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Ku czci Jagiełły

Pamiątkowy obelisk ku czci zwycięskiego króla Władysława Jagiełły
powstał w rekordowym tempie dwóch miesięcy. Mieszkańcy uczcili 600.
rocznicę bitwy grunwaldzkiej. Na zdjęciu odsłonięcie pomnika. Piszemy
o tym na str. 9.

www.psm.poznan.pl

Tanie OC i AC, ubezpieczenia mieszkań

UBEZPIECZENIA
OFERTA 10-ciu FIRM
godz. otwarcia 9-19

Os. Zygmunta Starego 14 (blok obok Lidla)

tel. 61 82 60 670, 606 912 887

szczegóły na
www.ahmed.pl

Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom
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Upalne Ferie w Dąbrówce
Jak co roku, tak i
teraz w lipcu Piątkowskie Centrum Kultury
Dąbrówka zorganizowało letni wypoczynek dla
dzieci pozostających w
domu podczas wakacji.
Upał nie przeszkodził
uczestnikom w świetnej zabawie. Dzieci brały udział w zajęciach przyrodniczych w poznańskim
ZOO, geograficzno-botanicznych w Ecotropikanie,
spędzały czas na wolnym

powietrzu na zabawach i
grach oraz bawiły się na
basenie. Część zajęć miała charakter edukacyjny
i tu pomoc okazały Liga
Obrony Kraju, Straż Miejska oraz Policja, organizując spotkania poświęcone
tradycji oraz bezpieczeństwu. Był również czas na
wycieczkę do kina oraz
turniej bowlingowy. A jak
się dzieci bawiły, można
oglądać na zdjęciach obok.
(piost)
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Odznaki dla A. Tatary i R. Musiałowskiego
kami Rady Nadzorczej PSM.
W wyborach do obecnej Rady nie startowali. W uznaniu dotychczasowych zasług
Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwrócił się do Krajowej Rady
Spółdzielczej z wnioskiem o
przyznanie odznaczeń i Rada się do tego wniosku przychyliła. (big)

tel. 510 70 70 04
FIRANKI FIRANKI
CENY PROMOCYJNE
pościele, koce, kołdry,
ręczniki, bielizna, podomki
NARZUTY DO SYPIALNI
NA ZAMÓWIENIE

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

- możliwość leczenia całej rodziny
u jednego lekarza
- możliwość rejestracji na określoną godzinę.
Nadal przyjmujemy deklaracje.
Rejestracja pacjentów telefoniczna lub osobista.

tel. 061 828 30 40
tel. 603 575 834
www.medfamilia.pl

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

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

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

BISTRO
ALLADYN

35 m kw., duży balkon, co,
ul. Królowej Jadwigi
– komunalne na spółdzielcze.
Dopłacę, spłacę zadłużenie,

Nasi pacjenci chwalą sobie:

ul Naramowicka 244
tel. 605 678 885

Zamienię kawalerkę

NZOZ MED-FAMILIA
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
OS. B. CHROBREGO 118, I piętro

Zapraszamy codziennie
do lokalu
pn.-pt. 11-19; sob. 12-18
mały catering
obiady dla firm

samorządowcy i parlamentarzyści.
Podczas spotkania kilkunastu spółdzielców z regionu otrzymało odznaczenia
„Zasłużony działacz ruchu
spółdzielczego”. Znaleźli się
wśród nich Andrzej Tatara
i Ryszard Musiałowski, spółdzielcy z Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Obaj
od wielu lat działali na rzecz
mieszkańców Piątkowa. W
minionej kadencji byli człon-

- Organizujemy imprezy
okolicznościowe
Wolne terminy
KOMUNIA 2011

W pierwszą niedzielę lipca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości. Z tej okazji 4 lipca do
Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno Spożywczego w Szreniawie
przyjechali spółdzielcy z całej Wielkopolski. Przybyli
także wicewojewoda wielkopolski, Przemysław Pacia, marszałek województwa wielkopolskiego, Marek
Woźniak, oraz wielkopolscy

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

• Przeprowadzki prywatne i firmowe
• Sprzedaż kartonów przeprowadzkowych
• Usługi transportowe (pianina)
• Przenoszenie mebli
Kontakt
Tel. 61 843 91 61 lub 668 23 24 55
www.123przeprowadzki.pl
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Z notatnika miejskiego strażnika
♦ W czerwcu dyżurni piątkowskiego referatu Straży
Miejskiej Poznania przyjęli 429 zgłoszeń od mieszkańców. Najwięcej (159)
dotyczyło nieprawidłowo
zaparkowanych samochodów, następnie spraw porządkowych (74) oraz zakłócania porządku i ciszy
nocnej (50).
♦ Strażnicy ujawnili 2 przypadki prowadzenia handlu w miejscach objętych
zakazem, 4 przypadki
handlowania bez zezwolenia. 4 osoby zostały ukarane mandatem karnym.
Skontrolowali też jedno
targowisko, nie zauważyli żadnych nieprawidłowości.
♦ Patrole strażników wykonały w czerwcu 16 kontroli miejsc znanych z bytowania bądź grupowania
się bezdomnych. Ujawnili jedną osobę nietrzeźwą,
która została przewieziona do Izby Wytrzeźwień.
♦ W związku z zagrożeniem powodziowym strażnicy sprawowali całodobowy patrol wałów, przy
ul. Karpiej i Nadwarciańskiej ustawiono posterunki. Podczas patrolu pilnowano, by na wały
nie wchodziły osoby nieupoważnione, jedną osobę ukarano mandatem,
a kilka pouczono. Wspólnie z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej
i okolicznymi mieszkańcami strażnicy umacniali też wały.
♦ 2 czerwca w godzinach
wieczornych
strażnicy
otrzymali informację o leżącym przy markecie TESCO przy ul. Opieńskiego mężczyźnie. Okazało
się, że został on pobity,
wezwali więc patrol policji oraz pogotowie ratunkowe. Po udzieleniu pomocy medycznej strażnicy miejscy odwieźli mężczyznę do domu. Sprawę
prowadzi policja.
♦ 11 czerwca w windzie na
Osiedlu Bolesława Śmiałego uwięzły trzy osoby. Patrol zabezpieczył miejsce
i wezwał pogotowie dźwigowe. Trzy młode kobiety
zostały uwolnione przez
strażników przed przybyciem służb.
♦ 11 czerwca strażnicy
otrzymali informację o
samochodzie marki Renault, który stoczył się z

miejsca parkingowego na
Osiedlu Stefana Batorego na jezdnię utrudniając
przejazd. Strażnicy wepchnęli auto z powrotem
na miejsce parkingowe i
kamieniami zabezpieczyli koła przed ponownym
stoczeniem się.
♦ 14 czerwca oficer dyżurny referatu na Piątkowie
dowiedział się o rannym
mężczyźnie leżącym na
placu zabaw. Przybyły patrol udzielił mężczyźnie,
który dostał ataku apopleksji, pierwszej pomocy.
Następnie wezwał pogotowie ratunkowe.
♦ W związku z ponawiającymi się interwencjami mieszkańców Osiedla
Stefana Batorego oraz pismem administracji osiedla piątkowska Straż
Miejska zwróciła się Enei
z wnioskiem o ogrodzenie
trafostacji pomiędzy budynkami 3 i 4. W miejscu
tym gromadzi się młodzież, która notorycznie
w godzinach popołudniowych i nocnych spożywa
alkohol i zakłóca spokój.
Ponadto zachodzi podejrzenie dewastacji oznakowań trafostacji oraz jej zabezpieczeń. Enea odpisała, że miejsce zabezpieczone jest prawidłowo i
nie widzi konieczności budowy dodatkowego ogrodzenia.
♦ W ramach akcji Bezpieczne Wakacje strażnicy przeprowadzili pogadanki w klasach zerowych, pierwszych, drugich i trzecich na temat
bezpieczeństwa dzieci w
czasie letniego wypoczynku. Zajęcia odbyły się w
Szkole Podstawowej nr 60
w Naramowicach, Zespole
Szkół Ogólnokształcących
nr 5 na Osiedlu Władysława Łokietka oraz Szkole
Podstawowej nr 48. Przeprowadzili też kontrolę stanu obiektów sportowo-rekreacyjnych
we
wszystkich szkołach na
Piątkowie. Stwierdzono
jedno uszkodzenie ogrodzenia terenu szkoły, o
czym poinformowano administratora, który zobowiązał się do naprawy w
trybie pilnym. Strażnicy
ustalili też zasady ochrony obiektów oświatowych
w czasie wakacji. W miejscach szczególnie zagrożonych grupowaniem się

♦

♦

♦

♦

osób spożywających alkohol i dopuszczających się
dewastacji mienia ustalono zasady patroli wspólnie z Komisariatem Policji Poznań Północ.
30 czerwca patrol piątkowskiego referatu ujął
kierowcę, który potrącił
rowerzystę. Sprawę przekazano do policji.
Strażnicy przekazali policji dwie nieletnie osoby spożywające alkohol.
Działania patrolu rowerowego – jak informują
strażnicy – w znacznym
stopniu przyczyniają się
do ograniczenia spożycia
alkoholu w miejscach publicznych.
W porozumieniu z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami doprowadzono do uprzątnięcia terenów na Os. Stefana Batorego 29.
Przystąpiono do kontroli Piątkowa w zakresie legalności reklam znajdujących się w pasie drogowym oraz na opłotowaniu posesji. Zlokalizowano jedną reklamę w pasie
drogowym ul. Lechickiej
oraz trzy znajdujące się
na opłotowaniu ulic Stróżyńskiego, Szeligowskiego oraz Księcia Mieszka
I. Nałożono trzy mandaty karne w kwocie 200 zł,
natomiast wobec braku
właściciela reklamy przy
ul. Lechickiej wnioskowano do Zarządu Dróg Miejskich o jej usunięcie.

♦ Strażnicy odebrali pięć terenów miejskich posprzątanych przy pomocy pensjonariuszy aresztu śledczego. Do uporządkowania został jeden – wzdłuż
PST. 10 lipca przekazano Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami siedem kolejnych terenów
miejskich do uporządkowania i wykoszenia.
♦ 23 maja patrole referatu
Piątkowo ujęły ekshibicjonistę, osobę, która od maja obnażała się publicznie
w miejscach intensywnego ruchu pieszych i przy
placówkach oświatowych
Piątkowa. W pościgu
wzięły udział dwa patrole.
Po doprowadzeniu sprawcy do KP Północ uzyskano informację, że sprawca był wielokrotnie notowany przez policję.
♦ 26 czerwca w godzinach
wieczornych patrol otrzymał informację, że na
Osiedlu Bolesława Śmiałego 30 przy budynku starej szkoły leży zakrwawiony mężczyzna. Strażnicy
udzielili mu pierwszej pomocy, wezwali pogotowie
ratunkowe oraz policję.
Mężczyznę przewieziono
do Izby Wytrzeźwień.
♦ Przeprowadzono akcję informacyjną dotyczącą dokarmiania zwierząt na terenach zlokalizowanych
blisko lasów oraz terenów
nadwarciańskich. Rozdawano ulotki. (rafa)

Kable były - na szczęście - telefoniczne

11 czerwca funkcjonariusze referatu Straży Miejskiej
Piątkowo otrzymali zgłoszenie uszkodzenia trakcji wysokiego napięcia w okolicy zbiegu ulic Obornickiej i Jaroczyńskiego. Na ulicy leżały druty. Zgłaszający mówili o
kablach energetycznych. Na miejscu okazało się, że są to
kable telefoniczne. Strażnicy zabezpieczyli miejsce do czasu przybycia firmy telekomunikacyjnej, której pracownik
usunął zwisające kable. Cała operacja trwała 70 minut.
Na zdjęciu strażnik miejski, Janusz Szymczonek, zabezpiecza teren. (rafa)
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Turniej Tenisa Ziemnego z okazji Dni Piątkowa
Wyniki turnieju z 19 czerwca 2010 r.

Grupa Młodzież do lat 16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

GRUPA A
SROCZYŃSKI JAKUB
- MIKOŁAJCZYK JAKUB
BARTOSIK TOMASZ
- BIAŁAS PIOTR
BARTOSIK TOMASZ
- JAŚKOWSKI OSKAR
BIAŁAS PIOTR
- SROCZYŃSKI JAKUB
MIKOŁAJCZYK JAKUB
- BARTOSIK TOMASZ
JAŚKOWSKI OSKAR
- BIAŁAS PIOTR
SROCZYŃSKI JAKUB
- BARTOSIK TOMASZ
MIKOŁAJCZYK JAKUB
- JASKOWSKI OSKAR
JAŚKOWSKI OSKAR
- SROCZYŃSKI JAKUB
MIKOŁAJCZYK JAKUB
- BIAŁAS PIOTR

GRUPA B
TOMCZAK RAFAŁ
- NOWAK ADRIAN
CISZEWSKI PAWEŁ
- ABRAMOWICZ MACIEJ
CISZEWSKI PAWEŁ
- GLASER KRZYSZTOF
ABRAMOWICZ MACIEJ
- TOMCZAK RAFAŁ
NOWAK ADRIAN
- CISZEWSKI PAWEŁ
GLASER KRZYSZTOF
- ABRAMOWICZ MACIEJ
TOMCZAK RAFAŁ
- CISZEWSKI PAWEŁ
NOWAK ADRIAN
- GLASER KRZYSZTOF
GLASER KRZYSZTOF
- TOMCZAK RAFAŁ
NOWAK ADRIAN
- ABRAMOWICZ MACIEJ

6:7
6:1
2:6
7:6
1:6
6:0
3:6
0:6
6:0
:

finał
JAŚKOWSKI OSKAR - ABRAMOWICZ MACIEJ 6:3, 6:4

2:6
1:6
0:6
6:0
6:7
2:6
6:4
1:6
6:1
0:6

Wyniki turnieju z 20 czerwca 2010 r.

Grupa Open
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

mecze eliminacyjne
RUDZKI PATRYK
- WILKOSZ WALDEMAR
MATUSZAK ROBERT
- JAŚKOWSKI OSKAR
SKIBA PIOTR
- PŁONCZYŃSKI KRZYSZTOF
GRYGORCEWICZ ROMAN - MURCZAK LESZEK
BOROWIAK JAN
- DOMAGAŁA PIOTR
ABRAMOWICZ RYSZARD
- MATUSZAK BŁAŻEJ
ćwierćfinały
RUDZKI PATRYK
- MATUSZAK ROBERT
PŁONCZYŃSKI KRZYSZTOF - GRYGORCEWICZ ROMAN
DOMAGAŁA PIOTR
- WASILEWSKI PIOTR
ABRAMOWICZ RYSZARD
- CZAPRACKI MARCIN

11. RUDZKI PATRYK
12. DOMAGAŁA PIOTR
13. GRYGORCEWICZ ROMAN

6:2, 6:3
6:2, 6:3
3:6, 4:6
6:2, 6:3
2:6, 3:6
6:3, 6:3
6:4, 6:4
4:6, 3:6
6:3, 6:3
6:4, 6:4

półfinały
- GRYGORCEWICZ ROMAN
- ABRAMOWICZ RYSZARD

3:6, 4:6
2:6, 2:6

finał
- ABRAMOWICZ RYSZARD

3:6, 4:6

TURNIEJ PIŁKARSKI
Z OKAZJI DNI PIĄTKOWA
Wyniki turnieju z dnia 19 czerwca 2010 r.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

GRUPA B
MECZE ELIMINACYJNE
SOKÓŁ 89 POZNAŃ
- OSB UKS 12 BATORY III
SGB PODOLANY
- AKADEMIA FUTSALU 96
ĆWIERĆFINAŁY
SOKÓŁ 89 POZNAŃ
- AKADEMIA FUTSALU 96
ODRZUTOWE KASZTANY - UKS 12 BATORY II
UKS 12 BATORY I
- NAJT KLOP
UKS 12 BATORY IV
- FC NOWA WIEŚ
PÓŁFINAŁY
SOKÓŁ 89 POZNAŃ
- UKS 12 BATORY II
UKS 12 BATORY I
- FC NOWA WIEŚ
FINAŁ
UKS 12 BATORY II
- UKS 12 BATORY I
GRUPA C
MECZE ELIMINACYJNE
UKS MIDAS POZNAŃ
- WŚCIEKŁE WILKI I
SALOS POZNAŃ
- KKS SOUTH PARK
WŚCIEKŁE WILKI I
- KKS SOUTH PARK
MY TU TYLKO SPRZĄTAMY - WŚCIEKŁE WILKI II
PÓŁFINAŁY
KKS SOUTH PARK
- WŚCIEKŁE WILKI II
EDEK TEAM
- FASBERG TEAM
FINAŁ
WŚCIEKŁE WILKI II
- FASBERG TEAM

7:0
1:3
3:0
0:5
3:0
2:6
1:3
3:0
3:8

1:3
0:0 k. 1:2
0:1
0:1
0:5
0:5
2:1

TURNIEJ
TENISA STOŁOWEGO
Z OKAZJI DNI PIĄTKOWA
GRUPA MŁODZIEŻ
wyniki turnieju z dnia 7 czerwca 2010 r.
W zawodach rozegranych w Gimnazjum 12 wzięło udział
25 osób. W wyniku eliminacji w meczach finałowych zagrali:
Tomasz Łukaszczyk (I miejsce), Bartosz Skowron (II
miejsce) i Adam Marcisz (III miejsce).
GRUPA OPEN
wyniki turnieju z dnia 14 czerwca 2010 r.
W zawodach rozegranych w Gimnazjum nr 12 wzięło udział
16 zawodników. Grano systemem pucharowym i w wyniku
tych eliminacji w finale zagrali : Marian Piszora i Krzysztof
Grausz. Wygrał Marian Piszora.
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Piątkowskie święto

Tomasz Łukaszyk i Bartosz Skowron

Czerwcowym Dniom
Piątkowa
tradycyjnie
towarzyszyły imprezy
sportowe organizowane przez Sekcję Sportu
i Rekreacji Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Były to turnieje piłki
nożnej, tenisa ziemnego
i tenisa stołowego.
Amatorzy małej białej
piłeczki wyznaczyli sobie
dwudniowe rozgrywki w salach gimnastycznych Gimnazjum nr 12 na Osiedlu Stefana Batorego. W
pierwszym turnieju w grupie młodzieżowej, w której
grano systemem pucharowym, najlepszym zawodnikiem okazał się Tomasz
Łukaszczyk, drugie miejsce zajął Bartosz Skowron, trzecie Adam Marcisz. W drugim turnieju
w grupie Open, podobnie jak w pierwszym, gra-

no tym samym systemem.
Z dwójki finalistów tym razem minimalnie lepszy okazał się Marian Piszora,
który po dobrej grze z obu
stron pokonał Krzysztofa
Grausza.

Na kortach na Osiedlu
Jana III Sobieskiego zostały rozegrane, cieszące się zadowalającym powodzeniem,
dwa turnieje tenisa ziemnego. W dniu 19 czerwca
grała młodzież w grupie do
lat szesnastu podzielona na
dwie podgrupy A i B. Do finału z grupy A zakwalifikował się Oskar Jaśkowski, który po dobrej i zaciętej grze pokonał Macieja
Abramowicza, zwycięzcę
z grupy B 6:3 i 6:4. W następnym dniu, 20 czerwca,
grała grupa Open, w której
zwyciężył Ryszard Abramowicz, pokonując w finale po bardzo dobrym meczu
Romana Grygorcewicza
6:3 i 6:4.

Krzysztof Grausz i Marian
Piszora

Maciej Abramowicz i Oskar
Jaśkowski

PN B - UKS 12 BATORY I

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Piątkowska Liga Piłki Nożnej
Tabela po meczach rozegranych 27. 6. 2010 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

GRUPA B
Nazwa drużyny
li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
SOKÓŁ 89 POZNAŃ
8
21 42
6
36
UKS 12 BATORY I
9
21 42
25
17
UKS 12 BATORY II
9
17 42
31
11
1wo
FC NOWA WIEŚ
8
15 50
20
30
UKS 12 BATORY IV
8
12 26
23
3
NAJT KLOP
8
12 21
25
-4
1p
ODRZUTOWE KASZTANY
7
9
35
21
14
SGB PODOLANY
8
7
19
30
-11
AKADEMIA FUTSALU 96
7
7
15
32
-17
2wo
UKS 12 BATORY III
8
6
17
39
-22
DA VINCI
8
0
5
62
-57
1wo
UKS 12 BATORY V
drużyna wycofana z rozgrywek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

GRUPA C
FASBERG TEAM
10
27
WŚCIEKŁE WILKI II
9
24
QŃ POZNAŃ
10
20
UKS MIDAS POZNAŃ
8
18
SALOS POZNAŃ
9
16
KKS SOUTH PARK
9
15
ARKA BATORY
10
13
MY TU TYLKO SPRZĄTAMY
9
9
WŚCIEKŁE WILKI I
9
6
EDEK TEAM
9
6
RO PODOLANY
10
4

71
75
42
37
41
36
37
17
26
26
11

22
20
30
19
26
30
39
38
40
47
49

49
55
12
18
15
6
-2
-21
-14
-21
-38

1wo
1wo
1wo
2wo

12 NIEPOKONANI TEAM
13 BRONX POZNAŃ
14 WCP POZNAŃ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

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

8
0
14
54
-40
8
-1
9
28
-19
drużyna wycofana z rozgrywek
GRUPA OPEN
11
31 67
16
51
11
27 78
24
54
9
27 61
10
51
12
27 55
40
15
11
25 44
17
27
11
24 39
14
25
11
23 44
22
22
11
21 46
18
28
11
21 41
37
4
10
18 28
19
9
12
16 39
32
7
12
11 32
69
-37
11
10 16
34
-18
11
10 27
46
-19
12
10 23
43
-20
12
7
23
39
-16
11
7
24
53
-29
11
5
17
40
-23
11
4
27
61
-34
10
4
16
78
-62
12
2
18
53
-35
drużyna wycofana z rozgrywek

3wo
3wo

2wo
1p

2wo
2wo/1p
2wo
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sportowców

Ryszard Abramowicz i Roman
Grygorcewicz
PN C - Wściekłe Wilki II

W Piątkowskim Turnieju Piłki Nożnej, w dyscyplinie sportu najbardziej popularnej w naszej Spółdzielni, grały również zespoły
spoza Piątkowa, gościnnie
zaproszone przez Sekcję
Sportu i Rekreacji PSM.
Zespoły zostały podzielone na dwie grupy wiekowe: B (roczniki 1994-1996)
i C (roczniki 1991-1993).
W grupie B przez eliminacje gładko przeszły prowadzące w lidze piątkowskiej
drużyny Sokół 89 Poznań,
UKS 12 Batory I, UKS 12
Batory II. W półfinale zespół Sokół 89 Poznań niespodziewanie przegrał z
zespołem UKS 12 Batory
II 1:3. W drugim półfinale UKS 12 Batory I pokonał bez problemu drużynę
FC Nowa Wieś 3:0. W finale pierwszy zespół UKS
12 Batory pokonał bratni
drugi zespół UKS 12 Batory bardzo wysoko 8:3. W
grupie C po meczach eliminacyjnych i ćwierćfinałach, które były bardzo wyrównane i rozegrane na dobrym poziomie. W półfinałach zagrały dwa prowadzące w lidze piątkowskiej
zespoły – Fasberg Team,
który pokonał zespół Edek
Team 5:0, oraz Wściekłe
Wilki, które pokonały zespół KKS South Park rów-

nież 5:0. W finale o miano
najlepszej drużyny w grupie C grały Wściekłe Wilki i Fasberg Team. Po
bardzo dobrej grze, godnej
finalistów, o jedną bramkę

lepszym zespołem okazały
się Wściekłe Wilki, które
wygrały mecz 1:2.
Cieszy fakt, że nie tylko
nasi osiedlowi piłkarze, którzy na co dzień kopią piłkę

na boiskach PSM oraz podczas ligowych rozgrywek,
świetnie – jak na amatorów
– zagrali w turnieju z okazji Dni Piątkowa.

Edward Juskowiak

SPORTOWE LATO Z PSM 2010
28 czerwiec – 20 SIERPIEŃ
¾
W GIMNAZJUM NR 12

- OS. STEFANA BATOREGO

obiekty szkolne udostĊpnione dla dzieci i máodzieĪy w godz. 9 -13
x

piáka noĪna

x

piáka siatkowa

x

piáka koszykowa

x

tenis stoáowy

¾
KORTY TENISOWE - OS. JANA III SOBIESKIEGO


ZAJECIA Z TENISA ZIEMNEGO w godz. 9 –13 (NIEODPàATNE)
-

Szkóáka tenisa ziemnego

-

Turnieje wakacyjne

-

MoĪliwoĞü wypoĪyczenia rakiet tenisowych

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĉTNYCH !!!
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KALENDARIUM PSM
29 lipca - posiedzenie Rady Nadzorczej PSM
sierpień - przerwa urlopowa

uregulowało swoje zobowiązania i nie rozpatrywano
ich spraw. Następnie w wyniku głosowania postanowiono skreślić z listy członków
oczekujących 189 osób, które wyprowadziły się z miejsca swojego zamieszkania

cą opłaty z tytułu korzystania z gazu w budynkach ze
zbiorczymi licznikami na
osiedlach: Jana III Sobieskiego, Stefana Batorego,
Zygmunta Starego oraz Bolesława Chrobrego. Weszła
ona w życie 1 lipca. Miesięczne opłaty wzrosną od
1 do 2,70 zł od osoby w zależności od budynku.
Rozpatrzenie projektu
uchwały korygującej opłaty
za korzystanie z dźwigów
osobowych na Osiedlu Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego i ewentualne jej

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Podwyżki gazowych ryczałtów

15 czerwca Ewa Porada, wybrana w maju do
Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z Osiedla Władysława Łokietka, złożyła rezygnację z udziału
w pracach Rady. Decyzję uzasadniła względami osobistymi. W tej sytuacji, zgodnie ze statutem, do Rady z tego osiedla wszedł Kazimierz Pa-

procki, który otrzymał
kolejną najwyższą liczbę
głosów.
Rada w nowym składzie
obradowała 24 czerwca. Na
początku radni rozpatrzyli sprawy członkowskie. 6
osób zalegających z płaceniem czynszu postanowili pozbawić członkostwa. Takich
osób byłoby zapewne dużo
więcej, ale wielu dłużników
przed posiedzeniem Rady

nie informując Spółdzielni
o nowym adresie. Stało się
tak na podstawie paragrafu
68 Statutu PSM. Wysyłana
do nich korespondencja, na
przykład o przetargach na
mieszkania, wracała z dopiskiem, że adresat już tam
nie mieszka.
Od 1 czerwca wzrosły
ceny gazu o 5 procent i to
jest podstawą do podniesienia czynszu. Jednak są nieruchomości, gdzie nie ma
liczników indywidualnych,
a w rozliczeniach z użytkownikami lokali występują niedobory. Dlatego Rada
przyjęła uchwałę korygują-

przyjęcie postanowiono przełożyć na następny miesiąc.
Dwaj członkowie Rady
złożyli propozycje dotyczące usprawnienia pracy Rady
Nadzorczej. Jeden wniosek
mówił o tym, by przewodniczący Komisji Rewizyjnej na
posiedzeniu Rady Nadzorczej streszczał najważniejsze konkluzje z posiedzeń
komisji, drugi, by po posiedzeniach tej komisji przesyłać członkom Rady opinie do
domu. Ustalono, że uwagi te
zostaną przedyskutowane na
Prezydium Rady Nadzorczej,
które zdecyduje, jak rozwiązać te problemy. (big)
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Na Jagiełły odsłonięto obelisk
upamiętniający grunwaldzką bitwę

Pod Grunwaldem odbyła się rekonstrukcja
zwycięskiej bitwy zjednoczonych wojsk polskolitewskich dowodzonych
przez Władysława Jagiełłę z zakonem krzyżackim, a w Poznaniu na
Osiedlu Władysława Ja-

giełły dokładnie w dniu
(15 lipca) i o godzinie
(11) rozpoczęcia bitwy
odbyło się odsłonięcie
obelisku upamiętniającego wydarzenie sprzed
600 lat.
Oddano w ten sposób
hołd patronowi osiedla. Po-

mysł uhonorowania króla
Jagiełły zgłosił mieszkaniec
Osiedla Władysława Łokietka (o czym pisaliśmy w
Echu) podczas dorocznego Walnego Zgromadzenia
PSM. Podchwycili go Zarząd
Spółdzielni oraz kierownictwo Administracji Osiedli
Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego. – Zwycięskiemu królowi należy się
hołd – mówi Zbigniew Francuzowicz, kierownik administracji osiedla – w końcu jesteśmy jedynym w Poznaniu
osiedlem noszącym imię Jagiełły. Na obelisk kosztujący
10 000 zł złożyły się wszystkie piątkowskie osiedla. W
ekspresowym tempie sprowadziliśmy olbrzymi 7,5-tonowy głaz narzutowy ze

żwirowni pod Sierakowem.
Tablicę wykonał poznański
rzeźbiarz Kazimierz Rafalik, widnieją na niej nagie
miecze i pamiątkowy napis.
W uroczystości odsłonięcia
obelisku stojącego obok budynku nr 29 uczestniczyli przedstawiciele Zarządu
i Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, kierownicy administracji osiedli oraz mieszkańcy.
Mimo upału przyszło wiele
osób, a i każdego dnia obelisk przychodzą oglądać kolejni. Widzimy, że nie tylko oglądają, ale robią sobie
także pamiątkowe zdjęcia.
Osiedle, choć należące do
najmłodszych na Piątkowie,
zaczyna mieć swoją tradycję. (woj)

PSM pozwała Eneę
Poznańska Spółdzielnia
Mieszkaniowa toczy spory
sądowe z Eneą oraz Eneą
Operator o odszkodowanie
za korzystanie z gruntów
pod trafostacjami, które są
w użytkowaniu wieczystym
PSM, a także za użytkowanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych należących do Spółdzielni. Żądanie zapłaty dotyczy trzech
lat wstecz, a w tym czasie
właśnie te dwie firmy wykorzystywały grunt i pomieszczenia spółdzielcze bez wynagrodzenia.
Na pozew PSM prawnicy obu Enei odpowiedzieli
odrzucając roszczenia. Na

wyznaczone dwie rozprawy
przeciwko Enei SA żaden
przedstawiciel pozwanej nie
przyszedł, dlatego powód
wystąpił o ukaranie karą
grzywny pozwanej. Sprawa
nie ruszyła jednak z miejsca. Na kolejną rozprawę z
Eneą Operatorem w dniu 26
lipca br. wezwanie otrzymali pracownicy PSM. Sąd wyznaczył też biegłego, który
ma określić, czy dochodzone należności są zasadne.
Był on już w Spółdzielni.
O jakie kwoty chodzi? Od
Enei Operator PSM żąda
około pół miliona złotych,
od Enei – natomiast około
135 tys. złotych. (big)

Opierając się o bloki
Ma je śródmieście, może mieć i Piątkowo. Mowa o ławeczkach, które postawiono dzięki sponsorującym je firmom. Przed siedzibą Zarządu Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej również stanęła taka ławka. Jej oparcie
nawiązuje do pobliskich budynków na Osiedlu Bolesława
Chrobrego. (maja)
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Jesienny piknik na Sobieskiego
Trzydzieści lat i jeden roczek – tak na razie roboczo, a może i
nie – mówi Eugeniusz
Jędrzejczak, kierownik
Administracji Osiedla Jana III Sobieskiego – nazwaliśmy osiedlowy piknik, jaki odbędzie się 11
września.
31 lat temu oddano do
użytku pierwszy blok na
osiedlu. W ubiegłym roku
na Sobieskiego świętowano
jubileusz 30-lecia. Impreza
odbyła się w tłumie osiedlowych sąsiadów. Postanowiono ją powtórzyć w tym

roku, a może nawet i kontynuować…
W godzinach od 16 do
20 odbędzie się osiedlowy
piknik. Gdzie? W bistrze
Mc’Tosiek i jego okolicach.
Będzie można tam wypić i
zjeść. Aby uniezależnić się
od pogody wynajęto już salę w pobliskim klubie zapaśniczym, gdzie odbywają się
osiedlowe zebrania. W sali tej będą występy. Kogo?
– napiszemy w przyszłym
miesiącu.
Piknikowi towarzyszyć
będzie też kolejny rowerowy Rajd Rodzinny organizo-

W osiedlowym cieniu

Piątkowskie osiedla z każdym rokiem ładnieją. Najczęściej za sprawą remontów elewacji i dróg. Ale
przede wszystkim z powodu bujnej zieleni. Dziś

przedstawiamy urokliwy
zakątek na Osiedlu Władysława Łokietka. W cieniu rzucanym przez drzewa przyjemnie zatrzymać
się na spacerze. (maja)

wany przez Stowarzyszenie
Bicykl. Na zdjęciu – zakoń-

czenie rajdu rodzinnego w
ubiegłym roku. (big)

Dzieci potrafią!

Upał nie upał, dzieciom
nie potrzeba wymyślnych
zabawek, potrafią znaleźć

ciekawą zabawę nawet w
kredzie wysypanej na trawie.

Sportowe lato na Piątkowie - migawki

Dominik Dziubiński i Maksymilian
Springer z Sobieskiego zrobili sobie przerwę w kopaniu piłki

Dzieci z piątkowskich osiedli mają
możliwość spędzania
lata na sportowo. W
gimnazjum na Osiedlu Stefana Batorego
pod opieką instruktorów grają w piłkę nożną, siatkową i koszykową, a w holu – w
tenisa stołowego. Na
kortach na Osiedlu
Jana III Sobieskiego rozgrywają turnieje, a początkujący
uczą się grać w tenisa
ziemnego. (sla)

Michał i Oliwia Opoń z Batorego oraz Jacek Kondratowicz ze Śmiałego goszczą codzinnie na kortach

11

ECHO 8/181 (XIII)

Matki nie odchodzą
To już piąty rok działalności Klubu Literackiego w
„Dąbrówce”. Obok dwu konkursów literackich („Młode
Pióra” oraz „O pierścień Dąbrówki”) zorganizowano w
tym roku, po raz pierwszy –
turniej wierszy z okazji Dnia
Matki o nagrody publiczności, która pełniła rolę jurora.

Turniej poprzedziła prezentacja nowego numeru „ Protokołu Kulturalnego” (biuletynu klubowego), w którym czytamy m. in. utwory
mieszkanek Piątkowa – Marii Ciążela, Emilii Deutsch
także Szymona Ratajczaka
oraz oglądamy zdjęcia rzeźb
Marioli Kalickiej.

W turnieju wzięły udział:
Brygida Mielcarek, Krystyna Wojciech – Ratajczak, Patrycja Dachtera,
Maja Mazurek, Andrzej
Szmal, Mateusz Paszkiewicz, Zygmunt Dekiert,
Mirosława Poncyliusz,
Barbara Lempka, Jolanta Szwarc, Wiesława Fe-

Jolanta Szwarc
Matka
Moja Matka, to ja, trochę przetworzona.
Mam imię na J, tak samo jak ona.
Kiedy gębę rozdziawiam ze zdziwienia jak wrona,
Nieświadomie to robię, zupełnie jak ona.
Noga się jej kiwała, gdy kipiała ze złości.
Kiwam całkiem tak samo – córka z krwi i kości.
Kicham serią i głośno, że aż w domu dudni,
Oj, na zdrowie – mówię – kochanej mamuni.
Piorę, sprzątam, gotuję jak przykładna żona.
Czemu muszę tak robić, jak robiła ona.
Mówią, że odeszła już na drugą stronę.
Gdzie odeszła, nieprawda, uwierzyć nie mogę.
Moja Matka, to ja, trochę odmieniona.
Mam imię na J, tak samo jak ona.
25 maja 2010

centymetr po centymetrze
pokonywała drogę
do nieba…

Krystyna Wojciech – Ratajczak
Ręce matki
Przytuliły mnie
Ręce jedwabne
Z wyszytą miłością
Z ich tkaniny
Utkana suknia
Moich wspomnień
Z falbanką uniesień
Delikatna
Bez niej
Jestem tylko
Nagim dzieckiem
Z pierwszym krzykiem
W gardle

Maria Ciążela
Pożegnanie
Mgła
Jak tamta w lesie
Przy końcu drogi
Wciąż chroni twoje oczy
Przed światłem
Wiem
Że ci śpieszno
Ogrody Edenu są piękne
Mirosława Poncyliusz
Wizyta
Ze spokojnej doliny metalowego łóżka
Patrzy na mnie matowo
- Dobrze dzisiaj wyglądasz –
Wrastam palcami w zieleń gładkich ścian
Tańczę nagim wzrokiem
Mówi powoli
Jakby od tego cokolwiek zależało
A ja czepiam się bieli pomiędzy słowami
Agnieszka Mąkinia
Matki poetów
Jeśli rodzą
Anioły,
Ich wersetami
Modlą się
Przyzywając
Stwórcę Jutrzenki.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali książkowe wyróżnienia. Brygida Mielcarek podarowała obraz (namalowany przez poetkę). Danuta Bartosz obdarowała publiczność sokami.
Matki nie odchodzą, nie umierają, bo żyją ciągle w naszej pamięci. Ten motyw dominował w wierszach. Oto ich
fragmenty.
Zygmunt Dekiert
Moja Mama Zofia
Mój obraz,
Malowałaś łąk zielonością,
Złotym skwarem letniego dnia,
Zapachem smażonych konfitur.
Jestem silny.
Napisałem wiersz…
Brygida Mielcarek
O Matce
Życie odmierzała
drewnianymi paciorkami
o różanym zapachu

lińska, Agnieszka Mąkinia, Maria Ciążela, Stanisława Łowińska, także i grupa młodzieży z
gimnazjum. Po głosowaniu
publiczności okazało się,
że najbardziej podobały się
wiersze Jolanty Szwarc i
Krystyny Wojciech – Ratajczak.

Wiesława Felińska
Dziękuję Ci Mamo
To Ty mnie nauczyłaś śmiać się i szlochać,
Pokazałaś pierwszy ruch od kurzu szmatką.
Ty mnie nauczyłaś ludzi oceniać i kochać.
Za trud i poświęcenie dziękuję ci Matko.
Andrzej Szmal
xxx
adresatko moich listów i czytelniczko wierszy
pierwszy widzu diaporamy z Muddus, tej
z muzyką Enyi – tyle innej razem słuchaliśmy
a dalej widzę przystań w lapońskiej wsi
i morze świateł Tromso – w nich bardziej jesteś
niż w ciasnej kwaterze na Miłostowie
bardziej wśród sosen Cieśniny Trzcin
pod rękę z moją tęsknotą
i niech tak będzie…
Spotkanie, organizowane w przeddzień Dnia Matki, zakończyły warsztaty literackie, w trakcie których omawiano
twórczość Jolanty Pawełczyk.
Jerzy Grupiński

12

ECHO 8/181 (XIII)

Prosto z miasta

Od kampanii, do kampanii
Widomym znakiem, że
nam się poprawia, a nawet że osiągnęliśmy już poziom światowych metropolii
jest zafundowanie sobie w
Poznaniu wielkiej kampanii
przeciwko żebractwu. No, bo
jak jest żebractwo, to musi być i bogactwo. Generalne przesłanie miejskiej akcji
edukacyjnej jest takie, że zamiast dawać pieniądze bezpośrednio do rąk tych, którzy
je wyciągają, powinniśmy je
przekazywać wyspecjalizowanym w pomaganiu innym (i
może zwłaszcza sobie) organizacjom i instytucjom, które
już odpowiednio nasze datki
zagospodarują.
Ludziom dobrego serca
przypominać o tym będą różne spoty reklamowe, foldery
i nalepki. Pożytek z nich rysuje się jedynie taki, że może skłonią one do poważnej
dyskusji nad tym nieco wstydliwym problemem. Byłoby

dobrze, gdyby się okazało,
że nagabujące nas o drobne
dzieciaki czy też „wczorajsi”
dorośli, to jedynie naciągacze i wydrwigrosze, których
należy omijać szerokim łukiem. Niestety, tak dobrze
nie jest. Bieda jest faktem
i doświadcza jej wielu poznaniaków. Niektórzy próbują z nią walczyć poprzez
buszowanie w śmietnikach,
nagabywanie przechodniów
czy mycie szyb na skrzyżowaniach. Nie są to miłe zajęcia, a jednak zdesperowani ludzie je podejmują. Tak
dzieje się nie tylko w Poznaniu, ale także w bogatszych
miastach. Wątpliwe, by kolejne akcje edukacyjne z folderami i nalepkami cokolwiek zmieniły.
Kampania przeciw żebractwu uświadamia powszechną dominację kampanijności naszego życia spo-

łecznego. Dopóki nie ma akcji, nie ma problemu. Nikogo
nie obchodzi los żebrzących
dzieciaków. Dopiero kolejne
kampanie gromko obwieszczane w mediach uświadamiają nam czym powinniśmy się zająć. Mamy więc
czas przeciwdziałania ubóstwu, to znowu czas walki z
paleniem, czas promowania
walki z AIDS i czas ekologicznego jeżdżenia samochodami po mieście. Ktoś zdobywa środki, do spółki z mediami nagłaśnia sprawę, a gdy
pozyskane pieniądze się wyczerpują, kończy się też cała akcja i wszystko pozostaje tak jak było. Problemy są
bowiem stałe. Doskwierają
nam niezależnie od kampanii i jak wiadomo, 90 procent
z nich rozwiązuje się samo,
a pozostałe 10 procent jest
nierozwiązywalnych.

to jeszcze musimy przeżywać
gorączkę związaną z ukończeniem budowy pierwszego
polskiego stadionu na piłkarskie Euro 2012. Pierwszym
jest oczywiście stadion w
Poznaniu. Jego ukończenie
zbiegło się z kolejnymi przepychankami wokół budowy
spalarni w Poznaniu. Okazuje się, że planowany koszt
wzniesienia tego niezwykle
ważnego obiektu jest niższy niż postawienie stadionu, do którego utrzymania
trzeba będzie zapewne jeszcze dopłacać. Od tego żaru
w głowie lęgną się więc pytania, czy to jest naprawdę
właściwa hierarchia inwestycji. Fundujemy sobie stadion,
a o drogach, komunikacji i
gospodarce komunalnej zapominamy. Coraz dziwniejsza jest ta współczesna ekonomia i rzekoma poznańska
gospodarność.
WIST

Jakby było mało upałów,

Królowie „piątkowscy” w datach i faktach

Stefan Batory: żołnierz i pacyfikator
27 września 1533 r. –
w Szilágysomlyó (Siedmiogród) urodził się
Stefan Batory (Báthory István), syn wojewody siedmiogrodzkiego Stefana Batorego i
Katarzyny Telegdi
po 1549 - kilkumiesięczne
studia w Padwie
1571 - Stefan Batory księciem siedmiogrodzkim
od 1 maja 1576 - król
Polski i wielki książę
litewski
1577 - niepomyślny dla Polski konflikt z Gdańskiem
1578 - powołanie Trybunału Koronnego
1581 - powołanie Trybunału Litewskiego
1579 – 1581 - trzy kampanie wojenne z Moskwą
(rok po roku). Zdobycie Wielkich Łuków i
Połocka
1579 - podniesienie wileńskiego kolegium jezuickiego do poziomu aka-

demii (drugiej po krakowskiej)
1582 - rozejm z Moskwą w
Jamie Zapolskim
1584 - wykonanie wyroku na Samuelu Zborowskim
12 grudnia 1586 - nagła śmierć króla w
Grodnie, potem pochówek w katedrze wawelskiej
Stefan Batory odbierany jest u nas bardzo sympatycznie. Król – żołnierz, lepiej czujący się w obozie niż
na komnatach wawelskich,
nie najlepiej traktował o
dziesięć lat starszą żonę,
Annę Jagiellonkę, ciążyła
mu jej gderliwość i wtrącanie się do polityki. Maniery miał proste, był typem
żołnierza i niemal abnegata. Wojsko go kochało.
Z pochodzenia był Węgrem, języka polskiego nie
znał i z otoczeniem porozumiewał się po łacinie. Ale
dzięki swej obcości etnicz-

nej nie musiał liczyć się z
lokalnymi polskimi układami, koteriami i rozgrywkami personalnymi. Władzę
oparł na masach szlacheckich, w czym znalazł lojalnego, silnego współpracownika w osobie kanclerza i
hetmana, Jana Zamoyskiego. W tej sytuacji mógł sobie pozwolić na ukaranie
śmiercią butnego magnata, Samuela Zborowskiego. Nieprzypadkowo wtedy
właśnie pojawiło się powiedzenie: „Za króla Stefanka
strach padł na panka”. Dodajmy, że żona Zamoyskiego, Gryzelda Batorówna,
była bratanicą króla - obydwaj panowie byli więc spowinowaceni.
Batory – to król żołnierz. Niepomyślny był dla
Polski konflikt z Gdańskiem – miastem, które
z Rzeczpospolitą związane było więziami interesu,
a nie serca. Ale korzystnie
zakończyły się doskonale
zaplanowane i przeprowa-

dzone trzy kampanie z Moskwą, które zablokowały
Iwanowi IV Groźnemu drogę ku Bałtykowi. Niestety,
w wyniku interwencji nuncjusza papieskiego, nie udało się dzieła dokończyć.
Ale czasy Batorego to
nie tylko wojny. Był to okres
bardzo aktywnej twórczości
Jana Kochanowskiego, a w
styczniu 1578 roku odbyła
się przed Anną Jagiellonką
i królem Stefanem premiera jego sztuki „Odprawa posłów greckich”.
Podsumowując
rządy tego monarchy, trzeba
stwierdzić, że Stefan Batory był na prostej drodze
ku wzmocnieniu Rzeczypospolitej i utrwaleniu pozycji czołowego państwa w
Europie środkowej. Niestety, po 10 latach panowania
tego króla, nadeszły czasy
wyjątkowo niekorzystnych
konfliktów i nieszczęsny
wiek XVII, który zapoczątkował upadek Polski.
Marek Rezler
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Bakłażan! gra rocka na Śmiałego

Rozwijalnia potencjału osobistego

Finansowe ABC

Na Piątkowie działa 41.
Poznańska Drużyna Harcerska „Bilip”. Należą do niej
akademicy – studenci i studentki UAM i Politechniki Poznańskiej. W ZHP szukają stylu życia i wartości, które nieodłącznie kojarzą się z tradycjami
harcerskimi, ale także przyjaźni i samodoskonalenia. Utworzyli kapelę rockową, którą
przewrotnie nazwali Bakłażan!
(właściwie, czemu nie?) i grają
ku radości swojej i fanów.
Harcówkę mieszczącą się
na Osiedlu Bolesława Śmiałego, w której odbywają się spotkania, zbiórki i próby kapeli,
dzielą ze 149. PDH. Niestety, w
spółdzielni mieszkaniowej brak
jest wolnych pomieszczeń, które można by przeznaczyć na
kolejną harcówkę. Harcówka
mieści się więc w bloku mieszkalnym, a to stwarza problemy
z organizowaniem prób. Rocka
nie gra się piano.
Młodzi ludzie postanowili wyjść naprzeciw niezrzeszonym i pokazać, że harcerze
to nie tylko chłopcy ćwiczący
musztrę w krótkich spodenkach oraz śpiewający ballady
przy ognisku, ale młodzi ludzie
żyjący takimi samymi problemami jak ich rówieśnicy spoza ZHP. Z taką myślą zorganizowali Harcerski Festiwal
Rockowy.
Pierwszy Bilipfestiwal odbył się w ubiegłym roku, w
tym roku – już drugi. Gościny

w swych murach tym razem
udzielił Hufiec Jeżyce i Dom
Harcerza przy ul. Widnej. W
piątek, 26 marca, zatrzęsły się
mury od decybeli. Jurorami była publiczność oddająca swoje
głosy na grające kapele. Harcerze znaleźli sponsorów, którzy ufundowali nagrody: Rock
Long Luck – sklep z akcesoriami rockowymi dostarczył rockowe gadżety stroju rockmana: chustę, koszulę i pas rockowy. Hufiec „Piast”, pod którego podlega 41. PDH, ufundował nagrody dla zdobywców II
i III miejsca, Brico Depot wypożyczył palety do utworzenia
sceny, a prywatne przedszkole
Akademia Smyka ufundowało
lizaki i materiały do wystroju sceny.
W konkursie występowały tylko kapele harcerskie, ale
gościnnie poza konkursem zagrały też dwa inne zespoły
oraz, podczas liczenia głosów,
organizatorzy, czyli: Bakłażan!
Pierwsze miejsce zdobyła kapela harcerzy ze Wschowy Mały
Gang Łysych Misiów, a drugie
ex-aequo: Kapela Chruptaki z
Naramowic i Rosen Stream z,
jak sama nazwa wskazuje, Różanego Potoku. Poza konkursem zagrali Ciabatta i Outside Control z Poznania. Było
ostro, głośno – jednym słowem
rockowo. I muzycy, i słuchacze
przez kilka godzin bawili się
doskonale.
Do usłyszenia za Rock! :-)

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

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

Tel. 822 78 57, 0 601 56 87 32

Zgodnie z obietnicą,
w tym artykule przybliżę kilka przekonań oraz
zasad związanych z pieniędzmi – taki alfabet finansowy.
Najpierw przyjrzyj się poniższym zdaniom: „Biedny,
ale uczciwy”, „Trudne jest
zarabianie pieniędzy”, „Pieniądze nie przychodzą łatwo”, „Nie zasługuję na bogactwo”, „Bogaty cwaniak”,
„Nie śmierdzę groszem”, „Tylko ciężką pracą można dojść
do dużych pieniędzy”, „Pieniądze się mnie nie trzymają”. Czy niektóre z nich nie
brzmią znajomo? Tego typu
przekazy słyszałeś od dziecka,
przez co uznajesz je za prawdziwe. A to przekonania, czyli
opinie, a nie fakty. Wierzysz
w nie, żyjesz według nich, nie
zdając sobie sprawy, iż blokujesz w ten sposób możliwość
stania się bogatym, bo któż
chciałby być uznanym za nieuczciwego?! Warto przyjrzeć
się swoim przekonaniom na
temat siebie i pieniędzy –
zmiana owych przekonań to
zwykle pierwszy krok ku zmianie swojej sytuacji finansowej
i nie tylko...
Kiedy mówimy o finansach, warto wspomnieć iż 9
czerwca w Hotelu Trawiński w Poznaniu odbyła się
konferencja finansowa prowadzona przez zaproszonego
gościa Marka Waberskiego.
Jest on przykładem człowieka, który na bazie wiedzy finansowej, biznesu oraz dzięki inwestycjom stał się młodym rentierem. Czyli kim?
Otóż rentier to taka osoba,
która nie musi już pracować,
gdyż żyje z odsetek swojego
kapitału, realizując swoje
marzenia, hobby i poświęcając czas na to, co jest dla
niej ważne. Uczestnicy konferencji mieli możność zapoznania się z podstawowym
alfabetem finansowym.
Pojęcia osłony, bezpieczeństwa i wolności finansowej już znasz z poprzedniego
artykułu. Inne podstawowe
pojęcia to aktywa, pasywa,
dobry i zły dług, planowanie
finansowe, dochód pasywny. Planowaniu budżetu domowego poświęcimy osobny
artykuł po omówieniu koła
równowagi. A teraz w skró-

cie pozostałe pojęcia. Aktywa
to to, co przynosi ci pieniądze
do kieszeni, a pasywa zabierają ci pieniądze z kieszeni
(czyli twój dom jest twoim
pasywem, chyba że wynajmiesz go – wtedy stanie się
aktywem). Zły dług to dług
konsumpcyjny czy na karcie kredytowej – dług, który
wciąga cię w spiralę zadłużenia, dając złudne poczucie
mocy: „MOGĘ sobie pozwolić”. Banki pomagają w tym
poprzez uruchamianie „kredytu specjalnie dla pana”,
gdyż „jest pan wspaniałym
klientem, w podziękowaniu
oferujemy kredyt na preferencyjnych warunkach”. Dobry
dług to dług na cele inwestycyjne, dzięki którym zwiększamy swój przychód.
Inwestowanie to zatrudnianie pieniędzy do pracy,
by pracowały na nas (a nie
my za pieniądze). Warto inwestować w rzeczy i biznesy,
generujące dochód pasywny
(jest tak, gdy pieniądze spływają na nasze konto, nawet
wtedy jak my nie pracujemy ), np. poprzez wynajem
nieruchomości, biznesy typu
„wrzuć monetę”.
Na koniec pytanie do
osób, które chcą dużo zarabiać. Czyli ile? Ile rocznie,
ile miesięcznie? 2000 czy 20
000 złotych? Każdy ma swoją
strefę komfortu – nawet, jeśli zarobisz więcej, to wydasz
tyle, by zostało ci na koniec
tyle, na ile jesteś gotowy, co
dla niektórych oznacza bycie
czarodziejem – wydają więcej niż zarabiają...
Do namysłu: 8 na 10
osób, które wygrały w totolotka, po maksymalnie 3 latach nie ma tej kasy, a często jest jeszcze bardziej zadłużonych.
Na dziś tyle, zapraszam
do lektury bestselleru Roberta Kiyosaki’ego „Bogaty ojciec, biedny ojciec”, w
którym przedstawia podstawową wiedzę z zakresu finansów w prosty sposób.
Jest on również autorem
gry Cashflow, którą gorąco
polecam!
Nina Olszewska
Centrum Rozwoju Potencjału
Osobistego Harmonia
www.centrumharmonia.pl
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PRZED NOCĄ

NA SZYI

SCHRONIENIE

SMACZNY
W NOCY

EPOPEA

W STOGU
SIANA

4

DO
TRZYMANIA

ODOMIANA
TLENU

MOŻE BYĆ
Z WODĄ

Hasło krzyżówki z numeru 7 brzmiało: „Czas na
lato”. Nagrodę książkową
otrzymuje Jerzy Czarnecki z Os. Władysława Łokietka 1.

9

SOFA

BÓG
SŁOŃCA

8
ITD
PO ŁACINIE

5
ZDROWY
SUKULENT

MARKA
ZAMKÓW

BOGINI
SZTUKI

7

W POŁOWIE
INDIANIN
ŁODYGA

11

TANIEC
Z KUBY

GŁĘBOKA
ZMARSZCZKA

Wygrał
z Echem

STYL
W SZTUCE

URODZINOWE
CIASTO

HUMORKI

EDEN

PŁYNIE
NIĄ
WODA

DZIEWCZYNKA
OD KOTA

1

MA GO
I PIES,
I KOT

...PRACA
LUB
WRZĄTEK

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.

POJEMNIK
NA MLEKO

JEDNAK

2

TYGODNIK
KOBIECY

PŁYTKIE
MORZE

3

- Co dla mężczyzny oznacza robienie porządków w
domu?
- Podniesienie nogi tak, by kobieta mogła poodkurzać.
- Czy pan wie, co ja myślę o
małżeństwie?
- A jest pan żonaty?
- Tak.
- To wiem, co pan myśli.
Krzyżówka nr 8

DAMSKI
GŁOS

GÓRA
W
KANADZIE

1
8

NIEOBECNOŚĆ

10

2

3

4

5

6

9 10 11

6

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 tyn skwar i żar do łba ci ino głupie chociaż cołkiem przyjemne myśli przychodzą. Ale za wiela się nie
staluj i żodnych brewerii z wiarą nie wyczyniaj.
BYK (21.04 - 21.05). Wew wakacje skapnie ci fest propozycja
nowej roboty. Bez stalowania się podejmuj to wyzwanie, sukces murowany i sporo bejmów w kabzie.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Wew robocie przyjdzie ci teraz
chapać za dwóch abo i trzech, ale zaś potem z kabzą pełną bejmów
będziesz se mógł lofrować po cołkim świecie.
RAK (22.06 - 22.07). Letnie dni to dobry czas na porzundki
wew chałupie. Zbyry i insze klamoty najlepiej wyćpnąć na gemyle,
a statki, szafonierki i cołką famułę poustawiać jak należy.
LEW (23.07 - 22.08). Szykuje się fest wygib ze starą eką, będziecie się bachać i nygusować na słonyszku. Ino bacz byś na tych balangach za wiela zdrowia i bejmów nie przenorał.
PANNA (23.08 - 22.09). Zamiast ciągłego nygusowania, wystawiania kalafy na słonyszko abo glapienia się wew telewizję, lepiej weź
się za porzundki abo polofruj trochę po znajomych.

WAGA (23.09 - 22.10). Nie przejmuj się kolejnymi zmianami wew
robocie. Daj se trochę luzu i zamiast cięgiem szporać, lajsnij se nowy
dyrdon abo pojedź brechtać się w ciepłych morzach.
SKORPION (23.10 - 22.11). Nie ma się co borchać na famułę,
lepiej z nią dobrze żyć. Niechaj gzuby i kejter zamiast szuszwolić po
całych dniach, wezmą się za robotę i nie robią poruty.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Z nygusowania, memłania i blubrania z wiarą niewiele dobrego wyniknie. Trza frechownie, z większym
szwungiem brać się do roboty, a bejmy same skapną.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Z politykowaniem wew robocie
dej se już spokój. Jesteś szportowny szczun i masz sporo fifnych pomysłów. Skapną ci za nie bejmy i uznanie wiary.
WODNIK (21.01 - 20.02). Przed tobą długie dni wakacyjnej laby i słodkiego nygusowania. Ale zaś uważej na korbole i zbytnio się
nie staluj ani z wiarą frechownie nie poczynaj.
RYBY (21.02 - 20.03). Przestań się borchać i brynczeć na szczunów i kumpli. Letni wspólny wygib będzie cołkiem fest. Ino uważajcie,
byle nie zrobić jakiej poruty i zdrowia nie przeorać.

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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Wczasy na osiedlu i w... kopalni soli

Małe formy wczasów
dla dzieci – tak zatytułowali swoją akcję letnią
na Osiedlach Władysława Jagiełły i Zygmun-

ta Starego organizatorzy. A są nimi Poznańska
Spółdzielnia Mieszkaniowa,
administracja osiedli ora
Uczniowski Klub Sportowy

„Chrobry”. Półkolonie odbywały się w świetlicach młodzieżowych w trzech tygodniowych turnusach od 28
czerwca do 16 lipca.

Program był bardzo
urozmaicony. Oprócz zajęć
świetlicowych były wyjścia
do miasta i wiele ciekawych
wycieczek za miasto. Na
zdjęciach zobaczyć można
pobyt w NIKU na kręgielni
oraz wycieczkę do Kłodawy
do kopalni soli, gdzie dzieci były na 750 metrach pod
ziemią. Niesamowite wrażenie sprawiła na nich jazda
górniczą windą, która się
trzęsła, jej szybkość, ciemność i latarki na głowach
przodowników to nie lada
atrakcje, z jakimi zmierzyły się dzieci.
Półkolonia trwała 3 tygodnie, w każdym tygodniu
udział wzięło trzydzieścioro
dzieci. Dzieci otrzymywały
poczęstunek w postaci na
przykład drożdżówki i napojów. (kk)

16

ECHO 8/181 (XIII)

Ulotka przeciwko bezmyślności
chętniej podchodziły do
osiedli mieszkalnych i na
jezdnie, aż stały się niebezpieczne, mieszkańcy
zaczęli się ich bać i szukać ochrony. Straż Miejska Poznania przeprowadziła więc akcję informacyjno-ulotkową na osiedlach. Trzeba pamiętać,

że locha z młodymi stanowi ogromne zagrożenie dla
zdrowia i życia osób, które
staną na jej drodze. Zwierzę
w takiej sytuacji nie ucieknie, lecz będzie bronić małych, a my w takiej sytuacji
raczej sobie nie poradzimy.
Publikujemy więc ulotkę dla
przestrogi. (rafa)

www.psm.poznan.pl

Na ulicach Naramowickiej, Rubież oraz Lechickiej pojawiały się dzi-

ki. Niektórzy mieszkańcy
dokarmiali je, co powodowało, że zwierzęta tym

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

