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Wakacje w mieście

Wrześniowy
Piknik
na
Sobieskiego
W drugą sobotę miesiąca, 10 września, na Osiedlu
Jana III Sobieskiego odbędzie się piknik dla mieszkańców Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W
sali Klubu Sportowego Sobieski występować będą
znani artyści, w bistrze Mc
Tosiek i wokół niego będzie
można się posilić i posłuchać muzyki.
Imprezę na Sobieskiego rozpocznie XIII Rodzinny Rajd Rowerowy, który
wyruszy o godzinie 11, by
na 16 uczestnicy wrócili na
osiedle z powrotem i mogli
wziąć udział w pikniku.
Będą też inne atrakcje,
o których więcej piszemy na
str. 3. (big)

Patrząc na uśmiechnięte buzie dzieci wypoczywających po trudach
całorocznej nauki aż chciałoby się powiedzieć, że lato w mieście i poza
nim może być wspaniałe. Tak też myślą rodzice, którzy posłali swoje
pociechy na półkolonie organizowane przez Poznańską Spółdzielnię
Mieszkaniową.
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Z Dąbrówką pełni wrażeń
Tradycyjnie podczas
letnich wakacji Piątkowskie Centrum Kultury
Dąbrówka organizuje letnie półkolonie. W tym
roku od 27 czerwca do
22 lipca odbyły się cztery turnusy, w każdym
uczestniczyło trzydzieścioro dzieci.

Atrakcji było co niemiara. Mali uczestnicy brali
udział w Festiwalu Filmów
„Animator”, w seansach filmowych w Plazie, odwiedzili Fantasy Park. Zmagali
się również w turnieju bowlingowym w NIKU, na boisku sportowym rywalizowali podczas gier i zabaw.
Odwiedzili też strzelnicę
sportową Ligi Obrony Kraju, gdzie uczestniczyli w lidze wakacyjnej.
Były też: turniej gier
planszowych, wizyta w Starym ZOO, wyjście na basen, oraz do Planetarium
na prezentacje astronomiczne. Na Cytadeli brali udział
w Letnim pogotowiu sztuki,
w Zamku odbyli Spotkanie
z Historią. A jak się bawili? – To już zobaczyć można na zdjęciach. (psta)
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Wrześniowy Piknik
na Sobieskiego

RADCA PRAWNY
- rozwód, podział majątku, alimenty
- spadki, darowizny, testamenty
- nieruchomości, lokale, odszkodowania

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

PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA

Ƒ STOMATOLOGIA ESTETYCZNA –

WYBIELANIE ZĘBÓW
- ODBUDOWA ZĘBÓW NA WŁÓKNIE SZKLANYM

Ƒ ENDODONCJA – ENDOMETR
Ƒ CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
Ƒ PROTETYKA – INLAY, ONLAY, LICÓWKI

PLAC GRZYBOWY 10, gm. SUCHY LAS

tel. 508 358 186 & 61 8116 153
WTOREK, CZWARTEK 14.30-21.00, ŚRODA 10.00-14.30,
PIĄTEK 16.00-21.00, SOBOTA 10.00-16.00

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

*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
PROMOCJE W POZNANIU I OKOLICACH -zadzwoń

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

Poznań, os. Przyjaźni 21N/144

 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

Afera, zespół seniorów „Cicha woda” z Klubu Seniora
Hetman, Jacek Kierak z zespołem zaprezentuje gwarę
śląską, śpiewać będą Eleni
i Piotr Kuźniak. Wstęp na
wszystkie występy wolny.
W Bistrze Mc Tosiek i
na terenie przyległym będzie grill, piwo i muzyka.
O godzinie 18 przewidziany
jest pokaz ratownictwa medycznego.
Organizatorami pikniku
są Rada i Administracja
Osiedla Jana III Sobieskiego, Rada Osiedla Jana III
Sobieskiego Jednostka Pomocnicza Miasta Poznania,
Bistro Mc Tosiek, KS Sobieski oraz Towarzystwo Krzewienia Rodzinnej Turystyki
Rowerowej „Bicykl”.
Klub Seniora Hetman zaprasza na Dni Otwarte klubów Poznańskiej Spółdzielni Spółdzielni Mieszkaniowej. W Hetmanie na Sobieskiego swoje dokonania na
wydzielonych stoiskach prezentować będą różne kluby. Mieszkańcy będą mogli
oglądać wystawy w piątek, 9
września, w godzinach od 17
do 20 oraz w sobotę w godz.
11 do 14.

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

Pierwszy osiedlowy
piknik na Osiedlu Jana III Sobieskiego urządzono dwa lata temu
we wrześniu, gdy osiedlu
„stuknęła” trzydziestka.
Mieszkańcom się pomysł
bardzo spodobał i postanowiono go kontynuować. W tym roku osiedle
zaprasza spółdzielców z
Piątkowa na drugą sobotę września, czyli 10.
Piknik rozpocznie się od
Rodzinnego Rajdu Rowerowego, który odbywać się będzie po raz trzynasty. Rodziny i miłośnicy rajdów rowerowych wyruszą o godz. 11 na
trasę Poznań – Biedrusko –
Poznań. W trakcie przejazdu
przewidziane są konkursy z
nagrodami i posiłek. Zbiórka
przy pętli PST. Powrót przewidywany jest na godz. 16.
Uczestnicy biorą udział w
imprezie na własną odpowiedzialność (ubezpieczenia we
własnym zakresie), a dzieci
wyłącznie pod opieką dorosłych. Informacje pod numerem telefonu: 61 82 35 126.
Piknik odbywać się będzie w godzinach 17-22. W
sali sportowej KS Sobieski
występować będą: kabaret

OKRES OCZEKIWANIA NA PROTEZY AKRYLANOWE
– OKOŁO MIESIĄCA

- Organizujemy imprezy
okolicznościowe
Wolne terminy
KOMUNIA 2012

A tak bawiono się na ubiegłorocznym pikniku osiedlowym.

CERAMICZNE,
KORONY PEŁNOCERAMICZNE I PORCELANOWE, MOSTY, PROTEZY
SZKIELETOWE, ACETALOWE ORAZ PROTEZY AKRYLANOWE
CAŁKOWITE I CZĘŚCIOWE REFUNDOWANE PRZEZ NFZ
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Z notatnika miejskiego strażnika



6 lipca przeprowadzono
kontrole przejść podziemnych i nasypów PST. Firmie Alkom nakazano, by
uprzątnęła zauważony nieporządek.
 8 lipca funkcjonariusze piątkowskiego referatu Straży
Miejskiej Poznania zabezpieczali wraz z policjantami,
strażakami i innymi służbami ul. Obornicką, gdzie doszło do zablokowania drogi
przez ładunek (skrzynki z
piwem), który wypadł z ciężarówki na jezdnię.
 Tego samego dnia dwaj
funkcjonariusze zabezpieczali zwisający z drzewa
między Szkołą Podstawową
nr 35 a placem zabaw konar.
Poinformowano kierownika
administracji i sprowadzono odpowiedni sprzęt do
ścięcia konaru.
 Straż Miejska wysłała pismo do Zarządu Dróg Miejskich w sprawie zniszczonych ławek na terenie przystanku PST przy ul. Szymanowskiego. W odpowiedzi
poinformowano o planach
wymiany ławek na wszystkich zejściach do przystanków. Obecnie trwa już wymiana.

 Strażnicy wnieśli do MOPR
o udzielenie pomocy osobie
tego potrzebującej. Po przeprowadzeniu kontroli osoba
ta odmówiła przyjęcia pomocy mimo wcześniejszych
deklaracji składanych strażnikom miejskim.
 Służby dyżurne piątkowskiej Straży Miejskiej przyjęły w lipcu 346 zgłoszeń.
Najwięcej dotyczyło nieprawidłowo zaparkowanych samochodów (148)
oraz spraw porządkowych
(82). Niektórzy – jak na
zdjęciu – parkują nawet
na terenach zielonych, za
co mają zakładane blokady na koła.
 Ujawniono 5 przypadków
handlu bez posiadania zezwolenia lub w miejscach
objętych zakazem. Było to
przy pawilonach handlowych NETTO i TESCO. 4
osobom wręczono mandaty karne.
 18 razy strażnicy interweniowali w przypadkach spożywania alkoholu w miejscach publicznych, szczególnie w obrębie sklepów. Usunięto 33 osoby.
 12 lipca patrol otrzymał
zgłoszenie o leżącym nie-









przytomnym mężczyźnie na
Os. Bolesława Chrobrego
przy bloku 12. Wezwane
pogotowie odwiozło mężczyznę do domu.
13 lipca przeprowadzono
kontrole złomowisk przy
ul. Umultowskiej i ul. Wachowicza pod kątem kradzieży znaków drogowych
i włazów studzienek kanalizacyjnych. Uchybień nie
stwierdzono.
28 lipca strażnicy zabezpieczyli podejrzaną walizkę pozostawioną przy wejściu do
budynku na Os. Bolesława
Śmiałego 17 A. Następnie
przekazali ją do Komisariatu Policji Północ.
Wspólnie z policjantami
strażnicy miejscy prowadzili na Osiedlu Stefana Batorego przy budynkach 79 A
oraz B-G działania zapobiegające kradzieży krzewów
ozdobnych i dewastacji terenów zielonych.
Wspólnie z Komisariatem
Policji w Suchym Lesie
piątkowscy strażnicy wprowadzili wzmożone patrole
ul. Lawendowej, gdzie ktoś
urządził sobie nielegalne wysypiska śmieci.

 Otrzymano pismo od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie
uszkodzeń konstrukcji schodów oraz filarów podtrzymujących platformy zejściowe na przystanki. Ta konstrukcja niezwłocznie powinna zostać naprawiona.
 22 lipca patrol wspólnie
z pracownikami firmy Alkom dokonali uprzątnięcia
terenu pod kładką dla pieszych pomiędzy Osiedlem
Bolesława Chrobrego a Os.
Bolesława Śmiałego, miejscem przebywania osób bezdomnych.
 23 lipca na Osiedlu Stefana Batorego leżała nieprzytomna kobieta. Patrol strażników wezwał pogotowie ratunkowe, które przewiozło
ją do szpitala chorób zakaźnych. (rafa)

Rady dla kierowców

Kilka prostych rad, o których powinien pamiętać każdy
rozsądny kierowca przed wyjazdem w podróż. Dzięki nim
uniknie niemiłych niespodzianek na drodze i zapewni sobie szczęśliwy dojazd do celu!
1. Zanim ruszysz samochodem, sprawdź czy:
- masz przy sobie wszystkie wymagane przepisami
dokumenty,
- masz zapięte pasy,
- twój samochód jest technicznie sprawny (ogumienie, oświetlenie) i odpowiednio wyposażony.
2. Zapoznaj się z aktualnymi przepisami ruchu drogowego.
3. Nie przekraczaj dozwolonej przepisami prędkości.
4. Staraj się podróżować ze znajomymi i unikaj postojów

na odosobnionych pustych parkingach lub w przypadkowych miejscach.
5. Jedź ostrożnie i myśl o tym, co dzieje się na drodze.
6. Pamiętaj, że wyobraźnia to podstawowa cecha dobrego kierowcy.
7. Zmieniono zasady przeprowadzania kontroli ruchu
drogowego - pamiętaj aby:̘
- zatrzymać pojazd,
- trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, chyba że żąda tego kontrolujący,
Na polecenie kontrolującego należy:
- wyłączyć silnik pojazdu,̘
- włączyć światła awaryjne lub postojowe.
* źródło: policja.pl
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Spółdzielnie mają przyszłość
Rozmowa z Waldemarem Witkowskim, Pełnomocnikiem
Krajowej Rady Spółdzielczej na Województwo Wielkopolskie
- Znów głośno o próbach forsowania w Sejmie zmian mających
całkowicie przeobrazić, a jak twierdzą nawet niektórzy, doprowadzić do zlikwidowania spółdzielczości
mieszkaniowej.
- Przepisy regulujące działalność spółdzielni mieszkaniowych wymagają zapewne, tak jak
każde prawo, doskonalenia. Jednak kierunki zmian oraz konkretne rozwiązania przedstawiane przez grupę posłów
z Platformy Obywatelskiej wcale nie zmierzają do usprawnienia funkcjonowania spółdzielni,
lecz raczej do utrudnienia ich działalności oraz
przede wszystkim odsunięcia ludzi związanych

od lat z ruchem spółdzielczym. Już ustawa przyjęta po długich sporach w
2007 roku i zakwestionowana w
niektórych
punktach przez Trybunał Konstytucyjny wprowadziła wiele rozwiązań
komplikujących działalność spółdzielni. Jednak
obecne regulacje, przygotowane i wspierane przez
część parlamentarzystów
Platformy Obywatelskiej,
oznaczać będą swoistą rewolucję. Przewidują one
między innymi obowiązek podania się w ciągu roku spółdzielczych
władz do dymisji i przeprowadzenie nowych wyborów oraz obligatoryjne wprowadzanie wspólnot mieszkaniowych w
budynkach, w których
Dokończenie na stronie 6

Hipoteka odwrócona – szanse i możliwości

Hipoteka odwrócona to rozwiązanie

przeznaczone dla osób po 65. roku życia, które mają swoje mieszkanie lub własny dom. Umożliwia ono otrzymywanie
comiesięcznej renty, a więc dodatkowych
środków pieniężnych na zasilenie domowego budżetu. Senior, który posiada nieruchomość, dostaje od świadczeniodawcy dożywotnią rentę hipoteczną w zamian
za to, że ten świadczeniodawca, po jego
śmierci będzie mógł dysponować wyżej
wspomnianą nieruchomością. – Rozpiętość kwot, które oferujemy Seniorom, jest
duża, tak samo jak różne są ceny nieruchomości – zależnie od lokalizacji i standardu mieszkania czy domu – mówi Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM S.A.

ZALETY HIPOTEKI
ODWRÓCONEJ

Hipoteka odwrócona może okazać się
dobrym rozwiązaniem, gdy osoba już nie-

aktywna zawodowo czuje, że nie ma takiej ilości gotówki, jaką chciałaby dysponować. Kwoty, które się otrzymuje, są
zależne m.in. od płci, wieku oraz wartości posiadanej nieruchomości. Dożywotnia renta hipoteczna to świadczenie wolne od podatku dochodowego; co więcej świadczeniodawca płaci za Seniora
comiesięczny czynsz, a sam Senior ma
gwarancję, iż do śmierci będzie korzystał
ze swojego dotychczasowego lokum.

BEZPIECZEŃSTWO
PRZEDE WSZYSTKIM

Fundusz Hipoteczny DOM S.A. od
2008 roku, a więc od momentu powstania, prowadzi akcje informacyjne i wyjaśnia wszelkie kwestie związane z hipoteką odwróconą. Jakie są zatem aspekty prawne? Konstrukcja umowy jest oparta o zapisy kodeksu cywilnego – artykuły nr 908-916 dotyczące Umowy o dożywocie, która bardzo dobrze zabezpiecza
interesy osób starszych. Senior otrzymuje m.in. gwarancję, iż do momentu śmierci ma prawo mieszkać w swoim domu.
Ponadto, gdyby pieniądze przestały być
wypłacane, Seniorowi wolno unieważnić
umowę, a własność nieruchomości zostanie mu zwrócona. Może on również
wycofać się z umowy w dowolnej chwili – po zwróceniu otrzymanych kwot wraz
z odsetkami i opłatami wniesionymi przez
Fundusz. Aby zapewnić bezpieczeństwo

Klientom, Fundusz Hipoteczny DOM S.A.
każdą umowę zawiera w formie aktu notarialnego. Senior może skorzystać także z bezpłatnej porady prawnej. Nie ponosi on żadnych kosztów związanych
z zawarciem umowy czy wyceną nieruchomości przygotowaną przez niezależnego rzeczoznawcę.

ŻYCIE PO SZEŚĆDZIESIĄTCE
Fundusz Hipoteczny DOM S.A. postawił sobie za cel zwiększenie świadomości funkcjonowania tego rozwiązania.
Dlatego w całej Polsce odbywają się prelekcje dla Seniorów na temat Poprawy jakości życia i sytuacji finansowej Seniorów
na przykładzie hipoteki odwróconej. Fundusz jest również wydawcą „Życia Seniora” – kwartalnika dla osób starszych.
Ponadto firma rozwija sieć swoich placówek oraz dba o kontakt z Seniorami na
wielu płaszczyznach. Oddziały Funduszu
powstały już we Wrocławiu, w Krakowie,
Poznaniu, Gdańsku, Katowicach oraz
w Szczecinie. Siedziba mieści się w Warszawie.
W celu poznania szczegółów oferty Fundusz Hipoteczny DOM S.A. zaprasza do odwiedzenia swojego Oddziału w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 20 (nr tel.: 61 278 56 66).

Tekst sponsorowany

Dodatkowa gotówka przydałaby się
każdemu na emeryturze. Leki, opieka
medyczna, chęć korzystania z życia
– niejednokrotnie ciężko to wszystko
sfinansować. Tymczasem nie po raz
pierwszy słyszymy o hipotece odwróconej – ciekawym rozwiązaniu finansowym skierowanym do Seniorów.
Czas zgłębić ten temat od A do Z.
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Spółdzielnie mają przyszłość
Rozmowa z Waldemarem Witkowskim, Pełnomocnikiem
Krajowej Rady Spółdzielczej na Województwo Wielkopolskie
Dokończenie ze strony 5

jest choćby jeden lokal
własnościowy. Wspólnoty funkcjonują już w wielu spółdzielczych blokach
i doświadczenia są, delikatnie mówiąc, różne.
Uzyskanie zgody wszystkich członków wspólnoty na przeprowadzenie
– niekiedy koniecznych remontów bywa bowiem
trudne i żmudne. Wymaga wielu zabiegów a niekiedy nawet drogi sądowej. Przekonać wszystkich współwłaścicieli i
doprowadzić do ich zgody okazuje się często niemożliwe. W zarządzaniu
budynkami lepiej sprawdza się spółdzielcza zasada, że większość decyduje.
- Inicjatorzy nowej ustawy chcą ją
wprowadzić w interesie członków spółdzielni, którzy rzekomo nie
mają wpływu na ich
działanie.
- Członkowie spółdzielni są właścicielami spółdzielczego mienia i mają zagwarantowane liczne prawa. Wiele osób z
nich korzysta i angażuje się w spółdzielcze życie. Jednak wielu, dopóki spółdzielnia należycie
funkcjonuje i zapewnia
dobre warunki mieszkaniowe, woli stać z boku. Natomiast postulowane zwiększenie wpływu spółdzielców poprzez
wprowadzenie bezwzględnego nakazu rozliczania
kosztów poszczególnych
bloków spowoduje ograniczenie możliwości finansowania kosztów remontów ze środków wspólnych spółdzielni. Prowadzenie odrębnych rachunków dla każdej nieruchomości oraz utrudnienia
w gospodarowaniu spółdzielczymi środkami muszą wpłynąć na wzrost

kosztów administrowania. Rodzić to również
będzie wiele problemów
z utrzymaniem części
wspólnych - zieleni, dróg
i placów zabaw. Osiedla
powinny stanowić harmonijną całość. Rozbijanie tej jedności poprzez
odgórne wprowadzenie
ustawy przyniesie więcej
szkód niż pożytku. Może
doprowadzić do likwidacji spółdzielni.
- Może jednak komuś, choćby lobby deweloperskiemu, właśnie zależy na osłabieniu spółdzielczości
mieszka niowej?
- Dla wszystkich podmiotów działających w
branży mieszkaniowej
konkurencja ze strony
spółdzielni mieszkaniowych jest bardzo niewygodna. Porównanie kosztów wskazuje, że to właśnie spółdzielnie administrują najtaniej. Są one
bowiem poddane bieżącej kontroli przez samych
mieszkańców, którzy wymuszają minimalizowanie kosztów.
- Jakie są szanse
wprowadzenia rewolucyjnych zmian w spółdzielczości mieszkaniowej?
- Obecna kadencja Sejmu dobiega końca i czasu na rozpatrzenie poselskiego projektu jest
mało. Należy też podkreślić, że liczni prawnicy i
znawcy prawa spółdzielczego a także organizacje i środowiska opiniotwórcze krytykują projekt ustawy, wskazują na
jego błędy oraz szkodliwe
skutki dla milionów lokatorów. Jednoznacznie
przeciw zmianom wypowiada się lewica, ugrupowania prawicowe, zarówno dominujące w koalicji
rządowej, jak i w opozycji
popierają jednak projekt.

Natomiast ludowcy zastanawiają się. Pozostaje zatem wierzyć w rozsądek
większości posłów, którzy
u kresu kadencji nie zechcą wprowadzać niedobrych i niekorzystnych
dla milionów mieszkańców spółdzielczych bloków rozwiązań.
- Przed nami jednak
nowe wybory...
- I mam nadzieję, że
wyłonią one parlamentarzystów doceniających
znaczenie ruchu spółdzielczego dla rozwoju
państwa. Nie jest on żadną „komuną”, jak to próbuje się przedstawiać niekiedy w Polsce. Jego początki sięgają XIX wieku i ma on wspaniałe
tradycje. W wielu państwach, między innymi
w Niemczech, Wielkiej
Brytanii, Skandynawii a
nawet w USA, spółdzielnie są istotnym ogniwem gospodarki. W Polsce spółdzielców jest ponad 8 mln. Większość to
właśnie członkowie spółdzielni mieszkaniowych,
których w Wielkopolsce
jest ponad setka. Połowa poznaniaków mieszka w spółdzielczych domach. Ten ogromny spółdzielczy potencjał można
wykorzystać z pożytkiem
dla miasta i wszystkich
mieszkańców. Byłem inicjatorem utworzenia Sejmiku Poznańskich Spółdzielni Mieszkaniowych,
który przedstawił sporo ciekawych inicjatyw
dotyczących rozwiązywania komunalnych problemów. Mimo, oględnie mówiąc, niechętnej postawy miejskich władz, uważam że należy kontynuować współpracę pomiędzy spółdzielniami oraz
wspólnie przekonywać
miasto do naszych racji.
- Czy jednak w obliczu gospodarczych

przemian
spółdzielczość ma jeszcze przyszłość?
-Oczywiście, przecież
nawet obecnie w niektórych dziedzinach obserwujemy rozwój spółdzielczości. Powstają banki
spółdzielcze a także spółdzielnie uczniowskie i socjalne. Jestem przekonany, że ta forma aktywności gospodarczej jest potrzebna i ma możliwości
rozwoju. Tym bardziej że,
jak żartobliwie mówię o
sobie, spółdzielcze idee
„wyssałem z mlekiem ojca”, który był współtwórcą i długoletnim prezesem największej poznańskiej spółdzielni mieszkaniowej „Osiedle Młodych”
na Ratajach. Kontynuuję
jego dzieło, działałem w
Studenckiej Spółdzielni
Pracy „Akademik”, a teraz jestem prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. H. Cegielskiego, której tradycje sięgają początków ubiegłego wieku. Wiem, że obowiązujące prawo spółdzielcze wymaga dostosowania do obecnego życia i wymogów gospodarki wolnorynkowej. Powinien to zrobić Sejm nowej kadencji. Jeśli w październikowych wyborach
uzyskam poselski mandat, to chciałbym właśnie
doprowadzić do nowelizacji prawa spółdzielczego oraz wprowadzenia takich ustawowych rozwiązań, które będą chronić
interesy zwykłych ludzi.
Z myślą o nich państwo
winno rozwijać budownictwo mieszkaniowe, opiekę medyczną oraz sprawną komunikację.
Rozmawiał
Walerian Ignasiak

7

ECHO 9/194 (XIV)

Sportowe „oczko” PSM
We wrześniu 2010
roku obchodziliśmy w
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jubileusz 20-lecia powstania
Sekcji Sportu i Rekreacji. W tym roku mamy
„oczko”.
Sekcja Sportu i Rekreacji zorganizowała kilka
sekcji sportowych, z Piątkowską Ligą Piłki Nożnej na czele. Dla amatorów organizuje nie tylko
ligowe rozgrywki, ale również różnego rodzaju turnieje dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zimową
porą w szkolnych salach
gimnastycznych na osiedlach Piątkowa rozgrywana jest liga halowa. Wiosną, latem i jesienią piłkarze mają do dyspozycji wspaniałe boiska, które są zupełnie inne jak te,
jakie mieliśmy jeszcze kilkanaście lat temu. Mecze
ligowe rozgrywano wtedy
na boiskach o naturalnych
nawierzchniach, niejednokrotnie błotnistych.

Największe zainteresowanie futbolem i rozgrywkami ligowymi odnotowaliśmy w latach od 1995 do
2006. W tym czasie w lidze w różnych kategoriach
grało od 70 do 80 zespołów. Nie brakowało także
drużyn dziecięcych grających w naszej amatorskiej
lidze trampkarzy, która
rozgrywała mecze w obecności rodziców i dziadków.
Dzisiaj po tych byłych 10-,
12-letnich piłkarzach pozostały miłe wspomnienia i
dwie nazwy zespołów, które nadal grają w lidze, ale
w grupie Open: AKS Balbina i Blue Devils.
W ostatnich latach jest
coraz trudniej nakłonić
młodych chłopców do uprawiania sportu. Przekonali
się o tym nie tylko organizatorzy ligi piątkowskiej,
ale również działacze osiedlowi, który raz w roku
„od wielkiego dzwonu” organizują dzieciom turnieje. W minionym ligowym
dwudziestoleciu najwięcej

zespołów grało w grupach
Open, młodzieżowych i w
grupach 13 i 15-latków.
Do najsilniejszych i najliczniejszych piłkarskich
zespołów od pierwszych
rozgrywek należeli osiedlowi piłkarze „króli Sobieskiego i Chrobrego”, a od
kilku lat także piłkarze ze
Stefana Batorego, dla których osiedlowe centrum
sportu znajduje się w Gimnazjum nr 12. Ze szkoły tej
w lidze gra 5 zespołów w
grupie B (roczniki 19951997), a jeden zespół nawet
w grupie Open. Z powodzeniem układa się współpraca dyrekcji Gimnazjum nr
12 z Sekcją Sportu i Rekreacji Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która w
szkolnych obiektach sportowych nie tylko w czasie
ferii zimowych i wakacji
letnich organizuje imprezy sportowe z pomocą gimnazjalnych wuefistów – instruktorów sportu. Między
innymi z okazji Dni Piątkowa zorganizowali oni po

raz pierwszy oficjalny, historyczny mecz piłki nożnej dziewcząt. Zagrały w
nim reprezentacyjne zespoły Gimnazjum nr 12 i
Gimnazjum nr 35. Jak mówią fachowcy od piłki nożnej, zawodniczki płci pięknej zaprezentowały zadziwiająco dobry poziom gry.
Warto więc w celu popularyzacji piłki nożnej dziewcząt zorganizować nie jeden okazjonalny mecz, lecz
np. turniej gimnazjalistek.
Może w niedalekiej przyszłości usłyszymy o byłych
gimnazjalnych piłkarkach
z Piątkowa, które poszły
w ślady dwóch piłkarek z
Osiedla Bolesława Chrobrego. Dziewczęta te grały w zespołach chłopięcych
na boiskach Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Obecnie jedna z młodych pań gra w trzecioligowym żeńskim klubie Skra
Otusz Wielkopolski, druga
w pierwszoligowej żeńskiej
Poloni Poznań.
Edward Juskowiak

Królestwo suma bez uszczerbku
Bogatsi w doświadczenia z poprzedniej nocnej wyprawy na „suma” w dniu 6 sierpnia 19 uczestników Koła 168 „Chrobry” ponownie wyruszyło nad rzekę Wartę,
aby pokonać króla. Zawody postanowiono rozegrać w tym samym miejscu.
Po krótkiej odprawie zawodnicy
wyruszyli na swe stanowiska. Niektórzy na te same co poprzednio. A więc
powinno być tylko lepiej. Turniej przewidziano na 12 godzin. O godz. 19
padł strzał i rozpoczęliśmy zawody. Z
niepokojem spoglądaliśmy na przewalające się nad nami chmury, może nie
będzie padać.
Początek bez rewelacji. Łowiono
krąpie, natomiast spodziewanej płotki jak na lekarstwo. Do zapadnięcia zmroku złowiono kilka 25-centymetrowych sumików. Gdy zrobiło się
ciemno, część zawodników poszła się
zdrzemnąć. Twardziele pozostali na
stanowiskach. W ciągu nocy tylko kolega Maciej złowił jednego leszcza ważącego ponad kilogram. Koledze Przemkowi na rosówkę dwukrotnie zerwało zestaw. Pozostali zawodnicy łowili
drobnicę i to w niewielkich ilościach.
Wraz ze wschodem słońca na stanowiskach zaczęło przybywać zawod-

wielu, więc ważenia dokonano sprawnie i szybko. Po chwili były już oficjalne wyniki.
Pierwsze miejsce zajął Bartosz
Piasecki (2720 pkt.), drugie Maciej
Lenarczyk (2080 pkt.), trzecie Piotr
Wągrowski (2010 pkt.), czwarte Rafał
Matecki (1600pkt.), piąte Andrzej Lenarczyk (1560 pkt.), a szóste Tomasz
Henka (1420pkt.).
Najpierw jednak śniadanko i dyskusja. Po posiłku, kiedy humory już
się poprawiły, prezes Piotr Wągrowski
wręczył najlepszym zawodnikom puchary. Tym razem sobie też. Ogólnie
zawody były udane .Choć jeszcze raz
udowodniły jak kapryśna jest rzeka
Warta. Królestwo „Suma” i tym razem
nie doznało uszczerbku. (pw)

ników. Ale spodziewanych wyników
nie było. Zawody zbliżały się ku końcowi i nic. Koleżanka Lucyna przystąpiła do przygotowywania śniadania dla
zawodników. Komisja sędziowska była
w gotowości. O godzinie 7 obwieszczono koniec zawodów. Zawodników nie-
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KALENDARIUM PSM
1 września

- Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa RN
PSM
5 września - dyżur członków Rady Nadzorczej PSM:
Grażyny Eszner i Czesława Koperskiego
7 września - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna
RN PSM
13 września - Komisja Rewizyjna RN PSM
29 września - posiedzenie Rady Nadzorczej PSM

Z prac Rady Nadzorczej PSM

O tym co w przyszłym roku

10 osób wykluczono
z członkostwa w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Poznaniu podczas lipcowego (28.) posiedzenia jej Rady Nadzorczej; ci – byli już – członkowie zalegali z płaceniem
czynszu. 2 inne osoby, które spłaciły dług w całości, zostały przywrócone
w prawach członka.
Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej RN
PSM przedstawił wyniki ekonomiczne Spółdzielni za pięć
miesięcy tego roku. Zostały
przyjęte przez członków Rady. Padło też pytanie o koszty zimowego utrzymania osiedli. Wiadomo że Osiedla Władysława Jagiełły i Zygmunta
Starego odnotowały wysoki
koszt odśnieżania dachów (są
ze spadem), jednak by móc
precyzyjne odpowiedzieć na
to pytanie, trzeba te koszty
wydzielić i przeanalizować.
Prezes Krzysztof Winiarz zobowiązał się do policzenia ich
i przedstawienia Radzie.
W związku z zakończeniem prac dociepleniowych
w budynku nr 15 na Osiedlu
Bolesława Śmiałego podjęto
uchwałę korygującą opłaty
na fundusz termomodernizacji tego budynku. Następna uchwała dotyczyła korek-

ty opłaty stałej centralnego
ogrzewania w budynkach 28
i 29 na Osiedlu Bolesława
Chrobrego. Z powodu podniesienia cen przez dostawcę
energii cieplnej „Dalkię SA” z
dniem 1 sierpnia skorygowano również o 6 punktów procentowych opłaty stałe i ryczałtowe za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.
Rada zdecydowała o udzieleniu pożyczki zwrotnej Osiedlu Jana III Sobieskiego na
dofinansowanie kosztów modernizacji poziomów zimnej
wody w budynkach wysokich,
w których Aquanet SA montuje indywidualne systemy
podnoszenia wody. Spłata pożyczki w kwocie 300.000 zł nastąpi w ciągu trzech lat.
Uchwalono także, na
wniosek Rady Osiedli Władysława Jagiełły i Zygmunta
Starego, zmianę w uchwale
RN PSM z 24 kwietnia 2008
r. polegającą na ustanowieniu rocznej przerwy w trakcie trwania spłaty pożyczki z
centralnego funduszu remontowego Spółdzielni.
Rada uchwaliła korektę
tegorocznego planu remontowego dla Osiedli Władysława
Jagiełły i Zygmunta Starego,
podjęła też uchwałę w sprawie sfinansowania niezbędnych prac remontowych w

PCK Dąbrówka. Zatwierdziła
także stawki i plany eksploatacyjne na rok 2012 dla osiedli: Stefana Batorego, Władysława Łokietka, Władysława
Jagiełły i Zygmunta Starego.
Zatwierdziła też stawki i plany remontowe osiedli na rok
2012. Wątpliwości wzbudziły
dwie pozycje planów na Osiedlu Bolesława Śmiałego. W
Sejmie planowana jest tzw.
ustawa śmieciowa i wprowadzenie podatku kapitacyjnego (na każdą osobę). Zlikwiduje to problem podrzucania
śmieci, niepotrzebna będzie
więc budowa wiat śmietnikowych. Z drugiej strony – podnoszono – zamknięte wiaty
to większa estetyka i higiena na osiedlu. Wątpliwości

wzbudził też pomysł budowania na osiedlu nowych straganów obok pawilonu handlowego, i to ze środków funduszu remontowego. To działalność inwestycyjna i dlatego powinna ją najpierw rozpatrzyć Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN PSM.
Ostatecznie głosowanie nad
planem rzeczowym remontów na Śmiałym przełożono
na wrześniowe posiedzenie
Rady, przegłosowano wysokość stawki remontowej.
Na koniec rozpatrzono pismo z dnia 11 lipca 2011 r.
członka Spółdzielni z Osiedla Bolesława Śmiałego 36.
Uzgodniono odpowiedź dla
mieszkanki. (big)
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Na Sobieskiego będzie bezpieczniej
dla rozmaitych służb komunalnych. Nie zdały one
bowiem egzaminu, bo w
krótkim czasie po zmianie
kodów były one powszechnie znane nawet dzieciom.
Obecnie wszystkie służby –
(pocztowcy, strażnicy miejscy, policjanci, pogotowie
techniczne i administratorzy) zostały zaopatrzone w
czipy otwierające wejścia.
Poprawi to na pewno poziom bezpieczeństwa w budynkach.
Widoczne są nakłady
na prace w infrastrukturę osiedlową. Wydzielony
został chodnik wzdłuż budynku nr 12, gdzie wcześniej mieszkańcy poruszali się pieszojezdnią wraz
- Ponad połowa budynków na osiedlu ma zmodernizowane wejścia, klatki
schodowe i korytarze. Zakończono prace w blokach
nr 6 i 8, wcześniej zrobiono 14, 15, 16, 38, 43, 44 i
45 – wylicza Eugeniusz Jędrzejczak, kierownik Administracji Osiedla Jana III
Sobieskiego. Obecnie trwają roboty w budynku 30,
we wrześniu rozpoczną się
w 37. Cały zysk bilansowy
z ubiegłorocznej działalności gospodarczej został spożytkowany na przyspieszenie remontów klatek schodowych.
Wszystkie domofony na
Osiedlu Jana III Sobieskiego są domofonami cyfrowymi. W niskich budynkach, oprócz zamka szyfrowego, jest kontrola dostępu za pomocą transponderów umieszczonych w bre-

lokach. Natomiast w budynkach wysokich – przy
okazji modernizacji wiatrołapów – montowane są kasety z kontrolą dostępu za
pomocą zamka szyfrowego,
transpondera i z elektroniczną listą lokatorów. Dodatkowo montowany jest zegar, który steruje urządzeniami w taki sposób, że w
godzinach od 8 do 16 umożliwia wszystkim wejście do
wiatrołapu i dostęp do euroskrzynek, pozostawiając
zamknięte drzwi na klatkę
schodową. W pozostałych
godzinach obydwoje drzwi
są zamknięte. W tym roku
podwójny domofon zostanie zainstalowany w budynkach 26 i 42. Budynki 21 i
22 ze względu na modernizację (malowanie) klatek
schodowych w 2012 r. przy
okazji wymiany wewnętrznych drzwi wejściowych bę-

dą miały zainstalowane podwójne domofony.
Mieszkańcy
osiedla
otrzymali czipy do otwierania drzwi wejściowych,
pierwszy bezpłatnie, a kolejne można dodatkowo zamówić. Polikwidowane zostały tym samym tzw. kody policyjne, alarmowe i

z samochodami. Obecnie
wzdłuż budynku 21 trwają
prace, których zakończenie
planowane jest do końca
sierpnia. Na pozbruk wymieniana jest nawierzchnia w szczycie bloku nr 32,
a szczyt budynku nr 24 w
kierunku boisk jest porządkowany. (maja)
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Twórcy Klubu Literackiego „Dąbrówka”
na piątkowskim festynie
Podczas
tegorocznych Dni Piątkowa swoją działalnością pochwaliły się pracownie i kluby funkcjonujące w Piątkowskim Centrum Kultury „Dąbrówka”. Jednym z nich był Klub Literacki, który w ubiegłym roku obchodził
40-lecie istnienia (wcześniej mieścił się w CK
Zamek).
Klub skupia około 40
członków. Są wśród nich
przedstawiciele najróżniejszych profesji. Obok filologów i humanistów mamy tu ekonomistów, handlowców, plastyków, lekarza, elektronika, biologa
czy psychologa. Różny jest
także wiek osób piszących.
Spotykają się tu właściwie

trzy pokolenia. Niektórzy
swoją przygodę z piórem
rozpoczęli dopiero w wieku dojrzałym. Inni przez
lata pisali „do szuflady”.
Ale są wśród nich także
osoby z pokaźnym dorobkiem literackim. Jednym
słowem, parafrazując tekst
piosenki, śmiało można
stwierdzić, że „pisać każdy może”.
Klubowe spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu, we wtorki. Prezentowana jest wówczas nie tylko twórczość klubowiczów,
ale także innych znanych
przedstawicieli środowiska literackiego. Na warsztatach literackich następuje wymiana cennych uwag i
porad dotyczących napisanych i prezentowanych tekstów. Klub Literacki wy-

daje także czasopismo „Protokół
Kulturalny” i organizuje Turniej
Wierszy „O Pierścień Dąbrówki”.
W czasie tegorocznego festynu
autorzy naszego
klubu podpisywali
swoje książki oraz
wydany ostatnio
wybór utworów
„Na końcu świata
albo języka”. Zainteresowanie młodzieży wzbudzały propozycje Jana Hyjka,
jakkolwiek jest on twórcą
wszechstronnym, autorem
muzyki i tekstów piosenek, a także ich wykonawcą. Słowa jednej z piosenek
tegoż autora świetnie oddają atmosferę otwartości
autorów antologii na czytelników, wyrażania uczuć
poprzez poezję, którą nosimy w sobie:
Gdy trzeba nam się wykrzyczeć
Bo tłumić w sobie dość
już
Gdy trzeba nam się wypłakać
Zbyt pełne słone jeziora
Gdy trzeba nam na około
Dobrego słowa ludzi

Nie trzeba głowy w poduszkę tulić
I jej powierzać smutków
Biegnijmy do ludzi
Biegnijmy do ludzi
Biegnijmy do człowieka
Dla miłośników poezji
swoje tomiki przygotowała
Agnieszka Mąkinia – poetka i prozatorka, autorka trzech książek poetyckich. Z zawodu jest nauczycielką języka angielskiego i tłumaczy wiersze dla
wydawnictw anglojęzycznych. Poetka dotyka w swoich utworach sfer głęboko
tkwiących w transcendentalnych doznaniach istnienia tu i teraz.

Dotknąwszy nieba
można odchodzić
przekroczywszy myśli
trzeba wejść w codzienność
zobaczywszy doskonałość
należy przejść siebie.
Twoim uśmiechem zaczynam istnienie.
Antologię „Na końcu
świata albo języka” jako
przegląd bardzo różnorodnej twórczości członków
Klubu Literackiego, polecała Maria Ciążela, autorka utworów poetyckich,
mieszkanka Piątkowa.
Maria Ciążela

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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Gdy urlop nie spełnił oczekiwań…

Karolina Służewska-Woźnicka,
adwokat

Chociaż lato powoli dobiega końca, sezon
urlopowy wciąż trwa.
Co zrobić, aby długo wyczekiwany urlop był naprawdę udany? Wyjazd
na wakacje zorganizowany przez biuro podróży nie zawsze okazuje się tak wspaniały
jak obiecywał organizator. Co zrobić zatem,
gdy wymarzone wakacje
nie odpowiadają warunkom zawartej z biurem
podróży umowy?
Jeżeli od razu po przyjeździe na miejsce okazuje się, że warunki pobytu odbiegają od tych określonych w umowie, to jest
np.: zamiast pokoju z widokiem na morze zostaliśmy
zakwaterowani w innym,
który nie spełnia standardów przewidzianych w
umowie, należy niezwłocznie zwrócić się do rezydenta, reprezentującego organizatora wycieczki podczas
jej trwania i domagać się
zmiany. W przypadku, gdy
przedstawiciel biura nie
będzie w stanie dokonać
zamiany pokoju, możemy
domagać się innej formy
zadośćuczynienia, na przykład darmowej wycieczki
fakultatywnej. W sytuacji,
gdy rezydent kategorycznie odrzuci naszą prośbę,
należy złożyć pisemną reklamację, której przyjęcie
przedstawiciel organizatora powinien potwierdzić.
Nadto należy pamiętać, iż
zgodnie z art. 16 b ustawy o usługach turystycz-

Barbara Klimczyk, prawnik

nych, niezależnie od zawiadomienia złożonego rezydentowi, klient może złożyć bezpośrednio organizatorowi turystyki reklamację zawierającą wskazanie
uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w
ciągu 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Istotnym
jest, iż w przypadku, gdy
organizator wycieczki nie
ustosunkuje się na piśmie
do złożonej reklamacji, w
terminie 30 dni od dnia jej
złożenia, a w przypadku reklamacji złożonej w trakcie
trwania imprezy turystycznej, w terminie 30 dni od
dnia jej zakończenia, uważa się, że uznał reklamację
za uzasadnioną.
Sporadycznie zdarzają
się jednak sytuacje, w których turystom nie zapewniono w ogóle noclegu, a
nadto pozostawiono ich samych sobie. Wówczas, jeżeli nie jest możliwe skontaktowanie się z biurem
podróży lub gdy nie podejmuje ono żadnych działań, należy niezwłocznie
skontaktować się z Urzędem Marszałkowskim województwa, w którym znajduje się siedziba organizatora wycieczki. Marszałek
województwa ma bowiem
prawo wykorzystać środki z umowy ubezpieczeniowej bądź umowy gwarancji bankowej, aby pokryć
koszty powrotu turystów
do Polski.
W przypadku ochrony praw oraz dochodzenia
roszczeń na drodze sądowej, w związku z niewykonaną bądź nienależycie wykonaną usługą turystycz-

ną, zastosowanie znajdują,
zgodnie z dyspozycją art.
11 ustawy o usługach turystycznych, przepisy Kodeksu cywilnego, a zatem ewentualne powództwo przeciwko organizatorowi wypoczynku powinno
zostać wytoczone na drodze cywilnej. Co istotne,
jeżeli w czasie pobytu na
urlopie okaże się, że w gronie wypoczywających jest
więcej osób, które są niezadowolone z wyjazdu zorganizowanego przez to samo biuro podróży, możliwe
jest wytoczenie powództwa
zbiorowego. Warto wspomnieć, że instytucja pozwu zbiorowego może okazać się bardzo korzystna
również przy dochodzeniu
przez konsumenta odszkodowania za spóźniony lot.
Należy pamiętać, że
oprócz dochodzenia roszczenia w postępowaniu cywilnym istnieje możliwość
złożenia skargi do Urzędu
Marszałkowskiego w województwie, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorcy, albowiem to właśnie marszałek województwa jest odpowiedzialny
za wydawanie odnawialnej
co roku koncesji na prowadzenie usług turystycznych. Można również poinformować Polską Izbę Tu-

rystyki, jeśli touroperator
jest w niej zrzeszony, oraz
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes
UOKiK ma bowiem możliwość, w przypadku gdy
stwierdzi, że doszło do naruszenia praw konsumentów, nałożenia na biura
podróży bardzo wysokich
sankcji pieniężnych sięgających czasami nawet kilku milionów złotych.
Wyjeżdżając zatem na
wakacje warto po pierwsze
zawsze dokładnie sprawdzić biuro, z którym planujemy urlop. Po drugie,
jeśli jednak mimo zachowania wszelkiej staranności z
naszej strony przy wyborze
organizatora wypoczynku,
okaże się, że sprzedana
usługa była niezgodna z
tym co zostało kupione,
warto jest rozważyć możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem na
drodze postępowania cywilnego.
Karolina
Służewska – Woźnicka
adwokat,

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

Z głębokim smutkiem żegnamy
Śp.†

inż. Mariana Lemańskiego
Zastępcę Kierownika Administracji
Osiedla Bolesława Chrobrego
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
cenionego pracownika, wspaniałego Kolegę
oddanego sprawom Spółdzielni

Rodzinie Zmarłego
wyrazy szczerego współczucia
składają
Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Poznaniu
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Prosto z miasta

Wrażenia nie tylko artystyczne
Piękną jesień mieliśmy tego lata, może więc w nadchodzącej jesieni doświadczymy nieco żaru i upałów. Natura lubi bowiem wyrównywać
i utrzymywać swoistą równowagę. Jeśli na przykład ktoś
ma jedną nogę krótszą, to za
to drugą ma dłuższą. Z taką sprawiedliwością mamy
też zwykle do czynienia w życiu. Jeśli ktoś w wakacyjnych
miesiącach pobłądził w Poznaniu z powodu licznych objazdów i zmian w kursowaniu
miejskiej komunikacji, to wyrównano mu to możliwością
uczestniczenia w licznych miejskich festiwalach i festynach
odbywających niemal na okrągło. Inwestowanie w kulturalne imprezy jest oczywiście
wskazane, jednak czy nie lepiej najpierw zadbać o jakie
takie uregulowanie i rozwiązanie podstawowych problemów komunalnych. Życie latem w rozkopanym i nieprzejezdnym Poznaniu dostarcza

bowiem całkiem sporych wrażeń. Bynajmniej jednak nie
artystycznych.

Nieuchronnie nadchodzi
czas pojawienia się w Poznaniu zamku królewskiego. Inicjatorzy budowy zabytku od
podstaw (żadne materialne
ślady tej budowli nie przetrwały) z byłym wojewodą i senatorem, Włodzimierzem Łęckim,
na czele niezrażeni krytyką
płynącą z różnych stron uparcie i konsekwentnie realizują
swój kontrowersyjny projekt.
Ich skuteczność i wytrwałość
można podziwiać. Czy również efekt ich działań będzie
na to zasługiwał? To już wydaje się mocno wątpliwe. Chociaż sam projekt zagospodarowania zamkowych wnętrz na
muzeum historii polskiego godła zapowiada się interesująco. No, ale właśnie, czy warto
wydawać spore publiczne pieniądze na urządzenie kolejnego nijakiego, ale politycznie po-

prawnego muzeum, do którego
utrzymania trzeba będzie słono dopłacać, a dziatwę szkolną zaciągać tam siłą. Wzniesione niedawno w Warszawie
Muzeum Powstania Warszawskiego czy Centrum Nauki Kopernik dowodzą, że można
stworzyć naprawdę ciekawe
placówki edukacyjno-kulturalne. Niestety, nic nie zapowiada, by poznańskie obiekty równały do tego poziomu.

Może chociaż nowy gmach
samorządu wojewódzkiego stanie się chlubą i wizytówką miasta? Przyszła siedziba marszałka województwa ma na to spore szanse. Tym bardziej że kojarzone niegdyś z Poznaniem
budynki straciły niegdysiejszy
blask. Kto jeszcze pamięta o
„okrąglaku”, do którego kiedyś ciągnęły tłumy nie tylko
turystów. Budynkom obecnego
urzędu wojewódzkiego upływ
czasu daje się we znaki i nawet remonty niewiele im po-

magają. Gmach dawnego starostwa, a potem siedziba poznańskiego ośrodka telewizyjnego, też popada w zapomnienie. Jedynie poznański ratusz,
perła budownictwa renesansowego, trwa niezmiennie. Ale to
budowla sprzed wieków. Miastu z ambicjami, aspirującemu do roli gospodarczej stolicy kraju i organizacji wielu
światowych imprez, potrzeba
śmiałych architektonicznie wybiegających w przyszłość obiektów. Niestety, nie jest nim budowany od prawie dwudziestu
lat i ciągle poprawiany stadion
miejski, który szczególną urodą się nie wyróżnia. Nie będą też nimi nawet ładne centra handlowe ze Starym Browarem na czele, gdyż podobnych obiektów jest w każdym
większym mieście na kopy. Jak
długo będziemy musieli więc
czekać na budowlę, która stanie się symbolem nowoczesnego Poznania?
WIST

Poznań w czasach królów „piątkowskich”

Czasy Jana Trzeciego (1674 – 1696)
Jan III Sobieski, król –
żołnierz, nigdy nie był w Poznaniu, a przynajmniej annały nie wspominają o wizycie
monarchy w stolicy Wielkopolski. Rzeczywiście, większość
najważ-niejszych wydarzeń w
okresie jego panowania rozgrywała się na wschodnich i
południowych kresach Rzeczypospolitej – a były to sprawy
tak absorbujące, że król nie
bardzo miał czas na jeżdżenie
po kraju. Ale w okresie rządów
Sobieskiego w Poznaniu sporo
się działo – i nie zawsze były
to wydarzenia sympatyczne i
chwalebne.
Zaczęło się od pożaru wieży ratuszowej 9 sierpnia 1675
roku, w wyniku uderzenia pioruna. Jedynie usilnej akcji ratunkowej mieszkańców miasta
zawdzięczano nierozprzestrzenienie się ognia na sąsiednie
budynki.
Inne wydarzenie z tego samego roku było świadectwem
epoki. Od czerwca 1573 roku, gdy w Poznaniu założono kolegium jezuickie, w mieście powstała nie tylko nowa
„placówka oświatowa”, ale też
swoisty ośrodek propagando-

wy, funkcjonujący na określonych zasadach. Walka z prądami reformacyjnymi, będąca
głównym zadaniem zakonu jezuitów, prowadzona była głównie w propagandzie i oświacie.
Szczytowym punktem pierwszego nurtu w Poznaniu był
gmach kościoła farnego, drugiego – kolegium, szkoła postawiona na bardzo wysokim
poziomie, ale też sprawiająca
sporo kłopotu miastu. Władze
państwowe z królem na czele,
sprzyjały jezuitom, a ich ówczesna pozycja w państwie i
w mieście sprawiała, że zakonnicy czuli się wszechwładni i
bezkarni, próby ich dyscyplinowania zaś odbierane były jako
szykana religijna i sympatyzowanie z heretykami. Z jezuitami niebezpiecznie było zadzierać. Postawa ta przenoszona
była także na słuchaczy kolegium jezuickiego – rozzuchwalonych ponad miarę, pewnych
mocnego poparcia ze strony
władz kolegium.
Do gorszących wydarzeń
doszło właśnie w Poznaniu w
1675 roku. Jesienią uzbrojeni
studenci kolegium jezuickiego
nocami zaczęli rabować ogro-

dy mieszczan z owoców i warzyw; próba obrony dobytku
spotkała się ze strzelaniną, a
jeden z mieszczan został ciężko
poraniony. Skarga zaniesiona
przed prefekta kolegium spotkała się ze stwierdzeniem, że
tak być musi. Rozzuchwaleni
taką postawą słuchacze szkoły
rozszerzyli swoją działalność:
zaczęli napadać na mieszkania
i obrabowywać je. Rada miejska, żaląca się na poczynania
studentów, została znieważona
przez jezuitów, a jeden ze studentów osobiście obraził burmistrza. Zakonnicy podtrzymali swoją postawę, a nawet
zaostrzyli, gdy słuchacze kolegium pobili na ulicy burmistrza wracającego od prefekta
po złożeniu skargi. Wreszcie
miarka się przebrała i na ulicach miasta doszło do zbrojnego starcia między słuchaczami kolegium i mieszczanami, wspartymi przez straż
miejską. Jeden ze słuchaczy
kolegium zginął, po obydwu
stronach byli ranni, a rozprawa ciągnęła się przed sądem
królewskim jeszcze przez szereg lat.
Do awantur i rozruchów

dochodziło też na innym tle.
W 1682 roku poszło o konie dragonów podkomorzego
wschowskiego Antoniego Łąckiego, które żołnierze wypasali
na miejskich łąkach, a w 1692
– do starcia między okoliczną
szlachtą i mieszczanami, jak
wiadomo obydwie grupy społeczne tradycyjnie za sobą nie
przepadały.
W 1678 roku założono w
Poznaniu przy ulicy Psiej (czyli Szkolnej) klasztor Karmelitanek. Dziś jest w tym miejscu
główny budynek Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia.
Wielka uroczystość odbyła się 8 listopada 1694 roku,
gdy w Poznaniu zatrzymała się
z dwustuosobowym orszakiem
Teresa Kunegunda Sobieska,
córka króla Jana III; królewna udawała się do małżonka,
elektora bawarskiego. Serdeczność i przepych, z jakim witano dostojnych gości, ujął przybyłych. Przez dwa kolejne dni
Sobieska była gościem miasta,
a honory domu pełnił starosta
generalny Wielkopolski, Rafał
Leszczyński.
Marek Rezler
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Fundacja SIC! w ramach projektu Kluby Idea
– idealne miejsce dla Ciebie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Organizuje warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej
i społecznej dla następujących grup:

WARSZTATY DLA OSÓB
BEZROBOTNYCH
I NIEZATRUDNIONYCH
Ten cykl warsztatów składający się z 4 spotkań po 3 godziny
kierujemy do osób, które z różnych powodów mają trudności
z powrotem na rynek pracy. Tematyka obejmować będzie
m.in. nabycie umiejętności analizy własnych zasobów, nabycie
umiejętności komunikacyjnych, autoprezentacji.
Miejsce: Fundacja SIC! , Os. Powstańców Warszawy 1b
Godzina: 9.00-11.30
Daty: 08.09, 12.09, 15.09, 20.09

WARSZTATY DLA OSÓB 50+
Ten cykl 6 warsztatów po 3 godziny skierowany jest do
osób po 50. roku życia, które cenią sobie swój rozwój
osobisty i zależy im na aktywności zawodowej i społecznej.
Miejsce: Fundacja SIC! , Os. Powstańców Warszawy 1b
Godzina: 15.00-17.30
Daty: 06.09, 13.09, 20.09, 27.09, 04.10, 11.10

WARSZTATY DLA KOBIET
WYCHOWUJĄCYCH DZIECI
Warsztaty są skierowane do kobiet nieaktywnych zawodowo
z powodu sprawowania opieki nad dziećmi. Jest to cykl 6 spotkań
po 3 godziny. Warsztaty obejmować będą zagadnienia własnej
samooceny i motywacji do zmiany, organizacji czasu pracy.
Przygotowanie do podjęcia pracy po urlopie macierzyńskim.
Zapewniamy opiekę nad dzieckiem podczas warsztatów.
Miejsce: ODK Orbita, Os. Kosmonautów 118
Godzina: 11.00-13.30
Daty: 06.09, 13.09, 20.09, 27.09, 04.10, 11.10

Więcej informacji i zapisy pod numerem telefonu;
61 8521643

„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

Poznań, dnia 25/07/2011
Sygn.akt KM 3012/04, 3012/05, KM 3954/05, KM 149/06, KM 364/06, KM
387/06, KM 580/06, KM 1611/06, KM 697/10, KM 698/10, KM 1621/10,
KM 1082/11/N

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter, ul. Wiśniowa
12, działając na podstawie art. 953 kpc – podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 09/09/2011 roku o godzinie 9:15
(wadium od 9.00)
w sali nr 106 A Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto II Wydział Cywilny ul. Młyńska 1A 61-729 Poznań odbędzie się I licytacja nieruchomości
opisanej jako własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
położonego w Poznaniu na Os. Bolesława Chrobrego 13/159, dla którego
Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW P01P/00148620/5. Lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, garderoby,
łazienki z wc, przedpokoju, korytarza o powierzchni użytkowej 93,60 m2 .
Do lokalu przynależny jest garaż nr 6 o pow. 15,80 m2 . Przedmiotowy lokal mieszkalny dwupoziomowy położony na III/ IV piętrze.
Lokal stanowi własność dłużników Kijek Piotra oraz Kijek Beaty zam. Os.
Bolesława Chrobrego 13/159 Poznań.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:
538.120,00 zł
Cena wywołania wynosi : 403.590,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć Komornikowi rękojmię
w wysokości : 53.812,00 zł w sali nr 106A Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto II Wydział Cywilny ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce przed rozpoczęciem licytacji, tj.
od godz. 9.00 bądź poprzez wpłacenie jej na konto komornika w BZ WBK
SA 10 Oddział w Poznaniu nr 4010902734 0000 0001 0239 5771 z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika
przed dniem licytacji. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz.10.00 - 15.00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w
godz.10.00- 15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że
wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w
księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Piotr Winter

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

6 IX 2011 o godz. 18.00 (wtorek) Spotkanie z Teresą Tomsią – „Dom
utracony, dom ocalony”. W drugiej części imprezy omówienie wierszy Ireny Banaszkiewicz-Niedzielskiej, Elżbiety Gałęzewskiej-Krasińskiej, Krystyny Wojciech-Ratajczak.
20 IX 2011 o godz. 18.00 (wtorek) Tadeusz Stirmer – wznowienie „Na
ścierwisku” oraz promocja nowej książki „Śpij dobrze, dziecko”. Omówienie – Jolanta Szwarc. Prezentacja wierszy Edyty Kulczak.
4 X 2011 o godz. 18.00 (wtorek) Rozmowa o twórczości Tadeusza Różewicza, w 90 rocznicę urodzin 9.10.1921. Prosimy o czytanie utworów
Mistrza. W części drugiej imprezy – warsztaty recenzentów, na przykładzie prac krytycznych Zygmunta Dekierta, Jolanty Pawełczyk, Krystyny Wojciech-Ratajczak.
18 X 2011 o godz. 18.00 (wtorek) Nowe książki w Klubie – Daromiła
Wąsowska-Tomawska – „Postoje”, Marek Słomiak – „Powróćmy z długich, samotnych podróży”. Omówienie – Barbara Lempka, Stanisław
Adamkiewicz.
Spotkania w „Dąbrówce” lub w sali nr 40 Zarządu PSM, Os. Bolesława
Chrobrego 117. Prowadzi Jerzy Grupiński.
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PISAŁ
O TOMKU
SAWYERZE

PROJEKTUJE
DOMY

ELEGANCKI
STRÓJ
WIECZOROWY

PRZECIER
OWOCOWY

NA DWÓCH
KÓŁKACH

NP. POLARNA

6

Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru brzmiało: „Gorące wakacje”.

NOL

ZAWODOWY

DRZEWKO
DO
ZDOBIENIA

5

NP. JABŁKO

ŚLUB

13

HUMORKI

LEGENDARNA
KRAINA

11

9

PYTANIE
O
OSOBĘ

OLEJ

WŁADCA WENECKI

4
TECZKA
NA
DOKUMENTY

MIASTO
FESTIWALU

ARMIA
KRAJOWA
W SKRÓCIE

KRYJE
ORZECH

8

TIP

OD ROMKA
I ATOMKA

MOŻE BYĆ
POLNA

3

2

10

DO SPODNI

PYSZNI SIĘ
PIÓRAMI

12

ŻEŃSKI GŁOS

- Co rano będzie państwa
budził kogut – informuje letników gospodarz.
- No dobrze – odpowiada ojciec rodziny. – To proszę, by ustawił go pan na godzinę 10.

Na wieś wraca syn z pracy w Anglii i ojciec do niego mówi:
- Wywieź gnój z obory!
- What?
- Łot krowy i łot konia.

- W jadłospisie znajduje się tylko jedna potrawa,
nie dajecie państwo klientom wyboru.
- O nie – oburza się kelner – dajemy: albo pan zamówi, albo nie.
Krzyżówka nr 9

H2O
ZNANY
SATYRYK

NAGI
PORTRET

SAMICA
JELENIA

7

Krzyżówka
z Echem

MIAŁKI
KRZEMIAN

1
LATYNOSKIE
ŚWIĘTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14

11 12 13 14

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). Zez wakacyjnej rajzy przywlokłeś wuchte wrażeń i śmiałych pomysłów na fest interesy. Wystarczy się akuratnie przyłożyć do roboty, a sukcesy wnet skapną.

WAGA (23.09 - 22.10). Zez wystawiania kalafy na słonyszko i blubrania z kumplami niewiele dobrego wyniknie. Jesteś szportowny szczun i
masz fifa do roboty, więc se poradzisz wew interesach.

BYK (21.04 - 21.05). Po urlopowych wygibach trudno będzie przywyknąć do roboty, a przyjdzie ci w niej chapać za dwóch abo i trzech. Ale zaś
jakoś te wszystkie wymysły przepynkosz.

SKORPION (23.10 - 22.11). Nachapałeś się przez całkie lato, więc
daj se na jesieni trochę luzu i lajsnij se w markecie jakąś nowiznę abo pojedź z famułą brechtać się w ciepłych morzach.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Przestań się borchać i brynczeć na kumpli zez roboty. Wspólny wygib na działkę będzie cołkiem fest. Ino uważajcie, by nie narobić poruty i zdrowia nie przenorać.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Bez to babie lato zaraz do łba ci głupie
chociaż cołkiem przyjemne myśli przychodzą. Ale lepiej daj se spokój i żodnych brewerii z wiarą nie wyczyniaj.

RAK (22.06 - 22.07). Po wakacyjnych rozjazdach i powrocie całej famuły do domu warto w nim zaprowadzić nowe porzundki. Zwłaszcza szczunów i kejtra trza ustawić, a zbędne klunkry wyćpnąć precz.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Bachandryjami wew robocie się nie
przejmuj. Jesteś szportowny szczun i masz sporo fifnych pomysłów. Jak
się przyłożysz to kupę bejmów uzorgujesz.

LEW (23.07 - 22.08). Niespodzianie skapnie ci fest propozycja nowej
roboty. Bez zbędnego stalowania się i marudzenia skorzystaj z propozycji.
W razie kłopotów pomogą kumple z eki.

WODNIK (21.01 - 20.02). Przestań udawać nyrola i ściubić bejmy,
trochę ich uzorgowałeś i warto teraz lajsnąć famule jakieś nowe jupki lub
zabrać ją na słodkie abo nawet jaki wygib.

PANNA (23.08 - 22.09). O letnim nygusowaniu przed telewizorem
i lofrowaniu po kumplach trza jak najszybciej zapomnieć i zez wielkim
szwungiem zabrać się do roboty.

RYBY (21.02 - 20.03). Po letnim harowaniu przed tobą parę dni laby i słodkiego nygusowania. Ale zaś uważej na korbole i insze blondki, ani
też zbytnio się nie staluj

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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Integracyjnie na półkoloniach
Osiedlowy Klub Korona z Osiedla Bolesława
Śmiałego po raz pierwszy zorganizował półkolonie integracyjne. Trwały one sześć tygodni, od
4 lipca do 12 sierpnia.
Z tej formy wypoczynku
skorzystało około dwustu dzieci.
Półkolonie trwały od godziny 8 do 16, lecz w trosce o pracujących rodziców,
dzieci mogły już przychodzić o 7.30. Wykwalifikowana kadra i wolontariuszki starały się, aby półkoloniści beztrosko spędzali
czas. Byli między innymi
na wycieczkach do Kawalkady w Rakowni, wyjechali
też do Kluczewa, do Wioski
Indiańskiej koło Łopuchówka, na Cytadeli poszukiwali owadów z panem Szymonem, entomologiem i wielkim pasjonatem.
Natomiast nad Maltą dzieci poznawały tajniki
golfa. Program obfitował w
mnóstwo rozmaitych atrak-

cji, były to m.in. kino, kręgielnia, pływalnia, teatrzyki na
Dziedzińcu Zamkowym, Plac
Zabaw Aktiv, zajęcia edukacyjno-artystyczne w Muzeum
Etnograficznym i Muzeum
Narodowym. Codziennie w
godzinach porannych odbywały się zajęcia plastycznotechniczne i z rękodzieła
nakierowane na rozwijanie
zainteresowań manualnych.
Polegały one m.in. na odwzorowywaniu rzeczywistości za pomocą różnych technik plastycznych, zakończone konkursami z nagrodami.
Po obiedzie chłopcy i dziewczęta uczestniczyli w warsztatach fotograficznych. Każdy turnus kończył się uśmiechem dzieci, które otrzymały
dyplomy, podziękowania, wyróżnienia oraz upominki.
Rada Osiedla ufundowała pięciorgu dzieciom z ubogich rodzin z Osiedla Bolesława Śmiałego pobyt na
półkolonii. Bardzo dziękujemy! Miło stwierdzić, że po
Dokończenie na stronie 16
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Integracyjnie na półkoloniach

Dokończenie ze strony 15

raz kolejny nasza seniorka,
Bożena Sikora, zasponsorowała pobyt dziecka.
Mamy nadzieję, że za rok
znów się spotkamy z naszymi
dziećmi, gdzie będziemy mo-

gli spełniać kolejne nasze marzenia. Klub „Korona” był i
jest otwarty na potrzeby dzieci, co się przejawia w działalności charytatywnej.
Pragnę podziękować też
kierownikowi administracji
osiedla, Wiesławowi Koniecznemu, paniom Justynie Frieske i Marii Czeszak oraz wyróżniającej się wśród wolontariuszy – Ewie Stec – za zrealizowanie w całości naszego
wakacyjnego projektu.
Instruktor
Ludmiła Kłos

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

