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Cyfrowa Telewizja Kablowa

W Zespole Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi na Os. Jana III Sobieskiego 11 kwietnia zorganizowano Dzień Ekologii. Uczniowie przystąpili do III Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Drugie Życie Elektrośmieci”, prowadząc wśród mieszkańców Piątkowa zbiórkę
elektrośmieci. W ubiegłym roku zespół szkolny zdobył tytuł Grand Prix, a stałymi partnerami wspierającymi działania dzieciaków są piątkowscy strażnicy.

NIERUCHOMOŚCI
W
WIELKOPOLSCE

DOMY
MIESZKANIA
DZIAŁKI
ZAKUP
– SPRZEDAŻ –
WYNAJEM
www.konwiktor.pl

664 843 843
ul Grota – Roweckiego 8
61-695 Poznań
WYTNIJ - ZACHOWAJ

Nie musisz stać w kolejce do biura obsługi.
Zamów usługę telefonicznie.

Telewizja HD

Telewizja

Internet

Telefon

Pakiety uslug

www.psm.poznan.pl
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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)

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.

PRZEPROWADZKI – TRANSPORT
PANDERA - FIRMA USàUGOWO- TRANSPORTOWA

*peána usáuga zaáadunku i wyáadunku
*zabezpieczenie áadunku na samochodzie
*moĪliwoĞü dostarczenia kartonów
*zamówienia wyceniane bezpáatnie u klienta ( PoznaĔ i okolice )
*przewóz mebli antycznych oraz pianin
*transport samochodami dostawczymi z windą zaáadowczą
*likwidacje przedmiotów gabarytowych z mieszkaĔ
PROMOCJE W POZNANIU I OKOLICACH -zadzwoĔ i sprawdĨ osobiĞcie !

Domowe urządzenia
do oczyszczania wody

500-310-977 lub 511-801-827, e- mail : pandera_transport@interia.pl

z chemii, bakterii, wirusów, lambli.

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

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

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

• 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

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.

zatrudni
Osoby z orzeczeniem
o niepełnosprawności
lub grupą inwalidzką
na stanowisko:

BISTRO
ALLADYN

Urząd Pocztowy, Os. Bolesława Śmiałego 104

Przyjmują lekarze z wieloletnią praktyką

ul Naramowicka 244
tel. 605 678 885

Tanie OC i AC
Anna Janicka

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

Ubezpieczenia samochodów i mieszkań,

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

- Organizujemy imprezy
okolicznościowe
Wolne terminy
KOMUNIA 2011

Tel. 696 635 573, 509 612 807

MASZ KIJKI?
MASZ ZDROWIE!
NORDIC WALKING

Tel. kontaktowy:

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
I CZWARTEK
O GODZ. 18
ORAZ SOBOTA GODZ. 10
ZBIÓRKA OS. BATOREGO
PRZY ALDI

660 567 123
660 567 183

INFO 663 213 144

Pracownik personelu
sprzątającego

I ZAJĘCIA GRATIS

4

ECHO 6/191 (XIV)

Rozmowa z nowym komendantem Policji

Lepiej zapobiegać niż „leczyć”
Z początkiem marca w
Komisariacie Policji Poznań Północ na Osiedlu
Jana III Sobieskiego nastał nowy komendant. Jest
nim Robert Łuczak, który
na Piątkowo przyszedł z
Wydziału DochodzeniowoŚledczego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
- Komisariat – rozpoczyna
rozmowę komendant Łuczak
– jest jak lekarz pierwszego
kontaktu. Tu mieszkańcy mają prawo przyjść przez całą
dobę i będą przyjęci. Większość zgłoszeń załatwiana jest
przez policjantów komisariatu. Lednak sprawy wymagają
zaangażowania większych sił,
wówczas do ich rozwiązania
włączane są inne wydziały.
Komisariat swoim zasięgiem
obejmuje obszar, w którym
przebywa przeszło 180 tysięcy osób: Winogrady, Piątkowo, Umultowo, Naramowice
i Radojewo.
Czy Piątkowo jest bezpieczną dzielnicą?
- Trzeba rozgraniczyć bezpieczeństwo od poczucia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo
to fakty, a na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców
wpływ ma wiele służb i instytucji. Ich współdziałanie może znacząco poprawić poczucie bezpieczeństwa. To nie tylko Policja, ale wszyscy powinni współdziałać: szkoły, przedszkola, spółdzielnia mieszkaniowa, samorządy i Straż
Miejska. Tylko to daje znaczące rezultaty. Współtworzyłem
kiedyś projekt „Bezpieczne
miasto – pomoc sąsiedzka”
na Jeżycach. Były obiecujące
rezultaty, ale – jak wszystko
stworzone przez ludzi – wygasło. A szkoda. Nie sposób
na każdym rogu ulicy postawić policjanta, zresztą przestępcy ich widzą i mogą poczekać aż przejdą dalej. Ale
już mieszkańców obserwujących z okna ruch na ulicy
nie widzą. Muszą oni jednak
chcieć się wyczulić na nietypowe zdarzenia. Na Piątkowie
nie ma zgłoszeń o zaczepianiu na ulicy, wyrywaniu torebek. W ciągu czterech miesięcy roku, na terenie działania całego Komisariatu odnotowaliśmy 10 rozbojów i
wymuszeń rozbójniczych, z
czego 7 zostało wykrytych.
Były 3 bójki, sprawca jed-

nej został wykryty, w dwóch
przypadkach zainteresowani
nie chcieli zeznawać. Były 3
uszkodzenia ciała, wszystkie
wykryte. Na 15 kradzieży 3
zdarzyły się na stacjach benzynowych, 3 w wynajmowanych mieszkaniach, 5 w sklepie, w tym jedno wykryte, 2
kradzieże wózków i kradzież
dokumentów z samochodu.
Miejsca zdarzeń pokazują, że
nasze bezpieczeństwo niekoniecznie wynika z oczekiwanej obecności umundurowanego policjanta. Zobaczmy,
ile zależy od nas samych i co
możemy zmienić tam, gdzie
nie ma możliwości stałej obecności funkcjonariusza. Nie
postawimy posterunku na
stacji paliw, w mieszkaniach
czy w sklepach. W porównaniu ze śródmieściem jest tu
naprawdę bezpiecznie.
Są miejsca, gdzie młodzież wieczorami hałasuje i
wielu osobom to przeszkadza.
Jednak, gdy temu się przyjrzeć, lepiej że młodzi ludzie
rozmawiają na ławeczkach
pod lampą niż by gromadzili
się na klatkach schodowych,
w krzakach czy piwnicach. W
większości przypadków głośne zachowanie wynika z radości życia, a nie chęci dokuczenia innym.
Gdy mowa o bezpieczeństwie, mamy też własne rozpoznanie, współdziałamy z innymi komisariatami. Chętnie

spotykam się z radami osiedli. Zaczynają od roszczeń, a
kończy się na pomysłach. To
fajna praca, bo można rozwiązywać wiele różnorakich problemów. Lubię to. Od listopada ubiegłego roku jestem też
sądowym kuratorem społecznym, podopiecznych mam z
terenu Murowanej Gośliny.
Na zebraniach osiedlowych mieszkańcy mówią
jednak, by zwiększyć liczbę patroli, bo chcieliby policjantów widzieć...
- Miasto podzielone jest
komisariatami, a jest ich 7
w Poznaniu i 14 wokół miasta. Każdy z nich zajmuje się
swoim terenem. Warto, by
mieszkańcy odróżniali służbę patrolową od obchodowej.
Patrolowa to Straż Miejska i
policjanci Wydziału Zabezpieczenia Miasta Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, jak
również Oddziałów Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Ale już dzielnicowy pełni służbę w większości obchodową. Musi iść
w konkretne miejsca w konkretnych celach. Utrzymuje
kontakt z podopiecznymi z
rodzin, w których dzieje się
źle, wykonuje wywiady dla
sądów, prokuratur, komorników, kuratorów sądowych,
urzędów skarbowych i innych
jednostek policji, odwiedza
miejsca, w których mogą być
osoby poszukiwane. Dopiero

pozostały czas wykorzystuje
na patrolowanie rejonów zagrożonych. Dostrzegając potrzebę patrolowania takich
miejsc, podejmowania szybciej interwencji w odległych
rejonach, Komendant Miejski Policji w Poznaniu podjął
decyzję o zwiększeniu liczby
etatów w komisariatach: Poznań Nowe Miasto i Poznań
Północ, nie bez powodu zwanych sypialniami.
Jaką koncepcję pracy pan przedstawił biorąc
udział w konkursie na to
stanowisko?
- Szansą dla tej jednostki
dla poprawienia jej efektywności jest rozwinięcie współpracy z placówkami oświatowymi w zakresie profilaktyki
i ustalania nieletnich sprawców czynów karalnych. Dlaczego na to położyłem nacisk?
Bo tutaj nie ma wielu firm,
przede wszystkim mieszkają
ludzie. Młodych ludzi przed
zejściem na złą drogę może
uratować prpfilaktyka Chciałbym także lepiej ukierunkować potencjał swoich pracowników. Rezultaty mieszkańcy
ocenią sami.
Porozmawiajmy o przemocy w rodzinie. Często
ofiary przemocy uważają,
że ich zgłoszenie nie spotkało się z odpowiednią reakcją policjantów. Co mają
wtedy robić?
- Gdy dowiadujemy się
o takim przypadku, rozpoczynamy od podstawowych
procedur: rozmowy, pouczenia, czasami trzeba wskazać
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, czasami terenową komisję przeciwdziałania alkoholizmowi. Po interwencjach
Policji, czasami po pierwszej,
czasami po drugiej zakłada się tzw. niebieską kartę,
gdzie zawarte są informacje
o danej rodzinie. Na podstawie rozpoznanego problemu
można skierować te osoby
do wymienionych wcześniej
instytucji.
Żeby mówić o fizycznym i
moralnym znęcaniu się, zwykle upływa trochę czasu, który można wykorzystać na złagodzenie pewnych sytuacji.
Często ludzie niezaradni życiowo pytają wokół, kto może im pomóc, a w tym czasie
pozwalają na eskalację przemocy. (big)
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Wirtualny komisariat w komisariacie
Niedawno w poczekalni piątkowskiego Komisariatu Policji Poznań Północ pojawiło się
nowe urządzenie. Infomat „Wirtualny komisariat” nazywany jest przez niektórych bankomatem. Nie wypłaca jednak pieniędzy, a uzyskać
można w nim najważniejsze dla odwiedzających informacje na temat procedur obowiązujących przy załatwianiu rozmaitych spraw.
W tej chwili są już najpotrzebniejsze informacje, między innymi na tematy: ruchu drogowego, wydawania pozwoleń na broń, zgłaszania przestępstw, jest też spis ważnych telefonów. Urządzenie podłączone jest do strony
internetowej Policji z aktualnymi informacjami, w trakcie uruchamiania jest funkcja poczty elektronicznej.
„Bankomat” będzie rozbudowywany o moduły, którymi ludzie będą najbardziej zainteresowani. Od służby dyżurnej dowiedziano się, że
odwiedzający „Wirtualny komisariat” szukają
informacji na temat wydawanych zaświadczeń.
Takie treści będą więc przygotowane.

W zdrowym ciele...

W Szkole Podstawowej
nr 34 w tym roku realizowany był projekt edukacyjny „w zdrowym ciele zdrowy
duch”. Mówiono o zdrowej
żywności, o zdrowym trybie
życia i o ochronie środowiska, uczniowie zbierali zakrętki od butelek i karmę
dla zwierząt. A na zdjęciu
fragment występu dziewcząt
klas I i II w tańcu, który jest
rewelacyjnym sposobem na
wspaniałą sylwetkę.
Maria Zielińska

Z notatnika miejskiego strażnika
♦

Zima uszkodziła drewno w
zabawce

♦ Piątkowscy strażnicy
miejscy udzielili asysty rachmistrzom spisowym przy spisaniu
osób bezdomnych koczujących na Piątkowie
i Winogradach.
♦ 31 marca wpłynęło telefoniczne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w postaci dewastacji mienia znacznej wartości. 26 marca
w godzinach wieczornych na parkingu przy
bloku 13 A na Osiedlu
Bolesława Chrobrego
zniszczono anteny samochodowe. Strażnicy
skontaktowali się bezzwłocznie z pracownikami monitoringu firmy „Cerber” dla zabezpieczenia nagrania
z kamer monitoringu,
dokumentujących zdarzenie. 2 kwietnia uzyskano nagranie na płycie DVD i tego samego dnia przekazano je

♦

♦

♦

Komisariatowi Policji
– Północ.
Wydział
Gospodarki
Nieruchomościami powiadomiono o kradzieży części opłotowania
przy niedokończonym
budynku ZOZ na Osiedlu Bolesława Śmiałego. Poproszono o zabezpieczenie uszkodzonego
zamurowanego
wejścia do budynku.
W kwietniu służby dyżurne Straży Miejskiej
na Piątkowie przyjęły 469 zgłoszeń. Większość dotyczyła nieprawidłowego parkowania
samochodów
((235),
spraw porządkowych
(62), zakłócania porządku i spoczynku
nocnego (38) oraz spożywania alkoholu w
miejscu
publicznym
(33).
W kwietniu ujawniono
9 przypadków prowadzenia handlu okrężnego bez posiadania stosownego
zezwolenia.
Wystawiono 4 mandaty karne, w pięciu
przypadkach pouczono
sprzedawców.
Strażnicy
zlustrowali 15 miejsc znanych z
bytowania bądź grupowania się bezdomnych.
Przeprowadzili 7 rozmów prewencyjnych,

♦

♦

♦

♦

ujawnili jedną osobę
nietrzeźwą, co skutkowało
umieszczeniem
jej w Izbie Wytrzeźwień.
1
kwietnia
patrol
otrzymał wezwanie do
bezdomnego
leżącego w klatce schodowej
na Osiedlu Bolesława
Chrobrego 27. Mężczyzna był trzeźwy i poinformował o silnych bólach brzucha. Wezwano pogotowie ratunkowe, którego lekarz zaaplikował środek przeciwbólowy. Mężczyznę
przewieziono do ośrodka dla bezdomnych.
Zaktualizowano
mapę miejsc szczególnego nadzoru i przekazano Policji informację o przypadkach zakłócania porządku publicznego w Żurawińcu. Można się tam będzie spodziewać patroli, które zwracać będą
uwagę na osoby strzelające z broni pneumatycznej.
Znalezione tablice rejestracyjne strażnicy
miejscy przekazali do
Wydziału Komunikacji.
Funkcjonariusz realizujący zadania „Naszego Strażnika” skontrolował place zabaw

na piątkowskich osiedlach. Informacje o
uchybieniach przekazano bezzwłocznie do administracji osiedli, by
dokonały napraw nim
zdarzy się wypadek.
♦ Na prośbę dyrektora
Szkoły Podstawowej nr
17 zwiększono liczbę
kontroli terenu nowo
wybudowanego orlika.
Od 23 kwietnia ani zakłócania porządku, ani
dewastacji mienia nie
stwierdzono.
♦ Skontrolowano wszystkie placówki oświatowe, czy dokonały deratyzacji i jak zabezpieczyły trucizny przed
dostępem dzieci.
♦ Zrobiło się cieplej,
więc więcej osób urządza sobie spoczynek
na zielonej trawie. 18
kwietnia patrol otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie leżącym przy
piaskownicy na Osiedlu Jana III Sobieskiego 10-12. Wezwał pogotowie ratunkowe, mężczyzna okazał się zdrowy, więc odwieziono
go do domu. 20 kwietnia również nietrzeźwy
spał na trawniku koło
banku PKO na Śmiałego. Przewieziono go
do Izby Wytrzeźwień.
(rafa)
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Open zakończyła halową ligę
grupy. O pierwszym miejscu zadecydował ostatni
rozegrany mecz pomiędzy
zespołami Track Attack i
RO Podolany, w którym
zwyciężył zespół z Podolan
2:5. Zdobywając w sumie
76 punktów i 178 bramek
oraz tytuł najlepszego zespołu grupy Open Piątkowskiej Halowej Ligi i okazały Puchar Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
Trzecie miejsce zajął Track
Attack mając 70 punktów,

straconymi. Po ostatnim
meczu nastąpiło podsumowanie rozgrywek oraz wręczanie przez instruktorów
i kierownika Sekcji Sportu
i Rekreacji PSM pucharów,
nagród rzeczowych dla najlepszych zespołów. Najlepszemu strzelcowi 82 bramek
– Krzysztofowi Kąsowskiemu z zespołu Friends wręczono statuetkę pamiątkową koszulkę sportową. Z zadowoleniem należy stwierdzić, że na Piątkowie ama-

AC STUDIO

Ostatnimi piłkarzami,
którzy zakończyli rozgrywki Piątkowskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej,
edycji 2010/2011, były
zespoły grupy Open. W
tej prestiżowej i najliczniejszej grupie, w której
grało 30 zespołów, emocji i niespodzianek nie
brakowało.
Od pierwszych rozgry-

wanych meczy o tytuł mistrzowski zawzięcie walczyło pięć drużyn: RO Podolany, Czerwone Diabły,
Track Attack, Blue White
oraz zwycięzca dwóch poprzednich edycji – zespół
AC Studio, który ukończył
rozgrywki mając 74 punkty, 202 strzelone bramki,
66 straconych. To gwarantowało tytuł wicemistrza

RO PODOLANY

Najlepszy strzelec - Krzysztof Kąsowski

TRACK ATTACK

159 strzelonych bramek i
straconych 59.
Na czwartej pozycji uplasowały się Czerwone Diabły, 64 punkty, 163 bramki strzelone, straconych 80.
Piąte miejsce zdobył Blue
White z 64 punktami, 174
strzelonymi bramkami i 97

torskie rozgrywki piłki nożnej, halowej i na boiskach
otwartych, organizowane
przez Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową stają się
coraz bardziej popularne,
nie tylko wśród młodych
mieszkańców osiedli.
Edward Juskowiak
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I Piątkowska Majówka Country
Country na Piątkowie to przyjaźń, dobra zabawa i wzajemna życzliwość mieszkańców Piątkowa.
Administracje i Rady Osiedli Bolesława Śmiałego i Stefana Batorego zapraszają na wspólną zabawę w dniu 28
maja 2011 roku od godziny 14:00 do 21:00 na terenie boiska Gimnazjum nr 12 na Osiedlu Stefana Batorego 101
w Poznaniu.
Wystąpią: Alicja Boncol & Koalicja
Urszula Chojan & Country Show Band
Lonstar & Lonstar Band
Strefa Country
Dla dzieci: zabawy i konkursy z nagrodami.
Dla doroslych: konkursy, dobra zabawa przy dobrej muzyce.
Dla wszystkich: jadło, napitek, słodycze i inne cuda w
licznych kramach.
Program imprezy:
Od godziny 8:00 do godziny 13:00 rozgrywany będzie IX
Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych i Gimnazjum zakończony uroczystą dekoracją zwycięzkich drużyn.
14:00 – Rozpoczecie majówki – kilka słów na temat: Co
to jest to country?
14:15 – Występ Urszuli Chojan & Coutry Show Band,
oraz rozpoczęcie wspólnej zabawy, bez granic
wiekowych – konkursy poszukiwaczy złota i banknotów, oraz inne rywalizacje.
15:15 – Strefa Country – pokaz i nauka kroków tańca liniowego.
16:00 – Występ Alicja Boncol & Koalicja
17:20 – Przypomnienie kroków tańca liniowego i konkurs
z nagrodami dla dzieci i dorosłych.
17:50 – Występ Urszuli Chojan & Country Show
Bond
18:35 – Wręczenie nagród zwycięzcom konkursów
18:45 – Występ - Lonstar & Lonstar Band
20:15 – Wspólna zabawa przy muzyce country.
O zmroku – Zakończenie majówki.
Prowadzenie imprezy: Urszula Chojan i Krzysztof
Gąszewski

WYŚMIENITA ATMOSFERA I DOBRA ZABAWA GWARANTOWANA !

STREETBALL
XII OTWARTE MISTRZOSTWA PI¥TKOWA

28.05.2011

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 5

Os.W³adys³awa £okietka

Zapisy: do 25.05.2011
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 5
Wpisowe od dru¿yny
kat. A,B,C,D - 20 z³; kat.,,open'' - 50 z³
A - ch³.do lat 16; B - dziewcz.do lat 16; C - ch³.do lat 19; D - dziewcz.do lat 19
za I,II,III miejsce w kat. - nagrody,medale,dyplomy

konkurs rzutów ,,za trzy”

www.zso5.pl
ORGANIZOTORZY

:

POZNAÑSKA SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA ORAZ ZSO NR 5
BIURO PODRÓ¯Y

MEDIA I SPONSORZY:

Bistro ''Pauza''
INFORMACJA: TEL. 0 502 380 888

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Piątkowska Liga Halowej Piłki Nożnej
Tabela po meczach rozegranych 8 maja 2011 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

GRUPA OPEN - 1
Nazwa drużyny
li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
UKS BATORY
2
6
14
2
12
STARE MIASTO
2
6
10
4
6
RO PODOLANY
1
3
5
0
5
FC WUNDERBAUM
1
3
4
1
3
PI - KO TEAM
1
3
3
1
2
GREEN SQUAD
2
3
4
4
0
FC HANDLOWCY
2
3
3
7
-4
JAK WYGRAMY TO FUKSEM
1
0
2
3
-1
NDW POZNAŃ
1
0
2
3
-1
AKS BALBINA
1
0
1
3
-2
BORANTA
1
0
1
4
-3
NISZCZYCIELE BARÓW
1
0
0
5
-5
BRENDBY POZNAŃ
2
0
0
12 -12
HETMANIA POZNAŃ
0
0
0
0
0
WIARA LECHA I
0
0
0
0
0
GRUPA OPEN - 2
BRYGADA POŚCIGOWA
2
6
6
2
4
WIARA LECHA II
1
3
5
3
2
FALCON
1
3
4
2
2
TRACK ATTACK
1
3
3
1
2
AE CARPE DIEM
1
3
3
1
2
BLUE DEVILS
2
3
6
5
1
RIKITIKITAKI
2
3
6
6
0
CZERWONE DIABŁY
1
0
2
3
-1
FRIENDS
1
0
3
5
-2
FC KRÓLEWSCY
1
0
1
3
-2
HOP DAVAY
1
0
1
3
-2
NANKATSU
1
0
2
5
-3
OKP BALON
1
0
0
3
-3
AC STUDIO
0
0
0
0
0

15 FC LADS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

FC NOWA WIEŚ
TG SOKÓŁ 89 POZNAŃ
UKS 12 BATORY I
DA VINCI
AKADEMIA FUTSALU 96
UKS 12 BATORY II
RAIDERS
RO PODOLANY I
UKS 12 BATORY VI
UKS 12 BATORY V
UKS 12 BATORY IV
RO PODOLANY II
SALOS POZNAŃ
UKS 12 BATORY III

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

AC MATERACE
MŁODE WILKI
SUPERNATURAL
SMECZ OPEN
TG SOKÓŁ 89 POZNAŃ
RO PODOLANY
UDAROWE WIERTARKI
NO TO FRUGO
KS WIESZAKI
MIDAS POZNAŃ
NIEZWYCIĘŻONE REKINY
25
LOS GALACTICOS

0
0
GRUPA B
2
6
2
3
1
3
1
3
1
3
1
3
2
3
1
0
1
0
1
0
2
0
1
0
1
0
1
-1
GRUPA C
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0

0

0

0

19
22
10
4
3
2
6
1
0
0
6
1
1
0

3
5
1
0
0
1
10
2
3
4
14
10
17
5

16
17
9
4
3
1
-4
-1
-3
-4
-8
-9
-16
-5

15
10
7
3
3
2
11
3
2
2
1
2
1

3
3
1
2
2
1
17
10
3
3
2
8
7

12
7
6
1
1
1
-6
-7
-1
-1
-1
-6
-6

1wo
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KALENDARIUM PSM
1 czerwca - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN
PSM
2 czerwca - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN
PSM
6 czerwca - dyżur członków Rady Nadzorczej PSM
14 czerwca - Komisja Rewizyjna RN PSM
30 czerwca - zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM

Z prac Rady Nadzorczej PSM

W dwa miesiące mniej o 167 osób

Podczas
kwietniowego posiedzenia Rady
Nadzorczej Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej 18 członków niepłacących czynszu wykreślono z tego powodu z
listy członków, 9 innych,
którzy zwrócili dług w
całości, zostało przywróconych w prawach członka.
Następnie członkowie
Rady wysłuchali informacji na temat wyników ekonomicznych Spółdzielni za
dwa miesiące tego roku.
Były one pozytywne. W gospodarce zasobami mieszkaniowymi wyniki były dodatnie, z wyjątkiem Osiedla Marysieńki, które obciążono kosztami regulacji gruntowych. Wystąpił
także niedobór w rozlicze-

niach zimnej wody na osiedlach: Bolesława Śmiałego
i Władysława Łokietka. Na
osiedlach nadal występuje
spadek liczby zameldowanych osób. Pomiędzy końcem grudnia a 28 lutego
liczba mieszkańców osiedli
spadła o 167 osób.
Rada podjęła uchwałę
o korekcie opłat za użytkowanie lokali w budynku 35
na Osiedlu Stefana Batorego; dotyczy to mieszkań, w
których nastąpiło wyodrębnienie własności.
Spora dyskusję wywołała sprawa aktualizacji
opłat pobieranych za zużycie energii elektrycznej
w pralniach oraz z tytułu
korzystania z cykliniarki.
Ostatecznie zdecydowano,
że sprawą zajmie się Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN. Jak informowaliśmy w poprzednim numerze, mieszkańcy budynków
28 na Osiedlu Władysława
Jagiełły i nr 12 na Osiedlu
Zygmunta Starego wystąpili do Spółdzielni o niepobieranie zwiększonych opłat
za wieczyste użytkowanie
do czasu rozpatrzenia od-

wołania PSM w tej sprawie wniesionego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Podczas spotkań
mieszkańcy deklarowali, że
w razie nieprzychylnej decyzji wpłacą te pieniądze bezzwłocznie. Zarząd wystąpił
do mieszkańców o pisemne deklaracje zwrotu pieniędzy. W jednym z budynków oświadczenia podpisało 44 procent członków, w
drugim 21 proc. W związku
z tym Rada Nadzorcza podjęła uchwały zmniejszające
wymiar płaconych zaliczek
na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, ale tylko
w stosunku do osób, które

złożyły pisemne deklaracje.
Jeśli do Spółdzielni wpłyną
kolejne oświadczenia mieszkańców, Rada podejmie podobne uchwały również i w
ich sprawach.
Na koniec omówiono
sprawy wniesione. W większości dotyczyły one spraw
organizujących pracę Rady, np. wcześniejszego dostarczania członkom Rady
pełnych materiałów. Postulowano także, by już w lipcu nastąpiły pierwsze przymiarki do ustalenia przyszłorocznych stawek eksploatacyjnych i remontowych
na osiedlach, by uzgodnić je
ostatecznie jesienią. (big)
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KOMUNIKAT
Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje,
iż Walne Zgromadzenie Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej
odbyte w dniach 4, 7, 8, 11, 13, 15.04.
2011 r. w wyniku głosowania podjęło
uchwały
dotyczące poniższych spraw:
Uchwała nr 1. W sprawie: uwzględnienia odwołania
członka Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej
nr 14 z dnia 27. 03. 2008 r.
Uchwała nr 2. W sprawie: uwzględnienia odwołania
członka Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej
nr 17 z dnia 25 lutego 2010 r.
Uchwała nr 3. W sprawie: uwzględnienia odwołania
członka Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej
nr 94 z dnia 21. 12. 2010 r.
Uchwała nr 4. W sprawie: uwzględnienia odwołania
członka Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej
nr 95 z dnia 21. 12. 2010 r.
Uchwała nr 5. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2010.
Uchwała nr 6. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej za 2010 rok.
Uchwala nr 7. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2010 rok.
Uchwała nr 8. W sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu inż. Krzysztofowi Winiarzowi.
Uchwała nr 9 W sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu mgr. Michałowi Tokłowiczowi.
Uchwała nr 10. W sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu inż. Elżbiecie Schmidt.
Uchwała nr 11. W sprawie: oznaczania najwyższej
sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Uchwała nr 12. W sprawie: przeznaczenia nadwyżki
bilansowej za 2410 rok.
Uchwala nr 13. W sprawie: zbycia prawa własności
działek o numerach: 14/9 i 14/10 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych,
stanowiących działki o numerach : 11/6, 11/7 i
12/5, położonych w Poznaniu,przy ul. Rubież/ Boranta, wraz z nieruchomościami budynkowymi, będącymi własnością PSM i stanowiącymi tzw. Bazę
Boranta.
Uchwała nr 14. W sprawie: uchwalenia regulaminu
działania Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Poznań, 5 maja 2011 r.

Spłonęły
w kilka minut

poniże widać jak, obecnie klomb pomiędzy budynkiem nr
4 a szkołą na Osiedlu Władysława Łokietka. Dorodne stare
iglaki w części zostały spalone.
Pożar wybuchł w niedzielę, 17 kwietnia około godziny
14.04. Wtedy pojawił się dym. Ogień ogarnął krzaki już minutę później. Można to stwierdzić na podstawie serii zdjęć z
kamery monitoringu. Na zapisie nie widać, by ktoś tuż przed
pożarem zbliżał się do krzewów. Może wcześniej jakaś osoba
rzuciła niedopałek, który tlił się w suchym igliwiu jakiś czas,
aż zapłonął ogień?
Straż Pożarna była na miejscu zdarzenia bardzo szybko,
bo już o 14.12 i dogasiła pogorzelisko. Niestety, klomb jest
zniszczony. (am)
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Otwarcie placu zabaw
na Chrobrego

100 placów zabaw na
stulecie Nivea – akcję pod
tym hasłem firma rozpoczęła od... Osiedla Bolesława
Chrobrego. 16 maja otwarto tutaj pierwszy z setki placów, jakie powstaną w całym kraju.
Nivea dba o swoich pracowników. W Poznaniu wybudowała przedszkole dla
dzieci pracowników. Pod
opieką nauczycielek przyszły one na otwarcie placu
zabaw. Nie zabrakło także
grupy dzieciaków z pobliskiego przedszkola. Gdy tylko przecięto wstęgę, dzieci z
radością rzuciły się do urządzeń do zabawy.
- Dobrze zaprojektowany i wykonany plac do zabawy warunkuje prawidłowy rozwój dzieci i przygotowuje do opanowywania
trudniejszych zadań w późniejszym wieku – tłumaczył
Paweł Kasprzak, fizjoterapeuta. – Na idealnym placu
powinny spotykać się dzieci

w różnym wieku, a zabawki powinny być bezpieczne
i ergonomiczne. Nie powinno tu zabrakną piaskownicy, huśtawek, małpiego gaju, karuzeli. To profilaktyka
wad postawy.
Wiceprezesi Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Michał Tokłowicz
i Elżbieta Schmidt dziękując za dar dla piątkowskich dzieci, wręczyli prezesowi Nivea Polska, HeinzJürgenowi Stütingowi, pamiątkowy ryngraf. Następnie milusińscy poszły wypróbować nowy plac, a dorośli posadzić kwiaty na pobliskim klombie. (maja)

Zabrakło tylko słonka

Piątkowscy wędkarze z niecierpliwością czekali na
pierwsze wiosenne zawody. 17 kwietnia na miejsce zbiórki przybyło około 50 uczestników, część postanowiła dojechać własnym środkiem lokomocji. Spotkali się jeziorem
Karolewo Czarne w gminie Skoki. Jest malowniczo położone wśród lasów, zasobne w ryby i znane z wcześniejszych zawodów.
Do walki o miano najlepszego stanęło 50 zawodników.
Zawody rozegrano metodą spławikową, na jedną wędkę i z
pomostów. Nagrodą główną był puchar Kierownika Osiedla
Stefana Batorego. Złowiono sporą liczbę krąpi i płotek, nawet dorodnych. Nagle niespodzianka, Sebastian Lach (junior) holuje pięknego 41-centymetrowego lina.
Dominowała jednak drobnica .Pod koniec zawodów następna niespodzianka. Sławomir Korcz również wyciągnął
dorodnego lina (38cm). Zawodnicy mieli po kilkadziesiąt
sztuk ryb. Pierwsze miejsce zajął Paweł Lach (3420 pkt),
drugie Maciej Lenarczyk (2900 pkt), trzecie Sebastian
Lach (1840 pkt).
Zwycięzcy otrzymali z rąk prezesa przewidziane nagrody oraz gratulacje i oklaski od kolegów. Po ceremonii wspólnie zjedli smaczną kiełbaskę z grilla. Zawody ocenili jako
udane, zabrakło tylko zapowiadanego słonka. (piw)
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Kryzys małżeński szansą dla związku
Konflikty, nieporozumienia, sprzeczki towarzyszą wszystkim relacjom między ludźmi,
a zwłaszcza tym, którzy mieszkają ze sobą,
dzielą obowiązki domowe czy wychowanie dzieci. Stres, jaki towarzyszy
im w codziennym życiu,
przeciążenie psychiczne,
jest dobrą bazą, by w
związku doszło do kryzysu.
Zgodne małżeństwo to
nie kwestia przypadku czy
szczęścia. Udane związki
powstają, gdy małżonkowie
kochają się i wspierają. Dla
udanej relacji ważne jest,
by każda ze stron potrafiła wyrazić swoje uczucia,
zdefiniować pragnienia czy
określić swoją rolę w codziennym życiu. Niedopowiedzenia, chowane pretensje czy urazy mogą prowadzić do zaburzenia wzajemnych relacji, a w ostateczności nawet do rozstania.
Każde małżeństwo przechodzi pewne etapy. Pomiędzy
nimi pojawiają się kryzysy. Każde przejście do kolejnego etapu związku jest
dla małżonków wyzwaniem.
Jednak nie można traktować kryzysu jako coś złego. Takie załamanie pojawia
się, aby związek ewaluował,
żeby był coraz lepszy, głębszy, satysfakcjonujący i aby
rozwijał całą rodzinę.
Przyczyną kryzysu może
być również jedno zdarzenie, które okaże się zbyt dużym obciążeniem psychicznym dla jednego lub obojga partnerów. Przykładami
takiego zdarzenia są: pojawienie się dziecka, problemy wychowawcze z dziećmi,
wtrącanie się innych osób
w związek (rodziców, przyjaciół), choroba, wypadek,
utrata pracy, zdrada.
Fundamenty długotrwałej i dobrej relacji z partnerem, mającej siłę przezwyciężyć kryzys, należy rozpocząć od początku budowania związku. Jeżeli małżonkowie zaakceptują wartości, które wnosi partner,
nie będą starali się na siłę
go zmieniać i dostosowywać
do swoich wyobrażeń, kryzys nie powinien być cięż-

ki do przejścia. Gorzej się
dzieje, jeżeli jeden z małżonków chce narzucić swoje
wartości i pomysł na życie
drugiej osobie. Wówczas,
nawet, gdy mu się to uda,
to „zwycięstwo” jest pozorne. Okazuje się, że na barkach „zwycięzcy” spoczywa
odpowiedzialność za związek. Osoba, która przeforsowała wprowadzenie swoich wartości czy zasad jako priorytetowych, musi teraz pilnować ich przestrzegania i strzec swego „zwycięstwa” Najczęstszym zachowaniem „przegranego”
współmałżonka jest wycofanie się. Jednocześnie zaczynają się zarzuty ze strony „zwycięskiego” partnera,
że druga osoba jest nieodpowiedzialna, że jej nie zależy, że nie stara się, nie walczy o związek. Paradoksalnie, to „zwycięzcy” częściej
przychodzą do gabinetu psychoterapeuty.
Częstszym inicjatorem
wizyty w gabinecie psychologa są kobiety. Kobiety mają wizję, jaki powinien być
mąż, małżeństwo, rodzina,
wychowanie dzieci. To, czego brak w tym obrazie, to
niestety wizji kobiety - jej
tożsamości, potrzeb, pragnień, siły. W rezultacie,
kobieta bierze na siebie odpowiedzialność za związek
i ponosi tego konsekwencje. Najłatwiej to wyobrazić
sobie w ten sposób: jeżeli
kobieta bierze na siebie 90
procent odpowiedzialności
za dom i rodzinę, to mężczyźnie pozostaje 10 procent. Trudno mu wtedy zadowolić kobietę, bo nie ma
jak się wykazać. Paradoksalnie, to kobiety przegrywają
w tej sytuacji: częściej są
zestresowane, rozgoryczone, zawiedzione czy opuszczane. Cały czas dają coś z
siebie i nie dają okazji, aby
pozwolić partnerowi dać coś
od siebie.
Należy jednak pamiętać, że sytuacja kryzysowa
nie jest winą tylko jednego z małżonków. Odpowiedzialność za nierównowagę
w związku zawsze spada na
dwie strony. Nigdy też nie
jest za późno, póki związek
trwa, na przejście zaległych

kryzysów i stworzenie satysfakcjonującego i szczęśliwego małżeństwa. Przyczyną
kryzysu może być też sytuacja, gdy jedna ze stron
nie wyraziła jasno, jak widzi związek i swoją w nim
rolę. Często wystarczy rozmowa, aby okazało się, że
tak naprawdę małżonkowie
mają wiele wspólnych wartości, tylko nie potrafili ich
w jasny sposób sformułować. Najważniejsze jest, aby
zmierzyć się z kryzysem –
wzajemne oskarżanie się,
czy udawanie, że kryzysu
nie ma, to krok w tył. Małżonkowie zamiast pogłębiać
związek, oddalają się od siebie lub zaczynają ze sobą
walczyć.
Bardzo często kryzys
małżeński odbija się na
dzieciach. Nierzadko dzięki
dzieciom rodzina trafia do
terapeuty. Najczęściej przyczyną wizyty są zaburzenia
somatyczne i problemy z zachowaniem. Dzieci z miłości
do swoich rodziców i ze strachu o nich często chorują,
aby dorośli skupili na nich
swoją uwagę i zapomnieli
o kłopotach czy walce między sobą. Również dorośli
miewają różne objawy somatyczne: przewlekłe bóle
głowy, kłopoty ze snem czy

nawet z sercem. Opieka nad
chorym dzieckiem ma zbliżyć małżonków do siebie,
ale nie rozwiązuje problemów, które wywołały chorobę dziecka. Terapia małżeńska nie spowoduje, że
partner stanie się taki, jakim chcielibyśmy, żeby się
stał. Psycholog tylko pomaga dojrzeć pewne rzeczy, a
małżeństwo musi samo znaleźć najlepsze dla nich rozwiązania. Nasze role w małżeństwie zależą od nas. Nigdy nie jest tak, że kryzys
powoduje tylko jedna osoba, a druga jest bez winy.
Przyczyn powstawania kryzysu w związku jest wiele,
jak również może być wiele
możliwości rozwiązania tego kryzysu. Najważniejsze,
aby było one skuteczne, a
do tego potrzeba zaangażowania obojga partnerów.
mgr Małgorzata Remlein

Gabinet Pomocy Psychologicznej – 660 140
488. Autorka jest psychologiem klinicznym. Pracuje w
ujęciu integracyjnym, wykorzystując różne nurty i teorie,
które indywidualnie dostosowuje do potrzeb klienta, ze
szczególnym uwzględnieniem
podejścia systemowego. Jest
członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

FERIELATO2011
PiČtkowskieCentrumKultury



zapraszadziecidoudziaųuwletnichpóųkoloniach.
ZajħciaodbħdČsiħwterminach:
Iturnus–27czerwca–1lipcaIIturnus–4–8lipca
IIIturnus–11–15lipcaIVturnus–18–22lipca
OdponiedziaųkudopiČtkuwgodzinachod8do16

Wprogramie:
x SpotkaniawPCKDČbrówkaͲzajħciaplastyczne,gryizabawy.
Spotkaniaintegracyjneipoznawcze.
x CentrumSztukiDziecka–Cytadela–LetniePogotowieSztuki.
x FantasyPark+seansefilmowe.
o Gryizabawyoferowaneprzezkompleksrozrywkowy
poųČczonezseansemfilmowym.
x ZajħciasportoweͲwyjƑcienabasen,boiskosportowe,NIKU–
krħgle.
x LOK–zajħcianastrzelnicysportowej.
x WyjazddoZOO.
x SpotkaniezHistoriČ.


ZapewniamyfachowČopiekħpedagogicznČ,obiadidobrČzabawħ


Zapisyiinformacje:PiČtkowskieCentrumKultury„DČbrówka”,
Os.B.Chrobrego120,Tel.618223833
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Prosto z miasta

Strefa ograniczonego myślenia,

Cywilizowanie Jeżyc, które jeszcze przed wiekiem były
podpoznańską wsią z licznymi
bamberskimi zagrodami, nabrało przyspieszenia. Niegdyś
zapowiadano, że nastąpi to
poprzez przebudowę dawnej
zajezdni MPK a także kilku
innych podupadłych zakładów
w nowoczesne centra biurowohandlowo-rozrywkowe. Miało
być pięknie, a wyszło jak zwykle, czyli skończyło się na planach. Jednak władze miasta postanowiły unowocześnić
dzielnicę przez objęcie jej strefą
płatnego postoju. Rozszerzono
ją aż po trasę Niestachowską.
Jeśli w takim tempie jak SPP
rozwijałyby się inne dziedziny,
to Poznań wnet prześcignąłby
światowe metropolie. Niestety,
rozwija się nam tylko strefa
płatnego postoju.
Kierowcy doświadczani wysokimi cenami paliw mają więc
kolejny powód do narzekań.

Wcale jednak nie ostatni. W
głowach poznańskich włodarzy
wciąż bowiem tli się pomysł
wprowadzenia na niektórych
śródmiejskich ulicach nakazów
ograniczenia prędkości do 30
km na godzinę. Nie wiadomo,
w jaki sposób wpłynie to na
tempo przejazdu pojazdów, ale
pewne jest, że stworzy dodatkowe możliwości karania kierowców za przekroczenie prędkości. Ze znalezieniem delikwentów, a zagrożeni będą nawet
rowerzyści, strażnicy miejscy
nie będą mieli kłopotów. I o to
zapewne chodzi w tych pomysłach na usprawnienie komunikacji w śródmieściu Poznania.
Każdy sposób na podreperowanie nadwątlonej miejskiej kasy
wydaje się dobry.

bodaj 140 osób, do konsultacji i sondaży deliberatywnych
w sprawie budżetu miasta, a
właściwie w sprawie jego ograniczenia. Przygotowanie takich
konsultacji musi oczywiście
kosztować. No więc ja, choć
nie proszony o zdanie, proponuję, żeby wszelakich konsultacji nie przeprowadzać. Po co
marnować miejskie pieniądze
i wysiłek wielu ludzi, gdy wiadomo, jaki będzie skutek takiego zbiorowego deliberowania. Jeśli nawet pojawi się trochę sensownych pomysłów, to
i tak wprowadzić się ich nie
da. Władza przecież nie po to
organizuje szumne sondaże deliberatywne by coś zmienić, ale
jedynie po to by mieć alibi, że
zmienić się nic nie da.

Zmotoryzowanych nikt o
zdanie w tych kwestiach nie
pyta. Jednak władze Poznania postanowiły zapytać wybranych poznaniaków i zaprosiły,

Poznań przybliża się do
Warty. Na razie głównie do
tej piłkarskiej, bo w sprawie
ożywienia nadwarciańskich łęgów czy urządzenia bulwarów

wszystko pozostaje bez zmian.
Poparcie dla klubu Warta, który w przyszłym roku obchodził
będzie stulecie istnienia przebiega znacznie łatwiej i przyjemniej. Darmowe bilety wstępu na mecze, hasła „zielonej
rewolucji” i festyny z udziałem
Miss Prezes trafiają do serc poznaniaków. Tylko patrzeć, jak
w Grodzie Przemysława wyrośnie nam druga piłkarska potęga. Oby tylko miodowe miesiące z Wartą nie skończyły się
„świętymi wojnami” jakie rozgrywają kibole w Łodzi, Krakowie czy Trójmieście, gdzie też
są dwa silne kluby. Do niedawna można było sądzić, że
w gospodarnym Poznaniu do
czegoś takiego dojść nie może.
Jednak po ostatnich wyczynach młodocianych sympatyków Lecha niczego nie można
być pewnym. Strefa ograniczonego myślenia niebezpiecznie
się bowiem rozszerza.
WIST

Poznań w czasach królów „piątkowskich”

W rozkwicie renesansu. Czasy Zygmunta I Starego
(1506 – 1548)
Po ustabilizowaniu polskiej granicy zachodniej i północnej w czasach Kazimierza
Wielkiego, Poznań aż do „potopu” szwedzkiego przeżywał
okres spokoju i koniunktury,
przerywany tylko pożarami,
epidemiami chorób zakaźnych czy tumultami na tle
wyznaniowym. Nikt jednak
miasta nie oblegał, nie plądrował (poza niefortunnymi
rezultatami wizyt Kazimierza Jagiellończyka i jego dworu), żyło się tu w miarę spokojnie, bezpiecznie i dostatnio. W Poznaniu działo się
dużo i dobrze.
Kroniki zarejestrowały
jedną wizytę króla w stolicy
Wielkopolski. Wiosną 1513
roku Zygmunt I z małżonką
Barbarą Zapolyą zatrzymał
się w zamku poznańskim. Tutaj, lub w pałacu biskupim,
przyszła na świat ich córka,
królewna Jadwiga – późniejsza żona margrabiego brandenburskiego, Joachima Hohenzollerna. Biskup poznań-

ski zresztą młodą mamę hojnie obdarował.
Czasy Zygmunta Starego
to biskupie rządy w Poznaniu
Jana Lubrańskiego – światłego duchownego, wykształconego w Krakowie, Bolonii i
Rzymie, który wiele śladów
swej działalności pozostawił
w Poznaniu. Najtrwalszym
dziełem biskupa było Collegium Lubranscianum, czyli
Akademia Lubrańskiego na
Ostrowie Tumskim, a także
zbudowana w latach 1518 –
1520 Psałteria przy kościele Najświętszej Marii Panny. Akademia przetrwała aż
do końca XVIII wieku, rywalizując z kolegium jezuickim. Najsłynniejszymi polskimi słuchaczami szkoły byli lekarz i burmistrz miasta
Józef Struś, łacińskojęzyczny
poeta Klemens Janicki (działający w czasach Zygmunta I
Starego) oraz bracia Jan i Jędrzej Śniadeccy.
W latach 1532 – 1534 poznański Stary Rynek wzbo-

gacił się także o nowy budynek Wagi Miejskiej, a na
Szelągu powstała wytwórnia
prochu strzelniczego. Jednak
umowa z Janem Baptystą
Quadro i przebudowa Ratusza to czas późniejszy, rządy
Zygmunta Augusta. Za to w
1535 roku na Rynku stanął
nowy pręgierz, ufundowany
z kwot grzywien nakładanych
na panny służące ośmielające
się wystawnie ubierać. Wtedy też wystawiono sukiennice, podobne do krakowskich,
choć skromniejsze rozmiarami. Pod koniec rządów króla Zygmunta rozpoczęły się
prace na narożniku Rynku i
ulicy Wodnej: Andrzej Górka,
ówczesny starosta generalny
Wielkopolski, przystąpił do
połączenia kilku kamienic i
przekształcenia ich w piękny pałac śródmiejski.
W maju 1518 roku monarcha dokonał zmiany ustroju samorządu cechowego w
Poznaniu. „Odtąd co roku
na dwa tygodnie przed świę-

tem św. Mateusza [21 września] starsi cechów poznańskich mieli zbierać 24 „mężów
zdolnych, uczciwych i przebywających stale w Poznaniu”,
z których starosta obowiązany był wyznaczyć 6 rajców i
2 burmistrzów, rządzących po
pół roku”.
W 1520 roku Jan Patruus
(młodszy) założył na Chwaliszewie księgarnię i introligatornię.
Miasto powoli zaczęło być
ośrodkiem także wyznania
luterańskiego (przypomnijmy: w 1517 roku doszło do
słynnego wystąpienia tego
zakonnika w Wittenberdze).
W latach 1525 – 1543 Andrzej Samuel i Jan Seklucjan
głosili w Poznaniu naukę Lutra, ale już w trzy lata później doszło w mieście do rozruchów na tle religijnym.
Raz było lepiej, raz gorzej.
W sumie jednak za króla Zygmunta żyło się w Poznaniu
nie najgorzej.
Marek Rezler
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Duchowa uczta w „34”

Rozwijalnia potencjału osobistego

Czas wolny

Przed Wielkanocą w
Szkole Podstawowej nr 34,
jak co roku od wielu już
lat, uczniowie uczestniczyli
we wspaniałej uczcie, jaką
przygotowała nauczycielka
i katechetka Paulina Celka.
Przedstawienie z udziałem

wielu uczniów nawiązywało do tematyki biblijnej, ale
również do czekającej nas
wtedy jeszcze beatyfikacji
Jana Pawła II. Cała szkoła
śpiewała ile sił w płucach
„Jesus Christ you are my
life...” (emzetka)

W antrejce na ryczce

Otwarcie sezonu działkowego
Klara już od kilku dni świeci, kierzki zielenieją, więc
Grzechu pado do Zdzichny, że już czas poleźć na działkę.
No tak, ino trza poszukać drabki, dziabki i innych mateklosów. Bo to dzieciary takie marnisze i nie wiada, gdzie
to wetkali.
Zdzichna chętnie wybrała się z onym i kejterkiem na
działkę, tym bardziej że ubrała nowy mantel i miała nową ondulację.
- Po co ty się tak sztyftujesz? Przecież nie idziemy do
kintopu. No tak, ale kobieta w każdej sytuacji powinna być
wypindaczona. - Grzechu ino jej przypomniał, że ma drzwi
zakluczyć i szybko wyszli z antrejki, bo kejterek zaczął miauczeć, a to znak, że jest zły.
Okazało się, że na działkach wiaruchny nie było, więc
Zdzichna napuczyła się i nawet szypy nie chciała dotknąć.
Grzechowi też przeszła ochota na robotę i zaprosił oną na
sznekę z glancem i flaszkę lemoniady. - Tero to wszyscy ciebie szpekną i możesz wiedzieć, że nikt z tego powodu kusić ciebie nie będzie.

Powoli zbliżamy się do końca koła równowagi. Dziś
przyjrzymy się przedostatniej sferze – porozmawiamy o czasie wolnym. By w pełni ocenić się w tej sferze, warto zadać
sobie kilka pytań: Co porabiasz, a co lubisz robić w czasie wolnym? Czy realizujesz swoje marzenia, rozwijasz hobby i zainteresowania? Czy spędzasz go tak, jak chcesz, czy
jak chcą inni? Ile masz tego czasu wolnego? Tyle, ile potrzebujesz, czy za mało? A może za dużo? Wykorzystujesz
ten czas na rozwijanie siebie i korzystasz z każdej chwili,
czy go tracisz i masz poczucie, iż ucieka ci przez palce? Czy
wyjeżdżasz przynajmniej raz w roku na urlop, czy od kilku
lat bierzesz ekwiwalent za niego?
Ważnym pytaniem jest również to o czas wolny w przyszłości. Czy wiesz, co będziesz chciał/a robić po osiągnięciu
niezależności finansowej lub wieku emerytalnego?
Czas wolny to czas na regenerowanie siebie, swojego
ciała, a także na rozwój. Jest to bardzo ważny element codzienności, o którym często zapominamy. Czas wolny pozwala nam zdystansować się i spojrzeć na codzienne sprawy od innej strony. Dzięki wypoczynkowi nasz organizm
i umysł nabierają sił i są w stanie sprawnie i efektywnie
działać przez wiele lat.
Kiedyś wpadła w moje ręce książka autorstwa Bena
Sweetlanda „Bogać się, kiedy śpisz”. Przeglądając ją, przeczytałam historię jednego z prezesów dużej korporacji międzynarodowej. Powiedział on coś takiego, iż nie zrobi tego,
czego od niego wszyscy oczekują, w dwanaście miesięcy, ale
w dziesięć. Pozostałe dwa miesiące będzie pływał na jachtach. Przed rejsami nastawiał swój umysł i podświadomość
do pracy nad zadaniami, które pozostawiał, a następnie
„zapominał” całkowicie o pracy. Po powrocie ze zdwojoną
szybkością i skutecznością powracał do swoich obowiązków.
Weźmy z niego przykład i róbmy sobie wolne, kodując swoją podświadomość na pracę – ona pracuje i tak 24 godziny
na dobę. Wypoczywajmy i róbmy to bezkarnie, dzięki czemu
zyskamy więcej korzyści, aniżeli nam się wydaje.
Nina Olszewska
Centrum Rozwoju Potencjału
Osobistego Harmonia,
www.centrumharmonia.pl

Halina Płoszyńska

„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

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 5 brzmiało: „Witaj maj”.
Nagrodę książkową otrzymuje Magdalena Nowak z Osiedla Stefana Batorego 37.
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.

CZĘŚĆ
TWARZY

COŚ
STAREGO

SUCHA
KIEŁBASA

Wygrała
z Echem

PRZY
KAPELUSZU

POLARNA

5
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POWIERZCHNI

12

PAPUGA
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ZWIERZAK

15

1

SKLEP
NA
PIĄTKOWIE

- Wie pan, co ja myślę o
małżeństwie?
- A jest pan żonaty?
- Tak.
- To wiem!
***
Blondynka wraca z wakacji i opowiada:
- Jadę sobie na słoniu, a
tu obok dwa lwy…
- I co, i co dalej?
- Musiałam zejść z karuzeli.
Krzyżówka nr 6

1 2
7

3 4 5 6 7 8

SIEĆ
NA MUSZLI

DOWÓD
JAKOŚCI

4

14

6

MĘŻA
KORONA

9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19

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). Jeszcze przed wakacjami skapną ci propozycje ciekawej i całkiem intratnej roboty. Ale lepiej uważaj na szczegóły
i posłuchaj dobrych rad starych kumpli.

WAGA (23.09 - 22.10). Bez nerwów i stalowania, ale zaś z większym
szwungiem bierz się do roboty, a bejmy same skapną. Jak trochę pomyślisz i pochapiesz, to uzorgujesz ich całą wuchtę.

BYK (21.04 - 21.05). Bez tyn skwar i żar we łbie masz ino wuchtę
głupich pomysłów. Ale zaś wew robocie wiela się nie staluj i frechownie
se z wiarą nie poczynaj, bo ino poruty narobisz.

SKORPION (23.10 - 22.11). Z famułą trza dobrze żyć. Nie borchaj
się więc na szczunów czy kejtra. Oni trochę poszuszwolić muszą, ale zaś
jak ich weźmiesz na słodkie, to będzie całkiem fest.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Z borchania i brynczenia na szefów wew
robocie nic dobrego nie wyniknie. Nie ma się więc co stalować, ino trza
uważać, by jakiej poruty se nie narobić.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Daj se luz i machnij ręką na kolejne reformy wew robocie. Jakoś to będzie, a teraz zamiast brynczeć lajsnij se
nowy dyrdon abo pojedź brechtać się w ciepłych morzach.

RAK (22.06 - 22.07). Szykuje się fest wygib ze starą eką. Będziecie
się bachać wew chlabrze i nygusować na słonyszku. Ino zaś na tych balangach przyjdzie przepynkać trochę bejmów.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Na wakacyjną labę i słodkie nygusowanie nad wodą przyjdzie ci jeszcze poczekać. Ale zaś pomyśl o jakim
weekendowym wygibie na działkę ze starą eką.

LEW (23.07 - 22.08). Wakacyjne dni to najlepszy czas na porzundki
wew chałupie. Dyrdony i insze klamoty najlepiej wyćpnąć na gemyle, a do
odnowionych pokojów lajsnać nowe meble.

WODNIK (21.01 - 20.02). To nie jest czas na nygusowanie i rozmemłanie. Z wiarą po próżnicy też nie ma co blubrać. Jesteś szportowny szczun
i masz sporo fifnych pomysłów.

PANNA (23.08 - 22.09). W letni czas przyjdzie ci chapać za dwóch
abo i trzech kolegów, ale zaś potem z nabitą kabzą bejmów będziesz se
mógł polofrować po cołkiem świecie.

RYBY (21.02 - 20.03). Zamiast ciągłego nygusowania, wystawiania
kalafy na słonyszko abo glapienia się wew telewizję, lepiej weź się za porzundki abo polofruj trochę po mieście.

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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Olimpiada z elfami
V Olimpiada Sportowa
Elfoludków odbyła się 16
maja w klubie sportowym

Sobieski. Uczestnikami były dzieci z Przedszkola 182
i. Króla Elfów oraz dzieci z

zerówek w Szkole Podstawowej nr 15 oraz w Szkole Integracyjnej na Sobieskiego.
- Zorganizowaliśmy dla
dzieci pięć konkurencji
– relacjonuje Agnieszka
Szober, nauczycielka w
przedszkolu. – Był spacer
jaszczurek, rzut woreczkami do skrzyni, chód z
taczką z piłeczką, bieg na
ławeczkach z przekładaniem koła hula-hop oraz
skok w dal z miejsca. Wygranymi byli wszyscy.
Olimpiada miała akcent

unijny, dzieci maszerowały z
flagami unijnymi, a na koniec wspólnie się bawiły.
To nie jedyna inicjatywa Przedszkola. Na 31 maja zaplanowano doroczny
Festyn Rodzinny z okazji
Dnia Matki, Dziecka i Ojca pod hasłem „Wesoła wioseczka”.

Działo się w Klubie „Korona:”
■ 18 kwietnia klubowicze zorganizowali spotkanie wielkanocne dla
członków klubu, na które przybyli przedstawiciele administracji i rady osiedla (na zdjęciu).
7 maja wyjechali na
pięć dni do Paryża.

■ 24 maja zaplanowali koncert Piotra Elvisa Bugzela, uczestnika
ścisłego finału I edycji
„Mam Talent”, jednego
z najlepszych interpretatorów Elvisa Presleya.
Na 27 maja wyznaczyli
wyjazd członków klubu

na zaproszenie dzieci
ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie - Świnice Warckie.
■ Klub „Korona” zaprasza na cośrodowe wieczorki taneczne, od 17
do 20.

■ „Korona” ogłasza też
nabór do zespołu wokalnego. W czwartki odbywają się próby w godzinach 16.30 - 18.30.
■ Od 1 czerwca Klub
„Korona” ogłasza nabór na półkolonie letnie. (klo)

Codziennie 2 wybrane dania

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
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