu Bolesława Chrobrego
w szkolnej hali sportowej
przy Szkole Podstawowej nr
17. Mecze rozgrywane były
w różnych grupach wiekowych: od przedszkolaków,
dzieci, młodzież po dorosłych i oldbojów. Gry toczyły
się systemami ligowym, turniejowym oraz systemem
Grand Prix, który ma wielu
zwolenników i cieszy się powodzeniem nie tylko wśród
dorosłych.
Na Osiedlu Władysława
Łokietka po raz dziewiąty
odbył się trzydniowy gwiazdkowo-noworoczny turniej halowej piłki nożnej w czterech
kategoriach wiekowych, zorganizowany przez Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową, administrację i radę
osiedla oraz Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 5. Z
zadowoleniem można powiedzieć, że dla wszystkich chętnych rozgrywek halowej piłki
nożnej w PSM nie brakowało
i na pewno nie zabraknie ich
także na boiskach otwartych
w roku 2010. Piłka nożna w
naszej Spółdzielni jest sportem numer JEDEN.
Edward Juskowiak

Muzyka wspomnień w klubie „KORONA”
Największym sentymentem darzymy utwory
muzyczne, które pozwalają nam wsłuchać się w
muzykę wspomnień. To
właśnie w nich kryją się
nuty minionych lat, dzięki
którym „słyszymy”, iż pozostajemy młodzi na tyle,
na ile potrafimy tęsknić za
tym, co niegdyś sprawiło,
że wybrane momenty życia uznaliśmy za ważne…
– taką myśl wyśpiewał
Piotr Należyty ze swoją
żoną Marią ZałanowskąNależytą, 23 marca w poznańskim klubie „Korona” na Osiedlu Bolesława
Śmiałego 104. Po ścieżce
wyznaczonej przez dźwięki akompaniującego pianina powrócił rytm „przebojów naszych dziadków” –
i tak też był zatytułowany
koncert.
Usłyszeliśmy kompozycje
m.in.: Jerzego Petersburskie-

go, Ludomira Różyckiego,
George’a Gerschwina, Scotta Joplina i Gioacchino Rossiniego. „Zagrał” przed nami świat opery, operetki oraz
szlagierów lat dwudziestych
i trzydziestych. Odnieśliśmy
wrażenie, że cały ten „świat”
mieści się dokładnie w tych
kompozycjach, które „wśpiewały się” w naszą wrażliwość
podczas wtorkowego koncertu. Ci, którzy na nim byli, zapewne potwierdziliby, że stało się tak dzięki szczeremu tonowi interpretacji i emocjom
drgającym w głosach artystów. Jak bowiem inaczej nazwać fakt, gdy zmierzch nie
chce być jeszcze ciemny, a ze
sceny słyszymy wyznanie „ja
się boję sama spać”. I choć
te słowa są fragmentem piosenki, to trzeba być dżentelmenem, żeby z taktem równym dźwiękom pianina, spokojnie zaśpiewać utwór „Cała przyjemność po mojej stro-

nie”, jak to uczynił Piotr Należyty. Spontaniczna reakcja
słuchaczy na kolejne utwory
dała znać, że również po jej
stronie „jest cała przyjemność” nie tylko w słuchaniu,
ale i w śpiewaniu kompozycji
o światowej renomie.
Nie przeszkadzało nawet
to, iż na koncert nie zabraliśmy paszportów – kto bowiem mógł przypuszczać, że
w poznański, marcowy wieczór, znajdzie się na deszczowej ulicy Ameryki, na której
„obowiązkowo” zaśpiewa piosenkę – nie inną jak „deszczową” – i co najważniejsze –
w swoim nastroju nie będzie
pochmurny, ale słoneczny –
jak Amerykanin, który paraduje ulicami Paryża i brakuje mu tylko jeden krok, aby
dojść do Ameryki, gdzie rozkocha się w „Błękitnej Rapsodii”. I nawet jeśli nie miałaby
być ona utworem Gerschwina, to przecież zawsze moż-

na zagrać ragtime np. „The
Entertainer”, jaki wybrzmiał
w „Koronie” w interpretacji
Marcina Dęgi, który akompaniował artystom. Wracając
do rodzimego kraju, weźmie
z sobą „błękitną chusteczkę”
– symbol, że warto wracać
tam, gdzie poznało się smak
pierwszej łzy… I chyba nikt
nie powstrzyma się przed zatańczeniem „Tanga Milonga”
– które jak mówią ci, którzy
choć raz powierzyli mu uczucia, jak żadne inne potrafi
„ukołysać serce”. Taką też
„kołyszącą” atmosferę „z marzeń i ze snów” odczuliśmy
podczas koncertu w „Koronie”. Pewnie nie było w tym
przypadku, bo nasze wspomnienia nie chcą się poddać
przemijaniu jak tanga, jakby
mogły odnaleźć swoją dawną
parę, usłyszeć przetańczone z
nią chwile, bez których nie
mogłyby istnieć dzisiaj…
Dominik Górny
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zaprasza na:
tUVSOJFKFQJLBSTLJF
Mistrzostwa Chrobrego (otwarte rozgrywki piłkarskie; mecze rozgrywane wieczorami w dni powszednie na boisku oraz hali na osiedlu
Bolesława Chrobrego)
Poznańska Liga Oldbojów (mecze rozgrywane wieczorami w dni
powszednie na boisku oraz hali na osiedlu Bolesława Chrobrego)
Liga Chrobrego U-20 (dla graczy poniżej 20 roku życia)
Wakacyjny Puchar Poznania (dla dzieci i młodzieży; organizowany
wspólnie z dziennikiem „Polska The Times Głos Wielkopolski“)

tUSFOJOHJ
X"LBEFNJJ
.PEFHP1JLBS[B

Grand Prix Chrobrego (dla dzieci i młodzieży)
niecykliczne jedno- i dwudniowe turnieje

tUVSOJFKFTJBULØXLJQMBȈPXFKi1MBȈØXLBw
tUVSOJFKFTOPPLFSB
tUVSOJFKFUFOJTBTUPPXFHP
tJNQSF[ZQMFOFSPXFEMBöSN
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KALENDARIUM PSM
29 kwietnia
4 maja
6 maja
10 maja
11 maja
13 maja
18 maja
27 maja
1 czerwca

-

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

Posiedzenie Rady Nadzorczej PSM

Walne Zgromadzenie w dwóch turach
Rozpatrzenie wniosków o wykluczenie ze
Spółdzielni zalegających
z opłatami czynszowymi
dłużników zajmuje wiele czasu członkom Rady
Nadzorczej Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej i wymaga podejmowania niełatwych decyzji. Sytuacje lokatorów
niepłacących w terminie
są bowiem różne. Niektórzy z nich korzystają
z zaproszenia Rady Nadzorczej i pojawiają się na
jej obradach, by osobiście wyjaśnić przyczyny
zaległości i wnioskować

o uwzględnienie swoich
racji. Wielu jednak pozostaje głuchych na wezwania
do uregulowania należności
za czynsz. Dlatego podczas
marcowego posiedzenia Rada Nadzorcza zdecydowała
o wykluczeniu 16 członków,
ale postanowiła też przywrócić członkostwo 5 osobom, które spłaciły zadłużenie czynszowe.
Krzysztof Winiarz, prezes Zarządu PSM, przedstawił następnie wstępne wy-

patrzenia oraz konieczność
przestrzegania nakazanych
prawem procedur Walne
Zgromadzenie przeprowadzone zostanie na poszczególnych osiedlach w dwóch
turach. Pierwsza odbędzie
się na poszczególnych osiedlach od 7 do 15 maja i poświęcona zostanie omówieniu działalności spółdzielni. Druga tura przewidywana jest od 17 do 25 maja i
podczas niej przeprowadzone zostaną wybory do rad
osiedlowych i Rady Nadzorczej. Dla zapewnienia właściwego i sprawnego przebiegu wyłaniania spółdzielczych przedstawicieli przygotowanych zostanie sześć
stanowisk do głosowania.
Członkowie Rady Nadzorczej podkreślali znaczenie Walnego Zgromadzenia
dla funkcjonowania spółdzielni oraz konieczność dotrzymania określonych w
ustawie terminów jego zorganizowania. Zapoznali się
też z pismami lokatorów,
dotyczyły one m. in. krytycznej oceny wyboru koloru elewacji budynku na Os.
Stefana Batorego.

niki badania bilansu spółdzielni za miniony rok: Audytorzy pozytywnie ocenili naszą działalność i nie
wnieśli zastrzeżeń. Teraz
wyniki spółdzielni, a także
działalność Zarządu, Rady
Nadzorczej oraz rad osiedlowych zostaną poddane ocenie spółdzielców – mówił K.
Winiarz. I przedstawił przygotowania do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia
PSM. Z uwagi na wielość
spraw wymagających roz-

Michał Tokłowicz, wiceprezes PSM, w związku z
niedawnym wyrokiem podważającym zasadność pobierania przez miasto opłat za
odprowadzanie wód opadowych i roztopowych poinformował, że zdecydowano się
jednak nadal je pobierać,
ale środki pozostaną na wewnętrznym koncie rozliczeniowym i nie będą przekazywane Zarządowi Dróg i Mostów do czasu ostatecznego
rozstrzygnięcia tej kwestii
przez sądy. Władze miasta
mogą bowiem wnosić apelacje. Rada Nadzorcza podjęła także uchwały o dokonaniu korekty opłat eksploatacyjnych na osiedlach
Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego, Władysława Łokietka i Jana III Sobieskiego.
Omówiono również przygotowania do tegorocznych
Dni Piątkowa, podczas których – zgodnie z przyjętymi
ustaleniami – umiejętności
oraz artystyczny dorobek
zaprezentują osiedlowe kluby i zespoły działające przy
PCK „Dąbrówka”. (i)
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Nowinki z Łokietka

Rozbudowa strefy i pawilonu
Na większości terenów
Osiedla Władysława Łokietka wprowadzono strefę zamieszkania. Co to z
grubsza oznacza? Że w
strefie uliczki są pieszojezdniami z bezwzględnym pierwszeństwem poruszających się pieszo, że
można tutaj jeździć z prędkością maksymalnie 20 kilometrów na godzinę oraz
że parkować można tylko w miejscach wyznaczonych. Zaś odmowa przyjęcia mandatu kończy się
skierowaniem wniosku do
sądu.
Parking dla zmotoryzowanych oczywiście na osiedlu
jest – przy ul. Łużyckiej – i
można na nim znaleźć miejsce nawet wieczorem. Trudno więc liczyć na pobłażliwość funkcjonariuszy pilnujących porządku.
Od połowy marca osiedlowa strefa zamieszkania uległa
poszerzeniu o parkingi przed
pawilonem handlowym koło
budynku nr 11 i wzdłuż ulicy Łużyckiej. Rozważane jest
– w porozumieniu z dyrekcją
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 powiększenie
strefy o plac przed szkołą.

- Celem ustanowienia
strefy zamieszkania – wyjaśnia Aleksander Meyza, kierownik administracji osiedla
– jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i uporządkowanie spraw parkowania a także umożliwienie interwencji na osiedlu policji i
straży miejskiej. Dużo pracy
włożyłem w jej powstanie,
wielokrotnie konsultując temat z Zarządem Dróg Miejskich, ale opłaciło się. Teraz
zgłaszają się do mnie administratorzy z osiedli wspólnotowych z Nowych Naramowic,
bo też chcą mieć tak perfekcyjnie opracowany projekt
oznakowania.
Przygotowywane jest docieplenie budynku nr 4. Jest
już audyt energetyczny, opracowywany jest projekt, a jesienią rozpocznie się przygotowanie do rozpoczęcia prac.
Oprócz docieplenia elewacja
zyska nowy i nowoczesny wygląd poprzez wymianę daszków przy wejściach oraz osłon
balustrad balkonów. W minionych pięciu latach na osiedlu zostało docieplonych 77
procent budynków. Administracja stara się na różne
sposoby obniżyć koszty prac.

7832 osoby zameldowane
są na Osiedlu Stefana Batorego. Gdy jednak porówna
się starszą i nowszą część –
widać ogromną różnicę. Na
każdej z jednostek jest podobna liczba mieszkań – na
starej części – 1765, a na
nowej – 1784. Jednak liczba
mieszkańców, a przynajmniej
tych zameldowanych jest inna. Starszą część zamieszkuje 4967 osób, a nowszą –
2865. W wielu nowo wybudowanych mieszkaniach czasami nikt nie jest zameldowany, choć przecież je zamieszkuje...
Co to oznacza w praktyce? Dla zameldowanych tylko i aż to, że mają wyższe stawki za wywóz śmieci.
Koszt ich wywozu rozkłada
się bowiem na mniejszą liczbę osób. W Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przyjęto wiele lat temu, że stawki
za wywóz śmieci uzależnione
są od liczby zamieszkujących
(zameldowanych) osób, a nie
od wielkości mieszkania. Gdy
istniał obowiązek meldunko-

Batorego pięknieje

Posługuje się kredytem bankowym, na który udzielana
jest premia termomodernizacyjna, korzysta z opóźnionych płatności, ogłasza przetargi a potem negocjuje jeszcze stawki.
Pawilon
użytkowany
przez Netto jest własnością
spółdzielców. W ubiegłym roku przy współudziale PSM i
przyszłego użytkownika zagospodarowano jeden z podcieni pawilonu – powstała
tam kwiaciarnia. W tej chwili trwają rozmowy w sprawie
zagospodarowania podcieni
przy sklepie mięsnym „Złota Kaczka”.
Pracownicy administracji
przyglądają się działaniu systemu Adaptern, który dynamicznie steruje ogrzewaniem, dostosowując ogrzewanie do warunków pogodowych oraz do temperatury
wewnątrz pomieszczeń. W
listopadzie i grudniu system
zamontowano pilotażowo w
blokach 11 i 4 i już w całościowym bilansie zauważalny jest spadek udziału energii na centralnym ogrzewaniu. Spółdzielnia mieszkaniowa w Swarzędzu, która
wcześniej wdrożyła ten sys-

Nowe okna i drzwi

Na osiedlu uporządkowano
zieleń

wy i każdy mógł mieć tylko
jedno mieszkanie – zasada
się sprawdzała. Dzisiaj coraz
częściej na wielu osiedlach
słychać głosy, że należałoby
to zmienić. Na razie administracje analizują taki wariant
opłat. Rozważają także grodzenie i zamykanie na klucz
wiat z pojemnikami na śmieci, by nie były one dostępne
dla osób z zewnątrz. Na Batorego taka altanka śmietnikowa powstała już koło budynku

39, planowane są trzy dalsze
na jednostce G3 (część osiedla za TESCO).
Osiedle Stefana Batorego
rozbudowuje się. PSM nie stawia w tej chwili żadnych bloków, buduje je UWI, a wkrótce przy ul. Umultowskiej budynki wznosić będzie Agencja
Inwestycyjna.
W administracji osiedla,
która liczy zaledwie pięciu
etatowych pracowników (gospodarze domów mają działalności gospodarcze), najważniejsze są tegoroczne zadania remontowe. Kierownik
Mikołaj Małasiewicz wylicza:
planowana jest wymiana instalacji wodnej w budynkach
19 i 20, wymiana legalizacyjna wodomierzy w 16 budynkach na takie z odczytem
radiowym (nie trzeba wchodzić do mieszkań). W pięciu
blokach wymienione zostaną
drzwi w wiatrołapach. Plano-

tem, uzyskała oszczędności
od 6 do 12 procent. Na wyniki u nas trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Gdyby
system się sprawdził, będzie
wprowadzany także w innych
budynkach.
W ubiegłym roku założono w mieszkaniach radiowe
podzielniki kosztów ogrzewania. Po zakończeniu obecnego sezonu grzewczego po raz
pierwszy nie będzie wchodzenia do mieszkań, by odczytać wskazania podzielników.
Wielu lokatorów, zwłaszcza
tych pracujących do późnych
godzin wiadomość ta zapewne ucieszy.
W 2011 roku planowana
jest wymiana wodomierzy
także przesyłających wskazania drogą radiową. Wcześniej, w tym roku, wymieniane będą piony ciepłej i zimnej
wody wraz z izolacją termiczną na rurach do ciepłej wody w blokach 3 i 11, dwóch
ostatnich na osiedlu.
I na koniec dobra wiadomość dla seniorów. Klub
„Złoty Liść” wznawia swoją działalność pod egidą nowej kierowniczki. Oczywiście
przyjmuje nowych chętnych.
(maja)
wane jest także bieżące malowanie klatek schodowych a
następnie wymiana skrzynek
na instalacje. Wymieniane
są także okna w piwnicach.
Ogrodzony zostanie również
plac zabaw pomiędzy budynkami 23, 24 i 25, by dzieci
mogły bezpiecznie spędzać
tam czas.
W ubiegłym roku przy
budynku 74 wybudowano boisko do mini hokeja i mini
kosza dla małych dzieci. Zimą, podczas ferii szkolnych,
to boisko zostało wylane wodą i zamienione na lodowisko.
Drugie lodowisko powstało
na boisku przy budynkach 8
i 9. Cieszy, że obiekty można
użytkować nie tylko w sezonie letnim. A jeśli jeszcze pozostać przy zimie, to dzięki
pomocy Ewy Heidrych zorganizowano dwukrotnie konny
kulig dla dzieci po osiedlu.
Kierownik Małasiewicz
zapewnia, że na osiedlu na
bieżąco załatwiane są sprawy związane z przekształceniami mieszkań lokatorskich
na własność. (maja)
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Przyjazne osiedla
Z badań wynika, że
dla lokatorów bloków
najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa oraz
niskie koszty usług komunalnych. Jak sprostać
tym oczekiwaniom - zastanawiali się uczestnicy
konferencji zorganizowanej w Poznaniu.
Inicjatorem szóstego już
spotkania przedstawicieli
urzędów, przedsiębiorstw
i spółdzielni mieszkaniowych jest firma Elf, która przed laty jako jedna
z pierwszych wprowadzała
na poznański rynek domofony. Dzisiaj gama oferowanych usług zapewniających
bezpieczną i tanią eksploatację budynków jest znacz-

nie szersza. Wykorzystanie
możliwości jakie niesie rozwój współczesnych technologii informatycznych po-

zwala przemienić szare i
smętne blokowiska w wygodne i przytulne miejsca
do życia.

- O przyszłości wielkich
osiedli mówi się obecnie
dużo. W Polsce nikt ich z
pewnością nie będzie burzył, warto więc zastanowić
się, jak uczynić je przyjaznymi dla lokatorów. Przede
wszystkim to jednak sami mieszkańcy muszą tego
chcieć i zaangażować się w
osiedlowe przemiany - mówił Piotr Majchrowicz, prezes przedsiębiorstwa Elf.
Konferencja, podczas której prezentowano urządzenia i technologie ułatwiające życie na osiedlach ma
właśnie uświadamiać zarządcom i lokatorom, co
mogą i co warto zmieniać
w ich domach oraz na osiedlach. (wi)

Z notatnika miejskiego strażnika
♦ W marcu piątkowscy
strażnicy miejscy przyjęli
558 zgłoszeń. Najwięcej,
bo 271, dotyczyło nieprawidłowo zaparkowanych
samochodów, sporo zgłoszono też spraw porządkowych. W wyniku zgłoszeń o bezdomnych strażnicy przeprowadzili 34 lustracje miejsc znanych z
bytowania lub grupowania się tych osób. W ich
wyniku przeprowadzili 7
rozmów prewencyjnych,
spowodowali też, że jednej osobie udzielono pomocy medycznej.
♦ Straż Miejska poinformowała Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o ukaranych
14 kierowcach, którzy
parkowali pojazdy na terenach zielonych utrzymywanych przez PSM.
Otrzymali oni mandaty karne, a Spółdzielnia
może od nich dochodzić
naprawienia szkód.
♦ Zwiększono zakres czynności strażników podejmowanych podczas interwencji w związku z
zakłócaniem ciszy nocnej. Strażnicy na miejscu
przesłuchują osoby zgłaszające oraz sprawców
wykroczeń, sporządzając
dokumentację z czynności wyjaśniających.
♦ Patrole szkolne dokonały
kontroli oznakowania po-

♦

♦

♦

♦

♦

ziomego przejść dla pieszych w okolicach wszystkich placówek oświatowych na Piątkowie.
W marcu funkcjonariuszki z patrolu szkolnego
odwiedziły wraz z grupą
dzieci szkolnych Komisariat Policji Poznań – Północ. Dzieci zapoznały się
z pracą komisariatu, zobaczyły pokój niebieski,
pokój zatrzymań oraz stanowisko monitoringu.
Strażnicy miejscy zwrócili się do Zarządu
Transportu Miejskiego
o oczyszczenie kanałów
odwadniających wzdłuż
linii PST od pętli Jana
III Sobieskiego do ul.
Słowiańskiej.
Na początku marca oficer dyżurny otrzymał informację o wybiciu szyby w sklepie z bielizną
na ul. Gieburowskiego.
Po potwierdzeniu zdarzenia strażnicy przekazali
sprawę policji.
Patrol otrzymał informację o osobie awanturującej się w przychodni stomatologicznej na Osiedlu Bolesława Chrobrego
118. Strażnicy uspokoili
ją i po wylegitymowaniu
– pouczyli.
17 marca strażnicy otrzymali informację o mężczyźnie leżącym w stanie upojenia alkoholowego przy bloku 10 na

♦

♦

♦

♦

Osiedlu Bolesława Chrobrego. Wezwano pogotowie, którego lekarz zadysponował przewiezienie mężczyzny do Izby
Wytrzeźwień.
Kilka dni później w godzinach rannych na Dworcu
MPK na Osiedlu Jana III
Sobieskiego patrol udzielił pomocy mężczyźnie,
który rozbił głowę wskutek niefortunnego upadku. Wezwano karetkę pogotowia, której lekarz
udzielił mężczyźnie pomocy medycznej.
28 marca w nocy funkcjonariusze referatu Piątkowo ujęli sprawcę napadu i kradzieży na stacji
benzynowej na ul. Bałtyckiej. Sprawcę przewieziono do komisariatu na Nowym Mieście.
19 marca patrole zmotoryzowany i pieszy w porozumieniu z Komisariatem
Policji Północ przeprowadziły akcję prewencyjną
„Wagarowicz”. Od 23 marca do 2 kwietnia patrole
szkolne przy współudziale
funkcjonariuszy Wydziału
ds. Nieletnich realizowały akcję „Wiosna”, która
polegała na działaniach
prewencyjnych wobec wagarowiczów i młodzieży
uchylającej się od obowiązku szkolnego.
23 marca strażnicy i policjanci odbyli wspólną

akcję „Stop łobuzom na
ulicach”, która polegała
na kontroli miejsc spożywania alkoholu, dewastacji mienia, wymuszania i żebrania na terenie
dzielnicy.
♦ Kierownictwo piątkowskiego referatu Straży
Miejskiej uczestniczyło
w spotkaniu z mieszkańcami ul. Mateckiego 24
w sprawie uregulowania
prawnego miejsc postojowych dla mieszkańców
tamtejszych bloków. Wyjaśniono podstawy prawne interwencji strażników oraz przedstawiono propozycje uregulowania tej sprawy przez
odpowiednie oznakowanie drogowe strefy zamieszkania.
♦ Straż Miejska zwróciła
się do Zarządu Dróg
Miejskich z pismem o naprawę oświetlenia ulicznego w miejscach stwierdzonych awarii oraz ponowne
wymalowanie
oznakowania poziomego
przejść dla pieszych.
♦ Rankiem 31 marca patrol zauważył nielegalny
transport piasku, który był wysypywany na
jezdnię przez ciężarówki.
Nakazano wstrzymanie
prac i po kontroli powiadomiono Wydział Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta Poznania. (rafa)
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Uczniowskie misterium
Misterium wielkopostne odbyło się nie tylko na
Cytadeli. Także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 34
na Osiedlu Bolesława Śmiałego przygotowali przedstawienie dla swoich kolegów. Oto fotograficzne migawki Katarzyny Mazur z tego wydarzenia.

LXV rocznica zakończenia II wojny
światowej w Europie (1945-2010)
Sześćdziesiąt pięć lat minęło... Żyjemy spokojnie
W odrodzonej Ojczyźnie. Tyle lat po wojnie!
Już czwarte pokolenie żyje... nie zna wojny
Z własnego doświadczenia, ma żywot spokojny.
Ojczyzna – jedna Matka – Jej się nie wybiera,
Kocha się Ją, szanuje, swoją pracą wspiera.
Kto tego nie rozumie – godzien jest litości...
Na szczęście w polskim sercu miłość kraju gości. [...]
Lecz wróćmy do tematu „zakończenia wojny”...
Polska jest znana w Świecie – dba o swe cmentarze
W swym kraju i na szlakach, gdzie w czas niespokojny
Żołnierze z polskim orłem ginęli za sprawę
Świętą – wolność Ojczyzny, za Kraków, Warszawę.
Dziś na „miejscach pamięci” – Polska gospodarzem...
Na granitowych płytach nazwiska wyryte
Tych, co ginęli w boju tam... tu mordy skryte.
Niechaj wszyscy Polacy, niech młodzież pamięta
Że „ZAKOŃCZENIE WOJNY” – to rocznica święta,
Bo krew była przelana też za świętą sprawę
Za granicę na Odrze, Gdańsk, Wrocław, Warszawę.
Chrońmy zatem pomniki... tablice pamięci.
Głośmy cześć bohaterów – bo Oni też święci,
Bo Ich zasługi w Niebie i w Księgi Historii
Powinny być wpisane we chwale i w glorii!
Kazimierz Wojciech Warchoł
Autor jest członkiem piątkowskiego koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych.

PCK Dąbrówka
Os. Bolesława Chrobrego 120, 60-681 Poznań,
e-mail: dabrowka@psm.poznan.pl,
tel. 061 822 38 33
Piątkowskie Centrum Kultury organizuje ferie zimowe i letnie dla dzieci. Istnieje możliwość wynajmu
sali kinowej (200 miejsc) na zebrania, prezentacje,
występy, próby itp.
1. Dziecięcy Zespół Estradowy „NEW VOICE”
dzieci od lat 6 i młodzież, spotkania poniedziałki, wtorki, piątki 17-19, soboty 9.30-12.30 opiekun: Paweł Krawczonek, tel. 505 588 900
2. Klub Malucha dzieci od lat 2 do 6, czynny w poniedziałki, środy, piątki 9.30-16; wtorki, czwartki 9.30-12.30 opiekun: Anna Bartkowiak, tel.
691 147 112
3. Gimnastyka z elementami jogi spotkania wtorek 18.30-19.30 prowadząca: Katarzyna Wandelt, tel. 600 941 898
4. Szkoła Rodzenia spotkania poniedziałki i
czwartki 16-18 prowadząca Lucyna Kaczmarek,
tel. 604 322 296
5. Aerobic spotkania: poniedziałek 18-19, prowadząca Anita Jerzyńska, tel. 605 223 890 poniedziałek 19-20, prowadząca Małgorzata Buda,
tel.607 568 038 poniedziałek 20-21, prowadząca Katarzyna Wandelt, tel. 600 941 898 czwartek 18-19, prowadząca Anita Jerzyńska, tel.
605 223 890 czwartek 19-20, prowadząca Małgorzata Buda, tel.607 568 038 czwartek 20-21, prowadząca Katarzyna Wandelt,
tel. 600 941 898
6. Młodzieżowy Teatr Castingowy MplusM
7. SENIOR - fit grupowa gimnastyka usprawniająca dla seniorów i młodszych i starszych spotkania: poniedziałki i czwartki od 15.30-16.30
i 16.45-17.45 prowadząca: Katarzyna Polaczyk,
tel. 784 202 913
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Prosto z miasta

Co z tego mamy, że dokładamy
Tereny toru samochodowego na poznańskiej Ławicy jednak nie zmienią się w
plaże Rio. Z szumnie zapowiadanej organizacji festiwalu miasto wycofało się po cichu. I bardzo dobrze. Nie
będziemy musieli inwestować
w zakup przenośnych toi-toi.
Straty wielkiej zatem nie ma.
Jednak przez parę miesięcy
iluś urzędników oraz instytucji i firm było zaangażowanych w debaty nad przedsięwzięciem, które od samego
początku, na zdrowy rozum
biorąc, wydawało się mocno
naciągane. Jednego festiwalowego nieszczęścia udało się
więc uniknąć, ale nie cieszmy się przedwcześnie, miejskie władze z pewnością zafundują nam inne.
A tak przy okazji z pewną
nieśmiałością wypada zapytać, który to już niewydarzony pomysł na cudowne przemienienie swojskiego Poznania w nowoczesną metropolię. Trochę ich się już uzbierało. Kto pamięta jeszcze pla-

ny zbudowania w Poznaniu
napowietrznej linii kolejowej
– fujibany. Miała rozwiązać
wszelkie komunikacyjne plany. Zresztą PST też miało
działać niczym metro. Zdaje
się, że dawni decydenci mieli
więcej fantazji. Szastali pomysłami i obietnicami nie przejmując się zbytnio kosztami i
możliwościami. Współcześni
niczego nie obiecują i słowa
dotrzymują.
Na czoło wysuwają się jednak oczywiście kontynuowane
z uporem starania o zorganizowanie najpierw olimpiady,
potem uniwersjady a w końcu igrzysk dzieci i młodzieży.
Dotychczasowe wyniki kilkunastoletnich już chyba prób
brutalnie przypominają nam
o miejscu w świecie. Autorów
przedsięwzięcia to jednak nie
zraża. Wytrwale obstają przy
swoim i konsekwentnie z poświęceniem wyjeżdżają na kolejne kongresy, by promować
nadwarciański gród. I gotowi się poświęcać dalej.

Doświadczenia z wielką
konferencją klimatyczną czy
przede wszystkim Euro 2012
powinny skłaniać do zastanowienia się, czy rzeczywiście
jest o co kruszyć kopie. Czy
organizacja wielkich imprez
jest aż taką manną z nieba?
Międzynarodowe organizacje,
które mają do nich prawa,
robią oczywiście wielkie interesy, ale miasta, które je
organizują, wychodzą zwykle
z długami i długo liżą rany.
Oczywiście, jakaś grupa ludzi będzie piać z zachwytu i
zachwalać korzyści i prestiż,
jaki ponoć zyskujemy. Co jednak Poznań i większość jego
mieszkańców będą mieli za
korzyści z takiego na przykład Euro? Kraków i Łódź
nie znalazły się wśród miast
wybranych i jakoś to im nie
szkodzi. Choćby Poznań organizował co roku Euro a
między nimi jeszcze igrzyska,
to i tak sławą z Krakowem
równać się nie może. Natomiast co z zapowiadanymi
licznymi inwestycjami drogo-

wymi i nie tylko, które miały odmienić miasto? Ostanie
się z nich pewnie jedynie stadion. Radość z nowoczesnego
obiektu (swoją drogą, który to
już rok jego budowy?) zaczyna być jednak przyćmiewana
obawami o to, kto go będzie
utrzymywał, jak już piłkarze
się rozjadą. Jest to stadion
miejski, więc pewnie wszyscy
poznaniacy chcąc nie chcąc
będą musieli się dołożyć do
tego, żeby raz na jakiś czas
kilkudziesięciu facetów mogło
tam pobiegać za piłką. Dla
nich to frajda i duże pieniądze. Ale co z większością poznaniaków, którzy się tym nie
pasjonują? Nikt ich o zdanie
nie pyta i w ogóle stawianie
takiego zagadnienia w mieście, gdzie wszyscy decydenci
chcą się ogrzewać w blasku
sukcesów sportowych, jest nie
wskazane. Wiadomo, rozwój
kultury fizycznej wymaga nakładów i do sportu dokładać trzeba. Ale do zawodowego też?
WIST

Królowie „piątkowscy” w datach i faktach

Władysław I Łokietek:
mierny ciałem, wielki duchem
3 marca 1260 – 19 stycznia 1261 r. - orientacyjne daty urodzenia
księcia kujawskiego Władysława, syna Kazimierza I kujawskiego i Eufrozyny opolskiej.
21 czerwca 1305 - zgon
króla Wacława II Czeskiego.
1 września 1306 - początek rządów, opanowanie
Krakowa po śmierci Wacława III, a potem Pomorza Gdańskiego.
13 listopada 1308 - zagarnięcie Gdańska przez
Krzyżaków.
1312 - bunt wójta Alberta
w Krakowie.
1318 - powołanie inkwizycji na ziemiach polskich.
20 stycznia 1320 - koronacja Władysława Łokietka na króla Polski,
w katedrze wawelskiej.
Umowna data końca rozbicia dzielnicowego.
ok. 1330 - wprowadzenie

do obiegu pierwszych
polskich złotych monet
– florenów.
27 września 1331 - bitwa z Krzyżakami pod
Płowcami
2 marca 1333 - śmierć
króla w Krakowie. Pochówek w katedrze wawelskiej, w ziemnym grobie (nie otwieranym do
dziś).
- - Wzrostu, rzeczywiście,
był miernego. Ale wigoru,
zadzierżystości i uporu w
dążeniu do osiągnięcia celu nigdy mu nie brakowało. W swoim długim (jak
na średniowiecze), ponad
siedemdziesięcioletnim życiu, chyba nie zaznał chwili
spokoju. Był przepędzany i
sam przepędzał. Kilkakrotnie zdawało się, że swoja
kartę i szansę przegrał ostatecznie – ale Łokietek wciąż
się odradzał, wciąż znowu
stawał na nogi – i ruszał

do boju. Dążył uparcie do
zebrania pod swoją władzą
jak największych obszarów
polskich, a z pewnością dopomogło mu szczęście. Nie
wiadomo, czy gdyby nie doszło do niespodziewanych
zgonów kolejnych władców:
Leszka Czarnego, Henryka
IV Probusa, Kazimierza II
Łęczyckiego, Przemysła II,
Wacława II i Wacława III,
wreszcie Henryka III Głogowczyka, Władysław nie
pozostałby do końca życia
księciem malutkiego Brześcia Kujawskiego.
Za czasów Władysława
Łokietka wyjaśniła się sprawa naszych stosunków z Zakonem Krzyżackim. Wbrew
spotykanym opiniom, aż do
1308 roku nasze kontakty z Zakonem były poprawne, a i zdarzało się, że byliśmy sojusznikami. Dopiero
podstępne opanowanie przez
Krzyżaków Gdańska i Pomorza Gdańskiego dało począ-

tek ponad dwu wiekom nieustannych konfliktów, nieporozumień i wojen. Po raz
pierwszy też, w bitwie pod
Płowcami (we wrześniu 1331
roku) okazało się, że niepokonani dotąd rycerze zakonni też mają chwile słabszej
„formy” i mogą ponieść porażkę w polu.
Stosunki Władysława Łokietka z Wielkopolską i Poznaniem układały się rozmaicie. Pod koniec XIII wieku
były to różne donacje, m.in.
na rzecz katedry poznańskiej, zwolnienie miasta od
regulowania cła. Lecz już w
1300 roku rycerstwo wielkopolskie wypowiedziało posłuszeństwo Łokietkowi i poparło Wacława II Czeskiego.
Jednak 25 kwietnia 1329 roku monarcha odwiedził Poznań, najwidoczniej nie pomny wcześniejszych konfliktów i nieporozumień. W sumie więc – nie było tak źle.
Marek Rezler
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Pamiętajcie o… jerzykach
Wraz z wiosennymi
przylotami ptaków powróci też problem jerzyków,
które upodobały sobie
gniazdowanie w zakamarkach wysokich bloków.
Na piątkowskich osiedlach
jest ich sporo i mają już zaprzysięgłych sympatyków
i obrońców.
Czarne, śmigające w powietrzu jerzyki mylone są zwykle z jaskółkami. Są do nich
bardzo podobne, choć to gatunki zupełnie z sobą niespokrewnione. Do Polski przylatują późną wiosną i opanowują
wielkomiejskie osiedla. Wszelakich much i innych owadów
jest na nich pod dostatkiem,
a pod dachami i w szczelinach wielkich płyt jest wiele
miejsc do zakładania gniazd.
Jerzyki nie potrafią, jak jaskółki, przysiąść na drutach czy
gałęziach. Budowa ich stóp
umożliwia im jedynie zaczepianie się na pionowych ścianach. Zostały stworzone do
latania. W powietrzu mogą
fruwać bez przerwy, ponoć
nawet przez 2-3 lata. W locie, podczas którego osiągają
prędkość 200 km na godzinę,
odżywiają się, wypoczywają a
także łączą w pary.
-To piękne ptaki i mają
niesamowite właściwości ae-

rodynamiczne – mówi Adam
Gatniejewski, który przez lata związany był ze stalowymi ptakami i potrafi docenić
osiągnięcia tych niezwykłych
skrzydlatych lotników. Przejął się ich kłopotami, które
przyniosła im termomodernizacja kolejnych budynków.
Remonty i przebudowa ścian
zagrażają gniazdom, w których przebywają młode ptaki. Działania podjęte przez
ich obrońców, apele do administracji osiedli i wykonawców przyniosły na Piątkowie
dobre wyniki. Udało się tak
ustalać harmonogram prac
termomodernizacyjnych, by
nie zagrażały jerzykom, a
także zbudować dla nich budki lęgowe. Wciąż jednak do
zrobienia jest sporo, dlatego
miłośnicy ptaków starają się
kwestiami ochrony jerzyków
zainteresować władze miasta,
naukowców i media.
Kilkumiesięczny pobyt na
piątkowskich osiedlach, na
które przylatują po pokonaniu kilku tysięcy kilometrów
z Afryki Południowej, powinien być dla tych ptaków
przyjemnością. Tym bardziej
że jest z nich spory pożytek wyłapują muchy i owady, które latem potrafią przecież być
bardzo uciążliwe...

Gołębie stołówki

Rozwijalnia potencjału osobistego

Dobra praca
- cóż to takiego
Dziś przyjrzymy się pierwszemu obszarowi z naszego koła równowagi. Zacznę od pola
„praca/kariera”, gdyż stanowi
ona istotny element naszego życia. W końcu niemal jedną trzecią czasu pomiędzy 20 a 60 rokiem życia spędzamy w pracy
– 8 godzin z każdego dnia, jak
nie więcej... Stąd warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań:
Jaka jest moja wymarzona praca? Czego oczekuję od pracodawcy? Od współpracowników? Czy
w dalszym ciągu wykonywał(a)
bym swoją pracę, gdybym od jutra miał/a na swoim koncie w
banku milion złotych? Wszyscy
milionerzy, z wyjątkiem tych,
którzy doszli do fortuny przez
małżeństwo bądź dziedziczenie,
są milionerami właśnie dlatego,
że kochają swoją pracę...
Wiele osób narzeka na swoją pracę, na swojego szefa... i
dalej chodzą do pracy, której nie
lubią, która ich nie rozwija, w
której czują się gorsi niż są w
istocie... Część używa usprawiedliwień i wymówek: „robię to
chwilowo, potem wszystko się
zmieni” (i tkwi w niej 5, 10
czy 30 lat..), „muszę to robić,
bo kto utrzyma rodzinę”.. Większość szuka „jakiejś pracy” albo „dobrej pracy”, tylko: co to
znaczy? Oba pojęcia są enigmatyczne...
Warto doprecyzować, co dla
mnie znaczy „dobra praca” – jakimi cechami powinna się charakteryzować? Jakie warunki
powinna spełniać? A także: Po
co pracujemy?
Warto planować swoje życie,
w związku z tym należy zastanowić się nad odpowiedzią na pytanie: Jak będzie wyglądać mo-

je życie zawodowe za 5 lat? W
tym pomocna będzie odpowiedź
na kolejne pytanie: Co będę robił za 12 miesięcy?
Praca, którą wykonujemy,
musi być w zgodzie z naszymi aktualnymi potrzebami i – oprócz
pieniędzy – dawać świadomość
własnego rozwoju i wkładu w
dobro innych ludzi. Jeśli tak jest,
z radością wykonujemy obowiązki zarówno dyrektora fabryki,
piastunki dzieci, jak i pokojówki w hotelu. Warto nadać sens
wykonywanej pracy. Jeśli jednak nie potrafimy odnaleźć w
niej żadnych pozytywów – rośnie w nas rozgoryczenie, żale
i pretensje, które wylewamy na
zewnątrz w różny sposób...
Według Iwony Majewskiej
– Opiełki istnieją dwie możliwości zmiany naszej sytuacji,
kiedy jesteśmy niezadowoleni z
pracy: możemy ją polubić albo
.. zmienić. Od teraz można zacząć polubienie tego, co się robi, gdyż możemy potrzebować
trochę czasu, by znaleźć to, co
chcemy robić. Aby polubić pracę, należy przede wszystkim potraktować ją jak doświadczenie
życiowe, czyli możliwość poznania czegoś nowego, innego – nauczenia się czegoś.
Do budowania wizji firmy
czy stanowiska swych marzeń
polecam gorąco książkę Johna
Assarafa oraz Murraya Smitha pt.„Odpowiedź”. Owocnej
pracy ;)
Nina Olszewska
Centrum Rozwoju Potencjału
Osobistego Harmonia,
www.centrumharmonia.pl

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

Gołębie wydają się nierozwiązywalnym problemem kilku osiedli. Także Osiedla Stefana Batorego. Jedni narzekają na zanieczyszczenia, jakie pozostawiają ptaki, inni je
uparcie dokarmiają. Być może uda się pogodzić jednych

i drugich. Administracja osiedla postawiła kilka dużych
karmników koło budynków
2, 7 i 75, licząc że do nich,
a nie na trawniki, trafiać będzie karma dla ptaków. Co z
tego wyniknie? – Sprawdzimy za jakiś czas. (maja)

Gabinet weterynaryjny

www.psm.poznan.pl

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

4 V 2010 o godz. 18 (wtorek) Nowe twarze w literaturze – Ludwik Perney, Omir Socha. Omówienie – Jacek Kukorowski. Prezentacja nowego numeru pisma młodych „Okowykol Okularny”.
25 V 2010 o godz. 18 (wtorek) Na Dzień Matki – konkurs jednego wiersza o nagrody publiczności. Czytają autorzy. Warsztaty literackie otwarte
dla wszystkich. Promocja nowego numeru „Protokołu Kulturalnego”.
8 VI 2010 o godz. 18 (wtorek) „Ponad codzienność” spotkanie z Anną
Landzwójczak, posłowie – Dorota Surdyk. Dr Andrzej Urbański – wydawnictwo „Labiryntus” oraz autorzy portalu piszmy.pl
15 VI 2010 o godz. 18 (wtorek) Wieczór autorski członka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich – Andrzeja Sikorskiego. W części drugiej spotkania – prezentacja uczestników almanachu „Świat młodych poetów” oraz
książki Katarzyny Jeziółkowskiej – „Jeśli nie Bóg...”.
Wszystkie spotkania w sali karminowej „Dąbrówki” (parter), we wtorki.
Wstęp wolny. Imprezy prowadzi Jerzy Grupiński.

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

Tel. 822 78 57, 0 601 56 87 32
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WIOSENNY
KWIAY

RZYMSKI
RYNEK

MŁODZIENIEC

SYMBOL
ŚREDNICY

CZASEM NA
OKU

TAŃCOWAŁĄ
Z NITKĄ

Hasło krzyżówki z numeru 4 brzmiało: „Wiosna radosna”. Nagrodę
książkową otrzymuje Ewa
Klupczyńska z ul. Bukowskiej 110.

ŚWIĘTY PTAK
W EGIPCOE

CZASEM
W
POŃCZOSZE

POST
SCRIPTUM

PŁOMIEŃ

9

4
DRZEWO
KOCHANOWSKIEGO

3
SYMBOL
CYNKU

MORZE
NA
POŁUDNIU
EUROPY

OPIEPRZ

7
POKÓJ
DZIENNY

ŚWIETLISTY
OTOK

Z BOKU
TWARZY

GAZ
I MIASTO

SAMOLOT
LUB TUTAJ

CYGANERIA
ARTYSTYCZNA

Wygrała
z Echem

UZDROWISKO

GODZINA
PRZED
POŁUDNIEM

PORZĄDEK

HUMORKI

1

STARY DOM
ZIELONY
LUDEK

STAROŻYTNE
MIASTO

10

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.

- Dlaczego blondynka chce,
by postawić piec na środku pokoju?
- To proste, chce mieć centralne ogrzewanie.

11

ODJAZD

- Jest pan ojcem dwójki dzieci. – powiedział jasnowidz.
- Tak pan myśli? Mam trójkę dzieci.
- To pan tak myśli? – zaśmiał się jasnowidz.

BYT DOSKONAŁY
BRAMKA
UTWÓR LIRYCZNY

5

DRAPIEŻNY KOT
KASZKA
Z
NIEBA

Krzyżówka nr 5
ÓSMY...
ŚWIATA

2

GOLIGHTLY

NAPAŚĆ

8

1

2

6

7

3

4

5

8

9 10 11
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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). Wiosenną chlabrą się nie przejmuj, słonyszko wnet zaświeci dla ciebie. Wew robocie albo totku skapną ci fest
nagrody i czekają cię służbowe wyjazdy na szkolenia.
BYK (21.04 - 21.05). Po co się cięgiem borchać na famułę czy
inkszą wiarę. Słonyszko i wygib na działkę abo do marketu poprawią
ci humor. Na wiosnę warto też lajsnąć se jupkę abo jaki ancug.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Szykuje ci się fest rajza. Ale podczas niej lepiej się ustatkuj, za wiele nie lofruj z obcą wiarą i uważaj
byś zdrowia i bejmów nie przenorał i jakiej poruty nie narobił.
RAK (22.06 - 22.07). Nie ma się co boczyć na znajomą wiarę
ani też przed nią stalować. Jak tylko się przyłożysz i trochę pochapiesz wew robocie, to bejmy same skapną do kabzy.
LEW (23.07 - 22.08). Bez to ciągłe lofrowanie po sklepach i
knajpach oraz blubranie z wiarą napytałeś se ino biedy. Ale zaś już
więcej poruty nie rób i bierz się akuratnie do roboty.
PANNA (23.08 - 22.09). Zamiast laby przyjdzie ci chapać za
tych, którzy cięgiem gdzieś lofrują. Ale tobie też trafią się fest rajzy,
a podczas nich spotkania z takimi o blond kudłach.

WAGA (23.09 - 22.10). Szykuje się trochę chapaniny wew robocie,
ale za to skapną ci fest nagrody i może jaki awans. Będzie też okazja
do uzorgowania bejmów i atrakcyjnych wygibów służbowych.
SKORPION (23.10 - 22.11). Na sąsiadów nie psiocz ani też nie
dawaj się przekabacić różnym mądrym, którzy ino patrzą jak by tu cię
oszwabić. Masz rułę, rób więc swoje i trzymaj się starej eki.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Wew robocie za wiele się nie staluj
ani nie poczynaj se frechownie z wiarą, bo sobie ino poruty narobisz
i jeszcze w kalafę abo inszą część ciała zdrowo oberwiesz.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Nie wyleguj się za wiele na wiosennym słonyszku ani nie udawaj cięgiem nyrola. Warto pomyśleć o
jakim wygibie z famułą albo zabrać ją na słodkie.
WODNIK (21.01 - 20.02). Z takim drygiem możesz zdziałać wiele. Nie glap się więc po próżnicy na innych, ino rób swoje a sukcesy
murowane. Jesteś szportowny szczun i potrafisz postawić na swoim.
RYBY (21.02 - 20.03). Bez to nygusowanie i bręczenie na wszystko może cię ominąć sporo ciekawych szans. Ze szwungiem bierz się
więc do roboty a wnet uzorgujesz pełną kabzę bejmów.

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.

15

ECHO 5/178 (XIII)

W kwietniu w Klubie
Seniora „Batory” na Osiedlu Stefana Batorego odbyła się wystawa prac artystów
wchodzących w skład nieformalnej grupy występującej pod nazwą „Złota linia”.
Otwarcia wystawy dokonał
na wernisażu w dniu 10
kwietnia wiceprezes Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Michał Tokłowicz.
Złota linia
Połączył ich niepokój.
Dzieli - niemal wszystko.
Rozrzucone po świecie głodne dusze. Odległe o setki i
tysiące kilometrów. Rozdzielone dziesiątkami lat. Malarze, rzeźbiarze, fotograficy
i poeci. I nie tylko.

Poznali się przez Internet. Wypowiadali się na forach dyskusyjnych, prezentowali swoje prace, dzielili doświadczeniem, wspierali i krytykowali... Wreszcie – postanowili zorganizować wspólną
wystawę. Jej wernisaż miał
być też okazją, by, po latach
kontaktów wirtualnych, spotkać się w świecie nieco bardziej rzeczywistym.
Wystawa okazała się sukcesem. Wielkim atutem Grupy okazała się jej różnorodność. Współczesny świat pełen jest kontrastów. Jego
piękno i harmonia opierają się na zbiorze niejednorodnych elementów, których
zestawienie buduje nową jakość. Analogicznie, zbiorowe
wystawianie prac Twórców
tak odmiennych, z których
każdy z pasją realizuje się
w swojej dziedzinie sztuki,
wzmaga oddziaływanie pojedynczych dzieł, a rodząca się
całość zadziwia świeżością
oddziaływania i potencjałem
wzbudzanych emocji.
Barwna, artystyczna mo-

Złota linia

zaika. W 2009 roku gościła w „Folwarku Sztuk“ w
Mszanie Dolnej, a następnie w Muzeum Regionalnym
w Limanowej. Maj 2010 to
wystawa w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.
Cóż: artysta, tworząc, jest
nieskończenie samotny. Ale
poza tym jest też człowiekiem, i łaknie czasem kontaktu z innymi, szczególnie
spalanymi podobnym, jak
on, niepokojem. „Złota linia“ wybiera na swe wystawy miejsca piękne, w malowniczych okolicach. Wernisaże stają się kilkudniowym wspólnym spotkaniem
artystów i sympatyków, czasem wspólnego przeżywania,
inspirowania i poszerzania
swego widzenia. Otwierając
na różnorodność, otwierają
na życie. Pogłębiają wrażliwość i dodają energii. A nade wszystko – są źródłem radości i satysfakcji.
„Złota linia“ jest grupą
nieformalną, spajaną wyłącznie dobrą wolą artystów, sympatyków i mecenasów sztuki z nią związanych.
W maju 2010 w skład grupy
wchodzi 23 twórców.
[ze słowa wstępnego do

katalogu wystawy Jarosław
2010]
Spośród artystów wcho-

dzących w skład grupy swoje prace w Klubie Seniora
Batory zaprezentowali:
Aneta Herod (Warszawa) - fotografia
Kamil „Hamlet” Kromolicki
(Poznań) – malarstwo
Edyta Ślączka-Poskrobko (Białystok) – poezja
SAGA Danuta Tomaszewska (Sieraków Wlkp.,
Poznań) – rzeźba
Tina Wieczorek
(Poznań) – malarstwo, grafika,
ilustracje do książek
Wystawa została zrealizowana pod patronatem Administracji i Rady Osiedla Stefana Batorego oraz we współpracy z kierowniczką klubu
Anną Szmytkowską. Dzieła
artystów można było podziwiać w godzinach od 14 do
20 do 24 kwietnia. Po tym
terminie prace przewiezione
zostały do Jarosławia, gdzie
weszły w skład kompleksowej
wystawy grupy organizowanej wspólnie z Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
zainicjowanej wernisażem w
dniu 1 maja i trwającej do 19
maja 2010 r.
Mirosław Sitarz
Fot. - Krzysztof Styszyński
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10 mega
za 4 dychy
ZADZWOŃ I ZAMÓW

USŁUGI POGRZEBOWE
„TANATOS”
wypłata zasiłku
pogrzebowego
na miejscu

tel. 694 168 606,
61 812 53 66

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) 822-35-05
Ahmed Przeźmierowo 1 obok Intermotelu,
tel. (061) 816-10-63, 500-700-748

