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do średniej
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cena: 20 zł/60min.
z dojazdem
do ucznia

Tel.
784 068 122

W Szkole Podstawowej nr 34 na Śmiałego starsi koledzy tradycyjnie
powitali pierwszaków. Pierwszego dnia szkoły dzielono się wrażeniami
z wakacji, zawierano nowe przyjaźnie, kto wie – może na wiele lat.
Fot. – Maria Zielińska
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Wakacje w Hetmanie

8 tygodniowych turnusów po 40 dzieci w każdym – tyle było uczestników półkolonii w Klubie
Hetman na Osiedlu Jana
III Sobieskiego. Ponieważ
wieść niesie, że wakacje z
Hetmanem są ciekawe, zapisy zakończyły się błyskawicznie. A dla dzieci przygotowano moc atrakcji.
Każdy wakacyjny tydzień
miał swój temat. Był tydzień
grecki, hinduski, rosyjski,
angielski, francuski, amerykański, hiszpański i włoski.
W każdym tygodniu gościli
przedstawiciele tych krajów:
naukowcy, artyści, piosenkarze, malarz, kucharz. Były prezentacje i możliwość
zadawania pytań, czasami
przez tłumacza.

Każdego tygodnia dzieci jechały zabytkowym autobusem „ogórkiem” na Maltę, gdzie zjeżdżały na pontonach, grały w mini golfa.
W kolejnych dniach było kino, pływalnia, zajęcia sportowe na boisku, przejażdżki
zabytkowym tramwajem po
ulicach Poznania, wyjazdy
do Dziekanowic, Gąsawy,
Mniszek, Kluczewa, Łopuchówka, Międzychodu czy
Witoldzina. Zawodowi tancerze z Teatru Tańca Ewy
Wycichowskiej uczyli kroków salsy i cza-czy. A na zakończenie przyszedł klaun
Mikuś Pikuś. (maja)

3

ECHO 10/195 (XIV)

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

Nowy plac przy „34”

Ƒ STOMATOLOGIA ESTETYCZNA –

WYBIELANIE ZĘBÓW
- ODBUDOWA ZĘBÓW NA WŁÓKNIE SZKLANYM

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

tel. 61 828 30 40
tel. 603 575 834
www.medfamilia.pl

ZAOPIEKUJĘ
SIĘ DZIECKIEM

tel. 668 801 499
uprzejmie informuje, że
doktor

Marlena Zielińska

nie pracuje w tutejszej
poradni
od 5 września 2011 r.
Pozostali lekarze
przyjmują pacjentów.

Aerobik dla kobiet
w każdym wieku!
Gimnastyka,
Streching, Pilates
Piątkowskie Centrum
Kultury Dąbrówka

Wtorki, 18-19
Kontakt:

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

600 941 898
Poznań, os. Przyjaźni 21N/144
obok kliniki weterynaryjnej
i „Netto”

codziennie od godz. 8.00

 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
- Organizujemy imprezy
okolicznościowe
Wolne terminy
KOMUNIA 2012

NZOZ SUPERMED

PLAC GRZYBOWY 10, gm. SUCHY LAS

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

Nasi pacjenci chwalą sobie:

OKRES OCZEKIWANIA NA PROTEZY AKRYLANOWE
– OKOŁO MIESIĄCA

ul Naramowicka 244
tel. 605 678 885

Przyjmują lekarze z wieloletnią praktyką

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

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

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

Ƒ ENDODONCJA – ENDOMETR
Ƒ CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
Ƒ PROTETYKA – INLAY, ONLAY, LICÓWKI
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Kołki w Łysym Młynie

Niemal tuż za piątkowskimi
osiedlami rozciągają się lasy Nadleśnictwa Łopuchówko. Można się
w nie wybrać na poszukiwania
grzybów lub meteorytów, które
przed kilku tysiącami lat spadły w
okolicy Moraska. Niedawno otwarto kolejną atrakcję dla miłośników
leśnych wędrówek. W odbudowanym Łysym Młynie urządzono nowoczesne centrum edukacyjne z ekspozycją przybliżającą wiedzę o leśnym
środowisku oraz ścieżką edukacyjną.
Szczególnie dużo uwagi poświęcono
najmniejszym mieszkańcom lasów –
żukom i owadom. Prawdziwym „celebrytą” wśród nich jest Pachnica Dębowa, której występowanie świadczy
o dobrym stanie lasów.

- Na budowę placówki uzyskaliśmy
wsparcie z Norweskiego Mechanizmu
Finansowego. W przedsięwzięcie włączyły się także samorząd Murowanej
Gośliny oraz komputerowcy i ekolodzy.
Korzystać z niej mogą przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna. Zachęcamy nauczycieli do odwiedzenia placówki położonej przy drodze do Biedruska – mówi nadleśniczy Zdzisław Szeląg, który był inicjatorem przebudowy
starego młyna.
Odzyskał on drugą młodość. Odbudowano go zgodnie z dawnymi zasadami sztuki ciesielskiej, bez gwoździ
i śrub. Konstrukcję scalają jedynie
drewniane kołki. We wnętrzu zachowały się jeszcze elementy starego młyna. Dominują w nich jednak nowocze-

sne urządzenia audiowizualne w niezwykle ciekawej formie przybliżające
leśne tajemnice. Ich poznanie powinno skłaniać młodych ludzi do większej
dbałości o leśne skarby.
Sąsiedztwo osiedli naraża lasy na
różnorodne zagrożenia, choćby podrzucanie śmieci czy wyprawy quadami. Najlepiej przeciwdziałać im poprzez działania edukacyjne a także
stwarzanie turystom warunków do
wypoczynku w wyznaczonych rejonach. Dlatego Nadleśnictwo zamierza
urządzić specjalne leśne parkingi w
pobliżu Łysego Młyna, rezerwatu Morasko a także zbudować ścieżkę rowerową. Wyprawa nią przybliży najciekawsze leśne zakątki mieszkańcom
Poznania. (i)

Działo się w Klubie KORONA
Szóstego września odbyło się zebranie informacyjne
klubowiczów, na którym przyjęto plan działania klubu.
Powstały trzy dodatkowe sekcje: fotograficzna, Stare kino
i zajęcia taneczno-ruchowe, oraz trzecia dodatkowa grupa
z języka angielskiego, teraz są: podstawowa, średnia i zaawansowana.
10 września odbyła się jednodniowa wycieczka do Bucharzewa na grzybobranie. Klubowicze zostali przyjęci w
Chacie Zbójców wiejskim jadłem. Członkowie uczestniczyli w zabawach szlacheckich i zbójeckich, brali udział w

różnych konkursach, np. kto znajdzie największego i najmniejszego zdrowego grzyba. Ponadto odbyła się przejażdżka bryczką po urokliwych lasach i pokaz walk. Spotkanie
biesiadne toczyło się przy muzyce akordeonisty. Wspólny
dzień zakończył się humorem, śpiewem i pieczeniem kiełbasek przy ognisku.
Klub „Korona” poszukuje chętnej osoby do prowadzenia zespołu wokalnego, raz w tygodniu.
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Prezydent spotkał się z mieszkańcami

W lipcu z inicjatywy samorządu pomocniczego miasta Poznania – Osiedla Piątkowo
– w gimnazjum na Osiedlu Bolesława Chrobrego odbyło się spotkanie
mieszkańców Piątkowa z
prezydentem Ryszardem
Grobelnym. Składało się
z dwóch części. Pierwszą było godzinne zebranie otwarte, a potem nastąpiły rozmowy indywidualne z kilkunastoma
mieszkańcami.
Podczas otwartego zebra-

nia, na które przybyło około
stu osób, prezydent wysłuchał pytań. Dominującym tematem były wykupy gruntów
będących w użytkowaniu wieczystym. Prezydent informował, że w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego bonifikaty ustalone
przez gminy są niezgodne z
Konstytucją i mają obowiązywać do 8 sierpnia 2011 r.
W urzędzie zaobserwowano
nasilenie wpływu wniosków
dotyczących wykupów. Miasto wydłużyło więc okres realizacji wniosków. Nadmienił

też, że wnioski nie są rozpatrywane w trybie administracyjnym, czyli do 30 dni od daty wpływu.
Kolejnym tematem była kwestia wyceny gruntów
sprzedawanych przez miasto. To nie urzędnicy wyceniają te grunty, lecz wybrani w trybie przetargowym rzeczoznawcy. A prezydent nie może kwestionować tych wycen.
Mieszkaniec Osiedla Jana III Sobieskiego wniósł,
że zbyt długo trwają postępowania zwrotowe gruntów

Rewolucji nie będzie

- Rewolucyjny projekt
zmian w spółdzielczości,
forsowany przez grupę
posłów PO, został odrzucony w Sejmie. Większość posłów przekonały
opinie prawników i znawców prawa spółdzielczego a także organizacji
i środowisk opiniotwórczych jednoznacznie kry-

tykujących projekt ustawy i wskazujących na jego liczne błędy oraz szkodliwe skutki dla milionów
lokatorów - mówi Waldemar Witkowski, pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzielczej na Województwo Wielkopolskie.
Widmo rewolucyjnych
przekształceń, które zdaniem wielu specjalistów mogły doprowadzić do likwidacji spółdzielczości mieszkaniowej, zostało więc oddalone. Projekt przygotowany przez grupę posłów z
Platformy Obywatelskiej po
burzliwej debacie został odrzucony podczas wrześniowego posiedzenia Sejmu.
Jednak inicjatorzy nie za-

mierzają rezygnować i zapowiadają kolejne próby forsowania kontrowersyjnych
rozwiązań.
- Odrzucenie złego projektu nie oznacza, że prawo spółdzielcze nie wymaga
nowelizacji. Ze spółdzielniami jestem związany od lat i
zdaję sobie sprawę z niedostatków obecnych przepisów
regulujących ich działalność.
Prawo spółdzielcze wymaga
zmian, ale trzeba je przeprowadzić rzetelnie, uwzględniając przede wszystkim opinie znawców oraz złożoność
tej problematyki. To zadanie
dla posłów, których wkrótce wybierzemy – dodaje W.
Witkowski.
Spółdzielców jest w

na osiedlu. Prezydent odpowiedział, że nie jest stroną tego postępowania, bo
prowadzi je Starostwo Powiatowe. Dodał, że Miasto
Poznań także ma problemy
ze zwrotami gruntów miejskich dawnym właścicielom
lub ich spadkobiercom.
Prezydent powiedział
także, że grunty można dalej wykupić z bonifikatą.
Rada Miasta Poznania w
kwietniu tego roku ustaliła ich wysokość. Wiceprezes Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Elżbieta
Schmidt, zauważyła iż spółdzielnie mieszkaniowe w
Szamotułach i Gnieźnie wywołały w swoich samorządach uchwały o 90-procentowych bonifikatach przy
sprzedaży gruntów pod budynkami, gdzie są odrębne własności mieszkań. W
imieniu PSM wniosła, by
Miasto Poznań również podjęło takie uchwały.
Przybyli na spotkanie
mieszkańcy byli niezadowoleni z powodu warunków
panujących na sali, braku
moderatora spotkania, zbyt
ogólnych wypowiedzi Prezydenta, braku szczegółów
w jego wjaśnieniach. Niemniej jednak dziękowali organizatorom za inicjatywę i
stwierdzili, że praktyka takich spotkań powinna być
kontynuowana. (maja)
Polsce ponad 8 mln, większość to właśnie członkowie spółdzielni mieszkaniowych. Od przyjętych w Sejmie rozwiązań ustawowych
zależeć będą warunki życia w spółdzielczych osiedlach, na których mieszka większość poznaniaków.
Ruch spółdzielczy ma piękne tradycje, liczne osiągnięcia oraz wielkie możliwości
rozwoju. Potencjał tkwiący
w spółdzielczości, w aktywizowaniu ludzi do wspólnego działania dostrzegła
także Organizacja Narodów
Zjednoczonych, która rok
2012 ogłosiła Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. W jego obchody włączą się także wielkopolskie
spółdzielnie – zapewnia W.
Witkowski. (i)

6

ECHO 10/195 (XIV)

Z notatnika miejskiego strażnika


W sierpniu dyżurni piąt
kowskiej placówki Straży
Miejskiej otrzymali 358
zgłoszeń od mieszkańców.
164 dotyczyły nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, 70 spraw porządkowych, a 39 spożywania alkoholu w miejscach publicznych. W wyniku 18 kontroli nakazano rozejście się 28
osobom podejrzanym o spożywanie alkoholu.

Przy współpracy z funk
cjonariuszami Komisariatu Policji Północ piątkowscy strażnicy miejscy prowadzili wzmożone patrole
Osiedla Stefana Batorego,
na którym nieznane osoby
kradły krzewy ozdobne.

7 sierpnia funkcjonariusze

otrzymali zgłoszenie o spożywaniu alkoholu na placu
zabaw na Osiedlu Stefana
Batorego. Na miejscu zastali bezdomnych, którzy alkoholu nie pili, nie chcieli też
pomocy i oddalili się w nieznanym kierunku.

8 sierpnia, po otrzymaniu

zgłoszenia o dzieciach bawiących się na torach PST
na wysokości budynków 2021 na Osiedlu Bolesława

Chrobrego, patrol skontrolował teren. Nie zauważył
jednak dzieci.

Kontrolowano punkty sku
pu złomu pod kątem kradzieży znaków drogowych i
tablic z nazwami ulic oraz
pokryw studzienek kanalizacyjnych. Dwie kontrole nie wykazały nieprawidłowości. Jednak w wyniku przeprowadzonych wcześniej kontroli ujawniono nieprawidłowości w działalności skupów, o czym powiadomiono Wydział Ochrony
Środowiska. Nie zgadzały
się ilości skupionych materiałów z kartami zdania
odpadów. Dodatkowo ujawniono, że podmioty nie posiadają wszystkich wymaganych prawem o ochronie
środowiska pozwoleń na
prowadzenie działalności.

12 sierpnia funkcjonariu
sze otrzymali zgłoszenie o
kobiecie leżącej na ławce
przy bloku 22 na Chrobrego. Gdy przybyli na miejscu
byli już policjanci i karetka
pogotowia, która kobietę zabrała do szpitala.

Strażnicy otrzymali zgło
szenie od mieszkańca ul.

Naramowickiej, że na jego posesji przebywa dziki
kot. Pracownik schroniska
dla zwierząt poinformował,
że schronisko nie przyjmuje kotów i odmówił schwytania go. Kotem zaopiekowało się ostatecznie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

W drugiej połowie sierpnia

strażnicy wspólnie z policjantami często patrolowali
Osiedle Bolesława Chrobrego, sprawdzając, czy nie jest
spożywany alkohol w miejscach publicznych, zakłócana cisza i spokój. W wyniku tych działań zrobiło się
spokojniej na osiedlu.

Strażnicy

skontrolowali Osiedle Stefana Batorego po zgłoszeniu o nieprawidłowym parkowaniu.
Zauważyli miejsce mogące wprowadzać w błąd kierowców. Kierownikowi osiedla przekazali informację z
prośbą o weryfikację i odnowienie linii wyznaczających
miejsca parkingowe.

6 sierpnia funkcjonariusze

skontrolowali parkowanie
pojazdów w miejscach do
tego niewyznaczonych na

Osiedlu Bolesława Chrobrego od 28 do 36. Sprawdzono 15 pojazdów. Stwierdzono 2 rozładunki, 2 pojazdy
za zezwoleniem administracji, 10 pojazdów z kartami
inwalidzkimi. 1 kierowca
został ukarany mandatem
karnym.

24 sierpnia strażnicy do
konali lustracji stanu technicznego, wyposażenia placów oraz systemów bezpieczeństwa terenów i placówek oświatowych. Dyrektorom szkół żadnych uwag
krytycznych nie przekazali,
bo wszystko było w należytym porządku.

23 sierpnia zgłoszono niele
galne wysypisko śmieci na
terenie Fortu V. Po sprawdzeniu na miejscu funkcjonariusze przekazali sprawę
do pogotowia czystości i do
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, który natychmiast się tym zajął.

30 sierpnia patrol skontro
lował sprzedawców grzybów w okolicach Złotego
Grosza. Wszyscy mieli certyfikaty, żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono. (rafa)

- Bardzo rzadko zdarza się, by mieszkańcy osiedli piątkowskich tak
parkowali. To właśnie oni zaraz zgłaszają takich kierowców
- 15 minut to nie cały dzień. Znak w tym miejscu jest od dawna, ale
kierowcy zawsze znajdą powód aby sobie ułatwić życie

- Zakaz postoju dotyczy również chodnika. Z prawej parking, z lewej
parking, przy Biedronce parking, a kierowca i tak swoje miejsce znajdzie
do parkowania

- Kierownictwo Osiedla Sobieskiego zmienia oznakowanie. Trzeba
patrzeć na znaki, aby uniknąć nieprzyjemności. Na terenie osiedla obowiązują znaki B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach – specjalne zezwolenia
na wjazd i parkowanie wydaje administracja. I tylko te zezwolenia będą
honorowane przez strażników
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Open podzielona
na grupy mistrzowską i pocieszenia
Tegoroczną jesienną
rundę rozgrywek Piątkowskiej Ligi Piłki Nożnej w grupie Open wyjątkowo rozpoczęto wcześniej. Stało się tak ze
względu na dużą liczbę
grających zespołów oraz
na zmieniony system rozgrywania i podział na
dwie grupy: pierwszą i
drugą, po piętnaście zespołów.
W pierwszej fazie drużyny rozgrywały mecze każdy
z każdym. Zajęcie miejsca
od pierwszego do ósmego
gwarantowało grę w nowo
utworzonej grupie szesnastu zespołów grających o
tytuł mistrzowski. Punkta-

cja meczów z pierwszej fazy
została zachowana dla poszczególnych zespołów. Taki sam system obowiązuje
w rozgrywkach o miejsca
od 17 do 30.
Początek piłkarskiej ligowej jesieni na boiskach
PSM rozpoczął się już 21
sierpnia. Nie obyło się tego
dnia bez meczowych sensacji i niespodzianek. W grupie drugiej kandydat do zajęcia pierwszego miejsca,
kilkukrotny zdobywca tego
trofeum – zespół AC Studio – w pierwszym powakacyjnym meczu przegrywa z zespołem Falcon 2:3 i
na cztery kolejki przed zakończeniem pierwszej fa-

zy piłkarze z Sobieskiego
znajdują się dopiero na piątym miejscu z dwudziestoma punktami.
Bardzo dobrze spisuje
się zespół Track Attack,
który po wakacyjnej przerwie rozgromił w dwóch
pierwszych meczach zespoły FC Lads 8:0 i Friends
6:0. Do tej czołowej trójki z
mistrzowskimi aspiracjami
doszły jeszcze dwa zespoły:
Wiara Lecha II i Czerwone Diabły. Z grupy pierwszej o tytuł mistrza walczą
zespoły, które przed ostatnimi czterema kolejkami
posiadały komplety punktów i po dwa jesienne zwycięstwa. Jest to UKS Ba-

tory, który pokonał zespół
Hetmania Poznań 5:0 i FC
Handlowcy 13:0. Natomiast
Stare Miasto wygrał z Hetmanią 9:6 i zespołem Wiara Lecha I 6:4. Poza tymi dwoma czołowymi zespołami w tej grupie grały dwa nieprzewidywalne,
które mogą w grupie mistrzowskiej sprawić swoim
kibicom niejedną miłą niespodziankę. O tym przekonamy się po ostatnich meczach ligowych, które odbędą się pod koniec października. Poznamy mistrzowski
zespół grupy Open 2011 roku rozgrywanej w nowym
atrakcyjnym systemie.
Edward Juskowiak

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

GRUPA OPEN - MISTRZOWSKA
Nazwa drużyny
li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
TRACK ATTACK
6
14 18
10
8
UKS BATORY
6
13 30
16 14
FALCON
6
13 21
10
11
STARE MIASTO
6
12 20
20
0
PI - KO TEAM
6
11 12
6
6
WIARA LECHA II
6
10 16
19
-3
RO PODOLANY
6
9 19
20
-1
2wo
AC STUDIO
6
8 17
17
0
AKS BALBINA
6
7 18
18
0
BRYGADA POŚCIGOWA
6
7 13
13
0
CZERWONE DIABŁY
6
6 19
19
0
WIARA LECHA I
6
5 22
26
-4
1wo
FC WUNDERBAUM
6
3 12
27 -15
BLUE DEVILS
6
1 10
26 -16
GRUPA OPEN - POCIESZENIA
JAK WYGRAMY TO FUKSEM
6
18 43
12 31
GREEN SQUAD
6
15 24
16
8
AE CARPE DIEM
6
14 26
10 16
1wo
HOP DAVAY
6
13 22
8
14
1p
NANKATSU
6
13 21
11
10
NDW POZNAŃ
6
10 26
11
15
HETMANIA POZNAŃ
6
10 19
14
5
2wo
RIKITIKITAKI
6
10 19
17
2
NISZCZYCIELE BARÓW
6
6 12
12
0
2wo
FRIENDS
6
3 16
24
-8
1wo
FC KRÓLEWSCY
6
3
9
22 -13 2wo
FC HANDLOWCY
6
3
4
28 -24
FC LADS
6
2
9
30 -21
BRENDBY POZNAŃ
6
0
5
40 -35
GRUPA OPEN - 1
UKS BATORY
13 34 77
20 57
STARE MIASTO
13 33 62
40 22
PI - KO TEAM
13 29 39
15 24
AKS BALBINA
13 25 51
24 27
WIARA LECHA I
13 24 64
34 30
1wo
RO PODOLANY
13 20 41
35
6
2wo
FC WUNDERBAUM
13 19 53
37 16
GREEN SQUAD
13 19 38
42
-4
JAK WYGRAMY TO FUKSEM 13 18 58
46 12
HETMANIA POZNAŃ
13 15 36
40
-4
2wo
NDW POZNAŃ
13 14 36
35
1
FC HANDLOWCY
13
6 13
78 -65
NISZCZYCIELE BARÓW
13
4 15
45 -30 2wo
BRENDBY POZNAŃ
13
0 11 103 -92
BORANTA
drużyna wycofana z rozgrywek

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

GRUPA OPEN - 2
Nazwa drużyny
li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
FALCON
13 34 57
22 35
TRACK ATTACK
13 33 45
14 31
AC STUDIO
13 27 59
28 31
WIARA LECHA II
13 26 46
37
9
CZERWONE DIABŁY
13 24 50
27 23
BRYGADA POŚCIGOWA
13 22 40
27 13
BLUE DEVILS
13 19 53
42
11
HOP DAVAY
13 19 37
33
4
1p
NANKATSU
13 16 40
41
-1
AE CARPE DIEM
13 14 38
42
-4
1wo
RIKITIKITAKI
13 12 31
44 -13
FRIENDS
13
9 30
56 -26 1wo
FC LADS
13
2 18
78 -60
FC KRÓLEWSCY
13
1 11
64 -53 2wo
OKP BALON
drużyna wycofana z rozgrywek
GRUPA B
TG SOKÓŁ POZNAŃ
13 36 88
22 66
UKS 12 BATORY II
12 33 72
16 56
FC NOWA WIEŚ
12 28 78
21 57
AKADEMIA FUTSALU 96
12 26 58
27 31
UKS 12 BATORY I
11 24 93
17 76
RO PODOLANY I
11 21 44
29 15
UKS 12 BATORY IV
12 15 48
56
-8
RO PODOLANY II
12 13 25
60 -35
RAIDERS
12 12 41
62 -21
UKS 12 BATORY VI
12 12 32
88 -56
UKS 12 BATORY III
13 11 33
49 -16 2wo
UKS 12 BATORY V
12
8 44
50
-6
2wo
DA VINCI
13
4 24
66 -42 5wo
SALOS POZNAŃ
13 -8
3
120 -117 8wo
GRUPA C
AC MATERACE
12 31 86
20 66
MŁODE WILKI
12 28 64
24 40
SMECZ OPEN
12 28 49
31 18
TG SOKÓŁ POZNAŃ
12 25 49
22 27
KS WIESZAKI
12 24 61
27 34
SUPERNATURAL
12 15 44
32 12
1wo
UDAROWE WIERTARKI
12 14 48
67 -19
NIEZWYCIĘŻONE REKINY
12 12 35
41
-6
MIDAS POZNAŃ
12 10 30
33
-3
2wo
RO PODOLANY
12 10 27
36
-9
6wo
NO TO FRUGO
12
1 17
70 -53 3wo
LOS GALACTICOS
12
1 15
59 -44 5wo
25
12
0 15
78 -63 4wo

8

ECHO 10/195 (XIV)

KALENDARIUM PSM
29 września
- zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM
3 października - dyżur członków Rady Nadzorczej PSM
5 października - komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN
PSM
6 października - komisja Członkowsko-Samorządowa RN
PSM
18 października - Komisja Rewizyjna RN PSM
27 października - zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM
Pogoda sprzyjała organizatorom
tegorocznego wrześniowego pikniku na Sobieskiego. Było
słonecznie i ciepło przez
cały dzień a nawet wieczorem, więc powiększony ogródek bistra Mc
Tosiek przez cały czas
miał powodzenie. Można
było nie tylko zjeść i wypić, ale także potańczyć,
z czego wielu mieszkańców ochoczo korzystało.
Przyszło mnóstwo ludzi!
Od piątku otwarty był Klub
Seniora Hetman, w którym
zarówno ten klub, jak i inne piątkowskie prezentowały swoje prace. Musiało
się podobać, bo kilkanaście
osób zgłosiło akces do klubu.
Zaczęło się występami w
sali Klubu Sportowego Sobieski Poznań. Takiej frekwencji dawno nie było, sala pękała w szwach. Podobały się występy seniorek z
Hetmana. Sprawił to znakomity dobór piosenek w
wykonaniu chóru, zachwyciła cza-cza w wykonaniu
pań, wszystkich po 60 roku
życia. Pozazdrościć można
energii. Furorę zrobił występ Ślązaka – Jacka Kieroka. Publiczność zgotowała mu owacje na stojąco.
A na koniec Piotr Kuźniak
rozgrzał wszystkich znanymi i lubianymi przebojami.
Mieszkańcy nie tylko z Sobieskiego, bo przyjechali
także z innych osiedli, byli
bardzo zadowoleni. Żałowali, że taki piknik jest tylko
raz w roku. (dan)

Taki piknik jest tylko raz
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Chrobrego w remontach
Wszystkie sześć budynków 16-piętrowych
na Osiedlu Bolesława
Chrobrego będzie miało dobudowane pochylnie do wózków inwalidzkich i dziecięcych. Pierwszy będzie budynek 37,
gdzie podjazd powstanie
przy okazji docieplania
ścian zewnętrznych.
- Obecnie najważniejszą
wykonywaną pracą na osiedlu jest przygotowanie instalacji w wysokich budynkach do systemu podnoszenia wody – mówi Jerzy
Czapczyk, kierownik administracji osiedla. – Do końca roku zlikwidowane zostaną ostatnie trzy hydrofornie w wieżowcach. Nowe
systemy zostaną zainstalowane przez Aquanet, co pozwoli zaoszczędzić pieniądze wydawane na remonty
hydroforni i zasilającą je
energię elektryczną. Nowy
system działa już z powodzeniem w budynkach 25,
26 i 27.
Po zakończeniu docieplania bloku 28 i rozwiązaniu problemów związanych

Jerzy Czapczyk - z rozmachem
remontujemy

z jerzykami wkrótce rozpocznie się docieplanie budynku 47. Jest to potężna inwestycja dla osiedla: 19 klatek schodowych, 190 mieszkań i tyleż samo loggi, które przy okazji zostaną wyremontowane. Prace, które
kosztować będą 3,9 mln zł,
powinny zakończyć się do
czerwca przyszłego roku.
Na Chrobrego, podobnie
jak na innych osiedlach, problemem jest zbyt mała liczba miejsc do parkowania.
Kiedy osiedle było planowane, samochody miał mało kto. Dzisiaj prawie każda rodzina ma co najmniej

jedno auto. Dlatego kierownik Czapczyk z dumą podkreśla, że w tym roku udało się znaleźć i zabudować
około 90 nowych miejsc parkingowych. Pierwszy parking powstał przy pawilonie handlowym wzdłuż budynków 12 a i 12 b oraz w
pobliżu budynków 34 i 35.
Dużą inwestycją było wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wzdłuż budynków
29, 31 i 33. – Mógłbym –
mówi Czapczyk – cały budżet osiedla przez 2 lata
wydawać na chodniki i nawierzchnie, i pewno jeszcze
by coś zostało do zrobienia.
Ponieważ to niemożliwe, to
drogi muszą jeszcze trochę
poczekać.
Sukcesywnie, po 5-letnim okresie legalizacyjnym,
rozpocznie się wymiana wodomierzy na wodomierze
z odczytem radiowym. Po
upływie 10-letniego okresu
legalizacyjnego elektronicz-

nych podzielników ciepła
również one będą sukcesywnie wymieniane na takie z
modułem radiowym. Docelowo pozwoli to na odczyty i sprawdzanie poprawności działania bez niepokojenia lokatorów i wchodzenia
do mieszkań. Z rozmachem
rozpoczęto także malowanie
klatek schodowych i piwnic.
W tym roku wymalowano
już w budynkach 7, 14, 28,
30, 37 i 38, do końca roku
planuje się jeszcze budynki
9, 12 i 17, a w przyszłym roku bloki: 1, 2, 3, 12a i 12
b, 18 i 20. (big)

Docieplony budynek nr 28

Powstał parking przy cmentarzu
Droga do przychodni

Projekt podjazdu dla inwalidów

Nowy parking koło budynków 12a i 12 b
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Pomówienie i zniesławienie w Internecie
Wielu użytkowników
Internetu błędnie przypuszcza, że zapewnia on
całkowitą anonimowość
i tym samym niemożność ustalenia personaliów autorów wpisów
znieważających lub pomawiających daną osobę lub instytucję. Najczęściej ofiarą takich czynów padają przedstawiciele wolnych zawodów,
jak lekarze, weterynarze. Są nimi jednak coraz powszechniej pracodawcy, którzy stają się
celem szkalujących komentarzy swoich byłych
pracowników.
Fora internetowe w
szczególności
stanowią
miejsca, gdzie dochodzi do
przekroczenia granicy pomiędzy wolnością słowa a
naruszeniem dóbr osobistych, czy wręcz czynem
karalnym. Obecnie w sieci
funkcjonują serwisy umożliwiające zamieszczanie komentarzy na temat usług
świadczonych przez lekarzy, adwokatów, architektów itp., czy też opinii o
byłych pracodawcach. Niejednokrotnie ich niezadowoleni klienci lub pracownicy nie skąpią komentarzy, które odbiegają od rzeczywistości.
W Kodeksie karnym występują dwa przestępstwa

Maciej Obrębski – adwokat

związane z powyższym zachowaniem. Po pierwsze
jest to pomówienie, przewidziane w art. 212 Kk, zgodnie z którym kto pomawia
inną osobę, grupę osób,
instytucję, osobę prawną
lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości
prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które
mogą poniżyć ją w opinii
publicznej lub narazić na
utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska,
zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Z pomówieniem będziemy mieli do czynienia
wówczas, gdy internauta zamieści wpis, że bliżej określony przez niego sędzia
przyjmuje korzyści majątkowe za wydawanie rozstrzygnięć korzystnych dla jednej ze stron. Z uwagi na

fakt, iż w świetle aktualnego stanowiska orzecznictwa
Internet stanowi środek
masowego komunikowania,
w takim przypadku będzie
miała zastosowanie surowsza odpowiedzialność karna
z karą pozbawienia wolności do roku włącznie.
Drugim przestępstwem
jest zniewaga, przewidziana w art. 216 § 2 Kk, zgodnie z którym kto znieważa
inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Znieważyć
można poprzez epitet, ubliżenie komuś, np. nazywając
kogoś kretynem. O tym, co
zostanie uznane za zniewagę decydują względy kulturowe i kontekst.
Występowanie
tylko
pod pseudonimem, nawet
w przypadku portali nie
wymagających uprzedniej
rejestracji związanej z podaniem danych osobowych,
nie uniemożliwia ustalenia
personaliów autora wpisu.
Przy dokonywaniu bowiem
każdego takiego wpisu zapisywany jest na serwerze
serwisu numer IP komputera sprawcy. Nowelizacja
z 7 marca 2011 roku ustawy o ochronie danych osobowych sprawiła co prawda, że jedna z podstaw żądania ujawnienia tego numeru została uchylona, co
nie zmienia faktu, iż nadal

istnieją prawne możliwości
wystąpienia z takim wnioskiem. Należy pamiętać, że
w razie odmowy ze strony administratora portalu
pokrzywdzony ma prawo
zwrócić się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który może wydać decyzję nakazującą ujawnienie danych.
Kolejnym krokiem po
uzyskaniu numerów IP jest
wystąpienie do Prokuratury z wnioskiem o ustalenie
danych personalnych osób,
którym te numery zostały
przypisane. W przypadku
odmowy ze strony Prokuratury istnieje możliwość
zwrócenia się do Policji.
Gdy znajdziemy się w
posiadaniu wyżej wymienionych danych, możemy
wnieść prywatny akt oskarżenia przeciwko autorowi
wpisu.
Niezależnie od postępowania karnego dopuszczalna jest droga cywilna. Jednakże biorąc pod uwagę
stosunek koniecznych do
poniesienia kosztów opłat
i prawdopodobieństwa uzyskania odszkodowania lub
zadośćuczynienia, korzystniejsza jest zazwyczaj droga karna.
Maciej Obrębski
adwokat
PS. Autor pracuje w
Kancelarii Adwokatów i Radców
Prawnych Celichowski Szyndler
i Partnerzy w Poznaniu, ul.
Szkolna 5/15,
www.kancelaria-csp.pl

Gdy Twoje dziecko jest ofiarą
Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom
i młodzieży stanowi podstawowe zadanie, przed jakim stają rodzice. Wraz z rozwojem dziecka i jego
samodzielności należy coraz bardziej liczyć się z koniecznością wyposażenia go w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już zaistnieją –
w zdolności do radzenia sobie z trudną sytuacją.
Dlatego warto przeczytać i zastosować nasze rady:
● im lepszy macie kontakt z Waszym dzieckiem, znacie
jego kolegów i ich rodziców, współpracujecie ze szkołą
(pedagogiem), tym większa szansa, że w porę dostrzeżecie, że syn czy córka są atakowane przez rówieśników. Nie należy lekceważyć jego problemów. Nawet gdy
są to „głupie” kawały, nie czekajcie aż agresorzy przejdą do czynów. Zadaniem Waszym jest też zapobieganie
przejawom przemocy,
● rozmawiajcie z dziećmi na te tematy,

● jeśli dojdzie do sytuacji, kiedy Wasze dziecko spotka się
z aktem przemocy, musi wiedzieć jak się zachować,
● nie mówcie dzieciom, że gdy ktoś je uderzy, należy oddać.
Pamiętajmy przemoc rodzi przemoc, a więc za ciosem
posypią się następne. Musicie nauczyć dzieci oceniać
sytuację, w jakiej się znalazły. Gdy nie ma szans, lepiej
niech oddadzą telefon komórkowy, pieniądze. Ucieczka z
równoczesnym wołaniem o pomoc jest wówczas dobrym
rozwiązaniem. Powiedzcie, że to nie jest brak pewności
i waleczności, ale rozsądne rozwiązanie,
● dbajcie o Wasze dzieci, aby miały poczucie własnej wartości. Jeżeli będą wiedzieć, że są mądre i kochane, nie
będą miały problemów, by zrozumieć przewagę agresora. Jeśli Wasze dzieci są nieśmiałe, słabe, zapiszcie je
na kurs walki po to, aby nauczyły się kilku chwytów.
Doda im to odwagi i wewnętrznej siły.
źródło: policja.pl
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Na końcu świata albo języka
kiedy zasypiasz
uśmiech opuszcza oczy
kładzie czułość
w kącikach ust
senność przygarnia
ostatni szept
kołysze oddech
wciąż ciepły dotyk
powolnieje
ciało otula się
pamięcią dnia
wychodzę na spotkanie
twego snu

To tytuł wyboru twórczości Klubu Literackiego „Dąbrówka”. Książkę
wydano w 5-lecie pracy klubu w Piątkowskim
Centrum Kultury, własnym sumptem, nie angażując środków Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
We wstępie Jerzy Grupiński – opiekun klubu,
członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, opowiada o
40-letnich tradycjach tego
środowiska, wymienia wydawnictwa, konkursy, turnieje, mówi też o przejściu
klubu w roku 2005 do Piątkowskiego Centrum Kultury, z inicjatywy Ryszarda
Sarbaka i zastępcy prezesa
PSM, Michała Tokłowicza.
Książkę zredagowali Jolanta i Stanisław Szwarcowie,
przy współudziale Jerzego
Grupińskiego. Prezentowano ją podczas minionych
Dni Piątkowa. Okładkę zaprojektowała jedna z autorek, znana artystka – rzeźbiarka Mariola Kalicka, zamieszczając fotografię swej
pracy w brązie pt. „Czyściec”, nagrodzonej w Rawennie, na Biennale Dantesca. Artystka pisze także
wiersze. Oto jeden z nich „Czasem”:
Gdy dzień się kończy,
gdy drzwi niedomknięte,
kładę wiersz pod powiekę
by móc śnić nocą,
by żyć w dniu następnym.
Mieszkanka Piątkowa
Maria Ciążela zamieściła
tekst pt. „Świadomość” (jej
córka Magdalena zdobyła nagrodę w V Turnieju Wierszy
o Pierścień Dąbrówki). Oto
wiersz poetki – Mamy pt.
„Spotkanie”:

W antologii znalazło się
35 autorów. Wielu z nich
prezentowaliśmy na łamach
„Echa”: Irena BanaszkiewiczNiedzielska, Danuta Bartosz,
Maria Ciążela, Zygmunt Dekiert, Emilia Deutsch, Łucja Dudzińska, Elżbieta Gałęzewska-Krasińska, Jerzy
Grupiński, Jan Hyjek, Katarzyna Kado, Mariola Kalicka, Edyta Kulczak, Barbara Kęcińska-Lempka, Anna
Kokot, Alicja Kubiak, Agata Róża Łakatosz, Agnieszka Mąkinia, Katarzyna Michalewska, Brygida Mielcarek, Sebastian Nowak, Marian Osada, Mateusz Paszkiewicz, Jolanta Pawełczyk,
Mirosława Poncyliusz, Tomasz W. M. Rzepa, Omir
Socha, Elżbieta StankiewiczDaleszyńska, Tadeusz Stirmer, Andrzej Szmal, Jolanta
Szwarc, Stanisław Szwarc,
Barbara Tylman, Maria Teresa Urban, Daromiła Wąsowska-Tomawska, Krystyna
Wojciech-Ratajczak.
Dziennikarka Barbara
Kęcińska-Lempka wspomina kręcenie filmu o poznańskim Czerwcu 56 przez Filipa Bajona:
W roku 1995 Filip Bajon
rozpoczął przygotowania do
fabularnego filmu o wydarzeniach Czerwca. W Centrum
Kultury „Zamek” w Poznaniu rozpoczęto skup rekwizytów do filmu. Przyglądałam
się starym przedmiotom i ludziom, którzy je przynieśli.
Aż trudno było uwierzyć, ile
jeszcze garderoby i sprzętu z
lat pięćdziesiątych spoczywało
na pawlaczach, w piwnicach
i na strychach poznańskich
domów. Niektórzy właściciele
przyniesionych rzeczy opowiadali o nich ciekawe historie,
a pewna pani barwnie odmalowała dzieje gabardynowego
płaszcza.
(„Rośnie w górę mur czerwony”)

W książce publikują autorzy młodzi, między innymi licealista Mateusz Paszkiewicz, jak i przedstawiciele pokolenia seniorów, np.
kpt. Marian Osada, który
opowiada o krajobrazie swego dzieciństwa:
Przemyśl miał wyjątkowo dużo kościołów, cerkwi
i synagog. Na terenie miasta odbywały się często procesje, zwłaszcza w oktawę
Bożego Ciała. Mniej więcej
w tym samym czasie nasza
dzieciarnia naśladowała te
poważne uroczystości. Przebierano się w specjalnie zrobione kostiumy biskupa, kleryków i ministrantów. Mieliśmy nawet własną miniaturową monstrancję. Kielichy były wypożyczone z domowych kolekcji do szampana albo zastępowały je metalowe pucharki. Były chorągwie i dzwonki oraz własnej
roboty baldachim. Ołtarz był
zaimprowizowany z przyniesionych stołków i taboretów.
Obrusy i makatki też podebrano z domowych zapasów
– podobnie obrazy świętych.
Procesja ruszała przez długie
ganki i obserwowana była z
innych kondygnacji, a może
nawet z Mostu Kamiennego.
Modlitwy i ministrantura też
znajdowały się w repertuarze
tych uroczystości. Niefortunne jednak było usytuowanie
ołtarza na ścianie, za którą
mieściły się klozety mieszkańców naszej kamienicy. I
mimo że własnej produkcji
trybularz rozprzestrzeniał jakieś ziołowe zapachy, tamte
zza ściany były mocniejsze.

Jednak nabożeństwo odbywało się z całą powagą.
Autorzy reprezentują
różne profesje, są wśród
nich: prawnicy, ekonomiści, pedagodzy, poloniści,
dziennikarze, chemicy, także przedstawicielka społeczności Romów, księgowa, lekarz – stomatolog, poetka –
inżynier elektronik, teolog,
technik budowlany i „dziewczyna zza lady”…
Antologia gromadzi teksty części aktualnych członków i sympatyków klubu literackiego. Chce więc być
tak wydarzeniem towarzyskim, jak i twórczym, dokumentującym drogi pióra, pasje i zainteresowania
autorów. Stąd i rozmaitość
form wypowiedzi: liryka,
esej, wspomnienie, reportaż, opowiadanie…
Nadzieje wiąże się z grupą młodszych twórców: Emilią Deutsch, Alicją Kubiak,
Anną Kokot, Edytą Kulczak, Mateuszem Paszkiewiczem, Sebastianem Nowakiem, Omirem Sochą.
Omawianą
książkę
przedstawiano w „Dąbrówce” w czerwcu. W spotkaniu wzięli udział między innymi wydawca, właściciel
firmy „Kontekst” – Tomasz
Magowski, także znani pisarze – Ryszard Danecki i prezes poznańskiego oddziału
Związku Literatów Polskich
– Paweł Kuszczyński, który
wygłosił recenzję. Omówienia ukażą się w lokalnej prasie oraz w ogólnopolskich
czasopismach – między innymi w „Akancie” i „Gazecie Kulturalnej”.

Zapraszamy do Klubu Literackiego „Dąbrówka”, w którym można przedstawić swoje utwory, porozmawiać, posłuchać opinii o swoim pisaniu i spotkać się z poetami, prozaikami. Klub daje też szansę publikacji. Wydaje biuletyn
„Protokół Kulturalny”. Oto najbliższe literackie wtorki:
4 X 2011 godz. 18.00 (wtorek) – Rozmowa o twórczości Tadeusza Różewicza w 90. rocznicę urodzin 9
X 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 godz. 18.00 (wtorek) – Nowe książki w
Klubie – Daromiła Wąsowska-Tomawska – „Postoje”,
Marek Słomiak – „Powrócimy z długich samotnych podróży”. Omówienie – Barbara Kęcińska-Lempka, Stanisław Adamkiewicz.
Spotkania odbywają się w sali 40 Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrówka”
lub w „Bistro” (Os. Chrobrego 117).
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Prosto z miasta

Rewolucja czy ewolucja
Uniknęliśmy kolejnej rewolucji. Pomysły przeprowadzenia
rewolucyjnych zmian w spółdzielczości mieszkaniowej nie
powiodły się. Ale rewolucjonistów nie brakuje i mogą oni
powrócić. Jak mówił bowiem
w poprzednim „Echu” Waldemar Witkowski, pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzielczej na Województwo Wielkopolskie: „Dla wszystkich podmiotów działających w branży
mieszkaniowej konkurencja ze
strony spółdzielni mieszkaniowych jest bardzo niewygodna.
Porównanie kosztów wskazuje,
że to właśnie spółdzielnie administrują najtaniej”. A na rynku
budowlanym i mieszkaniowym
krążą obecnie wielkie pieniądze
i interesy. Przecież to od zawirowań na nim zaczął się światowy kryzys w USA, którego
końca ciągle nie widać.

W budowlano-mieszkaniowej, dochodowej branży obowią-

zują twarde reguły i liczą się w
niej silni, sprawdzeni zawodnicy. Do takich należy obecnie
w Polsce większość spółdzielni
mieszkaniowych. Znamiennym
jest, że na całym świecie we
wszystkich dziedzinach obserwujemy pęd do konsolidacji i łączenia się podmiotów gospodarczych w wielkie sieci. Silni partnerzy mogą wynegocjować lepsze
warunki i lepiej sobie radzić z
różnymi zagrożeniami. Tymczasem spółdzielcom próbuje się
wmawiać, że dobre spółdzielnie,
to jedynie małe spółdzielnie. Media oburzają się na rzekome luksusy spółdzielczych zarządów,
ale rzeczywiste luksusy i apanaże bankowców, ZUS-owców
i KRUS-owców, którzy też przecież obracają naszymi pieniędzmi, nikogo nie dziwią. Po czasach wspierania spółdzielców w
minionym ustroju, w obecnym są
oni na cenzurowanym. Ułomności gospodarki kapitalizmu zostały obnażone przez obecny kry-

zys, więc może wreszcie zostanie
doceniony potencjał ruchu spółdzielczego. Zapowiedzią tego jest
ogłoszenie przez ONZ 2012 roku - Międzynarodowym Rokiem
Spółdzielczości.

Rewolucji eksmisyjno-kontenerowej w Poznaniu chyba jednak nie unikniemy. Władze miejskie są zdecydowane ją przeprowadzić, choć projekt eksmitowania setek lokatorów do kontenerowego osiedla budzi wiele
protestów. Tym bardziej że podobne eksperymenty zastosowane w kilku innych miastach zakończyły się klapą. Degeneracja wyeksmitowanych ludzi się
pogłębiła, a kontenery zdewastowano i rozkradziono. Może dla wypracowania optymalnego rozwiązania tej trudnej i
budzącej emocje społeczne kwestii włodarze Grodu Przemysława wysłuchaliby opinii specjalistów i znawców problematyki
oraz spółdzielców, którzy mają

podobne kłopoty. Współpraca
z samorządem w tej oraz wielu innych dziedzinach jest więc
wskazana i powinna się rozwijać. No, ale do tego potrzebna
byłaby chyba rewolucja w głowach urzędników.

Taka przemiana świadomości nam jednak nie zagraża.
Natomiast zasypywani jesteśmy
informacjami o kolejnych czekających nas rewolucjach. A to będziemy mieli powszechny szybki
internet, a to kolejami szybkiej
prędkości w godzinę dojedziemy do Wrocławia czy Warszawy. Opowieści o tych wszelkich
cudownych przemianach potraktujmy jednak z ostrożnością. Doświadczenie uczy, że koszty rozmaitych światowych rewolucji
bywają ogromne, a prawdziwe
zyski problematyczne. Natura
wszak postawiła na ewolucję i
dochowała się człowieka. My na
tym wyszliśmy całkiem dobrze.
WIST
Ale czy natura też?

Piątkowskie opowieści

W Piątkowie czy na Piątkowie?
W ciągu wielu lat istnienia „Echa Piątkowa” była okazja przypomnienia
patronów ulic i poszczególnych „królewskich” osiedli,
były opowieści o Poznaniu
różnych epok, a także anegdoty związane z monarchami. Nadszedł czas na spojrzenie inne: okiem historyka tu mieszkającego i szeroko, a uważnie rozglądającego się dookoła. Może i my
wszyscy zaczniemy przyglądać się naszej dzielnicy?
Piątkowo to dziś jedna z
największych części Poznania, zamieszkała przez około 40 tysięcy osób. Ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu na
miejscu dzisiejszych osiedli
rosło zboże i z Poznania jeździło się nie na Piątkowo, lecz
do Piątkowa.
W 1257 roku książęta
Przemysł I i Bolesław Pobożny dokonali lokacji nowego Poznania, na lewym brzegu Warty. Zgodnie z obowiązującymi wtedy zasadami,
miasto, jako przede wszystkim siedlisko rzemieślników
i kupców, a także miejsce
zbytu towarów, musiało mieć
zapewnioną aprowizację. Za-

tem w akcie lokacyjnym zawsze ustalano wykaz wsi, które zostały związane z nowym
miastem. Poznań otrzymał 17
takich wsi otaczających nowy
ośrodek. Jedną z nich było
Piątkowo.
Już wkrótce, w 1283 roku książę Przemysł II oddał
Piątkowo założonemu wtedy
w Poznaniu klasztorowi dominikanek. Przypuszczalnie
była to forma przebłagania,
ekspiacji za nie do końca jasne okoliczności tragicznej
śmierci księżnej Ludgardy,
żony Przemysła, która nie była w stanie zapewnić potomstwa, co uniemożliwiało założenie dynastii. W rękach zakonu wieś pozostawała aż do
kasaty klasztoru przez pruskie władze w 1822 roku.
W drugiej połowie XIX
wieku władze pruskie przystąpiły do intensywnej germanizacji Prowincji Poznańskiej, także drogą zakładania
niemieckich enklaw i osiedli.
Kolonia niemiecka powstała
także po obu stronach dzisiejszej ulicy Obornickiej, a
samą wieś przemianowano
na Schőnherrnhausen.
W 1919 roku, po powstaniu wielkopolskim i odzyska-

niu niepodległości, Piątkowo
wróciło do swej pierwotnej
nazwy. Większość niemieckich osadników przeniosła się
za zachodnią granicę, a ich
gospodarstwa zostały w dużej
części kupione przez byłych
powstańców wielkopolskich i
żołnierzy armii gen. J. Hallera. Jedno z nich (przy ulicy
Obornickiej 303) kupił wtedy
Feliks Nowowiejski, kompozytor od 1919 roku mieszkający
i tworzący w Poznaniu.
W 1974 roku zakończyły
się wiejskie dzieje Piątkowa,
obszar ten został włączony
w granice Poznania i przeznaczony pod budownictwo
mieszkaniowe. W dwa lata
później powstały tu pierwsze
domy z wielkiej płyty, a z czasem sześć osiedli z królami
Polski jako patronami: Bolesława Chrobrego, Bolesława
Śmiałego, Zygmunta Starego, Stefana Batorego, Jana
III Sobieskiego i Marysieńki.
Osiedle Władysława Łokietka, niekiedy łączone z Piątkowem, w rzeczywistości należy
już do Naramowic. Królewski
charakter nazwy zachowała
też główna arteria drogowa
łącząca Winogrady z Piątkowem: Aleja Księcia Mieszka

I. Folwark i wieś znajdowały
się mniej więcej w centrum
dzisiejszego Osiedla Jana III
Sobieskiego i ulicy Hulewiczów. Pozostałości wsi ocalały w postaci spotykanych tu
i ówdzie drzew owocowych, a
ocalały fragment brukowanej
drogi prowadzącej do Piątkowa zachował się w pobliżu
pętli tramwajowej przy ulicy
Piątkowskiej.
Piątkowo ma kilka charakterystycznych punktów, odróżniających tę część miasta
od innych: dwie wieże telewizyjne górujące nad całym
zespołem osiedli, dwie galerie handlowe: Poznań Plaza
oraz Pestka, przede wszystkim zaś doskonałe połączenie tramwajowe ze śródmieściem: w ciągu kilkunastu
minut Poznańskim Szybkim
Tramwajem (czyli „Pestką”)
można dojechać aż do Kaponiery i do Dworca Głównego PKP. Dziś przyjmuje się,
że Rataje i Piątkowo to dwie
główne „sypialnie” miasta.
Nie ma tu wielkiej gospodarki, ani przemysłu, ale mieszka się tu dobrze.
Marek Rezler
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Sygn. akt KM 415/11
(w korespondencji podać sygn.)

Poznań, 26. 8. 2011 r.

OBWIESZCZENIE
O I LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare
Miasto w Poznaniu, Zbigniew Głowacki, kancelaria: Poznań,
ul. Ratajczaka 26/3 na podstawie art. 953 kpc podaje
do publicznej wiadomości, że
dnia 5 października 2011 r. o godz. 12.00
w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto, ul. Młyńska
1a w sali nr 333,
odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA lokalu mieszkalnego
położonego w POZNANIU
na Os. Bolesława Chrobrego 47/41
stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego należącego do: Mejer Bożena
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 49,50 m2 zlokalizowany jest
na parterze czteropiętrowego budynku wielorodzinnego. Składa się z
dwóch pokoi (w tym jeden z wyjściem na balkon), kuchni, łazienki, WC
oraz korytarza. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne.

Cena wywołania:
Suma oszacowania:

188.025,00 zł
250.700,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 25.070,00 zł najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem licytacji
na rachunek bankowy: KOMORNIK SĄDOWY ZBIGNIEW GŁOWACKI PKO BP SA I/O w Poznaniu nr 18 1020 4027 0000 1002 0290 3607
podając sygn. sprawy KM 415/11 (tytułem rękojmi). Rękojmię można
także złożyć w gotówce od godz. 11.40 (przed wywoołaniem licytacji)
w sali Sądu Rejonowego, wskazanej jak na wstępie. Rękojmię można
także złożyć w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg
prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie włąściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi (art. 953 par. 1 pkt. 4 kpc).
W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją można zapoznać się z
operatem szacunkowym sporządzonvm przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto, ul. Młyńska 1a, (akta dołączone do sprawy II
Co 1378/11/2N) w godzinach urzędowania sekretariatu, tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 13.00 oraz od 14.00 do 15.30 lub w kancelarii komorniczej. Więcej na www.komornikpoznan.com.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed wszczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały
w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie służebności i prawo dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w
księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów
i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nic będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Komornik Sądowy
Zbigniew Głowacki

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

Rozwijalnia potencjału osobistego

Tworzysz swoje życie
czy ci się ono przydarza?
Dlaczego niektórzy łatwo
dochodzą do majątku, a inni mają ciągłe problemy, żeby wiązać koniec z końcem?
Jak myślisz – z czego ta różnica wynika? Z wykształcenia? Inteligencji? Umiejętności? Kontaktów? Posiadanej
gotówki na start?
Nie, nawet edukacja finansowa może nie wystarczyć, jeżeli masz mentalność
osoby biednej. Potwierdzają to liczne przypadki osób,
które rozpuszczają wielkie
majątki w krótkim czasie,
jak i odwrotnie: osoby, które, nawet jak zbankrutują, to
ponownie odbudowują swoje
imperia. Główne znaczenie
ma, jak myślisz o sobie, o
świecie, o tym, jak wygląda
twoje życie. Potwierdzają to
liczni badacze ludzi sukcesu,
jak i ludzie, którzy sami dochodzą od zera do przysłowiowego miliona. Ja też to
znam z autopsji.
Postanowiłam, iż podzielę się z Tobą różnicami w
sposobie myślenia pomiędzy
ludźmi bogatymi a biednymi. Jest to drogowskaz, jak
stać się osobą bogatą, stworzony przez Harva Ekerta, opisany w książce „Bogaty albo biedny po prostu różni mentalnie”. Polecam ją wszystkim tym, którzy podjęli decyzję stania
się ludźmi wolnymi finansowo i czasowo. Autor wyróżnił 17 różnic, które zasygnalizuję w trakcie cyklu w
poszczególnych artykułach.
Jeśli chcesz więcej, to zapraszam do lektury lub na
warsztaty. Moim celem jest
zainspirowanie Ciebie do refleksji, jak podchodzisz do
życia, do pieniędzy, kariery
czy biznesu.
Nie musisz się ze mną
zgadzać – nawet nie wolno
Ci przyjmować biernie tego, co tu piszę – po prostu
sprawdź to w swoim życiu!
Przyjrzyj się, jak myślisz, a

potem rozejrzyj się, co masz.
W tych punktach, w których
myślisz, jak osoba biedna –
zrób inaczej przez jakiś czas
i zobacz różnice. Podziel się
ze mną swoim doświadczeniem, swoją refleksją pisząc na: nina@centrumharmonia.pl.
A teraz czas na pierwszą różnicę, którą wyróżnia
Harv Eker. Brzmi ona następująco: „Bogaci myślą:
tworzę swoje życie. Biedni myślą: życie mi się przydarza”.
Czy jesteś przekonany, iż
kierujesz swoim życiem? Czy
masz poczucie, że kontrolujesz swoje życie? Czy bierzesz odpowiedzialność za
to, co przydarza się w Twoim
życiu, czy wręcz odwrotnie
– szukasz winnych? Grasz
ofiarę? Może uważasz, że to
inni mają szczęście, a nie
Ty. Jeżeli stosujesz to drugie podejście, to oznacza iż
w niewielkim stopniu decydujesz o swoim sukcesie finansowym, a taka postawa
nie doprowadzi cię do bogactwa. Osoba bogata mentalnie bierze odpowiedzialność
za swoje życie, za to, „co jej
się przydarza” w swoje ręce. To ona decyduje, jak wygląda jej życie. To ona decyduje, jak podejdzie do kolejnych wydarzeń w jej życiu
– czy nazwie je porażkami,
czy spojrzy od strony korzyści, czy skupi się na rozwiązaniach. Nie podoba Ci się
Twoje życie? To zacznij od
tego, by wziąć ster w swoje
ręce, a nie dawać go w ręce
swoich rodziców, współpartnera, obcych itp.
Na dziś tyle. Do kolejnego artykułu masz czas na
sprawdzenie tego w swoim życiu.
Nina Olszewska
Centrum Rozwoju Potencjału
Osobistego Harmonia,
www.centrumharmonia.pl

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

Tel. 61 822 78 57, 601 56 87 32
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DOOKOŁA

IGLASTE
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RYBA
SŁODKOWODNA
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3

UJMA

1

CUKROWA
LUB
SZKLANA

KUPIDYNEK

TUZ

13
LAS
RÓWNIKOWY

RADIO
LUB
KABARET

OBRAZ

KULTOWY
ZAKAZ

19
KAPITAN
W
SKRÓCIE

6

REGION
W
NOWEJ
ZELANDII

CZARNA
ŚMIERĆ

NARZĘDZIE
GÓRNIKA

7
PRACA...

4

DO SKAKANIA

11

OSZUST

- Bardzo dziękuję cioci za
prezent.
- Nie ma za co, Adasiu.
- Też tak myślę, ale mama
kazała podziękować.

Mąż, dowiedziawszy się
o zdradzie żony, wpada do
mieszkania i krzyczy:
- O niewierna, wiem
wszystko!
- Tak, to w którym roku
była bitwa pod Cedynią?

- Wiesz rozmawiałem dziś
z atrakcyjną kandydatką na
moją sekretarkę.
- I?
- Nie pisze na komputerze, nie stenografuje, nie zna
się na pracy biurowej, ale
mam przeczucie, że ją wykorzystam jako sekretarkę.
Krzyżówka nr 10

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

PRZYMIERZA

15

Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru brzmiało: „Wypoczynku czas”.

HUMORKI

10

JEDNOSTKA
POWIERZCHNI

17

PRZECZENIE

JASZCZURKA

MEDYKAMENTY

SYMBOL
ŻELAZA

Krzyżówka
z Echem

BAGAŻ

ZŁOŚLIWY
OWAD

WSZYSTKOŻERNA

16 17 18 19 20 21

9

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). Jesienna chlabra tyż ma swe uroki. Wygib
na grzyby abo na fest zakupy do marketu będzie plożyć cołkiej famule.
Ale zaś podczas tej wyprawy nie udawaj nyrola.

WAGA (23.09 - 22.10). Szykuje się trochę ciekawych spotkań zez starą wiarą. Ale zaś lepiej za wiele o robocie nie blubraj ani też nie słuchaj
rad różnych mądrych. Przeca swój rozum masz.

BYK (21.04 - 21.05). Bez to lofrowanie wew wakacje zdrowie zaczyna szwankować. Lepiej się więc ustatkować i odwiedzić doktora. Plożyć
też będą spacery albo wyprawy rowerowe.

SKORPION (23.10 - 22.11). Nie ma się co borchać na cołką famułę
i marudzić, że gzuby i kejter wciąż szuszwolą i robią rejwach. Lepiej zabierz wszystkich na jaki wygib abo na słodkie.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Wew robocie zwalą się nowe obowiązki
i przyjdzie ci chapać za dwóch abo i trzech. Ale jakoś te wymysły nowych
szefów trza przepynkać, a potem znów będą kolejne zmiany.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Kończ już z tym nygusowaniem, wystawianiem kalafy do słonyszka abo glapieniem się wew telewizję. Zdrowie masz,
fifa do roboty też, więc se poradzisz i trochę bejmów wnet uzorgujesz.

RAK (22.06 - 22.07). Słonyszka coraz mniej, ale zaś nie ma co marudzić i popadać w całkie nygusowanie. Jesteś szportowny szczun, trochę
fifnych pomysłów na dobry interes masz.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Bez to długie jesienne lato wew chałupie i biurze uzbierało się trochę zbędnych klunkrów i inszych zbyrów, więc
trza je wyćpnąć na gemyle i zaprowadzić jakiś ład w szafonierkach.

LEW (23.07 - 22.08). Zez glapienia się wew telewizor abo ciągłego lofrowania po knajpach niewiele dobrego wyniknie. Z większym szwungiem
bierz się więc do roboty, a bejmy same skapną.

WODNIK (21.01 - 20.02). Propozycja nowej roboty przedstawiona
przez starych kumpli będzie fest. Bez zbędnego stalowania się i marudzenia zabieraj się do chapania, a kabza wnet się zapełni bejmami.

PANNA (23.08 - 22.09). Warto dać se trochę luzu i zamiast borchać
się na kumpli oraz cięgiem szporać, lajsnij se w markecie nowy dyrdon
abo pojedź brechtać się w ciepłych morzach.

RYBY (21.02 - 20.03). Z wuchtą pomysłów i wielkim szwungiem zabierz się do porzundków wew domu. Trochę chapania przy tym będzie,
ale zaś potem famuła kalafy z podziwu roztworzy.

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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Na jubileusz do Łęczycy
10 lat temu do klubu zaczynało przychodzić 15 osób. Teraz do
Batorego zapisanych jest
110 osób, uczęszcza około osiemdziesiątki, a regularnie – połowa z tej
liczby. Od kilku lat klub
mieści się w nowej, większej siedzibie, bo w starej
było już tłoczno.
Z okazji jubileuszu członkowie klubu wybrali się do
Łęczycy pod Poznaniem. Towarzyszyli im seniorzy z zaprzyjaźnionych klubów Złoty
Liść, Hetman i Przyjaciele a
także ze spółdzielni mieszkaniowej w Śremie. Byli przedstawiciele rady osiedla z Batorego. Wiceprezesi poznań-

skiej oraz śremskiej spółdzielni mieszkaniowych: Michał Tokłowicz oraz Marek
Chmiel życzyli seniorom wielu lat pracy z klubie w radości i dobrym zdrowiu. Kilka
osób z pierwszego składu
klubu otrzymało w podziękowaniu róże.
A Włodzimierz Książkiewicz ułożył okolicznościowy
wiersz, w którym pisał:
Wszystkich imprez nikt
nie zliczy,
Nawet jeśli pamięć ćwiczy...
Było sto, a może dwieście?
W parku, na wsi, kilka
w mieście.
A później rozpoczęła się

zabawa. Tańce przy orkiestrze, ognisko, pieczenie
kiełbasek, wspólne śpiewy.
Część odbywała się w bistrze
Wodnik, część na świeżym
powietrzu. Wystawione na
planszach zdjęcia obrazujące historię klubu skłaniały

do refleksji. Najważniejsza
jest jednak, co można zrobić
w przyszłości, a prowadzącej

klub Annie Szmytkowskiej i
klubowiczom planów nie brakuje. (maja)
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Godziny przyjmowania
interesantów
Godziny przyjmowania interesantów w Zarządzie
PSM i administracjach osiedli:



poniedziałek 12 - 17
wtorek, środa, czwartek, piątek 9 - 12

Dyżur członków Zarządu PSM: poniedziałek 15 - 17
Dyżury członka Rady Nadzorczej PSM: pierwszy
poniedziałek miesiąca 15 - 17 w siedzibie Zarządu
pok. 47, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu
tematu spotkania pod nr tel.: 61 827 22 48

CODZIENNIE

inna 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

www.psm.poznan.pl

