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Auto Salon Polody

Zapraszamy do serwisu
zakupu części zamiennych i akcesoriów
NISSAN I MITSUBISHI
Poznań, ul. Tymienieckiego 38
(przy Księcia Mieszka I)

Ukraiński folk w DĄBRÓWCE
Na scenie Piątkowskiego Centrum Kultury DĄBRÓWKA gościliśmy w marcu ukraińską kapelę folkową CHUTIR. Zespół wystąpił w ramach corocznego cyklu spotkań
prezentujących kulturę muzyczną różnych narodów. Artyści
przygodę z muzyką folkową rozpoczęli w Gdańsku w 1996
roku. Od starych ukraińskich pieśni, zapisywanych przez
dziadków, do dzisiejszego brzmienia przeszli długą drogę.
Repertuar zespołu oparty jest na elementach ukraińskiego
folkloru regionów Bukowiny, Karpat i południowych regionów Polski. Publiczność żywo reagowała na prezentowany
program, a nogi same rwały się do tańca, tym bardziej że
Chutir przyjął konwencję występu nieco przypominającą
zabawę weselną, stąd też dużo dowcipu i i pogodnego nastroju. Zasłużone brawa, bisy, świetna zabawa publiczności
najlepiej podsumowują tę muzyczną wycieczkę. (psta)

www.polody.pl
tel. (61) 825 50 89
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Poznańskie Centrum Zdrowego Odżywiania
i Instytut Zdrowego Odżywiania,
Os. J. III Sobieskiego, paw. 52
Porady w chorobach dietozależnych: cukrzyca,
miażdżyca, naciśnienie, zaburzenia przewodu
pokarmowego, niedokrwienna choroba serca,
otyłość, choroby zwyrodnieniowe narządu ruchu.
Zapisy do lekarza: internisty, hepatologa,
chorób dziecięcych, doradcy żywieniowego:
tel. 61 8333 788, kom. 501 405 968.

Domowe urządzenia
do oczyszczania wody

„PANDERA”
FIRMA USŁUGOWO - TRANSPORTOWA
PRZEPROWADZKI – TRANSPORT
UTYLIZACJA MEBLI – LIKWIDACJA MIESZKAŃ,
BIURA
RECYKLING: SPRZĘTU BIUROWEGO – RTV- AGD
Kontakt:
TEL. 500-310-977, 511-801-827
www.pandera.pl
pandera_transport@interia.pl

z chemii, bakterii, wirusów, lambli.

Tel. 696 635 573, 509 612 807
Ubezpieczenia samochodów i mieszkań,

Tanie OC i AC
Anna Janicka

Urząd Pocztowy, Os. Bolesława Śmiałego 104
tel. 606 355 876, 61 88 65 250

TAI-CHI

Zapraszamy na zajęcia:
Os. Sobieskiego 102
Szkoła Podstawowa nr 68
Wtorki i czwartki 17.45 – 18.45

Tel:602-296-252
www.taichi.info.pl

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

Przyjmują lekarze z wieloletnią praktyką
Nasi pacjenci chwalą sobie:
- możliwość leczenia całej rodziny
u jednego lekarza
- możliwość rejestracji na określoną godzinę.
Nadal przyjmujemy deklaracje.
Rejestracja pacjentów telefoniczna lub osobista.

tel. 61 828 30 40
tel. 603 575 834
www.medfamilia.pl
- Organizujemy imprezy
okolicznościowe
Wolne terminy
KOMUNIA 2011

FIRANKI – BARDZO DUŻY WYBÓR
NISKIE CENY
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

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, mięczaków zakaźnych itp.

Sprzątanie
klatek
schodowych
tel.
504 033 053
516 033 822

BISTRO
ALLADYN

• 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

ul Naramowicka 244
tel. 605 678 885

obok kliniki weterynaryjnej
i „Netto”

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

Poznań, os. Przyjaźni 21N/144

MASZ KIJKI?
MASZ ZDROWIE!
NORDIC WALKING
W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
I CZWARTEK
O GODZ. 18
ORAZ SOBOTA GODZ. 10
ZBIÓRKA OS. BATOREGO
PRZY ALDI

I ZAJĘCIA GRATIS
INFO 663 213 144
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Osiedle Bolesława Chrobrego i ulica Grobla

Jubileuszowy plac zabaw
-Na osiedlu mamy 40
budynków, 5 wspólnot
mieszkaniowych, 44 kamery monitoringu i 19
placów zabaw dla dzieci.
A wkrótce zostanie otwarty kolejny. Na swe stulecie firma Nivea zdecydowała ufundować dzieciom
plac zabaw. Spośród licznych propozycji lokalizacji wybrano nasze osiedle.
Powstanie on na jednostce E – mówił Jerzy Czapczyk, kierownik administracji podczas części Walnego Zgromadzenia PSM
dla mieszkańców Osiedla
Bolesława Chrobrego i ul.
Grobla.
Będzie to też niejako prezent na jubileusz osiedla,
zbliża się bowiem 35 rocznica zbudowania na nim
pierwszego bloku. Upływ
czasu daje się we znaki budynkom. Na ich remonty wydano w ubiegłym roku blisko
6 mln zł. Przeznaczono je m.
in. na modernizację 15 rozdzielni prądu, wymianę kilkuset okien, malowanie klatek i docieplanie kolejnych
bloków. Prace z tym związane, z uwagi na ochronę jerzyków, trzeba latem wstrzymywać. Jednak nie czas jest
największym zagrożeniem,
lecz mieszkańcy – niszczyciele. Dewastacja – zdaniem
kierownika - przybiera zastraszające rozmiary. Dwukrotnie zamalowywano niewybrednymi napisami odno-

wioną ścianę budynku nr 28.
Wandale potrafią wyrywać
całe instalacje elektryczne.
Do tego dochodzi „tradycyjne” niszczenie domofonów,
okien i dźwigów.
Za to wszystko płacić
muszą lokatorzy, których
oficjalnie jest coraz mniej.
Przed dwoma laty ubyło
ponad 450 osób, w minionym blisko 250. Ale wiadomo, że wielu mieszkańców, zwłaszcza w wynajmowanych mieszkaniach, nie
jest zameldowanych. Spółdzielnia nie ma możliwości
sprawdzania, ile osób faktycznie zamieszkuje w lokalu. Koszty pobytu takich lokatorów obciążają pozostałych spółdzielców. Podobnie jak zaległości czynszowe,
które na tym osiedlu wynoszą około półtora miliona
złotych. Ogółem w całej spółdzielni wynoszą ok. 4 mln zł
i utrzymują się na bezpiecznym poziomie – stwierdził
Krzysztof Winiarz, prezes
PSM przedstawiając sprawozdanie zarządu.
Informacje o wykupieniu przez spółdzielnię za
18,4 mln zł 369 tys. m kw.
gruntów od miasta wywołała dyskusję o relacjach pomiędzy władzami miasta a
PSM. K. Winiarz i inni dyskutanci krytycznie oceniali stosunek miasta do spółdzielni. Szansę nawiązania
lepszych kontaktów upatruje się w niedawno wybra-

Sprawozdanie z działalności Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej prezes Krzysztof
Winiarz rozpoczął od złożenia gratulacji uczestniczącym w zebraniu mieszkankom Os. Władysława
Łokietka, paniom Barbarze Odroń i Ewie Poradzie, które zdobyły mandaty w niedawnych wyborach do samorządu osiedlowego Naramowice –
samorządu pomocniczego miasta.
– Będziemy dążyć do
współpracy pomiędzy samorządami pomocniczym
miasta i spółdzielczymi.
Wspólnie możemy zrobić

więcej dla mieszkańców –
zapewniały obie panie, które od lat znane są ze społecznej aktywności.
Informacje przekazane podczas części Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla mieszkańców
Os. Łokietka potwierdziły
utrzymującą się tendencję
ubywania mieszkańców na
osiedlach Piątkowa. Obecnie zamieszkuje je 40.916,
a więc około 700 osób mniej
niż przed rokiem. Na najmniejszym z piątkowskich
osiedli liczba mieszkańców
zmalała o 50 i obecnie zameldowane są 3.023 osoby.
Być może wyludnianie się

nych radach osiedli – samorządzie pomocniczym oraz
radnych miejskich, których
kilku jest związanych z Piątkowem.
W dalszej części dyskusji wiele uwagi poświęcono sprawie rzekomej pleśni pojawiającej się na północnej ścianie bloku nr 17,
budowie podjazdu i przycince krzewów oraz niedostatkom osiedlowego monitoringu. Najwięcej emocji
wywołała jednak kwestia
uchwały w sprawie sprzedaży tzw. Bazy Boranta.
Niegdyś siedziby zakładu
remontowego PSM, położonej przy ul. Boranta i Rubież na terenie będącym
częściowo własnością spółdzielni a częściowo będącym w użytkowaniu wieczystym od miasta. Właśnie
ponad 15-krotny, uchwalony przez miasto, wzrost
opłat za użytkowanie wieczyste stanowi istotny argument przemawiający za
zbyciem działek. Do tej pory są one wydzierżawiane
najemcom i przynoszą rocznie około 100 tysięcy złotych dochodu. Radykalne
podwyżki opłat mogą sprawić, że baza będzie przynosić straty. Uczestnicy
zebrania mieli jednak sporo wątpliwości, wskazywali
że lepiej poczekać na przyjęcie przez Sejm zapowiadanej ustawy zmieniającej
użytkowanie wieczyste w

prawo własności oraz sugerowali rozważenie możliwości podjęcia przez spółdzielnię własnej działalności inwestycyjnej. Rafał Kupś,
przewodniczący Rady Nadzorczej PSM, wyjaśniał że
przyjęcie uchwały nie oznacza natychmiastowego zbycia, a otwiera jedynie drogę do poszukiwania najlepszego rozwiązania. Zapewnił, że sprzedaż, gdyby się
na nią zdecydowano, nastąpi w drodze ogłoszeń i
przetargu.
Początkowo przekonało
to uczestników zebrania i
w głosowaniu stosunkiem
głosów 19 za i 16 przeciw
projekt uchwały przyjęto.
Wówczas zgłoszono wniosek o reasumpcję głosownia, który zyskał akceptację. W powtórnym głosowaniu za przyjęciem uchwały
w sprawie zbycia było 16, a
przeciw 21 osób.
Mimo kilku krytycznych
ocen zaakceptowano nowy
Regulamin Rady Nadzorczej. Niemal jednogłośnie
(1-2 głosy przeciwne) postanowiono udzielić także absolutorium wszystkim członkom Zarządu PSM. Podczas
zebrania zgłoszono 20 wniosków. Najistotniejszy z nich
dotyczył konieczności zamieszczania pełnych tekstów uchwał Rady Nadzorczej oraz innych ważnych
materiałów na stronie internetowej PSM. (iw)

Os. Władysła

Po dociepleniach wy
Piątkowa powstrzyma wejście w życie nowej „ustawy
śmieciowej”, która wprowadzi jednolite opłaty za
wywóz odpadów. Na razie
uzależnione są one od liczby zameldowanych osób.
Zmniejsza się także liczba członków oczekujących,
których pozostało około tysiąca. Możliwości uzyskania spółdzielczego mieszkania są ograniczone, gdyż
spółdzielnia zakończyła już
działalność inwestycyjną.
Oddany w ubiegłym roku

blok nr 29 na Os. Władysława Jagiełły był najprawdopodobniej ostatnim zbudowanym przez PSM. Natomiast coraz większych nakładów wymagają remonty. W 2010 r. przeznaczono na nie 21,5 mln zł, w
tym ponad 3,6 mln zł na
docieplenia i 2,2 mln na
malowanie klatek. Mimo
oszczędnościowych działań zarządu spółdzielni, lokatorzy odczuwają wzrost
opłat. Drożeją głównie elementy niezależne od spół-
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Os. Władysława Jagiełly i Zygmunta Starego i oczekujący

Wieczyste użytkowanie i... arogancja
- Gdy zapytałem rzeczoznawców, na jakiej
podstawie oparli wyliczenia, które stały się
podstawą radykalnego
zwiększenia przez Radę Miasta opłat za użytkowanie wieczyste, usłyszałem że jest to tajemnica zawodowa kancelarii. To nie jest żadna tajemnica, ale arogancja
władzy. Nic nie uzasadnia kilkunastokrotnych
podwyżek stawek – mówił jeden z dyskutantów
podczas części Walnego
Zgromadzenia Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla mieszkańców Osiedli Władysława Jagiełły i Zygmunta
Starego.
Właśnie ich najbardziej dotknęły podwyżki.
Protestowali przeciw nim
przed blokami, złożyli odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i teraz nie szczędzili
gorzkich słów pod adresem miejskich władz podczas dorocznego zebrania.
Z tak radykalnym podwyższeniem stawek nie zgadza
się również Zarząd PSM,
który zaskarżył decyzję
miasta do SKO. Wśród
wielu zarzutów wskazywano m. in. na fakt, że zgodnie z ustawą podwyższanie opłat za użytkowanie
wieczyste winno następować w sposób kontrahenc-

ki, czyli przy poszanowaniu równości stron. Tymczasem miasto postawiło
użytkowników wieczystych
przed faktami dokonanymi. Spór w SKO i na drodze sądowej może trwać
długo. Zdecydowano, że zainteresowani mieszkańcy
osiedla i zarząd PSM spotkają się, by wypracować
wspólne stanowisko w postępowaniu sądowym.
Nadzieje na rozwiązanie tego problemu dają
zapowiedzi polityków o
ustawowym przekształceniu wieczystego użytkowania w pełną własność. W
projektach, popieranych
rzekomo przez wszystkie
ugrupowania, mówi się
o przyjęciu za podstawę
cen z roku 2011. Dlatego
mieszkaniec osiedla apelował do wszystkich zainteresowanych spółdzielców i użytkowników wieczystych, by słali listy do
biur poselskich oraz osobiście dopominali się u parlamentarzystów uchwalenia ustawy i przyjęcia w
niej za podstawę dla przekształceń cen z roku 2010.
– Zbliżają się wybory i
posłowie będą się liczyć z
naszym zdaniem – przekonywał.
Osiedla Władysława Jagiełly i Zygmunta Starego
zamieszkuje obecnie ponad 3.400 osób. Jest to
więc niemal miasteczko w

awa Łokietka

ymiany domofonów
dzielni. Choć docieplenia
i modernizacje instalacji
zmniejszają zużycie ciepła,
to koszty ogrzewania były
wyższe o prawie 20 proc.
niż przed rokiem. Mieszkańców szczególnie zbulwersowały podwyżki opłat
za użytkowanie wieczyste
dokonane przez Radę Miasta. Protestują przeciw nim
lokatorzy i władze spółdzielni, które zaskarżyły
uchwałę władz miejskich.
Na rozstrzygnięcie sądu

przyjdzie poczekać, a płacić trzeba.
Zgodnie z planem przebiega na Osiedlu Władysława Łokietka realizowany
od kilku lat program docieplania budynków. Wkrótce
dobiegnie końca termomodernizacja bloku nr 4 a jesienią rozpoczną się prace
na blokach 5 i 6. Po ich
zakończeniu wszystkie budynki na osiedlu będą już
ocieplone. Rozpocznie się
jednak program wymiany
domofonów. W pierwszej

mieście, a obsługiwane jest
przez zaledwie 5 pracowników administracji osiedla
oraz dwie firmy zewnętrzne. Najstarsze budynki mają ponad 20 lat i wymagają nakładów remontowych.
Zwłaszcza w minionym roku wichury i opady dały
się we znaki niektórym dachom i piwnicom. Usuwamy awarie i prowadzimy
systemowe modernizacje
– mówił Zbigniew Francuzowicz, kierownik administracji. Za sukces uznał zagospodarowanie terenów
wokół wieży radiowo-telewizyjnej. Urządzono tam
parking dla 86 pojazdów.
Po konsultacjach z mieszkańcami na pozostałej części zdecydowano zbudować
boisko sportowe, plac zabaw i bezdotykową myjnię.
Jej inwestor partycypować
będzie w kosztach wykonania obiektów sportowych.
Kierownik poinformował
także o wynikach osiedlowego monitoringu. W 2010
roku kamery na osiedlu zanotowały 123 zdarzenia.
Najwięcej, bo aż 86, było
przypadków podrzucania
śmieci z samochodów.
Wiceprezes PSM, Michał Tokłowicz, wyjaśnił
kwestie podnajmowania
mieszkań w blokach zbudowanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Zasadniczo tych
lokali, budowanych dla lu-

dzi nie mających mieszkań, nie wolno podnajmować. Takie zapisy są już
w umowach zawieranych
z lokatorami. Jednak początkowo w umowach tego zapisu nie było i niektórzy lokatorzy to wykorzystują. PSM i prawnicy
szukają rozwiązania tego
problemu.
Uczestnicy części Walnego Zgromadzenia jednogłośnie przyjęli sprawozdania władz spółdzielni oraz udzielili absolutorium członkom Zarządu
PSM. Po dyskusji, większością głosów 22 do 4, poparli także możliwość zbycia terenów tzw. Bazy Boranta. PSM, która wydala
ponad 18,4 mln na wykup
gruntów od miasta, nie
dysponuje środkami na
działalność inwestycyjną,
natomiast utrzymywanie
bazy, ze względu na wysokie opłaty za użytkowanie
wieczyste, może się okazać
bardzo kosztowne.
W zgłoszonych wnioskach mieszkańcy domagają się zbadania jakości wody docierającej do
mieszkań na Os. Zygmunta Starego, rozważenia
ograniczenia dostępu do
parkingów osobom spoza osiedli oraz dokonania
przeglądu spółdzielczych
gruntów w użytkowaniu
wieczystym. (iw)

kolejności nowe cyfrowe
urządzenia otrzymają lokatorzy budynków nr 9, 10 i
12. W tym roku konieczna
jest także, dokonywana co
5 lat, wymiana wodomierzy. Planuje się instalację
urządzeń, w których odczyty będą przeprowadzane
drogą radiową. Aleksander
Meyza, kierownik administracji osiedla zapewnił, że
kontynuowane będą starania o wygospodarowanie
dodatkowych miejsc parkingowych. W ubiegłym roku przybyło ich 63, ale to
wciąż za mało. Prowadzone
są prace pielęgnacyjne wokół zieleni i drzew, a chlubą osiedla są zadbane pla-

ce zabaw dla dzieci. Wieloletnie działania kierownika
A. Meyzy, który z osiedlem
jest związany od chwili jego
powstania, uczestnicy zebrania nagrodzili oklaskami. A jak przypomniano
w dyskusji, pierwszy blok
na Łokietku oddano 1 maja 1986 r. i zaproponowano
nawet uczczenie tego faktu
pamiątkową tablicą.
Zebranie zakończyła seria głosowań. Jednogłośnie
udzielono absolutorium
członkom Zarządu PSM,
przyjęto Regulamin Rady
Nadzorczej oraz większością głosów wyrażono zgodę na zbycie terenów tzw.
Bazy Boranta. (iw)

6

ECHO 5/190 (XIV)

Zakończenie ligi i Puchar Prezesa

Nic Tu Po Nas a wygrał w grupie
gorszy stosunek bramkowy
106:32. Trzecie miejsce wywalczył Sokół 89 Poznań,
43 punkty i stosunek bramkowy 117:39, czwarte miejsce zajął zespół Numburg
TT, 41punktów i stosunek
bramkowy 126:50, piąte RO
Podolany, 32 punkty i stosunek bramek 130:51
Po zakończeniu ostatniego ligowego meczu nastąpiło uhonorowanie trzech
najlepszych drużyn pucharami oraz nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu sportowego. Wręczali je
przedstawiciel Sekcji Sportu i Rekreacji Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej

NIC TU PO NAS

W drugiej połowie
marca zakończyły się
rozgrywki Piątkowskiej
Halowej Ligi Piłki Nożnej, edycji 2010/ 2011,
w dwóch grupach wiekowych.
W grupie B, roczniki
1995-1997, najlepszym zespołem, spośród czternastu,
okazał się Poznaniak 96,
który od pierwszych meczy
o tytuł mistrzowski zacięcie
rywalizował z dwoma zespołami gimnazjalnymi: UKS
12 Batory II i UKS 12 Batory I. Poznaniak w tych rozgrywkach zdobył 52 punkty, strzelając przeciwnikom
181 bramek, tracąc 42. Na
drugim miejscu zakończył
UKS 12 Batory II, mając 46
punktów, 127 strzelonych
bramek i 45 straconych. Na
trzecim miejscu był UKS 12
Batory I – 39 punktów ze
stosunkiem bramek 145:49.
Następne miejsca czołowej

POZNANIAK 96

Najlepszy strzelec grupy B - Damian
Jóźwiak (POZNANIAK 96)

\Najlepszy strzelec w grupie C Tomasz Tyklewicz (NUMBURG TT)

piątki zajęły zespoły Sokół
89 Poznań (35 pkt.) i Akademia Futsalu (33 pkt.).
W grupie C, roczniki
1992-1994, grało 18 zespołów, jeden z nich o bardzo
skromnej nazwie Nic Tu
Po Nas. Mimo takiej nazwy zespół okazał się zwycięzcą w grupie, zdobywając
45 punktów i zaszczytny tytuł mistrzowski z imponującym bilansem bramkowym
133:33. Drugie miejsce zajął
zespół AC Materace, mając
również 45 punktów, lecz

oraz instruktor sportu, były znany piłkarz pierwszoligowego Lecha Poznań, Leszek Partyński.
Najlepszymi strzelcami
w grupie B okazali się Damian Jóźwiak z Poznaniaka, zdobywca 61 bramek, a
w grupie C Tomasz Tyklewicz z Numburga, zdobywca 48 bramek. Obaj zawodnicy w nagrodę otrzymali
pamiątkowe statuetki oraz
upominki rzeczowe.
Tydzień po zakończeniu
rozgrywek ligowych w obu

AC MATERACE

grupach rozegrano bardzo
atrakcyjne turnieje o Puchar Prezesa PSM. Nie obyło się w nich bez niespodzianek i sensacyjnych rozstrzygnięć.
W grupie B już w eliminacjach uważany za faworyta zespół Poznaniak przegrał z piątym zespołem ligowym Akademia Futsalu
po rzutach karnych 1:3; w
normalnym czasie gry mecz
zakończył się wynikiem 3:3.
W ćwierćfinale Futsal rozgromił zespół RO Podolany
12:1, w półfinale wygrał z
zespołem UKS 12 Batory
IV 7:4. Drugim finalistą został UKS 12 Batory I, który po zwycięstwie w ćwierćfinale z zespołem UKS 12
Batory III 9:2 oraz po zaciętej grze w półfinale pokonał zespół Sokół 89 Poznań 4:3. W finale po dobrej grze Akademia Futsalu pokonała UKS 12 Batory I 2:0 i pokazała, że jest
zespołem turniejowym oraz
że puchary rządzą się swoimi prawami. Na tym polega urok piłki nożnej.
W grupie C trzeci zespół
z rozgrywek ligowych AC
Materace został zdobywcą
Pucharu Prezesa, pokonując w ćwierćfinale zespół Midas Poznań 5:0, w półfinale
po zaciętej grze zespół Legacy 2:1, w finale drużynę
Numburg TT 7:4. Numburg
TT do finału zakwalifikował
się po zwycięstwie w ćwierćfinale z Sokołem 89 Poznań
3:2 i w półfinale pokonał mistrza naszej ligi – zespół Nic
Tu Po Nas 4:2.
Edward Juskowiak
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Bez lecholi, ale radośnie

6 marca odbyły się kolejne zawody wędkarskie organizowane przez zarząd koła
168 Chrobry. 25 uczestników
przybyło na miejsce zbiórki.
Na miejsce zawodów wybrano
jezioro Maciejak koło Skoków.
To woda należąca do gospodarstwa rybackiego „Skoki”, po-

dobno zasobna w ryby. Wieść
niesie, że biorą takie lechole, że
trzeba rozkuwać przeręble.
Prezes, Piotr Wagrowski,
zapoznał zawodników z zasadami łowienia i punktualnie o
godzinie 10 padł strzał rozpoczynający zawody. Początek zapowiadał się obiecująco. Pierw-

sze wpuszczenie w dziurę i kolega Marian wyciągnął leszczyka. Pozostali zawodnicy łowili małe jazgarze. Dominowały
one do końca zawodów, łowiono je w ilościach od 40 do 70
sztuk. Duże ryby nie brały. Zawodnicy stosowali sprawdzone sposoby, jednak bez rezultatów. Gdzieś w połowie zawodów złowiono po kilka leszczykow, okonków i płotek.
Przy pięknej słonecznej pogodzie czas płynął szybko. O
13 padł następny strzał kończący zawody. Wkrótce komisja sędziowska przedstawiła wyniki.

Ostateczne pierwsze miejsce zajął Paweł Lach (1480
pkt), drugie – Maciej Lenarczyk (960 pkt.), trzecie – Mirosław Kajtek (580 pkt.), kolejne:
Jarosław Głowacz (580 pkt.),
Marek Lenarczyk (560 pkt.) i
Łukasz Karolczak (560 pkt.).
Najlepsi zawodnicy z rąk
prezesa otrzymali puchary i dyplomy. Były też gratulacje, wiwaty i buziaki. Po tej ceremonii przystąpiono do wspólnego
grillowania. Kiełbaska i gorący czerwony barszczyk smakowały znakomicie. Teoriom na
temat słabych wyników nie
było końca. Poglądy wymienione, kiełbaski zjedzone, pora na powrót do domów. Niestety bez LECHOLI. Potwierdziła sie stara zasada wędkarska: tam biorą, gdzie nas nie
ma. Te zawody zakończyły turę zimową. Następne, już wiosenne, 17 kwietnia w Karolewie. (pw)

Z notatnika miejskiego strażnika

♦ 14 marca na Osiedlu Stefana Batorego przy bloku
80 w kontenerach na śmieci znaleziono odpady medyczne: strzykawki, kroplówki, tampony, waciki
oraz dużą ilość dokumentacji medycznej z kartotekami kilkuset pacjentów
oraz wynikami badań. Po
sporządzeniu dokumentacji fotograficznej wezwano Policję. Policjanci –
ze względu na wielkość i
liczbę dokumentów – nie
mieli możliwości przewiezienia ich do komisariatu,
poproszono więc o to firmę Remondis.
♦ Piątkowska Straż Miejska zwróciła się do Komisariatu Policji Poznań
Północ o uwzględnienie
w działaniach prewencyjnych okolic pawilonu na
Osiedlu Bolesława Chrobrego 110. Jest to miejsce
notorycznego grupowania
się uczniów pobliskiego liceum, którzy zakłócają po-

rządek publiczny oraz palą
papierosy. Stosowne działania podjęły patrol szkolny oraz patrole zmotoryzowane Straży Miejskiej.
♦ W marcu strażnicy miejscy na Piątkowie przyjęli 577 zgłoszeń od mieszkańców. Najwięcej (266)
dotyczyło nieprawidłowo
zaparkowanych pojazdów,
spraw porządkowych (66)
oraz zakłócania porządku i
spoczynku nocnego (58).
♦ Strażnicy interweniowali
w przypadkach spożywania alkoholu w pobliżu placówek handlowych. Trzem
osobom nakazano opuszczenie tych miejsc.
♦ W wyniku interwencji
piątkowskiej Straży Miejskiej Zarząd Dróg Miejskich doprowadził do napraw nawierzchni części
ulic: Morasko-Mateckiego,
Jaśkowiaka oraz Naramowickiej.

♦ Strażnicy przeprowadzili
25 lustracji miejsc znanych z bytowania bądź
grupowania się bezdomnych. W ich wyniku przeprowadzono 16 rozmów
prewencyjnych, jedną osobę umieszczono w Izbie
Wytrzeźwień.
♦ We współpracy z monitoringiem i przy wsparciu trzech funkcjonariuszy
z referatu staromiejskiego strażnicy miejscy przeprowadzili kontrolę wałów
PST od ul. Kurpińskiego
do pętli PST a także Osiedla Bolesława Śmiałego
oraz terenów leśnych za
Osiedlem Stefana Batorego. Przedmiotem kontroli były wykroczenia związane z trzymaniem zwierząt: zachowanie środków
ostrożności, sprzątanie po
pupilach oraz kontrola czipów. Kontrole prowadzono przez 2 dni rano i
po południu, uchybień nie
stwierdzono.

♦ W klasach drugiej i trzeciej Szkoły Podstawowej
nr 17 przeprowadzono
pogadanki na temat zachowania bezpieczeństwa
podczas nieobecności rodziców oraz zabawy na
dworze.
♦ W czasie patrolu na Osiedlu Stefana Batorego ujawniono dwóch uczniów uchylających się od obowiązku
szkolnego. Uczniów doprowadzono do dyrektora pobliskiego gimnazjum, który zobowiązał się poinformować o zdarzeniu rodziców.
♦ 19 marca patrol przyjął
zgłoszenie o uszkodzonej
skrzynce z instalacją elektryczną przy ul. Stróżyńskiego. Patrol zabezpieczył
miejsce taśmą oraz powiadomił pogotowie energetyczne firmy odpowiedzialnej za likwidację awarii. (rafa)

Liga zagra na orliku!
Piątkowska Liga Piłki Nożnej organizowana przez Poznańską Spółdzielnię
Mieszkaniową w tym roku rozgrywana
będzie na boisku typu orlik na Osiedlu
Bolesława Chrobrego. Zapisy drużyn tylko do 22 kwietnia.
Mecze rozgrywane będą przez 6-osobowe drużyny w grupach wiekowych: B
(roczniki 1995-1997), C (roczniki 1992-

1994) oraz OPEN (roczniki 1991 i starsi). Do 22 kwietnia w godzinach od 9
do 13 w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Osiedlu Bolesława Chrobrego 117, pokój 81, przyjmowane będą zapisy. Wykaz zgłoszeniowy powinien zawierać imiona i nazwiska maksymalnie
12 zawodników (kapitan na pierwszym
miejscu), ich adresy zamieszkania i nu-

mery telefonów oraz datę urodzenia. W
przypadku grup B i C wymagane są zgody rodziców oraz personalia minimum
1 opiekuna zespołu. Bliższe informacje
można uzyskać pod numerami telefonów: 061 827 22 81 oraz 662 142 707
lub e-maila: sport@psm.poznan.pl
Pierwsze mecze rozegrane zostaną
już 30 kwietnia.
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KALENDARIUM PSM
28 kwietnia - zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM
4 maja
- Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN
PSM
5 maja
- Komisja Członkowsko-Samorządowa RN
PSM
9 maja
- dyżur członków RN PSM
17 maja
- Komisja Rewizyjna RN PSM
26 maja
- zebranie plenarne RN PSM
1 czerwca - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN
PSM

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Kasa, kasa, kasa

Marcowe posiedzenie
Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej tradycyjne rozpoczęło się od rozpatrzenia spraw członków Spółdzielni.
Członkowie Rady wysłuchali opinii niezależnego biegłego rewidenta z pilskiego
Przedsiębiorstwa Usługowego Ekspertyz i Doradztwa
Finansowo-Ksiegowego „FINRach” Sp. z o.o., która przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2010 i sporządziła
z niego raport. Rewidenci
nie mieli zastrzeżeń do działań Spółdzielni, a członkowie
Rady przyjęli ich opinie i ra-

port. Następnie przyjęli także sprawozdanie z wykonania
planu ekonomicznego Spółdzielni za ubiegły rok. Wysłuchali też informacji na temat przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej
PSM za rok 2009.
Po kilkumiesięcznych dyskusjach na marcowym spotkaniu członkowie Rady, po
wyjaśnieniu ostatnich wątpliwości co do podziału środków na poszczególne osiedla,
uchwalili plan działalności
społecznej i kulturalnej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na ten rok. Ostatecznie środki na osiedla podzielono tak, że duże osiedla
otrzymały tyle, ile zawniosko-

wały, a resztę kwoty podzielono proporcjonalnie do powierzchni mieszkań na osiedlach. Jednak w przeliczeniu
na powierzchnię mieszkań,
małe osiedla – choć kwotowo mniej, to w przeliczeniu
na powierzchnię i tak dostały stosunkowo więcej niż osiedla duże.
Zatwierdzono również
plany remontowe osiedli na
ten rok. Po krótkiej wymianie zdań, ostatecznie zaproponowano, by komisje wypracowały zasady przyjmowania
planów, by w przyszłym roku
odbyło się to prędzej. Znacznie większą dyskusję wzbudził projekt uchwały o dofinansowaniu z ogólnego funduszu remontowego Spółdzielni kosztów naprawy elewacji budynku nr 44 na Osiedlu Stefana Batorego. Ostatecznie, postanowiono prze-

kazać osiedlu – bez konieczności zwrotu 250.500 zł na
ten cel.
Rada podjęła uchwały w
sprawie wykupu gruntów na
Osiedlu Marysieńki (sześć
działek od 7 do 265 m kw.)
oraz na Osiedlu Władysława Jagiełły pod budynkami
24 i 28 a także pod budynkiem 12 na Osiedlu Zygmunta Starego.
Rozpatrzono dwa pisma
od członka Spółdzielni zamieszkałego na Osiedlu Bolesława Chrobrego 39, odpowiedź otrzyma on pisemnie
do domu.
Mówiono też o wnioskach
od mieszkańców z Osiedla
Władysława Jagiełły 28 i
Osiedla Zygmunta Starego
12 w sprawie obniżenia opłat
za wieczyste użytkowanie
gruntu do czasu rozpatrzenia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta ustalającej
nowe wyższe opłaty. Członkowie Rady postanowili rozpatrzyć tę sprawę na kolejnym
posiedzeniu, gdy wpłyną od
zainteresowanych spółdzielców deklaracje zapłaty na
wypadek gdyby decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego była negatywna
dla mieszkańców. (maja)
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Osiedle Stefana Batorego

Wieczyste, śmietniki i monitoring
W budynku, gdzie choćby
jedna osoba ustanowiła prawo własności nie można zastosować uchwały Rady Miasta Poznania o 95-procentowej bonifikacie przy wykupie
gruntów będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym. 11 kwietnia, podczas
części Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej na Osiedlu
Stefana Batorego wiceprezes Elżbieta Schmidt dość
szczegółowo wyjaśniała zasady wykupów gruntu dla
różnych grup mieszkańców.
Wiedzy na ten temat nigdy dość, o czym świadczyły liczne pytania mieszkańców. Wiele osób nie rozumie,
dlaczego niektórzy sąsiedzi
wcześniej wykupili mieszkania, a teraz nie chcą się zgodzić na wykupienie gruntu
z nieznaną wysokością bonifikaty, przez co pozostali
mieszkańcy nieruchomości
również nie mogą tego uczynić. Przekonywanie ich trwa
długo, a nierzadko jest trudne. Być może wszystkich pogodzi ustawa – o ile zostanie
uchwalona przez Sejm – o likwidacji prawa wieczystego
użytkowania.
Administracja osiedla zarządza 68 budynkami, z któ-

rych w ubiegłym roku ubyło
139 mieszkańców. Mieszkania, oczywiście, są zamieszkałe, jednak nikt w nich nie
jest zameldowany. To zresztą
sytuacja znana także na innych osiedlach. W tym roku
w lipcu, najpóźniej w sierpniu planowane jest zakończenie budowy monitoringu na
osiedlu. Rozstawienie kamer
będzie długotrwałym procesem i ich ustawienia będą
w miarę potrzeb modyfikowane. W mieszkaniach sukcesywnie wymieniane będą
też instalacje wodociągowe,
wodomierze. Zwiększona zostanie liczba miejsc parkingowych wewnątrz osiedla.
Podczas dyskusji zapytano, co słychać z budową
ośrodka zdrowia? Kierownik administracji odpowiedział, że budowy ośrodka
zdrowia nigdy nie planowano. Powstanie siedziba administracji osiedla, a w budynku tym będą pomieszczenia,
w których być może znajdzie
się klub seniora, a część pomieszczeń zostanie wynajęta lekarzom na przychodnię.
W prasie ogłoszono przetarg
i właśnie następnego dnia
nastąpi otwarcie ofert. Tak
więc budowa wkrótce powinna się rozpocząć.

Inny z mieszkańców
zwrócił uwagę na fakt podrzucania śmieci przez osoby spoza osiedla. Zaproponował, by wzorem Osiedla
Bolesława Śmiałego zabudować śmietniki. Kierownik
odpowiedział, że w tym roku planuje się zamknięcie i
zadaszenie czterech śmietników, w następnych latach –
w miarę posiadanych środków – kolejnych. Ktoś inny
zapytał się, dlaczego duże
kontenery zastąpiono małymi i niewygodnymi pojemnikami na śmieci. Wyjaśnienie
jest proste – dwa lata temu
Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w tej sprawie
a administracjom pozostało jedynie się podporządkować temu.
Następny mieszkaniec
skarżył się na firmę sprzątającą w zimie śnieg. Okazuje się, że Spółdzielnia
przeprowadziła w tym roku inwentaryzację osiedla i
wie dokładnie, jaka jest powierzchnia jezdni i chodników, na której trzeba uprzątać śnieg. Pozwoli to do
ogłaszanego jesienią przetargu wprowadzić nowe zasady rozliczania, które poprawią sytuację.
Kolejna mieszkanka za-

pytała, kiedy będą wycięte
topole przy budynkach 1,
4 i 7. Teren należy do miasta, ale administracja złożyła już wniosek o ich wycięcie. Można by w tym miejscu posadzić bardziej wartościowe drzewa.
Mieszkaniec budynku
numer 8 zapytał o działania podjęte dla zapobieżenia
kradzieżom wody, występują tam bowiem duże różnice pomiędzy zużyciem wody w budynku a zużyciem
przez lokatorów. Wymieniono tam niedawno piony i założono elektroniczne wodomierze w mieszkaniach oraz
liczniki w pionach. Administracja przeanalizuje ich
wskazania i liczy, że sprawa
się wyjaśni.
Mieszkańcy postanowili
udzielić absolutorium członkom Zarządu PSM. Stosunkiem głosów 30 do 12 opowiedzieli się za zbyciem Bazy Boranta, zaakceptowali
zaproponowany podział nadwyżki budżetowej za ubiegły
rok oraz Regulamin działania Rady Nadzorczej PSM.
Zgłosili dwa wnioski dotyczące umieszczania na stronie internetowej materiałów na Walne Zgromadzenie
PSM. (big)

Osiedle Bolesława Śmiałego

Wykupy gruntów, tuje i ulica jednokierunkowa
Oklaskami mieszkańcy
podsumowali zamknięcie
przez przewodniczącego zebrania części Walnego Zgromadzenia na Osiedlu Bolesława Śmiałego. 13 kwietnia
do szkoły przyszły 143 osoby. Większość doczekała do
końca, do 19.45. Tak krótko zebranie od wielu lat nie
przebiegało.
Porządek obrad był taki sam jak na wszystkich
osiedlach w Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
Sprawozdanie Zarządu, Rady Nadzorczej, kierownika administracji osiedla...
Administracja na Śmiałego zarządza 171 tysiącami
metrów kwadratowych powierzchni mieszkań, w których na koniec minionego

roku zameldowanych było
7708 osób. O 167 mniej niż
rok wcześniej. Lokali użytkowych jest 136, ale z każdym rokiem ich liczba się
zmniejsza, co jest skutkiem
otwierania w okolicy wielkich centów handlowych. Są
i pozytywy – zmalała przestępczość, a bezpieczeństwo
mieszkańców wzrosło w wyniku funkcjonowania monitoringu kamerami. Na osiedlu działa kilka klubów, w
których można miło spędzić
czas i rozwijać swoje zainteresowania.
Dyskusja nad sprawozdaniami była skromna. Jedna z mieszkanek poprosiła,
by przedstawić jej przepływy finansowe PSM. Ponieważ to przeszło 60 milio-

nów złotych oraz setki, jeśli
nie tysiące pozycji, główny
księgowy zaprosił ją do Zarządu, bo na zebraniu nie
jest to możliwe. Wiceprezes
PSM wyjaśniła z kolei, w jaki sposób Spółdzielnia chce
pomagać lokatorom mieszkań o pełnej własności w
wykupie gruntów, by operacja ta przebiegła sprawnie. Otóż tam, gdzie jest
wielu właścicieli, wszyscy
muszą wspólnie wystąpić
do miasta o wykup gruntu
pod budynkiem. Pracownicy PSM przygotowali dokumenty, które wystarczy uzupełnić o znane właścicielom
dane i oddać w Spółdzielni,
która złoży je razem w magistracie. Gdyby choć jeden
z właścicieli nie chciał wy-

stąpić o wykup, urzędnicy z
mocy prawa nie rozpatrzą w
ogóle wniosków innych właścicieli mieszkań w budynku. Kierownik administracji
wyjaśnił wątpliwości co do
kwot osiedlowego funduszu
remontowego.
Ponieważ nikt więcej
nie miał pytań, pod głosowanie poddano wniosek
o udzielenie absolutorium
członkom Zarządu PSM.
Zdecydowana większość
udzieliła poparcia wnioskowi. Następnie głosowano nad uchwałą w sprawie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia
może zaciągnąć od 1 lipca
2011 roku do 30 czerwca
2010 r. Kolejne głosowanie
Dokończenie na stronie 11
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Mieszkanie a rozwód
Często podejmując decyzje o rozwodzie, małżonkowie nie do końca
zdają sobie sprawę, jak
daleko idące będą jego konsekwencje, oprócz
jednej oczywistej, jaką
jest rozwiązanie łączącego strony związku małżeńskiego. Jedną z najistotniejszych konsekwencji rozwodu jest fakt, iż po
rozwiązaniu małżeństwa
ustaje istniejąca do tej pory pomiędzy małżonkami
wspólność majątkowa na
rzecz współwłasności w
częściach ułamkowych.
Co do zasady, wszystkie
rzeczy należące do majątku
wspólnego zostają podzielone pomiędzy małżonków w
częściach równych. Nie dotyczy to jednak praw niepodzielnych, do których należy prawo do spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. To Sąd
w wyniku postępowania o
podział majątku wspólnego
byłych małżonków orzeka,
której ze stron przypadnie
prawo do lokalu. Następnie,
stosownie do art. 13 ust.
1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych, w terminie
jednego roku od dnia ustania małżeństwa byli małżonkowie powinni zawiadomić spółdzielnię, któremu z
nich przypadło spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział
tego prawa.
Nim jednak nastąpi sądowy podział majątku niejednokrotnie byli małżonkowie są zmuszeni z różnych
względów, najczęściej ekonomicznych, nadal mieszkać razem. Dlatego też bardzo często w wyroku orzekającym rozwód Sąd reguluje sposób korzystania ze
wspólnego mieszkania rozwiedzionych małżonków. W
związku z powyższym należy
rozróżnić dwa pojęcia - możliwość korzystania z mieszkania oraz posiadanie prawa
własności (współwłasności)
do mieszkania.

Warto podkreślić, że
rozstrzygnięcie w przedmiocie sposobu korzystania ze
wspólnego mieszkania przez
czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków dotyczy w
zasadzie każdego mieszkania. Zajmowane przez nich,
tzn. mieszkanie znajdujące
się faktycznie w ich dyspozycji niezależnie od posiadanego tytułu prawnego, w szczególności może to być mieszkanie, do którego obojgu
małżonkom lub jednemu z
nich przysługuje tytuł prawny wynikający z prawa własności, spółdzielczego prawa
do lokalu, służebności osobistej, stosunku najmu na podstawie umowy albo decyzji
o przydziale, nie wyłączając
mieszkań funkcyjnych.
Orzeczenie o sposobie
wspólnego korzystania z
mieszkania ma co do zasady
charakter tymczasowy, tzn.
odnosi się jedynie do czasu
wspólnego zamieszkiwania
w nim rozwiedzionych małżonków i polega na rozdzieleniu małżonków przez przydzielenie każdemu z nich
określonej części wspólnego mieszkania do odrębnego korzystania. W miarę
potrzeby Sąd może również
unormować wzajemne stosunki stron na czas wspólnego zamieszkiwania w drodze
wydania odpowiednich zakazów (np. zakaz wprowadzania do wspólnego mieszka-

Karolina Służewska-Woźnicka,
adwokat

nia osób trzecich) lub nakazów. Czasami przydzielenie
każdemu z małżonków poszczególnych części wspólnego mieszkania do odrębnego korzystania nie może objąć wszystkich pomieszczeń,
w szczególności takich jak
kuchnia, łazienka lub piwnica. Wtedy Sąd w sentencji
wyroku rozwodowego szczegółowo określa pomieszczenia przyznane każdemu z
rozwiedzionych małżonków
do odrębnego wyłącznego
korzystania, jak również te
pomieszczenia, które pozostają nadal we wspólnym
używaniu obojga małżonków. Ze względu na prowizoryczny, z natury rzeczy
przejściowy, charakter orzeczenia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania Sąd nie jest związany
obowiązującymi normatywami powierzchni mieszkalnej,
wyznaczonej każdemu z małżonków do tymczasowego
odrębnego korzystania. Należy podkreślić, że przepisy

Barbara Klimczyk, prawnik

wyraźnie wskazują, że przy
podejmowaniu decyzji odnośnie mieszkania, uwzględnia
się przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. W
praktyce sądowniczej z reguły dominuje pogląd, że „większe” prawa do korzystania z
mieszkania ma ten z rodziców (małżonków), któremu
została powierzona piecza
nad dzieckiem.
Z uwagi na bardzo emocjonalne podejście stron do
wszelkich spraw związanych
rozwodem oraz podziałem
majątku, warto przed podjęciem konkretnych działań
w Sądzie zasięgnąć porady
prawnej w tym zakresie.
Karolina Służewska – Woźnicka
adwokat,
Barbara Klimczyk
prawnik

Autorki pracują w Kancelarii
Adwokatów i Radców Prawnych
Celichowski Szyndler i Partnerzy
w Poznaniu, ul. Szkolna 5/15,
www.kancelaria-csp.pl

Kochajmy pieski i… sąsiadów
Miłość do piesków jest
na piątkowskich osiedlach powszechna. Zwierzaków przybywa. Niestety, przybywa również
skarg na ich zachowanie,
a raczej ich właścicieli,
którym trudno pojąć, że
ich czworonożni pupile
bywają bardzo uciążliwi
dla sąsiadów. Mieszkaniec
Osiedla Jana III Sobieskiego, za naszym pośrednictwem, apeluje by miłośnicy
psów zaprzestali zwyczaju
pozostawiania swych podopiecznych pod sklepami
i udawania się na zakupy.
Hordy psiaków przywiązane pod marketami potra-

fią narobić hałasu, brudu a
niekiedy i nastraszyć przechodniów.
Właścicielom jest to obojętne, gdyż w tym czasie oddają się zakupowym przyjemnościom. Nie widzą, nie
słyszą i nie czują. Mieszkańcy sąsiadujących ze sklepami bloków wprost przeciwnie. Muszą znosić liczne
dolegliwości. Próby zainteresowania Straży Miejskiej
niewiele dają. Pozostaje liczyć na dobre serce właścicieli psów, którzy wreszcie
zrozumieją, że łączenie zakupów i wyprowadzania piesków nie jest dobrym rozwiązaniem. Ani dla czworo-

nogów, które straszą przywiązane u wejścia do marketów, ani tym bardziej
dla przechodniów i okolicznych mieszkańców. Zatem
kochajmy psy, ale przede
wszystkim kochajmy sąsiadów. (iw)
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Osiedle Bolesława Śmiałego

Wykupy gruntów, tuje i ulica jednokierunkowa
Dokończenie ze strony 9

dotyczyło podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za
ubiegły rok. Kwoty wypracowane na osiedlach zasilą
fundusze remontowe osiedli, a wypracowane przez
Zarząd PSM i Bazę Boranta – centralny fundusz remontowy Spółdzielni. Stosunkiem głosów 75 do 21
zebrani opowiedzieli się za
zbyciem tzw. Bazy Boranta.

Wcześniej padło pytanie,
dlaczego Zarząd nie wykupił z 95-procentową bonifikatą tych gruntów będących w wieczystym użytkowaniu. Nie wykupił, bo Rada Miasta Poznania uchwaliła możliwość wykupu z
bonifikatą, ale tylko gruntów pod budynkami mieszkalnymi, a nie użytkowymi,
w których prowadzona jest
działalność gospodarcza.

Wyniki wszystkich głosowań na częściach Walnego Zgromadzenia po ich
zakończeniu zostaną podsumowane i wtedy dopiero dowiemy się, czy wszystkie uchwały zostały uchwalone.
Na koniec przewodnicząca komisji wnioskowej
odczytała złożone wnioski.
Pierwszy postulował wykonanie drogi osiedlowej po-

między budynkami 3 a 9,
która obecnie po opadach
deszczu jest nie do przebycia. Drugi dotyczył posadzenia za przystankiem MPK a
przed blokiem 18 tui, które
stanowiłyby zielony ekran
oddzielający od ulicy. Ostatni wnioskował o postawienie znaku ulicy jednokierunkowej koło budynków 18
i 19, co ograniczyłoby ruch
samochodów. (Big)

Osiedle Jana III Sobieskiego, Marysieńki i Baranowo

Dominowały sprawy osiedla
Dlaczego na Osiedlu
Jana III Sobieskiego wykupiono grunty pod dwoma budynkami: 24 i 25
A, B i C – wyjaśniała Elżbieta Schmidt, wiceprezes PSM podczas Walnego Zgromadzenia PSM,
części dla osiedli: Jana III
Sobieskiego, Marysieńki i
Baranowa.
Toczące się postępowanie
zwrotowe powoduje, że miasto do czasu jego zakończenia
nie może sprzedać gruntów.
Część mieszkańców budynków 4, 5 i 26 wyraziła chęć
wykupu działek, na których
postawiono ich bloki. Ponieważ niektóre mieszkania w
budynkach zostały wykupione na własność, Spółdzielnia
zwróciła się do ich właścicieli, by się zadeklarowali co
do wykupu. Nie wszyscy odpowiedzieli, ale z tych, którzy odpowiedzieli, sześciu nie
zgodziło się na przekształcenie, a kilku decyzję uzależniło
od kosztów przekształcenia.
Dopóki wszyscy właściciele
(PSM jest jednym z nich) nie
wystąpią wspólnie o wykup,
miasto nie rozpatrzy w ogóle wniosku o wykup.
Wszystkie najważniejsze
prace: docieplenia, wymiana instalacji i modernizacja
dachów, zostały w spółdzielczych budynkach na Sobieskiego zakończone – referował Eugeniusz Jędrzejczak,
kierownik administracji osiedla. Na 42 budynki, 39 jest
spółdzielczych, a trzy należą do Policji i od pierwsze-

go stycznia zarząd nad nimi
przejął miejski Zarząd Komunalnych Zasobów Mieszkaniowych. Priorytetem w pracach
remontowych na najbliższe
dwa lata będzie malowanie
klatek schodowych, kontynuowana będzie też m.in. wymiana stolarki okiennej.
Aleksander Kozłowski,
sekretarz Rady Nadzorczej
PSM, przy okazji sprawozdania z prac Rady powiedział
o nowym pomyśle na dyżury
członków Rady. Mieszkańcy
mogą zadzwonić do Zarządu
PSM, by umówić się na spotkanie, podając o czym chcieliby porozmawiać. Gdy przyjdą w wyznaczonym dniu (w
pierwszy poniedziałek miesiąca), czekać będzie na nich nie
tylko członek Rady, ale i przygotowane będą na dany temat
materiały, by rozmowa miała
merytoryczny charakter.
Dyskusja nad sprawozdaniami miała właściwie charakter zgłaszania spraw indywidualnych. Jeden z mieszkańców, który na początku lat
90. otrzymał zgodę na zabudowanie części korytarza, zapytał się, czemu przy malowaniu klatki schodowej nie
wymalowano także jego zabudowanej części. Usłyszał,
że takie zabudowy od połowy lat 90. traktowane są jako
pomieszczenia gospodarcze i
malowanie należy do niego.
Inny z mieszkańców był
zaniepokojony tym, że oświetlenie ulic na osiedlu włącza
się wcześniej niż oświetlenie
ulic poza osiedlem, to mar-

notrawstwo – dowodził. Usłyszał, że lampy na osiedlu nie
należą do Spółdzielni i nie
ona ustawia ich załączanie,
jednak zgłosi tę uwagę do
odpowiedniej firmy. Były też
prośby o przyjrzenie się rozliczeniom kosztów ogrzewania budynku 7, dobudowania
dodatkowych wiatrołapów do
wejść do budynków, gdzie roznosiciele zostawialiby swoje
druki, a także zmiany operatora telewizji kablowej.
Mieszkańcy zgłosili dwa
wnioski. Pierwszy był postulatem likwidacji ogrodze-

nia drugiej części parkingu
przy bloku 26 na Sobieskiego. Zgłaszający nie znalazł
na nim miejsca wieczorem, a
poza tym parkingiem dostępnych było kilkanaście miejsc
– wyjaśniał.
Drugi wniosek dotyczył
rozszerzenia monitoringu na
osiedlu. Zdaniem wnioskującego miejsca monitorowane nie powinny być znane
mieszkańcom, bo powoduje to, że tzw. element szuka
i gromadzi się w miejscach
nieobjętych obiektywami kamer. (maja)

FERIELATO2011
PiČtkowskieCentrumKultury
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Prosto z miasta

Inwestycje nieco przesolone

Poznań nie ma ostatnio
dobrej prasy. Jak już coś o
naszym stołecznym grodzie
w mediach centralnych napiszą lub pokażą, to tylko ręce
załamać. Z „poznańskich pyrów” zawsze się naśmiewano,
ale żeby zaraz czynić z naszego miasta wzorzec nietolerancji i pogardy dla obcokrajowców oraz innych nowości, jak
zrobiła to niedawno Magdalena Środa, to już chyba trochę za dużo. Podstawy do
wyciągania takich wniosków
wydają się mocno wątpliwe. Przypadki niewpuszczania ludzi do klubów zdarzają się wszędzie, dziwne morderstwa i bójki kiboli też nie
są czymś szczególnie wyjątkowym. Chociaż więc i mnie
wiele spraw w Poznaniu się
nie podoba, to jednak na czynienie ze stolicy Wielkopolski
„miasta wszelkiego zła” zgody
nie ma i nie będzie. Swoją
drogą, jak takie rzekomo ob-

skuranckie, zamknięte i niemal kołtuńskie miasto, może
być – co potwierdzają każde
kolejne wybory – bastionem
postępowej i pełnej miłości
Platformy Obywatelskiej. No,
właśnie jak?
Potwierdzeniem tych wątpliwości będzie Transatlantyk - festiwal sztuki filmowej
i muzycznej firmowany przez
rodaka Jana AP Kaczmarka. Zdobywca Oskara postanowił promować miasto nad
Wartą i zorganizować światowy przegląd kina i muzyki.
Powodzenia, chociaż festiwali wszelakich sztuk jest organizowanych na świecie tyle,
że kolejny na mało kim zrobi wrażenie. Oczywiście ucieszą się twórcy, władze miasta
i celebryci, którzy będą mogli
zabłysnąć przy laureacie Oscara. Uhonorowanych tym amerykańskim wyróżnieniem mamy chyba jeszcze mniej niż no-

blistów, więc z pewnością warto ich też promować. Transatlantyk będzie jak znalazł i
na środę, i na sobotę.
W poznańskim świecie
medialno-wirtualnym sukces
za sukcesem. Z materią już
gorzej. Co wspólnego z tradycyjną poznańską gospodarnością mają bowiem kolejne
inwestycyjne przypadki, które widać, słychać i czuć. Jak
na przykład to COŚ w Koziegłowach. Na dodatek niedawno wyremontowany peron na
Dworcu Głównym trzeba zburzyć, żeby postawić nowy dworzec. Trochę głupio, no ale kto
mógł przewidzieć, że budowa
dworca jednak wreszcie ruszy. Przecież mówiono o tym
od lat i nic z tego nie wynikało. Wreszcie jednak od gadania przystąpiono do działania. I znowu niedobrze.
Gorzej, że kolejna sztan-

darowa inwestycja miasta,
pod którą kilka razy wbudowywano kamień węgielny,
czyli budowa Term Maltańskich też okazuje się niewypałem. Terminy jej ukończenia
trzeba przesuwać i w dodatku
znaleźć pieniądze na dopłacanie do funkcjonowania tej
placówki. Trochę to dziwne,
gdyż na całym świecie takie
obiekty stawia się, by zarabiały dla inwestorów, u nas
jakby miało być inaczej. Najlepsze jednak jest to, że zamiast basenów z wodami termalno-solankowymi będziemy
mieli kranówę z solą. Rzeczywiście Poznań idzie na majstra – mamy stadion z wymienną trawą oraz baseny z
wodą soloną. Tylko tak dalej,
a nie będziemy musieli nic wydawać na promocję. Poznań
stanie się sławny. Może nawet pobije Wąchock?
WIST

Poznań w czasach królów „piątkowskich”

Trudne wizyty króla Kazimierza
Król Kazimierz IV Jagiellończyk, panujący w latach 1447 – 1492, planowany patron jednego z pierwszych osiedli piątkowskich,
różnie zapisał się w dziejach
Poznania. Jego rządy z jednej strony zapoczątkowały
utrwalenie dynastii Jagiellonów i otworzyły drogę do
renesansowej świetności, ale
też łączyły się z niepokojami,
a przede wszystkim z bardzo
niepewną, co do przyszłego
wyniku, trzynastoletnią wojną z Krzyżakami.
Był w stolicy Wielkopolski często, w latach 1447,
1450, 1452, 1461, 1462, 1465
i 1469. Pierwsza wizyta została przez mieszkańców Poznania nie tylko zapamiętana, ale i popamiętana. Kronikarz Marcin Bielski pod datą
1447 tak opisał ową wizytę:
„Gdy król Kazimierz do Poznania przyjechał, zagorzał się
Poznań, gdzie rzuciła się Litwa, Ruś i Tatarowie i nasi
niektórzy do łupu, o co bitwa
mało nie była z mieszczany,
aż król marszałka swego po-

sławszy, ledwie co zatamował,
jednak Poznań zgorzał mało
nie wszystek”. Dzieła zniszczenia wkrótce dopełnił pożar Garbar 3 sierpnia tegoż
roku, rozpoczęty w dzielnicy
żydowskiej.
Powtórka z ponurej rozrywki nastąpiła w czasie kolejnej wizyty monarchy w
Poznaniu w 1450 roku. Tym
razem wypowiedział się Jan
Długosz: „Mieszkańcy doświadczeniem z roku 1447
nauczeni, wywieźli swoje towary i kosztowności do innych miejsc w Wielkiej Polsce przed przybyciem króla.
Hołota z łupiestwa żyć nawykła, a króla orszak w znacznej części stanowiąca, zapaliła
w kilku miejscach Poznań, ale
mieszkańcy, wolni od ubawy
utraty swych ruchomości, rzucili się z tym większym zapałem do gaszenia i przytłumili pożar”. Dodajmy, że wtedy
właśnie Kazimierz Jagiellończyk pożyczył w Poznaniu od
miejscowej kapituły 200 czerwonych złotych, poręczonych

przez kasztelanów poznańskiego i kaliskiego.
Takie praktyki w owym
czasie były bardzo częste.
Mieszczanie, uważani na ogół
za osoby majętne, a niewielkie mający prawa polityczne, nie byli zbytnio lubiani,
zwłaszcza przez rycerstwo i
szlachtę – a zarazem też ich
służbę. O „tarmoszeniu łyczków” (czyli mieszczan) pisze
nawet Henryk Sienkiewicz
na kartach „Potopu”, opisując wyczyny Kmicicowej
kompanii.
A jednak czasy późniejsze już nie były dla Poznania aż tak uciążliwie. Monarcha też wyprowadził wnioski
z dotychczasowych doświadczeń i jego kolejne wizyty w
Wielkopolsce już nie wiązały
się z podpaleniami i rabunkami. Bywały pożary i epidemie (jak w latach 1454, 1464,
1466 – 1468 i 1480 - 1483),
zdarzały się różne nieszczęścia, ale nie miały związku z
pobytami króla. Odwrotnie –
król, ruszony sumieniem, 27
sierpnia 1447 roku, aby dać

miastu szansę podniesienia
się z doświadczeń pierwszej
wizyty i odbudowania zniszczonych domów, zwolnił Poznań od wszelkich podatków
i opłat oraz udziału w wyprawach wojennych na 14 lat. A
w Poznaniu król bywał często
i załatwiał tu ważne sprawy
polityczne.
Kolejne przywileje, związane z udziałem Wielkopolan w wojnie z Krzyżakami,
nadał już we wrześniu 1454
roku, a w roku 1483 przywilej otrzymali kupcy handlujący suknem.
Czasy Kazimierza Jegiellończyka to również wystawienie nowej Wagi Miejskiej
w 1470 roku, budowa kościoła Bożego Ciała (1465 –
1470) i początek budowy kościoła Franciszkanów (Bernardynów). Można więc powiedzieć, że mimo oględnie
mówiąc, nie najlepszego początku, lata rządów Kazimierza Jagiellończyka zapoczątkowały okres prosperity i rozwoju miasta.
Marek Rezler
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Sygn.akt KM 1306/10 (w koresp. podać sygn.)

Poznań, 2011-03-23

OBWIESZCZENIE
O I LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Zbigniew Głowacki - kancelaria komornicza: Poznań, ul. Ratajczaka 26/3, działając na
podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 2011-04-27 o godz. 10.30
w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto, ul. Młyńska la
w sali nr 143 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA
udziału dłużnika Kędziora Sebastian wynoszącego 1/2 części
oraz udziału dłużnika Kędziora Katarzyna wynoszącego 1/2 części
we własności lokalu mieszkalnego położonego w Poznaniu na os. Bolesława
Chrobrego 25/20 stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego.
Nr księgi wieczystej: PO1P/00247430/0 - Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w
Poznaniu Wydz. V Ksiąg Wieczystych. Lokal usytuowany jest na 2 piętrze 16-piętrowego budynku. Składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z WC oraz balkonu. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 46,80 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie usytuowane w piwnicy.
Cena wywołania udziału dłużnika Kędziora Sebastian
w wys. 1/2 części wynosi:

89.625,00 zł.

Cena wywołania udziału dłużnika Kędziora Katarzyna
w wys. 1/2 części wynosi:

89.625,00 zł.

Suma oszacowania udziału dłużnika Kędziora Sebastian w wys. 1/2 części wynosi: 119.500,00 zł.

Suma oszacowania udziału dłużnika Kędziora Katarzyna w wys. 1/2 części wynosi: 119.500,00 zł.

Zgodnie z dyspozycją art. 926 § 1 kpc toczące się w przedmiotowej sprawie egzekucje do udziałów dłużników w tej samej nieruchomości zostały wcześniej połączone w jedno postępowanie. Licytacja udziałów przeprowadzona zostanie jednocześnie, mając na uwadze cel egzekucji, jak i brak przeszkód natury prawnej i gospodarczej, o ile nie odpadną przyczyny połączenia, wówczas przedmiotem licytacji będzie udział każdego z dłużników osobna.

Cena wywołania całego lokalu (obu udziałów łącznie) :
Suma oszacowania całego lokalu (obu udziałów łącznie):

179.250,00 zł
239.000,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest: złożyć rękojmię (wadium) w wysokości:
23.900,00 zł (11.950,00 zł. - od udziału dłużnika Kędziora Sebastian w 1/2 części oraz
11.950,00 zł. - od udziału dłużnika Kędziora Katarzyna w 1/2 części) najpóźniej na dwa
dni robocze przed terminem licytacji na rachunek bankowy: KOMORNIK SĄDOWY ZBIGNIEW GŁOWACKI w PKO BP SA I/O w Poznaniu nr 18 1020 4027 0000 1002 0290 3607
podając sygn. sprawy KM 1306/10 (tytułem rękojmi) lub w gotówce o godz. 10.15 (przed
wywołaniem licytacji) w sali Sądu Rejonowego, wskazanej jak na wstępie. Rękojmię można
złożyć także w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc).
W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie
II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto, ul. Młyńska la, (akta dołączone do sprawy II Co 6271/10/1/N), w godzinach urzędowania sekretariatu tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 13.00 oraz od 14.00 do 15.30 lub w kancelarii komorniczej.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed wszczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie służebności i prawo dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Zbigniew Głowacki

Rozwijalnia potencjału osobistego

Pomoc innym
Dotarliśmy do kolejnej sfery z koła równowagi – pomoc innym. Jest piękne hasło, które pokazuje tego sens: „Kto przewiezie swoją łodzią innego człowieka na drugi brzeg, sam też dobija do tego brzegu”.
Mogą nasunąć się takie pytania: Czy włączasz się w akcje charytatywne? Czy regularnie oddajesz na cele dobroczynne 10 procent
twoich dochodów? Czy jesteś wolontariuszem jakiejś organizacji? To
są ważne sprawy na rzecz innych, i wielu ludziom one przychodzą
na myśl, kiedy myślą o pomaganiu innym. Jednak pamiętajmy o
małych czynnościach skierowanych do ludzi blisko nas, poprzez
które możemy upiększyć czyjś świat. Dlatego lepiej warto zadać sobie pytania: Czy przygotowałeś kolację swojej partnerce wracającej
późno z pracy? Czy dałaś uznanie swojemu mężowi, kiedy umył
wasz samochód? Czy pozdrowiłeś dzisiaj krótkim „dzień dobry”
sąsiadkę, do której nie odzywałaś się nigdy? Czy powiedziałaś dzisiaj pani w sklepie na osiedlu, że widzisz, jak codziennie ciężko
pracuje i że to doceniasz? Czy uśmiechnęłaś się dzisiaj do pana w
samochodzie stojącego obok na czerwonym świetle?
Najważniejsze, byśmy pomagali z miłości do drugiego człowieka, z dobrej woli – pomoc płynąca z miłości jest darem, a nie
obowiązkiem, koniecznością czy wręcz pracą niewolniczą. Praca
niewolnicza to coś narzuconego z zewnątrz, coś, co wykonuje się
z wyraźną niechęcią, a pomaganie z miłości wynika z wewnętrznej potrzeby zrobienia czegoś dla innych.
Dając, otrzymujemy - jak to mówił św. Franciszek z Asyżu.
Każdy z nas ma coś do dania – uśmiech, dobre słowo. Pomagajmy na miarę swoich możliwości i z uwzględnieniem poziomu rozwoju tej drugiej osoby – pomoc nie polega na wyręczaniu. Zapamiętajmy: „Dając komuś rybę – nakarmisz go na kilka godzin;
dając wędkę – pomożesz mu na całe życie”. Pomoc dostosowujemy do wieku dziecka – należy pomagać mu jedynie w tym, czego samo nie może jeszcze zrobić, w przeciwnym razie wychowamy niesamodzielnego człowieka. Niesienie pomocy jest procesem.
Najpierw wyręczamy dziecko w wykonywaniu różnych czynności,
potem uczymy je wykonywać te czynności samodzielnie, pokazując
jak należy je robić oraz dając mu możliwość samodzielnego ich
przećwiczenia, a na koniec uczymy, jak pomagać innym. Pamiętajmy: pomagając innym – pomagamy sobie.
Warto również jakiś procent swoich dochodów przeznaczać na
pomoc innym – to pozwala samemu przyciągnąć więcej pieniędzy
:) potraktujmy to jednak jako efekt uboczny. Poza tym, należy wybrać miejsce, które nas inspiruje, motywuje, daje coś. Nie dawać
byle komu, byle przyciągnąć pieniądze. Nie o to chodzi – nie róbmy wszystkiego dla pieniędzy, lecz przede wszystkim z serca. Zachęcam do przeczytania mądrości, którymi podzieliłam się na łamach Echa Piątkowa w numerze świątecznym.
Te same zasady powinny funkcjonować w życiu zawodowym.
Mam to szczęście, iż pracuję tam, gdzie pomoc jest naturalnie wpisana w system działań, gdyż są obopólne korzyści. Zachęcam do
przyjrzenia się idei networkingu, działającego na zasadzie wzajemności: dziś ja pomogę Tobie, a w przyszłości Ty być może będziesz mógł pomóc mnie.
I na koniec słowa Zig Ziglara, które przyświecają mojemu życiu: „Możesz mieć w życiu wszystko, czego zapragniesz, pod warunkiem że w odpowiednim stopniu przyczynisz się do tego, że inni również osiągną swoje cele”.
Nina Olszewska
Centrum Rozwoju Potencjału
Osobistego Harmonia,
www.centrumharmonia.pl

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

Tel. 61 822 78 57, 601 56 87 32

Gabinet Weterynaryjny
Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób
psów i kotów,
chirurgia, czipowanie
i wystawianie paszportów
Os. B. Śmiałego, ul. Wachowiaka 10,
tel. 61 825 55 61
Czynny codziennie w godz. 9 – 19
soboty 14 – 17, niedziele 15 - 17

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

10 V 2011 o godz. 18 (wtorek) „Szukałem was...” wieczór poświęcony
wierszom, pismom błogosławionego Jana Pawła II. Prosimy także o własne teksty o Papieżu.
17 V 2011 o godz. 18 (wtorek) Andrzej Haegenbarth – krytyk sztuki
o Marioli Kalickiej i innych poznańskich artystach – notki, noty i fotki.
W drugiej części spotkania – warsztaty literackie, nowe wiersze w Klubie.
(prosimy o egzemplarze ksero).
7 VI 2011 o godz. 18 (wtorek) Christian Medardus Manteuffel – podróżny z Doliny Lenningen. Spotkanie z autorem „Listów do Kamy” i
„Gedichte aus den Scheidenwegen”.
21 VI 2011 o godz. 18 (wtorek) Prezentacja autorów antologii 40-lecia
Klubu Literackiego pt. „Na końcu świata albo języka”. Omówienie – Paweł Kuszczyński.
Spotkania w „Dąbrówce” lub w sali nr 40 Zarządu PSM, Os. Bolesława
Chrobrego 117. Prowadzi Jerzy Grupiński.
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Hasło krzyżówki z numeru 4 brzmiało: „Wiosna za
oknami”. Nagrodę książkową
otrzymuje Małgorzata Kowalska z Osiedla Jana III
Sobieskiego 26.
Książkę można odebrać
w redakcji (pok. 81) w poniedziałki w godz. 16.30-17. Rozwiązanie dzisiejszej krzyżówki, wystarczy hasło, prosimy
przesyłać na adres redakcji
„Echa Piątkowa”: 60-681 Poznań, Os. B. Chrobrego 117.

HUMORKI

- Panie prezesie, przyszła
wiosna!
- Nie mam teraz czasu,
niech przyjdzie za tydzień, a
najlepiej niech się wcześniej
umówi.
***
- Miesiąc temu jadłem w
waszej restauracji znakomitą pieczeń wołową. Poproszę
taką samą.
- Chwileczkę, zapytam kucharza, czy coś jeszcze zostało.
Krzyżówka nr 5

1

1

2

3

6

7

8

4

5

UDERZENIE

7

3

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). Z wuchtą pomysłów i wiosennym słonyszkiem
bierz się do porzundków wew domu. Trochę chapania przy tym będzie,
ale zaś potem famuła kalafy z podziwu roztworzy.
BYK (21.04 - 21.05). Niespodzianie skapnie ci fest propozycja nowej roboty. Bez żodnego stalowania się i marudzenia zabieraj się do chapania.
Jak się przyłożysz, to kabza będzie pełna.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Po reformach wew robocie przyjdzie chapać za dwóch abo i trzech. Ale zaś siedź cicho, jakoś te wymysły przepynkosz, a potem wnet będą kolejne zmiany.
RAK (22.06 - 22.07). Przedświąteczne dni to dobry czas na porzundki
wew chałupie. Trochę się klunkrów i inszych zbyrów uzbierało, więc trza
je wyćpnąć na gemyle, a famułę poustawiać jak należy.
LEW (23.07 - 22.08). Z nygusowania przed telewizorem i lofrowania po
kumplach niewiele dobrego wyniknie. Lepiej zaś z większym szwungiem
zabrać się do roboty, a bejmy same skapną.
PANNA (23.08 - 22.09). Dość już tego nygusowania, wystawiania kalafy bez okno abo glapienia się wew telewizję. Jesteś szportowny szczun i
masz fifa do roboty, więc se poradzisz.

WAGA (23.09 - 22.10). Chociaż na wiosnę daj se trochę luzu i zamiast
borchać się na kumpli oraz cięgiem szporać, lajsnij se w markcie nowy
dyrdon abo pojedź brechtać się w ciepłych morzach.
SKORPION (23.10 - 22.11). Nie warto brendzić na cołką famułę, że gzuby i kejter wciąż szuszwolą po całych dniach. Na święta nie ma się co stalować i robić poruty.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Przestań brynczeć na szczunów i kumpli.
Wiosenny wspólny wygib będzie cołkiem fest. Ino uważajcie, byle nie zrobić jakiej poruty i zdrowia nie przenorać.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Z blubraniem wew robocie i borchaniem
na szefów dej se już spokój. Jesteś szportowny szczun i masz sporo fifnych pomysłów. Jak się przyłożysz, to bejmy uzorgujesz.
WODNIK (21.01 - 20.02). Ledwo co wiosna nadeszła, a tobie zaraz do
łba głupie chociaż cołkiem przyjemne myśli przychodzą. Ale lepiej daj se
spokój i żodnych brewerii z wiarą nie wyczyniaj. Po zimowym harowaniu
przed tobą parę dni świątecznej laby i słodkiego nygusowania. Ale zaś
uważej na blondki.
RYBY (21.02 - 20.03). Wygib ze starą eką do ciepłych krajów będzie
fest. Możecie się bachać i nygusować na słonyszku do woli. Ino bacz byś
na tych balangach za wiela zdrowia i bejmów nie przenorał.

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

7 marca w Osiedlowym Klubie „Korona” na Śmiałego wystąpił kabaret „Pod Spodem”. Z okazji tradycyjnego
Podkoziołka kończącego karnawał odbył się bal przebierańców, podczas którego zorganizowano konkurs na najbardziej oryginalny strój.

6 i 13 kwietnia odbyły się warsztaty dla osób po 50
roku życia. 15 kwietnia klubowicze wybrali się na jednodniową wycieczkę do Berlina, gdzie zakupy połączono ze
zwiedzaniem. 18 kwietnia członkowie klubu spotkali się na
„wielkanocnym jajeczku”. (luk)

Zimowe wspomnienie

Na przełomie stycznia i lutego w
świetlicach na Osiedlach Władysława
Jagiełły i Zygmunta Starego zorganizowano półkolonie dla dzieci z Poznań-

skiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Odbyły się przy współudziale Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej i Uczniowskiego Klubu Sportowego „Chrobry”.

Tajemnice zdrowia
i urody
Doroczne Targi Zdrowia i Urody odbędą się od 20 do
22 maja w Piątkowskim Centrum Kultury Dąbrówka na
Osiedlu Bolesława Chrobrego. Ci, którzy bywali, wiedzą,
że warto na imprezę przyjść.
Będą bezpłatne badania ciśnienia, krwi, cukru. Osoby
zdrowe będą miały okazję do honorowego oddania krwi.
Będą też pokazy makijażu, stoiska z kosmetykami, zdrową żywnością. No i wykłady, które gromadzą wiele zainteresowanych osób. (hpl)

W zajęciach uczestniczyło po 30
dzieci w każdym turnusie. Zajęcia były
atrakcyjne i cieszyły się powodzeniem
Na gry i zabawy świetlicowe pozostawało niewiele czasu, gdyż codziennie
dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowo-rekreacyjnych w różnych placówkach kulturalno-sportowych, m.in. w
NIKU, na pływalni, w kinie, uczestniczyły w warsztatach tanecznych (nauka tańców latynoamerykańskich),
pojechały na wycieczkę do Parowozowni w Wolsztynie. Podczas pobytu
dzieci otrzymywały słodki poczęstunek i napoje.
Oferta programowa była możliwa
do zrealizowania dzięki środkom finansowym Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej – Administracji Os.
Wł. Jagiełły i Z. Starego oraz pozyskanym przez Klub w ramach dotacji na wsparcie zadań dla organizacji
pozarządowych, z Urzędu Miasta Poznania oraz niewielkim wpłatom rodziców. (KK)
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Z Marzanną do... składu makulatury
dowisko Odpadów Komunalnych i spotkanie z Felkiem
Flaszką. Każdego dnia dzieci dowiadują się o możliwościach ekologicznych działań,
jakich podejmują się dorośli,
i jakich mogą podjąć się dzieci dla ochrony środowiska.
Poznają konsekwencje zmian
klimatu. Poprzez zabawy badawcze i eksperymenty przeprowadzane nie tylko w sali
przedszkolnej poznają zasady
oszczędzania wody, dbania o
środowisko.
Tekst i foto: Marzena
Achtenberg

Ekologiczny Pierwszy
Dzień Wiosny – takie hasło
przyświecało tegorocznym
obchodom Dnia Wiosny w
Przedszkolu nr174 „Królewny
Śnieżki”. W tym dniu dzieci
przyszły do przedszkola ubrane na zielono.
Zaśpiewały Marzannie
piosenkę na pożegnanie. W
tym roku zrobiły ją z makulatury. Barwnym pochodem
poprzez osiedlowy park przemaszerowały do punktu skupu. Tam Marzanna zagościła na dobre wraz z gazetami i papierem, który dzieci

dzielnie w przedszkolu segregują. W powrotnej drodze,
w przedszkolnym ogródku,
wśród jeszcze wolno rozwijających się krokusów czekała
panienka Wiosenka.
Zabrały ją do sali, by bawiła się i cieszyła razem z
nimi. Odbyły się też zabawy
badawcze pt. „W odcieniach
zieleni”.
Pani Marzena zaproponowała ekologiczny Festiwal
Energii Odnawialnej. Były już
Dzień Słońca, Dzień Wody,
Dzień Lasu i Dzień Wiatru.
Była też wycieczka na Skła-
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ZA PÓŁ CENY
Ahmed Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,
tel. (61) 822-35-05
Ahmed Przeźmierowo 1 obok Intermotelu,
tel. (61) 816-10-63, 500-700-748

