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Lato małych piątkowian
plan
oszczędnościowy
bezpieczna
przyszłość

Ty
dajesz

4500 zł

+ 4,53 zł dziennie
My dokładamy

80%
Kradną na „panę”
Przed złodziejską metodą „na koło” chciałby przestrzec mieszkańców Piątkowa Robert Łuczak, komendant Policji Poznań Północ.
Od pewnego czasu policjanci
odnotowali kilka takich zdarzeń. Wydaje się, że to nie
przypadek.
Zdarzenia miały miejsce
zawsze na parkingu koło marketu. Wychodzący z zakupami zauważali spuszczone powietrze z koła. Zajęci jego
wymianą, dopiero po jakimś
czasie zauważali, że zostali
okradzieni. Z bagażnika lub
siedzenia znikły dokumenty,
pieniądze czy zakupy.
Wydaje się, że jakaś grupa przestępcza zaczęła „pracować” w ten sposób. Dlatego komendant apeluje, by
kierowcy w przypadku „pany”, nim zaczną zmieniać koło, najpierw pochowali cenne rzeczy do samochodu na
siedzenia, a potem ewentualnie zamknęli również bagażnik. (big)

Getin Noble Bank
os. Chrobrego 24
obok Złotego Grosza
godz. 9.30-17.30
tel. 61 828 30 92

= 92 841 zł
TWÓJ ZYSK
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Ciekawie na boiskach

Sportowe lato młodych
mieszkańców Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej
w pełni. Niemal wszystkie
szkoły udostępniają swoje obiekty dla dzieci i młodzieży.
W Gimnazjum nr 12 na
Osiedlu Stefana Batorego w
godzinach od 9 do 13 można
pograć w tenisa stołowego
w holu i na dworze. Organi-

zowane są także inne zajęcia sportowo-rekreacyjne.
Na kortach tenisowych
na Osiedlu Jana III Sobieskiego od godz. 9 do 13
odbywają się nieodpłatne
zajęcia z tenisa ziemnego.
Jest szkółka tenisowa, rozgrywane są wakacyjne turnieje, zainteresowani mogą nawet wypożyczyć rakieDokończenie na stronie 6

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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RADCA PRAWNY
- rozwód, podział majątku, alimenty
- spadki, darowizny, testamenty
- prawo pracy, odszkodowania i inne

tel. 601 999 570
Poznań, os. Jana III Sobieskiego 36 lok. 15
Konieczne umówienie terminu spotkania

Studenci przebadali
W czasie Dni Piątkowa, z inicjatywy członka Rady Nadzorczej, Urszuli Cichej, odbyły się badania profilaktyczne. Piątkowianie mogli za darmo zmierzyć ciśnienie tętnicze, poziom
glukozy oraz cholesterolu całkowitego we krwi. Dokonywane
były także pomiary: zawartości tkanki tłuszczowej, WHR, BMI
dostarczające informacji o skłonności do otyłości oraz poziomie otyłości. Dzięki tym badaniom mieszkańcy mogli uzyskać informacje o zagrożeniu cukrzycą, miażdżycą, zawałem
serca, wylewem, udarem mózgu. Zainteresowanie badaniami
było bardzo duże, największe kolejki ustawiały się do badań
poziomu cholesterolu oraz glukozy we krwi. Badania wykonywali studenci Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, członkowie IFMSA-Poland – Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny, koordynatorami akcji były: Natalia Cicha
i Magdalena Zawodna. (na)

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.
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

PRZEPROWADZKI – TRANSPORT
PANDERA - FIRMA US ŁUGOWO- TRANSPORTOWA

PROMOCJE W POZNANIU I OKOLICACH -zadzwoń

Tel. 505 424 185

- Organizujemy imprezy
okolicznościowe
Wolne terminy
KOMUNIA 2012
Poznań, os. Przyjaźni 21N/144
obok kliniki weterynaryjnej
i „Netto”

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

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

BISTRO
ALLADYN

e-mail: a_kaluzinska@wp.pl

• Przeprowadzki prywatne i firmowe
• Sprzedaż kartonów przeprowadzkowych
• Usługi transportowe (pianina)
• Przenoszenie mebli
Kontakt Tel. 61 843 91 61 lub 668 23 24 55
www.123przeprowadzki.pl

i sprawdź osobiście!

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

ul Naramowicka 244
tel. 605 678 885

ubezpieczenia społeczne,
emerytury, renty, zasiłki
chorobowe i macierzyńskie,
wychowawcze
i pielęgnacyjne,
odszkodowania
– wypadki przy pracy

*pełna usługa załadunku i wyładunku
*zabezpieczenie ładunku na samochodzie
*możliwość dostarczenia kartonów
*zamówienia wyceniane bezpłatnie u klienta (Poznań i okolice)
*przewóz mebli antycznych oraz pianin
*transport samochodami dostawczymi z windą załadowczą
*likwidacje przedmiotów gabarytowych z mieszkań

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

USŁUGI DORADCZE
ODWOŁANIA, PISMA

4

ECHO 8/193 (XIV)

Z notatnika miejskiego strażnika

♦ 4 czerwca dwóch strażników patrolu szkolnego
uczestniczyło w festynie
rodzinnym z okazji Dnia
Dziecka, który organizowała rada i administracja Osiedli Władysława Jagiełły i
Zygmunta Starego. Funkcjonariusze organizowali
konkursy dla dzieci oraz
prezentowali sprzęt straży
miejskiej oraz wyposażenie
funkcjonariusza. Podczas
festynu z okazji Dni Piątkowa, oprócz konkursów i
zabaw dla dzieci i dorosłych,
ustawili stoisko promocyjne bezpiecznego zachowania się w miejscach wypoczynkowych oraz uświadamiania dorosłych o zagrożeniach na drogach.
♦ Patrol szkolny przeprowadził wśród dzieci i młodzieży w Zespole Szkół z
Klasami Integracyjnymi
i Specjalnymi nr 1 pogadanki o bezpiecznych wakacjach i kąpieliskach,
jak zachować się napotkawszy
agresywnego
psa, zachowaniu środków
ostrożności przy kontaktach z obcymi osobami
oraz o przepisach ruchu
drogowego.
♦ Podobne spotkanie o bezpiecznych wakacjach patrol miał w Szkole Podstawowej nr 60. Dzieci brały
aktywny udział w rozmowach. Na prośbę pedagog
poruszono tam również
temat kradzieży pieniędzy. Przedstawiono dzieciom konsekwencje wynikające z takich czynów.
♦ Patrol szkolny zorganizował też wizytę w Straży Pożarnej dla dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr
48. Dzieci zapoznały się z
pracą strażaków, obejrzały
wozy strażackie i uczestniczyły w próbnym alarmie.

♦ 14 czerwca kierownik Referatu Piątkowo spotkał
się z Radą Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki, przedstawicielami instytucji i stowarzyszeń działających na terenie osiedli i nową radą
– samorządem pomocniczym Rady Miasta Poznania. Mówiono o zasadach
wsparcia finansowego i
współpracy w zakresie
bezpieczeństwa i porządku na osiedlach.
♦ Do Wydziału Ochrony
Środowiska po kontroli
posesji położonych w rejonie ul. Huby Moraskie
skierowano pismo. Zgłaszający mieszkańcy twierdzą, że bez zgody WOŚ
nastąpiła zmiana ukształtowania terenu oraz zmiana biegu Strumienia Różanego na długości około
stu metrów. W tym miejscu nastąpiło również usunięcie drzew oraz niszczenie roślinności nadbrzeżnej. Ze względu na naruszenie własności prywatnej sprawę skierowano
także do Komisariatu Policji Poznań Północ.
♦ Administracja
Osiedli
Władysława Jagiełły i
Zygmunta Starego od 11
czerwca dokonała zmiany oznakowania osiedli z
strefy ruchu na strefę zamieszkania.
♦ Służby dyżurne piątkowskiej Straży Miejskiej
przyjęły 332 zgłoszenia od
mieszkańców. Najwięcej,
po 136 zgłoszeń, dotyczyło nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów i spraw
porządkowych. 30 razy
zgłaszano także przypadki picia alkoholu w miejscach publicznych. 15 osobom nakazano opuszczenie miejsca zdarzenia.

Dorota Łapeta pokazuje dzieciom radiowóz podczas festynu na
Jagiełły

♦ Ujawniono 6 przypadków prowadzenia handlu
okrężnego bez posiadania
zezwolenia bądź prowadzenia go w miejscu objętym zakazem. Mandatami
ukarano 4 osoby.
♦ Skontrolowano 12 miejsc
znanych z bytowania bądź
grupowania się osób bezdomnych. W wyniku tego
przeprowadzono 10 rozmów prewencyjnych, spowodowano udzielenie pomocy medycznej 1 osobie,
w jednym przypadku nietrzeźwy bezdomny został
przewieziony do Izby Wytrzeźwień.
♦ W czerwcu patrol otrzymał zgłoszenie, że przy
zakładzie opieki zdrowotnej na Osiedlu Bolesława
Chrobrego znajduje się
przepełniony kontener na
nieczystości.
Właściciel
kontenera zobowiązał się
do usunięcia go.
♦ Strażnicy otrzymali zgłoszenie, że na drzewie przy
bloku 40-41 na Osiedlu
Bolesława Chrobrego siedzą duże czarne ptaki,
które atakują przechodzących ludzi. Po konsultacji

z pracownikami „Ptasiego
Azylu” pozyskano wiedzę,
że kosy i kawki mają w
tym okresie młode, które
wypadają z gniazd. Dokarmiają je na ziemi, broniąc
je, co wyglądać może na
atakowanie ludzi lub zwierząt. Nie odnotowano żadnego przypadku zranienia
człowieka. Tak wiec scenariusz „Ptaków” Hitchcocka nie zrealizował się
na Piątkowie.
♦ Strażnicy otrzymali zgłoszenie, że po remoncie
przychodni na Chrobrego
pozostały popękane płytki chodnikowe i ucięte wystające rury metalowe po
zdemontowanym ogrodzeniu. Wykonano dokumentację fotograficzną i sprawę zgłoszono do zarządcy
terenu – MPGM.
♦ Wraz z paniami z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami znaleziono dwa
martwe koty, prawdopodobnie zagryzione przez
psa. Koty były pod opieka pań, które oświadczyły
że zgłoszą doniesienie na
Policję, ponieważ sprawca
jest im znany. (rafa)
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Jubileuszowe – warsztatowe Młode Pióra
Platonicznie dotykałam
Czekając na wybuch uczuć
Chłodna obojętność
Bezosobowych pytań
Chemia nie była nam pisana
Nagły gest
„Zosiu, chcesz gumę?”

Nagość Poety

żela

Kaludia Walerjańczyk i Małgorzata Cią-

V Młode Pióra – szkolny konkurs gazetek, biuletynów, wydawnictw (redagowanych przez młodzież) oraz twórczości uczniowskiej – w tym roku w formie warsztatowej – zorganizował
Klub Literacki „Dąbrówka” Piątkowskiego Centrum Kultury Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jego celem było wyróżnienie
i nagrodzenie wydawnictw szkolnych oraz prób literackich, pisanych przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli. 5 kwietnia
2011 r. adepci pióra, grupa kibicująca z Gimnazjum nr 11 na
Piątkowie, jurorzy oraz pisarze
związani z „Dąbrówką” spotkali
się, aby rozstrzygnąć piąty konkurs. Decydujący głos mieli, oczywiście, jurorzy: Jolanta Szwarc –
przewodnicząca, Barbara Lempka i Jerzy Grupiński.
W kategorii biuletynów, gazetek nagrodę główną zdobył „Text” Dwumiesięcznik Klubu Młodego Dziennikarza
przy Młodzieżowym Domu Kultury Nr
1 w Poznaniu, który redagują m.in.
Agnieszka Jarosz, Justyna Kalińska,
Marlena Kompowska wraz z plastykami Bożeną Beim i Agnieszką Mrowińską. Wyróżniono „NASZĄ 12” Miesięcznik Gimnazjum Nr 12 im. Jacka
Kuronia w Poznaniu na Osiedlu Stefana Batorego. Pismo to redagują Marta Nowicka, Marianna Kupis, Patryk
Kaczmarek, Mateusz Piątkowski, Nicola Serwacińska, Marta Wleklak, Paulina Ewartowska, Olga Dwornikowska,
Marta Sobańska, Ania Kubiak, Magda
Kuchna, Dominika Nowaczyk, Ewa Węgiel, Marta Pawłowicz. Opiekunem gazetki jest prof. Łucja Świderska.
W dziale poezji pierwszą nagrodą
jury obdarzyło siedemnastoletnią Zofię
Janicką z Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Poznaniu (opiekun Ewa Gajowiecka). Oto dwa wiersze Zosi:

Erotyk o gumie do żucia
Obsypywałam Cię
Wirtualnymi pocałunkami

Głos rozbiera wersy
Szeptem rozpina intymność
Podniesionym głosem
Rozdziera metafory
Wieszając na wieszaku emocje
Przeczytane ostatnie słowo
Jestem naga
Drugą nagrodę zdobyła piętnastoletnia Małgorzata Ciążela (Gimnazjum Nr 12 na Osiedlu Stefana Batorego), pracująca pod kierunkiem swej
matki – poetki Marii.

Zwykły wieczór
w dłoni mam szczęście
zużyte
jak wypalona gwiazda
nawet ciepłem słów
nie mogę postawić go na nogi
odłamek zamrożonego serca
dostał się do oka
przysłania mi jutro
pod powieką
cicho tańczą wspomnienia
księżyc wpatruje się tępo
w mój życiorys
pan lekarz czas
śpiewa mi kołysankę
dobranoc wszystkim
uśpijcie łzy
bo będą płakać
Spodobał się wiersz Lidii Karbowskiej (16 lat, z Gimnazjum w Koziegłowach) uhonorowany trzecią nagrodą.

Giełda
lokujemy akcje
na rynku nieśmiertelności
spośród wielu ofert
wybieramy jedną
potem
wpłacamy sukcesywnie
modlitwy
uczynki
jałmużny
sprzedajemy swoją duszę
za odsetek
wieczności
Tryptyk pisany prozą przedstawiła 16-letnia Klaudia Walerjańczyk

z Gimnazjum im. Jacka Kuronia,
Osiedle Stefana Batorego, pracująca
pod kierunkiem mgr Elżbiety Kokot.
Tekst uzyskał nagrodę główną w tej
kategorii. Oto środkowa część utworu pt „Początek”:
„Każdy plan można zmienić, lecz
wolę życie bez planu”. Spontaniczne
wyjazdy, krzątanina po pokojach, ten
niezwykły zgiełk, towarzyszący pakowaniu się w walizki tak wielkie, jakbyśmy wyjeżdżali co najmniej do Chin.
Wakacje. Tak upragnione i wyczekane. Namiot, grupa przyjaciół i wolność. Tydzień błogiego lenistwa. I on.
Człowiek, w którego oczy mogłabym
patrzeć godzinami, bez jakiegokolwiek znudzenia. Te czekoladowe, duże
oczy, z tak dziwnymi, zmieniającymi
się tęczówkami. Gdy tak patrzę, widzę szczęście. Nic więcej mi nie trzeba. Mogłabym wymieniać jego zalety
całymi dniami, a i tak wciąż wynajdywałabym nowe.
Jego słodka, groźna mina kiedy
się złości. Mruży wtedy oczy jak kot,
którego właściciel właśnie podrapał
za uszkiem. Pięknie wystające kości
policzkowe i usta, które całują tak,
że można zapomnieć o całym Bożym
świecie. Oddałabym rok z życia, żeby
na mnie spojrzał, a teraz będzie tak
blisko. Cały mój.
W ciepłą, bezchmurną noc, zanurzymy się w morzu, potem położymy
na piasku i z nadzieją, że może... może jednak nam się uda, będziemy patrzeć w gwiazdy, i szukając tej spadającej, wypowiemy życzenie. Obydwoje
to samo. Wrócimy do przyjaciół i będziemy szczęśliwi jak nigdy.
A kiedyś, w małym domku z ogródkiem, para siwiejących staruszków, wyciągnie album ze starymi fotografiami, wspomni jak to wszystko się zaczęło, po czym położą się do łóżka i
z uśmiechem na ustach, przytuleni do
siebie, zasną wiecznym snem. A śnić
im się będzie morze tak wielkie, jak
wielka była ich miłość.”
Finaliści, wyróżnieni obdarowani
zostali przez pisarzy związanych z
„Dąbrówką” książkami z autografami. W drugiej części imprezy rozmawiano o warsztacie poety, prozaika,
redaktora, analizowano teksty, doradzano. Młodzież i nauczyciele opiekujący się twórcami otrzymali cenne
nagrody książkowe, nie pominięto i
„kibiców”, którzy unieśli oryginalne
gadżety. Nagrodę specjalną imprezy
otrzymała Ewa Gajowiecka, wieloletnia opiekunka młodzieży literacko
uzdolnionej, realizatorka m. in. 30
edycji Konkursu „Białych Piór”.
Barbara Lempka
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Dokończenie ze strony 2

Ciekawie na boiskach

ty tenisowe. Na sąsiadującym z kortami boisku piłkarskim od godz. 10 do 14
trwają zajęcia sportowo-rekreacyjne.
Organizatorami zajęć
jest Sekcja Sportu i Rekreacji PSM: Andrzej Słabęc-

ki i Robert Halaburda, którzy współpracują z trenerami osiedlowymi Katarzyną
Żebrowską, Michałem Szymańskim oraz Piotrem Domagałą (uczy małych tenisistów). Zdjęcia najlepiej pokazują, że osiedlowe wakacje nie są nudne. (as)

Liga wznawia

Choć to koniec uczniowskich wakacji, to na tydzień
przed rozpoczęciem szkoły i tak większość dzieci i młodzieży będzie już z powrotem w mieście. Dlatego termin
wznowienia Piątkowskiej Ligi Piłki Nożnej, 25 sierpnia,
będzie okazją nie tylko do pogrania, ale i wymiany wakacyjnych refleksji. Mecze rozegrane zostaną na orliku na
Osiedlu Bolesława Chrobrego.

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Piątkowska Liga Halowej Piłki Nożnej
Tabela po meczach rozegranych 26. 6. 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

GRUPA OPEN - 1
Nazwa drużyny
li.mec. pkt
UKS BATORY
9
27
AKS BALBINA
10 21
PI - KO TEAM
9
21
STARE MIASTO
9
20
FC WUNDERBAUM
10 18
WIARA LECHA I
9
17
JAK WYGRAMY TO FUKSEM
9
15
HETMANIA POZNAŃ
9
15
GREEN SQUAD
10 15
RO PODOLANY
9
13
NDW POZNAŃ
9
10
FC HANDLOWCY
9
6
NISZCZYCIELE BARÓW
10
2
BORANTA
9
1
BRENDBY POZNAŃ
10
0
GRUPA OPEN - 2
FALCON
9
25
TRACK ATTACK
9
23
AC STUDIO
9
20
WIARA LECHA II
9
19
HOP DAVAY
10 16
BRYGADA POŚCIGOWA
10 16
CZERWONE DIABŁY
9
15
BLUE DEVILS
9
13
NANKATSU
10 13
FRIENDS
9
12
AE CARPE DIEM
9
12
RIKITIKITAKI
10
8
FC KRÓLEWSCY
10
6

br.zd.
56
44
34
33
43
55
40
24
30
34
21
12
11
14
10

br.str.
13
19
14
23
25
24
26
20
31
26
25
46
37
53
79

43
27
44
30
29
27
32
39
26
30
27
24
14

17
11
16
24
21
19
18
20
24
29
26
31
45

różn. prz./wo
43
25
20
10 1wo
18
31 1wo
14
4
1wo
-1
8
2wo
-4
-34
-26 1wo
-39 2wo
-69
26
16
28
6
8
8
14
19
2
1
1
-7
-31

1wo

14 FC LADS
15 OKP BALON

2
-4

12
5

51
57

-39
-52

3wo

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

27
24
21
21
19
15
9
9
9
9
8
7
6
-4

62
73
71
66
42
31
33
30
18
26
24
21
40
3

12
19
15
19
23
29
43
49
50
59
46
38
38
100

50
54
56
47
19
2
-10
-19
-32
-33
-22
-17
2
-97

1wo
2wo
1wo
2wo

25
21
19
15
15
14
11
10
8
6
5
4
-1

73
38
46
46
32
27
30
36
28
24
15
17
10

16
28
24
27
16
16
18
54
22
37
44
60
60

57
10
22
19
16
11
12
-18
6
-13
-29
-43
-50

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

9
9
GRUPA B
UKS 12 BATORY II
9
TG SOKÓŁ POZNAŃ
9
UKS 12 BATORY I
9
FC NOWA WIEŚ
9
AKADEMIA FUTSALU 96
9
RO PODOLANY I
9
UKS 12 BATORY IV
9
RAIDERS
9
RO PODOLANY II
9
UKS 12 BATORY VI
9
DA VINCI
9
UKS 12 BATORY III
9
UKS 12 BATORY V
9
SALOS POZNAŃ
9
GRUPA C
AC MATERACE
9
SMECZ OPEN
9
MŁODE WILKI
9
KS WIESZAKI
9
TG SOKÓŁ POZNAŃ
8
RO PODOLANY
8
MIDAS POZNAŃ
9
UDAROWE WIERTARKI
9
SUPERNATURAL
8
NIEZWYCIĘŻONE REKINY
9
LOS GALACTICOS
8
NO TO FRUGO
9
25
8

2wo
2wo
1wo
1wo
1wo
2wo

7

ECHO 8/193 (XIV)

Po ligowych zmaganiach
wakacyjnie na boiskach

Po wiosennej rundzie
rozgrywek Piątkowskiej
Ligi Piki Nożnej, która
zakończyła się 26 czerwca, w grupie B czołówkę tworzą cztery zespoły. Na pierwszym miejscu
z kompletem punktów
znajduje się zespół UKS
12 Batory II, który w
dziewięciu meczach między innymi pokonał czołowe zespoły kandydujące do pierwszej trójki
w grupie: bratni zespół
UKS 12 Batory I5:2, niespodziewanie wysoko pokonał drużyny FC Nowa
Wieś 5:0 oraz Akademia
Futsalu 5:2.
Na drugim miejscu w tabeli, również po dziewięciu
meczach, znajduje się zespół TG Sokół Poznań ze
stratą trzech punktów po
przegranym meczu z drużyną FC Nowa Wieś (3:6),
który znajduje się na czwartym miejscu, mając 21 punktów, tyle samo co trzeci zespół UKS 12 Batory I, z najlepszym stosunkiem bramkowym 71:15. Wśród tej
czwórki zespołów, sądząc po
dotychczasowych grach, jeden zdobędzie tytuł najlepszego w jesiennej rundzie
Ligi. W ubiegłorocznej edycji mistrzem grupy został
PG Sokół Poznań, kolejne
miejsca zajęły: Akademia

Futsalu, UKS 12 Batory I
i FC Nowa Wieś.
W grupie C po dziewięciu meczach najlepsze miejsca zajmują zespoły AC Materace, Smecz Open, Młode
Wilki, KS Wieszaki, a na
piątym i na szóstym miejscu znajdują się dwa zespoły, które mają po jednym
rozegranym meczu mniej –
TG Sokół Poznań i RO Podolany.
W grupie Open, w której gra 30 zespołów, organizatorzy Ligi zmienili system rozgrywek na bardziej
atrakcyjny. W wiosennych
rozgrywkach w dwóch grupach grało po 15 zespołów.
Emocji i sensacji nie brakowało. W pierwszej bardzo
dobrze grał zespół UKS Batory, po dziewięciu meczach
z kompletem punktów przewodzi czołowej piątce, która walczyć będzie o jak najlepsze miejsce w drugiej fazie rozgrywek. Na drugim
miejscu jest zespół AKS
Balbina, na trzecim PI-KO
Team, na czwartym Stare
Miasto, na piątym FC Wunderbaum.
W drugiej grupie Open
po wiosennych dziewięciu
meczach w czołowej czwórce
znajdują się zespoły Falcon
(25 punktów), Track Attack
(23 pkt), na trzecim po sensacyjnej porażce znalazł się

ubiegłoroczny mistrz grupy
Open zespół AC Studio (20
pkt), który przegrał z dobrze dysponowanym w tym
dniu zespołem Wiara Lecha

II stosunkiem bramek 2:5;
ma on na swoim koncie tylko 19 punktów.
Dokończenie rundy wiosennej nastąpi we wrześniu,
wtedy będzie wiadomo, jakie drużyny grać będą w
grupie mistrzowskiej i z jakim dorobkiem punktowym
grać będą o tytuł najlepszego zespołu w edycji 2011 roku. W grupie „pocieszenia”
zespoły walczyć będą o miejsca od 17 do 30.
W czasie przerwy w rozgrywkach ligowych Sekcja
Sportu i Rekreacji PSM zorganizowała tak bardzo potrzebne dzieciom i młodzieży wakacyjne, nie tylko piłkarskie zajęcia sportowo-rekreacyjne. Odbywają się na
boiskach piłkarskich i kortach tenisowych na Osiedlu
Jana III Sobieskiego oraz
w salach gimnastycznych
Gimnazjum nr 12 na Osiedlu Stefana Batorego.
Edward Juskowiak

632572:(/$72
/$72=360
=360

632572:(
/$72
=360

&=(5:,(&z6,(53,(ē
¾ :*,01$=-8015OS. STEFANA BATOREGO
obiekty szkolne udostĊpnione dla dzieci i młodzieĪy w godz. 9.00 -13.00
• tenis stołowy
• zajĊcia sportowo – rekreacyjne (trener osiedlowy)

¾ .257<7(1,62:( - OS. JANA III SOBIESKIEGO


BOISKO PIŁKARSKIE – w godz. 10.00 – 14.00



ZAJĉCIA Z TENISA ZIEMNEGO w godz. 9.00–13.00 (NIEODPŁATNE)

• zajĊcia sportowo – rekreacyjne (trener osiedlowy)

-

Szkółka tenisa ziemnego;

-

Turnieje wakacyjne;

-

MoĪliwoĞü wypoĪyczenia rakiet tenisowych;

=$35$6=$0<:6=<67.,&+&+ ĉ 71<&+
71<&+ 
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KALENDARIUM PSM
28 lipca
sierpień

- zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM
- przerwa urlopowa RN PSM

W związku z dociepleniem zewnętrznych ścian
w budynku 28 na Osiedlu Bolesława Chrobrego
Rada zatwierdziła korektę
opłat czynszowych. Zatwierdziła również korektę tego-

kowie Rady byli zgodni,
że wspólne obiekty powinny być utrzymywane przez
wszystkich mieszkańców.
Obecnie nie ma z tym problemu, bowiem obiekty te
są remontowane środkami

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Korekty planów, zobowiązań i regulaminu

14 osób skreślonych z
członkostwa w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 4 przywróconych
– to rezultat
głosowań nad członkami zalegającymi z płaceniem czynszu i osobami, które swoje zadłużenie w stosunku do Spółdzielni spłaciły w całości podczas czerwcowego (30.) posiedzenia Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady omówił wyniki ekonomiczne Spółdzielni za

cztery miesiące tego roku.
Były dobre, w większości
bieżące wpłaty mieszkańców wystarczały na opłacenie rachunków, Duży deficyt był jednak na centralnym ogrzewaniu, co
było rezultatem długiej i
mroźnej zimy. Po rozliczeniu wielu mieszkańców będzie miało dopłaty. Prezes
Krzysztof Winiarz stwierdził, że poprosi o zmiany
w sposobie naliczania zaliczek. Przyczyną dopłat
było bowiem niedoszacowanie zaliczek. Podstawą
ich ustalania powinny być
ostatnie 3 lata, a nie 5 –
jak obecnie.

rocznego planu remontowego osiedli: Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego,
Stefana Batorego i Władysława Łokietka; korekta jest
wynikiem rozdysponowania
ubiegłorocznej nadwyżki bilansowej Spółdzielni.
Dyskusję wzbudził Regulamin w sprawie zasad
tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w PSM. Projekt
wprowadza wpłaty osiedli
na centralny fundusz remontowy. Co do tego zastrzeżeń nie było, człon-

pochodzącymi z działalności gospodarczej Spółdzielni. W przyszłości ich potrzeby winny być uwzględniane w odpisach na fundusze remontowe pochodzące
z lokali mieszkalnych i użytkowych. Przeszkodą w podjęciu decyzji był brak propozycji listy obiektów, które winny być remontowane środkami centralnego
funduszu remontowego. Do
sprawy Rada wróci na kolejnym posiedzeniu, gdy projekt uchwały zostanie uzupełniony. (big)
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Srebrny jubileusz Łokietka

Gratulacje srebrnym jubilatom przekazał M. Tokłowicz, wiceprezes PSM

- Gdy się wprowadzaliśmy do bloku, to
wokół był wielki plac
budowy. Trudno było
przejść i dojechać, nawet ulica Łużycka to były dziury i błoto. A wokoło pola uprawne –
wspominali mieszkańcy
pierwszego zasiedlonego budynku na Osiedlu
Władysława Łokietka.
Z okazji 25 rocznicy tego wydarzenia spotkali
się z przedstawicielami
władz Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
oraz Radą Osiedla.
Wprawdzie
jesienią
1985 r. „Głos Wielkopolski” zapowiadał, że „przed
Sylwestrem pierwsze przeprowadzki na Osiedle W.
Łokietka”, ale w rzeczywistości nastąpiły one w
kwietniu 1986 r. Pierwszymi, którzy odebrali mieszkania w obecnym bloku
nr 10, byli Maria i Andrzej Kucharscy oraz pełniąca nieprzerwanie obowiązki gospodarza budynku Elżbieta Gucka. Wraz
z innymi lokatorami budynku otrzymali oni pamiątkowe dyplomy i upominki. Aleksander Meyza,
kierownik osiedlowej administracji, który z „Łokietkiem” jest związany
od początku, podkreślił
że niemal wszyscy lokatorzy, który przed ćwierćwieczem wprowadzili się
do bloku nr 10, mieszkają w nim do dzisiaj. Większość z nich uczestniczyła
w osiedlowym spotkaniu,
z uśmiechem wspominając

Tak też bywało – pisał Express
Poznański 13 lutego 1987 roku

M. i A. Kucharscy (od prawej), pierwsi mieszkańcy Os. Władysława
Łokietka

pierwsze, czasami trudne,
chwile. We znaki dawały
się bowiem komunikacyjne niedogodności i brak
sklepów, a nawet całonocne koncerty żab w pobliskich stawach.
- Początki osiedlowego
samorządu też nie były łatwe. Byliśmy połączeni z
Osiedlem Bolesława Śmiałego. Usamodzielnienie, o
które musieliśmy zabiegać,
wyszło mieszkańcom i osiedlu na dobre. Doprowadziliśmy do zbudowania pawilonu handlowego, przeprowadziliśmy remonty loggi,
a w tym roku zakończymy docieplanie wszystkich
bloków – powiedział Kazimierz Paprocki, przewodniczący Rady Osiedla.
- Najważniejsi są mieszkańcy. Ich postawa i współpraca z Radą Osiedla oraz
kierownikiem administracji sprawia, że na „Łokietku” mieszka się przyjemnie i wygodnie. Miło jest
przejść alejkami wśród zie-

leni, zadbanych
bloków
i placów zabaw oraz spotkać znajomych – mówił
Rafał Kupś, przewodniczący Rady Nadzorczej PSM
i mieszkaniec tego najmniejszego piątkowskiego
osiedla.
- Pozostaje ono najmniejszym, choć już nie
najmłodszym, na Piątkowie. Należy też ono z
pewnością do najładniejszych osiedli mieszkaniowych i takim powinno po-

zostać – stwierdził Michał Tokłowicz, wiceprezes PSM. Gratulując osiedlowym jubilatom przypomniał, że PSM jest kontynuatorką spółdzielczych
tradycji w Poznaniu. Jej
początki sięgają 1890 r.,
gdy utworzono pierwszą w
mieście spółdzielnie mieszkaniową dla urzędników
niemieckich. Po odzyskaniu niepodległości stała się
ona spółdzielnią polskich
urzędników. Ponad stuletnie tradycje poznańskiej
spółdzielczości są kontynuowane przez członków
PSM. (wist)

Budowa bloku nr 10 w styczniu 1986 r.
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Zapis windykacyjny – spadek inaczej

Karolina Służewska-Woźnicka,
adwokat

W związku z mającą wejść w życie jesienią tego roku (23. 10.
2011) nowelizacją przepisów Kodeksu cywilnego pragniemy przybliżyć
nową instytucję prawną,
jaką jest zapis windykacyjny.
Obecnie, zgodnie z obowiązującym systemem dziedziczenia, aby spadkodawca mógł przekazać konkretne przedmioty wskazanej
osobie, możliwe jest jedynie zobowiązanie spadkobierców do wydania danej
rzeczy wskazanej osobie.
Trzeba jednak pamiętać, że
spadkodawca, ustanawiając
w testamencie kilku spadkobierców, nie może skutecznie przesądzić o sposobie
podziału między nimi przedmiotów należących do spadku. Nie może więc w sposób wiążący zdecydować o
tym, jakie przedmioty należące do spadku przypadną poszczególnym spadkobiercom (np. czy samochód
Renault Clio przypadnie w
udziale jego wnukowi Janowi Kowalskiemu). Nadto w
praktyce, aby takie zobowiązanie zrealizować, trzeba wszcząć postępowanie
sądowe i przejść przez długotrwałe procedury związane z działem spadku. Dlatego też ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie
do polskiego systemu prawa nowej instytucji, jaką
jest wspomniany zapis windykacyjny.
Zapis windykacyjny jest
to rozrządzenie spadkodawcy na wypadek śmierci, zawarte w testamencie sporządzonym w formie aktu

Barbara Klimczyk, prawnik

notarialnego, poprzez które spadkodawca postanawia, że oznaczona osoba nabywa określony przedmiot
zapisu z chwilą otwarcia
spadku (np.: w testamencie
będzie wyraźnie wskazane,
że samochód marki Renault
Clio otrzymuje wnuk spadkodawcy Jan Kowalski). Zaletą zapisu windykacyjnego
jest jego prostota i zgodność
z wolą testatora. Powoduje
on bowiem nabycie przedmiotu zapisu przez zapisobiercę już w chwili śmierci testatora, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań.
Przedmiotem
zapisu
windykacyjnego może być
rzecz oznaczona co do tożsamości (np. samochód),
zbywalne prawo majątkowe
(np. wierzytelności, udział
w spółce z o.o., prawa z
papierów wartościowych),
przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne czy też ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności (np. użytkowanie
nieruchomości). Należy jednak pamiętać, że nie jest
możliwe ustanowienie zapisu windykacyjnego, którego przedmiotem będzie
wykonanie usługi lub dokonanie oznaczonej czynności faktycznej lub prawnej
na korzyść zapisobiercy. W
tych przypadkach wykonanie zapisu wymaga bowiem
podjęcia dodatkowych czynności, co jest cechą charakterystyczną dla zapisu
zwykłego, który funkcjonuje obecnie. Dlatego też tego
rodzaju zapisy powinny być
zawsze traktowane jako zapisy zwykłe.
Podkreślenia wymaga,
iż zapisobiercy uzyskujący
korzyść na podstawie zapisu windykacyjnego po-

noszą odpowiedzialność za
długi spadkowe. Odpowiedzialność ta jest jednak
ograniczona do wartości
przedmiotu zapisu windykacyjnego według stanu i
cen z chwili otwarcia spadku. Ponadto, aż do chwili
działu spadku odpowiedzialność zapisobiercy windykacyjnego za długi spadkowe
jest solidarna ze spadkobiercami.
Do osoby, która uzyskała zapis windykacyjny, stosowane są te same regulacje
dotyczące powołania spadkobiercy, przyjęcia i odrzucenia spadku, zdolności do
dziedziczenia i o niegodności, jak do spadkobiercy.
Zatem zapisobierca windykacyjny może przyjąć zapis wprost, czyli bez ograniczenia odpowiedzialności
za długi; z dobrodziejstwem
inwentarza, czyli z ograniczeniem tej odpowiedzialności do wartości przedmiotu
zapisu windykacyjnego; albo odrzucić zapis windykacyjny. Termin do przyjęcia
lub odrzucenia zapisu windykacyjnego wynosi 6 miesięcy od dowiedzenia się
przez zapisobiercę o treści
testamentu pozostawionego
przez zmarłego. W przypadku odrzucenia zapisu windykacyjnego przedmiot tego zapisu staje się częścią
spadku, a zapis windykacyjny należy wówczas traktować jako nieistniejący.
Istotne jest, że spadkodawca, dokonując zapisu
windykacyjnego, nie może
uzależnić go od spełnienia
jakiegoś warunku bądź z
zastrzeżeniem terminu. Powyższe ograniczenie wynika

z charakteru i celu tej regulacji. Celem zapisu windykacyjnego i jego zaletą jest bowiem szybkie przysporzenie
zapisobiercy określonej korzyści majątkowej. Dopuszczenie zapisu windykacyjnego z zastrzeżeniem warunku lub terminu pozostawałoby zatem w sprzeczności z tym celem. Ponadto, w przypadku nieruchomości dodatkowo pojawiałby się problem związany z
treścią przepisu art. 157 §
1 i art. 237 k.c., które zabraniają przenoszenia własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Warto jednak pamiętać, że gdyby testator chciał uzależnić nabycie określonej korzyści majątkowej przez zapisobiercę
od warunku lub terminu,
wówczas może się posłużyć
zapisem zwykłym.
Podsumowując, niewątpliwą zaletą zapisu windykacyjnego jest możliwość
wpływu spadkodawcy na
losy poszczególnych składników majątku spadkowego
oraz natychmiastowa realizacja jego woli.
Ze względu na to, iż
wszelkie sprawy spadkowe
w każdej rodzinie wiążą
się z olbrzymimi emocjami,
warto przed przygotowaniem testamentu notarialnego zawierającego zapis
windykacyjny skonsultować
jego treść z adwokatem.
Karolina SłużewskaWoźnicka, 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

KOREPETYCJE,
LEKCJE,
KONWERSACJE:
J. ANGIELSKI - wszystkie poziomy
MATEMATYKA - od szkoły podstawowej
do średniej (poziom podstawowy)
cena: 20 zł/60min. z dojazdem do ucznia

Tel. 784 068 122
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Dni Piątkowa na sportowo

Tegorocznym Dniom
Piątkowa towarzyszyły
– jak co roku – imprezy sportowe. Rozpoczął,
13 czerwca, Turniej tenisa stołowego. W rozegranych w Gimnazjum
nr 12 na Osiedlu Stefana Batorego zawodach
uczestniczyło 15 zawodników. Turniej rozegrano systemem pucharowym, do trzech wygranych setów. W wyniku
eliminacji w finale zagrali Artur Król i Waldemar Bogdański. Wygrał Bogdański.
15 czerwca odbył się
Mix w grach zespołowych
dziewcząt z okazji Dni Piątkowa. W zawodach rozegranych także w gimnazjum na Batorego zagrały
dwie drużyny dziewcząt,
jedna z gimnazjum nr 12
, druga z Gimnazjum nr
35. Zarówno w piłce nożnej, jak i w piłce siatko-

wej lepsze były zawodniczki gimnazjum nr 12. Najlepsze otrzymały nagrody indywidualne. Były to:
Patrycja Bałażyk – najlepsza bramkarka turnieju i Joanna Skrzypczak
– najlepsza piłkarka, obie
z Gimnazjum nr 35. Królem strzelców została Izabela Leszczyńska, a najlepszą siatkarką – Magda Pastuszyńska, obie z Gimnazjum nr 12.

19 czerwca na kortach
na Sobieskiego rozegrano
Turniej tenisa ziemnego
z okazji Dni Piątkowa. W
meczach eliminacyjnych
wystąpiło 16 zawodników.
Do finałów doszli Janusz
Nowicki i Krzysztof Hołysz. Ostatecznie w dwóch
setach wygrał Nowicki.
W miejsce specjalnego
turnieju, podczas Dni Piątkowa grała Piątkowska Liga Piłki Nożnej, o której piszemy na stronie 7. (as)
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Prosto z miasta

Co warto nad Wartą
Obrodziło nam latoś w
festiwale, biennale a nawet
triennale. W Poznaniu, tak
jak w całej Polsce, wszelakiej
maści artyści grają, śpiewają
i wystawiają. Trudno się rozeznać, jaka impreza się zaczyna, a jaka kończy. Tym bardziej że na wszystkich wykonawcy jakby podobni. Sławni, znani i lubiani. Tak w
każdym razie głoszą media
i organizatorzy. A artyści w
ramach tras koncertowych
zaliczają kolejne festiwalowe
imprezy ku uciesze tłumów i
mediów rozpływających się w
zachwytach nad ich kunsztem i sztuką. W tym mocno zrytualizowanym letnim
życiu artystycznym gwiazd i
gwiazdeczek trudno już czymkolwiek zaskoczyć lekko znudzonych widzów. Na szczęście
podczas poznańskiej „Malty”
udało się tego dokonać. A
to dzięki obywatelskiej posta-

wie policjantów, którzy ukarali stuzłotowymi mandatami
francuskich aktorów za bieganie nago po poznańskich ulicach. Współcześni artyści nie
pierwszy raz wyrażają siebie
czy też rozbudzają sumienia
widzów poprzez prezentowanie gołego tyłka czy przyrodzenia, dość wspomnieć Krzysztofa Skibę czy Joannę Szczepkowską, po raz pierwszy jednak zostali potraktowani tak
jednoznacznie przez poznańskich stróżów porządku. Kary, choć trochę symboliczne,
w dodatku wymierzone dopiero po zakończeniu spektaklu,
jednak dają do myślenia. No
bo czy naprawdę na festiwalach organizowanych za grube pieniądze nie ma już nic
innego do pokazywania?

nież w Poznania w kółko o
tym samym, czyli powracającej sprawie stadionu. Wyniki ujawnionego audytu wskazują, że podczas jego budowy
mogło dochodzić do różnych
nieprawidłowości. Kwestie te
będą nadal sprawdzane przez
wiadome organy, tymczasem
jednak na wykończenie obiektu, który szumnie otwierano
przed rokiem, miasto ma dorzucić kolejnych kilkadziesiąt
milionów złotych. Pewnie zostaną one wpakowane w tę
dziwną budowlę, która chluby
wielkiej miastu nie przynosi
a kosztuje coraz więcej. Natomiast na wiele innych ważnych dla mieszkańców miasta
przedsięwzięć pieniędzy nie
ma. Igrzyska wciąż się okazują ważniejsze od chleba.

Jeśli nawet zagraniczni
artyści ciągle o d... Maryni, to co się dziwić, że rów-

Latem jak bumerang powraca też kwestia zagospodarowania nadwarciańskich

brzegów i w ogóle włączenia
rzeki do miejskiego krwiobiegu. Niegdysiejsze plany utworzenia tramwajów wodnych
czy tętniących życiem bulwarów można potraktować jako mrzonki i senne przywidzenia. Przecież nawet jednego statku wycieczkowego nie
daje się utrzymać na Warcie.
Cała więc nadzieja w spacerowiczach i rowerzystach, którzy mogliby wędrować pełnymi uroku brzegami. Mogli,
gdyby powstały odpowiednie szlaki. Ale na to brakuje
środków. Zapewne poszły na
stadion. Pozostają więc kajakarze i wędkarze, którzy od
lat nie przejmując się miejskimi planami i zamiarami
potrafią docenić piękno Warty. Bo ta najbardziej poznańska rzeka jest tego na pewno warta.
WIST

Poznań w czasach królów „piątkowskich”

Poznań czasów królowej Marysieńki (1674 - 1716)
Mówimy o czasach, gdy
Maria Kazimierza d’Arquien była królową Polski –
żyła dłużej od swego męża,
Jana III Sobieskiego, a po
jego śmierci sporo się w Poznaniu wydarzyło.
Podobnie jak Jan III,
królowa Maria Kazimiera
najprawdopodobniej nigdy
do Wielkopolski nie zawitała. Nie była osobą lubianą i przyznać trzeba, że na
ową niechęć sobie sumiennie zasłużyła. Po śmierci
małżonka niewiele już miała w Polsce do powiedzenia, ostatecznie zresztą w
1699 roku wyjechała z Polski – najpierw do Włoch, a
potem do rodzinnej Francji. Spoczęła u boku męża
w podziemiach katedry wawelskiej w 1733 roku.
Okres wdowieństwa królowej Marii Kazimiery był
początkiem rządów saskich
w Rzeczypospolitej. Przez
wiele dziesiątków lat utrwalił się ponury obraz tych
czasów jako epoka ciemno-

ty, nędzy, upadku i nieustannych wojen. Dziś już trochę
inaczej się na to patrzy, a
wszystko zależy od podstawy oceny, od konkretnych
lat, o których mowa.
Czas przełomu wieków
XVII i XVIII był dla Poznania rzeczywiście trudny. Dawno minęły złote czasy sprzed „potopu” szwedzkiego, a załamanie gospodarcze wywołane wojnami i
epidemiami, dotąd obejmujące przede wszystkim południowe i wschodnie kresy Rzeczypospolitej, stało
się udziałem także Wielkopolski.
Początkowo jednak nie
było aż tak źle. Jeszcze w
1702 roku mieszczanie poznańscy rozpędzili panoszącą się w okolicach chorągiew
kasztelana Kamińskiego. W
tym samym roku w październiku rozbito oddział
wojska saskiego, wysłany
dla pochwycenia w Poznaniu podskarbiego wielkie-

go koronnego, Rafała Leszczyńskiego.
We wrześniu 1703 roku
miasto zajęli Szwedzi. Już
wkrótce, w 1704 roku pod
murami Poznania doszło do
zwycięskiego dla Szwedów
starcia z wojskami saskimi.
Potem Reinhold Patkul obległ załogę szwedzką Poznania i choć – mimo całomiesięcznego ostrzału – miasta
nie zdobył, zniszczenia były
ogromne. W 1707 roku przybył do Poznania sam król
szwedzki Karol XII.
W dwa lata później ludność stolicy Wielkopolski
została
zdziesiątkowana
przez zarazę, ale w tym samym, 1709 roku, na wieść
o klęsce pod Połtawą, Szwedzi opuścili Poznań. Załoga
szwedzka została zastąpiona żołnierzami saskimi i rosyjskimi. W końcu 1715 roku zawitał tu król August II.
Tradycja głosi, że to właśnie
wtedy monarcha, zakwaterowany w jednej z kamieniczek wokół Starego Rynku,

podczas suto zakropionej kolacji pomylił okno z drzwiami i wypadł na zewnątrz;
daszek nad wejściem uratował króla przed ciężkimi obrażeniami.
W lipcu 1716 roku Poznań został szturmem zdobyty przez konfederatów
tarnogrodzkich, pod dowództwem regimentarza
Pawła Gniazdowskiego. Polacy okazali się dla miasta bardziej bezwzględni od
najeźdźców obcojęzycznych:
Poznań został doszczętnie
obrabowany i pozbawiony
uzbrojenia. Ekscesy żołnierskie zdarzały się w Poznaniu aż do końca wojny północnej w 1721 roku. Później
krok za krokiem zaczęło się
miasto podnosić z upadku.
Ale to już było po śmierci
królowej Marii Kazimiery,
która zresztą i tak nie miała żadnego wpływu na sytuację w Poznaniu i na położenie miasta.
Marek Rezler

13

ECHO 8/193 (XIV)

Chorobliwa zazdrość

Zazdrość jest na trwałe wpisana w uczucie miłości. Kochamy kogoś,
ponieważ jest w naszych
oczach wyjątkowy. Myślimy i wierzymy, że inni
chcieliby być z kimś tak
niesamowitym jak nasz
partner. Jeśli dodatkowo mamy niską samo-

ocenę lub partner w małym stopniu okazuje nam
swoje oddanie i chęć bycia razem, zazdrość potęguje się. Nie jest już zazdrością, której szczypta
dodaje smaku związkowi, lecz zazdrością chorą, która rujnuje szczęście.

Lato w Fundacji SIC!
Fundacja SIC!
prowadzi bezpłatne konsultacje
prawne, psychologiczne
i z doradztwa zawodowego
dla mieszkańców Poznania.
Projekt „Kluby IDEA - idealne miejsce dla
Ciebie” skierowany jest do mieszkańców Poznania. Jego celem jest aktywizacja i wsparcie mieszkańców w zakresie doradztwa zawodowego, podniesienie wiedzy i umiejętności społecznych.
Podczas wakacji nastąpią zmiany w dyżurach. Psycholog przyjmować będzie we
wtorki w PCK Dąbrówka na Os. B. Chrobrego w godz. 17 –18. Prawnik w czwartki w
godz. 16 – 17 w ODK Orbita na Os. Kosmonautów. Doradca zawodowy w poniedziałki
w godz. 16.30 – 17.30 w ODK Orbita.

Zapisy i kontakt z Fundacją SIC!
tel. 61 852 16 43.

„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

ISTOTA ZAZDROŚCI
Chorobliwa zazdrość zawsze łączy się z brakiem zaufania. Jednak nie rodzi się
ono na poziomie racjonalnym, lecz emocjonalnym.
Źródło braku zaufania i zazdrości jest w spostrzeganiu siebie samego jako osoby mniej atrakcyjnej fizycznie, seksualnie, intelektualnie niż partner. Oczywiście
to są subiektywne odczucia, które wcale nie muszą
mieć potwierdzenia w rzeczywistości. Powodują jednak poczucie zagrożenia,
zarówno własnej wartości,
jak i wszystkich nadziei, i
oczekiwań związanych ze
związkiem. Ludziom trudno pogodzić się ze stratą,
dlatego w obawie przed
nią są zdolni do poświęcenia dużych nakładów siły,
czasu i pieniędzy. Poczucie
bezpieczeństwa drogo kosztuje. Tym drożej, im bardziej ważne jest zagrożone
dobro. Dlatego też zazdrośnik jest zdolny do kontroli
i nieustannego nadzorowania swego partnera. Chorobliwa zazdrość objawia się
lękiem, że możemy stracić
partnera w każdej sytuacji:
w pracy, na zakupach, u
znajomych, w kinie – przecież może tam spotkać kogoś interesującego... Zabraniamy więc wychodzić jej
czy jemu z domu - bo mamy
poczucie, że wszystko dzieje się bez naszego udziału.
Trzeba więc kontrolować,
obserwować, śledzić. Osoba, która tak reaguje, nie
potrafi się zdobyć na zaufanie do partnera.
Przyczyn chorobliwej zazdrości może być wiele. Na
przykład, zakończona nieszczęśliwie pierwsza miłość, odrzucenie – mogą też
pozostawić uraz i lęk przed
ponownym odtrąceniem. W
psychopatologii skrajna forma zazdrości jest określana jako zespół Otella i
przejawia się podejrzewaniem partnera o notoryczne zdrady, kontrolowaniem
jego działań. Często osoba dotknięta tym zaburzeniem nie potrafi racjonalnie oceniać rzeczywistości,
ani hamować swoich impulsywnych zachowań. Zespół

Otella jest psychozą urojeniową i najczęściej towarzyszy objawom przewlekłego
alkoholizmu.
RADY DLA
ZAZDROŚNIKA
Jeżeli uważasz, że partner interesuje się tobą
mniej niż poprzednio, to
staraj się rozpoznać, co
może być przyczyną. Może
ty sam czujesz się mniej
atrakcyjny lub brak ci sukcesów zawodowych? Zaobserwuj, jakie sytuacje wzbudzają twoją największą zazdrość. Może to nie zachowania partnera/ki, lecz raczej zachowania domniemanych rywali wyzwalają twoją wściekłość lub lęk. Ustalenie rzeczywistego stanu
rzeczy pomaga nabrać dystansu do własnych uczuć.
Gdy czujesz, że to jednak
partner/ka daje ci powody
do zazdrości – kokietując
innych lub szukając zbyt
często towarzystwa poza
domem – porozmawiaj o
tym otwarcie. Nie oskarżaj,
nie rób awantur, nie upokarzaj. Staraj się uświadomić
mu/jej, jak bardzo jest ci z
tym źle i jak niszczy to wasze wzajemne zaufanie. Popracuj nad podniesieniem
poczucia własnej wartości.
Nie musisz starać się wyeliminować zazdrości zupełnie. Trzeba tylko sprowadzić ją do właściwych
rozmiarów.
Zazdrość nie musi być
problemem w Twoim życiu. Jeśli masz pytania, potrzebujesz wyjaśnień związanych konkretnie z Tobą i Twoją sytuacją lub
po prostu chcesz porozmawiać i umówić się na wizytę – zadzwoń: Gabinet Pomocy Psychologicznej 660140-488
Małgorzata Remlein

Autorka tekstu jest psychologiem. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych oraz
par. Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń nerwicowych,
lękowych, psychosomatycznych,
emocjonalnych i związanych ze
stresem. W psychoterapii stosuje zasadę integracji łącząc podejście systemowe, ericksonowskie
oraz analizę transakcyjną. W
pracy respektuje standardy zawodowe wyznaczone przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
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DUŻA
PRZYJEMNOŚĆ

MITYCZNY
POTWÓR

PACIERZ

ROŚNIE
NA
DRZEWIE

CZAROWNIK
Z KRAINY...

Wygrała
z Echem

WODNY
OSAD
RANKIEM

OLBRZYM

Hasło krzyżówki z numeru 7 brzmiało: „Piątkowskie
lato już”. Nagrodę książkową
otrzymuje Katarzyna Lewandowska z Osiedla Bolesława Chrobrego 10.

ZŁOCZYŃCA

5

NAJBLIŻSZE
OTOCZENIE

JA
CZŁOWIEKA

FIRMA
SPEDYCYJNA

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.

TUZ

11
MASYW
GÓRSKI
W GRECJI

ZESPÓŁ
ROCKOWY

2

RASA PSA

6

3

PRZEŁĘCZ
W
TATRACH

RUDOWŁOSY
ZWIERZAK

SKRÓT
OD
PIĄTKU

BARANI
GŁOS

7
DOM
ESKIMOSA

JEDZIE
ZA
MORZE

DO
WŁOSÓW

8

HUMORKI

GAZ
MUSZTARDOWY

- Mówi pan, że powód
nazwał pana idiotą. Czy to
prawda?
- Najprawdziwsza, Wysoki Sądzie.
- To o co panu chodzi?

PTAK
OD
HOTELI

PRAKTYKANT
OPERA

PRACUJE
POD
ZIEMIĄ

ZADOŚĆUCZYNIENIE

NIEDOBRE

1
12

4

ROZPOCZYNA
ODNOŚNIK
Z BUTELKI
WODY...

Krzyżówka nr 8

9
RAJ NA
PUSTYNI

10

SER LUB
ZABAWA

- Mam 83 lata – mówi pacjent pielęgniarce.
- Nie dałabym panu – odpowiada.
- Nie śmiałbym prosić...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Gwiazdy mówią... po naszymu
Wiara ino wew te gwiazdy szpycuje, kalafy zadziyro jak kejter do księżyca abo w cajtungi je ciyngiem wtyko. Nasze „Echo” tyż gorsze nie
może być i swój horoskop musi mieć leżeć na zadniej stronie. Blubry o przyszłości im barzy tajemnicze, tym prawdziwsze, dlatego podajemy je po
naszymu. Jeśli ktoś nie rozumie, niech mu gzuby abo jaki wuja objaśni.
BARAN (21.03 - 20.04). Bez tyn skwar i żar ino ci nygusowanie we
łbie. A przecież cięgiem kalafy do słonyszka wystawiać nie można i trza
się akuratnie do porządnej roboty zabrać.

WAGA (23.09 - 22.10). Bez to ciagłe nygusowanie po łbie ci ino głupie chociaż cołkiem przyjemne myśli chodzą. Ale zaś przed wiarą się nie
staluj i żodnych brewerii nie wyczyniaj.

BYK (21.04 - 21.05). Wew biurze kolejne reformy i przyjdzie znów
więcej chapać, ale zaś nie przejmuj się tymi całymi bachandryjami ino
bez zbędnego stalowania rób spokojnie swoje.

SKORPION (23.10 - 22.11). Chociaż wew wakacje daj se trochę luzu
i przestań udawać nyrola. Zamiast cięgiem szporać, lajsnij se nową jupkę
abo pojedź brechtać się w ciepłych morzach.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Letni wygib nad wodę ze starą eką będzie cołkiem fest. Można się będzie bachać i cywać na słonyszku. Ino bacz
byś na tych balangach za wiela bejmów nie przenorał.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Zamiast cięgiem borchać się na famułę,
lepiej z nią dobrze żyć. Niechaj gzuby i kejter przestaną szuszwolić po całych dniach i wreszcie wezmą się za robotę, a nie robią poruty.

RAK (22.06 - 22.07). Latem, wew tyn urlopowy czas w robocie przyjdzie ci chapać za dwóch abo i trzech, ale zaś potem z kabzą pełną bejmów
będziesz se mógł lofrować po cołkim świecie.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Z wystawiania kalafy na słonyszko,
obkładania się mazidłami i glapienia się wew telewizor nic dobrego nie wyjdzie. Lepiej weź się za porzundki abo pitraszenie czego słodkiego.

LEW (23.07 - 22.08). Wakacje to najlepszy czas na porzundki wew
chałupie. Famułę trza wysłać na kolonie abo do wuja a zbyry oraz wszelakie insze klamoty zalegające szafonierki wyćpnąć na gemyle.

WODNIK (21.01 - 20.02). Długie wakacyjne dni pełne będą laby i
słodkiego nygusowania. Ale zaś uważej na balangi żeby nie narobić jakiej
poruty oraz zdrowia i bejmów nie przenorać.

PANNA (23.08 - 22.09). Cołkiem niespodzianie skapnie ci fest propozycja nowej roboty. Bez żodnego stalowania się podejmuj to wyzwanie,
sukces murowany i sporo bejmów w kabzie.

RYBY (21.02 - 20.03). Pora kończyć z bręczeniem, memłaniem i blubraniem o niczym zez znajomą wiarą. Bardziej frechownie, z większym
szwungiem bierz się do roboty, a bejmy same skapną.

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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„Złoty Liść” w trasie

Seniorki z klubu „Złoty Liść” na Osiedlu Łokietka nie lubią siedzieć
bezczynnie, więc kiedy
ujrzały pierwsze promienie wiosennego słońca,
od razu zaczęły planować
wycieczkę. Zdecydowały
się odświeżyć wspomnienia z wycieczek Szlakiem
Piastowskim i udać się
do Kruszwicy, stawiając
czoła groźnym myszom!
Rankiem 6 czerwca
wsiadły do busa i wyruszyły na Kujawy. Pierwsze kroki skierowały w

stronę Kolegiaty. Ta przepiękna granitowo-piaskowa bazylika romańska z
XII wieku, odrestaurowana w sposób przywołujący klimat czasów, w których powstała, zachwyciła uczestniczki wyprawy.
Zwiedziły świątynię wewnątrz, po czym udały
się na „obchód” murów
w poszukiwaniu tajemni-

czych znaków cechów murarskich budujących kościół.
Następnie przeniosły
się do najbardziej znanej
części Kruszwicy, w której
mieści się 32-metrowa Mysia Wieża. Mimo że wiąże
się z nią legenda o złym
królu Popielu, seniorki
śmiało ruszyły w górę i
pokonawszy 109 schodów
trafiły na jej szczyt. Warto było odbyć tę imponującą wspinaczkę – ze szczytu rozciąga się bowiem zapierający dech w piersiach

widok na Kruszwicę oraz
jezioro Gopło.
Przekonawszy się, że
myszy musiały już dawno opuścić Mysią Wieżę,
wydostały się z niej bez
zagrożenia. Na przystani
czekał już statek „Rusałka”, którym seniorki odbyły urokliwy rejs po Gople. Była to świetna okazja na odpoczynek, wypi-

cie kawy i podziwianie cudownej przyrody otaczającej i przecinającej jezioro.
Kolejnym
punktem
wyprawy była stolica Kujaw Zachodnich, Inowrocław. To urokliwe miasto
z dużym, starym parkiem
solankowym w centrum.
Zwiedzanie panie rozpoczęły od tężni. Nie od dziś
wiadomo, że mikroklimat
panujący w tym miejscu

działa leczniczo na górne drogi oddechowe. Spacer po zacienionym parku,
obiad i gofry były zasłużonym zwieńczeniem niewątpliwie udanej wycieczki.
Jednak to nie koniec
klubowych przygód. Już
podczas drogi powrotnej
seniorki zaczęły planować
kolejną wyprawę. Bo przecież nie lubią siedzieć bezczynnie…
Marta Mentecka
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Do puszczy na wędkowanie
Zauroczeni pięknem
puszczy Noteckiej i jeziora
Piaskowe członkowie koła
168 „Chrobry” postanowili właśnie tam rozegrać kolejne zawody wędkarskie.
45 uczestników zawodów przybyło 11 czerwca do
miejscowości Zatom Nowy.
Tutaj rozegrane zostały zawody o puchar kierownika
Osiedla Zygmunta Starego,
Zbigniewa Francuzowicza.
Jez. Piaskowe znane jest z
zasobności w wiele gatunków ryb. Świadczą o tym
osiągane wcześniej wyniki.
Te zawody rozgrywane były
metodą spławikowo-gruntową. Najpierw losowano stanowiska. Do udziału w zawodach stanęło 39 zawod-

ników. Padł strzał rozpoczynający 4-godzinne zawody. Dziesiątki kul, których
skład jest tajemnicą zawodników, poleciało do wody.
Od początku dominowała ukleja i krasnopióra. Spodziewanych okazów nie było. Trafiały się sporadycznie większe płocie, krasnopióry, leszczyki i karasie.
Pierwsze miejsce zajął Michał Andruszko, kolejne: Marek Lenarczyk, Maciej Lenarczyk, Tomasz Piasecki,
Robert Wojtyniak i Danuta
Maik. Zwycięzcy otrzymali z
rąk Z. Francuzowicza puchary oraz znacznej wartości bony towarowe. Piękna słoneczna pogoda i sceneria puszczy
sprawiła że wśród wędkarzy

panował doskonały nastrój.
Nie zabrakło też tradycyjnej grochówki serwowanej

przez gospodarstwo agroturystyczne „Ranczo Przy Promie”. (pw)

Od 1 lipca do 31 sierpnia

każda pizza ZA PÓŁ CENY!
Oferta nie obowiązuje w dostawie.

Ahmed Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,
tel. (61) 822-35-05
Ahmed Przeźmierowo 1 obok Intermotelu,
tel. (61) 816-10-63, 500-700-748

Spotkanie pokoleń na Chrobrego
Uczniowie klasy I C
ze Szkoły Podstawowej nr
17 na Osiedlu Bolesława
Chrobrego byli na początku czerwca gośćmi Zarządu Koła Poznań Piątkowo
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu. Zygfryd Czaja,
prezes zarządu koła, powitał dzieci i złożył im życzenia z okazji Dnia Dziecka.
Następnie krótko opowiedział o przyczynach, wybuchu, przebiegu, zakończeniu oraz skutkach II wojny
światowej.
Kazimierz Pogorzała,
Kazimierz Więczkowski,
Marian Żak i Karol Słomiński, kombatanci II wojny światowej, odpowiadali

na pytania, częstując małych gości słodyczami i napojami. Kombatanci byli
wzruszeni kilkunastominutowym występem z piosenkami, recytacjami i wierszami w wykonaniu dzieci
pod kierunkiem nauczycielek Marii Gruszczyńskiej i
Magdaleny Krawczak. W
podziękowaniu pierwszoklasiści otrzymali kopie patriotycznych wierszy, których
autorem jest Kazimierz
Warchoł. Przygotował on
także tekst przysięgi Armii
Krajowej wydrukowany na
tle biało-czerwonej szarfy
z wizerunkiem tablicy pamiątkowej 106 DPAK (Świętokrzysko-Krakowskiej Jednostki Bojowej) oraz krzyża
pamiątkowego Armii Krajo-

wej Podziemnego Państwa
Polskiego.
- Współpraca między
Szkołą Podstawową nr 17
a kombatantami od 20 lat
układa się wzorowo – uważa Kazimierz Warchoł. –

Młodzieży warto poświęcać
czas na przekazanie wiedzy
historycznej i praktycznego
patriotyzmu na co dzień.
Spotkanie pokoleń można
traktować jako lekcję historii. (kw)

