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Spotkanie z Gwiazdorem

Ten jest aktorem Teatru mplusm, który wystąpi w Dąbrówce w grudniu. Prawdziwy „wysyp” Gwiazdorów przed
nami, w najbliższych tygodniach odwiedzą szkoły, świetlice i sklepy.

szczegóły na
www.ahmed.pl

Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom
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Młodzi plastycy w DĄBRÓWCE

Adam Mazur odbiera nagrodę

Zajęcia plastyczne w
Dąbrówce dla dzieci i
młodzieży odbywają się
w dwóch grupach w środy i piątki. Prowadzi
je Anna Szyszka. Do
wyróżniających się młodych plastyków należą
Marta Mazur, Adam Mazur, Urszula Taraszka,
Michał Kowalski, Monika Świtała, Kinga Krugiełka i Beata Kostrzewska.
W tym roku młodzi
artyści z Dąbrówki brali
udział w licznych konkursach, także międzynarodowych, w których zdobyli nagrody i wyróżnienia.
W XXXIII Międzynarodowym Konkursie Plastycz-

nym dla Dzieci i Młodzieży „Moja przygoda w muzeum” Toruń 2011 otrzymali dwie nagrody i wyróżnienie. Na Międzynarodowym Konkursie na Exlibris – INTERETNO 2011 w
Serbii – nagrodę specjalną
Złotego Koguta oraz wyróżnienie. Na Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Krajobraz
Polski – Tradycje. Współczesność. Przyszłość” w
Częstochowie dwa wyróżnienia. W Wojewódzkim
Konkursie Plastycznym dla
Dzieci i Młodzieży „Ilustracje mają rację” organizowanym przez Muzeum Narodowe w Poznaniu dwie nagrody oraz wyróżnienie, a
na Międzynarodowym Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” Toruń 2011 wśród
22940 prac nadesłanych z
całego świata nagrodę przyznano za pracę uczestnika
zajęć w Dąbrówce! (piost)

Patriotycznie
Dzień Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 34 obchodzony był bardzo uroczyście, biało-czerwono i patriotycznie. Była lekcja
historii i polonez w wykonaniu uczniów
klasy III c. Znakomicie zaprezentowały się
też dziewczęta
z klasy III e
w tańcu na zakończenie uroczystości.
(emzetka)
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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

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

tel. 601 999 570

PROMOCJE W POZNANIU I OKOLICACH -zadzwoń i sprawdź osobiście!

Kancelaria, os. Jana III Sobieskiego 36 lok. 15

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

Konieczne umówienie terminu spotkania
- Organizujemy imprezy
okolicznościowe
Wolne terminy
KOMUNIA 2012

pn.-pt. 11-19; sob. 12-18
 mały catering
 obiady dla firm
 pizza
www.bistroalladyn.republika.pl

ul Naramowicka 244
tel. 605 678 885

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

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

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

GABINET TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY
www.terapiapedagogicznapoznan.pl

tel. 508-318-576

 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

BISTRO
ALLADYN

www.psm.poznan.pl

FIRANKI – BARDZO DUŻY WYBÓR
NISKIE CENY
 pościele,  koce,  kołdry,
 ręczniki,  bielizna,  podomki
NARZUTY DO SYPIALNI
I NA TAPCZANY

Os. B. Chrobrego między blokami 13 i 14
poniedziałek-piątek 11-18
sobota 10-14
tel. 603 675 941

STOMATOLOGIA S.C.

ul. Dalemińska 12A/2 rejestracja telefoniczna:
61-614 Poznań
61 8 195 193
602 384 407

- profilaktyka
- stomatologia estetyczna
- stomatologia zachowawcza
umiarkowane ceny, raty, rabaty
- endodoncja
- periodontologia
- chirurgia stomatologiczna
- protetyka
- stomatologia dziecięca
- RTG
pon. 15:00-20:00,
czw. 15:30-19:30,
sob. 09:00-13:00

wt. 14:30-19:00,
pt. 15:00-20:00,
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Z notatnika miejskiego strażnika



4, 17 i 18 października
piątkowscy strażnicy miejscy uczestniczyli w kontrolach przystanków Poznańskiego Szybkiego Tramwaju i przejść podziemnych.
Sprawdzano opróżnianie
koszów ulicznych i czystość przejść. Takie kontrole odbywają się systematycznie.


Na Osiedlu Bolesława
Chrobrego odbywały się
wzmożone patrole Straży
Miejskiej i Policji, których
funkcjonariusze zwracali
szczególną uwagę na spożywanie alkoholu, dewastacje, zakłócanie ciszy i
spokoju.


9 października strażnicy
otrzymali zgłoszenie o wywieszonym transparencie
z obraźliwym hasłem wyborczym na trasie PST
przy Plazie. Wykonano
dokumentację fotograficzną, a sprawę przekazano
Policji.


Tego samego dnia podczas
rutynowego patrolu strażnicy znaleźli tablicę rejestracyjną w niezabezpieczonej studzience kanalizacyjnej. Policjanci stwierdzili, że jest kradziona.
Dalsze czynności prowadzi Komisariat Policji Poznań Północ.


Na 15 skontrolowanych
posesji nałożono aż 14
mandatów karnych na
ich właścicieli. Sprawdzano prawidłowość prowadzenia gospodarki odpadami płynnymi i stałymi
oraz umieszczanie i oświetlenie numerów porządkowych posesji. Tylko z numerami wszystko było w
porządku.



Straż Miejska zwróciła
się do kierownika Administracji Osiedla Bolesława Chrobrego o cofnięcie
zezwolenia na wykonywanie działalności przez lokal PASION. Stało się tak
po licznych zgłoszeniach
mieszkańców o zakłócaniu
ciszy i spoczynku nocnego.


Na początku października
Straż Miejska zwróciła się
do Administracji Osiedla
Stefana Batorego o niezwłoczne uporządkowanie
placu zabaw i usunięcie
zagrażających uszkodzeń.
Kierownik zobowiązał się
do usunięcia usterek.


W październiku służby dyżurne piątkowskiego referatu Straży Miejskiej przyjęły 418 zgłoszeń od mieszkańców. 222 dotyczyły nieprawidłowo zaparkowanych samochodów, a 104
spraw porządkowych. Było
też 45 telefonów o bezdomnych i żebrzących.


Wykonano 45 kontroli
miejsc znanych z bytowania i gromadzenia się
bezdomnych. Przeprowadzono tyleż samo rozmów
prewencyjnych, spowodowano udzielenie pomocy
medycznej w 3 przypadkach, 2 osoby zostały przewiezione do Izby Wytrzeźwień. Nikt z bezdomnych
nie wyraził ochoty na przewiezienie do punktów pomocy socjalnej.


Strażnicy interweniowali
w 13 przypadkach podejrzenia o spożywanie alkoholu w miejscu publicznych, nakazali opuszczenie miejsca 41 osobom.


Sprawdzono obowiązek
czipowania w przypadku

Strażniczki w przedszkolu przy Umultowskiej

46 psów. Wszystkie miały
wszczepione czipy.

D
o siedziby referatu na
Piątkowie przyszedł chłopiec, który twierdził, że został pobity przez starszego
kolegę. Strażnicy wezwali
karetkę pogotowia i powiadomili ojca chłopca. Załoga karetki zdecydowała o
przewiezieniu chłopca do
szpitala. Informacje dotyczące sprawy chłopca zostały przekazane do Komisariatu Poznań Północ.

P
atrol szkolny piątkowskiego referatu przeprowadził pogadanki w Zespole
Szkół z klasami integracyjnymi specjalnymi nr 1.
Tematem były podstawy
przepisów ruchu drogowego, jak zachować się wobec obcej osoby lub napotkania agresywnego psa.

P
atrol szkolny przeprowadził także pogadanki
w „Zielonym Przedszkolu”. Tematem było uczenie się przez zabawę numerów alarmowych. Omawiano także zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach. Dzieciom wręczono trójkąty odblaskowe.
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0 października funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o awanturującym
się uczniu Szkoły Podstawowej nr 48. W obecności pedagoga i dyrektor
szkoły przeprowadzono z
uczniem rozmowę. Dalsze czynności przeprowadzi dyrekcja szkoły.

1

8 października otrzymano zgłoszenie od gospodarza domu z Osiedla Bolesława Śmiałego 25 A o
osobie bezdomnej na klatce schodowej. Funkcjona-

riusze patrolu stwierdzili,
że mężczyzna jest bardzo
zimny i nie ma wyczuwalnego tętna. Wezwano pogotowie ratunkowe, którego lekarz stwierdził zgon.
Wezwano więc także Policję.


Funkcjonariusze Straży
Miejskiej przeprowadzili
w październiku kontrolę głównych ciągów ulicznych Piątkowa pod kątem
oznakowania tablicami z
nazwami ulic. Uwagi przekazali do Zarządu Dróg
Miejskich.

Na Osiedlu Stefana Batore
go na parkingu przy sklepie ALDI w opuszczonym
fiacie 126p koczowali bezdomni, którzy zaśmiecali
teren obok. Strażnicy nakazali im posprzątanie i
opuszczenie miejsca. Bezdomni nie chcieli pomocy,
informację o wraku przekazano administracji osiedla.


26 października otrzymano zgłoszenie o bezdomnych przebywających w
lasku przy ul. Naramowickiej, którzy rozbili namiot
i palili ognisko. Bezdomni
odmówili udzielenia sobie
pomocy, nakazano im opuścić teren.


Pod koniec października
strażnicy z policjantami
patrolowali okolice cmentarza Morasko, zwracając uwagę na ład, porządek, ewentualne dewastacje oraz kradzieże i parkowanie samochodów. 30
października i 1 listopada brali udział w policyjnej akcji „Znicz” w rejonie
cmentarzy w Morasku, na
Naramowicach i Chrobrego. (rafa)

Brak kratki kanalizacji deszczowej przy przejściu dla pieszych w
pobliżu Plazy, zamiast niej tablica
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Ekologia – trzeci wymiar olimpizmu
O sportowych ambicjach
Poznania jest głośno. Miasto
posiada nowoczesne obiekty
jak stadion, tor samochodowy czy Maltę, organizuje też
wiele ważnych imprez sportowych a Lech co roku „idzie
na majstra”. Z racji organizowanych od ponad dwudziestu lat targów POLEKO nasze miasto jest także stolicą
polskiej ekologii. I właśnie o
relacjach między tymi dziedzinami rozmawiamy z dr.
Przemysławem Gonerą,
przewodniczącym Komisji
Ekologicznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
- Związki sportu z ekologią nie dla wszystkich
wydają się oczywiste...
A szkoda, gdyż są one
bardzo duże. Organizacja
wielkich imprez sportowych
z udziałem tysięcy kibiców
wiąże się nie tylko z licznymi problemami logistycznymi i bezpieczeństwa, ale
także ekologicznymi. Tysiące ludzi w jednym miejscu,
choćby poprzez „produkcję”
odpadów znacząco wpływają
na środowisko. Podobnie jak
organizacja zawodów sportowych w otwartej przestrzeni, np. rajdów samochodowych czy budowa różnych
obiektów sportowych. Muszą one być przyjazne kibicom, ale także środowisku. Na szczęście świadomość tego od dawna towarzyszy działaczom Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, którzy dzisiaj oficjalnie uznają ekologię za
trzeci wymiar olimpizmu,
obok sportu i kultury. Wyrazem ekologicznego podejścia jest choćby zapowiedź

organizatorów przyszłorocznych igrzysk w Londynie
przygotowania ubiorów dla
70 tysięcy wolontariuszy z
materiałów odzyskanych w
recyklingu.
- Czy Polski Komitet Olimpijski także jest
przyjazny ekologii?
Wyrazem potwierdzenia
rosnącego znaczenia ochrony środowiska w sporcie jest
właśnie powołanie wiosną
2011 r. przez PKOl Komisji
Ekologicznej, która jest chyba pierwszym i wyjątkowym
takim ciałem w polskim sporcie. Skupia ona przedstawicieli nauki, biznesu i samorządów; ludzi zaangażowanych w promowanie idei
olimpijskich i ekologicznych,
w popularyzację sportu i aktywnego trybu życia. Działamy dopiero od kilku miesięcy, ale z pierwszych spotkań
i rozmów widać, jak wiele
zagadnień przed nami. Na
kwestie ochrony środowiska
zwracali uwagę uczestnicy
letniego polonijnego sejmiku

olimpijskiego. Za swój priorytet uznali je działacze komitetu olimpijskiego Cypru.
Kraj ten w niedalekiej przyszłości przejmie prezydencję w Unii Europejskiej i będziemy z nim współdziałać w
przygotowaniu na forum europejskim tej problematyki.
- Dlaczego ochrona
środowiska ma obecnie
tak istotne znaczenie dla
rozwoju sportu?
Organizacja wielkich imprez sportowych, popularnych i gromadzących tłumy oraz budzących wielkie
emocje niesie z sobą liczne
zagrożenia dla środowiska.
Musimy dążyć do ich minimalizowania. Przy organizacji imprez, a zwłaszcza przy
budowie obiektów sportowych, coraz większych i coraz piękniejszych, powinniśmy w szerokim stopniu korzystać z najnowszych ekologicznych technologii. Ich zastosowanie może przynieść
znaczne oszczędności w eksploatacji obiektów. Zbudowaliśmy ostatnio w kraju wiele
pięknych stadionów, ale czy
zastosowano w nich chociażby jakieś nowatorskie rozwiązania oszczędzające energię? A z pewnością warto było rozważyć ich wdrożenie.
Zamiast tego głośno jest o
problemach z wymianą murawy. Jestem przekonany,
że wielu kłopotów powstających przy budowie obiektów
czy organizacji imprez sportowych można byłoby uniknąć, gdyby szerzej sięgano
po wiedzę i doświadczenie
ludzi związanych z ochroną
środowiska. Działalność Komisji Ekologicznej PKOl ma

właśnie do tego zachęcać i
temu sprzyjać.
- Jak to chcecie robić?
Głównie poprzez promowanie wykorzystania w
budowie obiektów sportowych oraz organizacji imprez technologii i rozwiązań przyjaznych środowisku
oraz wspieranie badań naukowych i publikacji poświęconych zagadnieniom wpływu idei olimpijskich i ekologicznych na harmonijny
rozwój człowieka oraz zrównoważony rozwój. Będziemy
także inspirować różnorodne przedsięwzięcia edukacyjne i artystyczne, zwłaszcza skierowane do dzieci i
młodzieży. Chcemy także honorować Zielonym Laurem
Olimpijskim ludzi i instytucje szczególnie zasłużone dla
olimpizmu oraz ochrony środowiska. Przede wszystkim
jednak zamierzamy organizować konferencje naukowe
i spotkania popularyzujące
związki sportu ze środowiskiem i rozwojem człowieka.
- Czy odbędą się one
także w Poznaniu?
Właśnie podczas targów
POLEKO, które są jednym z
największych wydarzeń ekologicznych w Europie i gromadzą ludzi związanych z
ekologią, zorganizowaliśmy
konferencję „Ochrona środowiska w sporcie”. Przedstawiono na niej aspekty oddziaływania różnorodnych przedsięwzięć sportowych na środowisko przyrodnicze a także
problematykę regulacji prawnych dotyczących ochrony
środowiska i sportu.
Rozmawiał:
Jan Staniewski

Krajobraz po topolach
Sprawa wycinki czterech
topoli na Osiedlu Stefana
Batorego przed budynkiem
2 zaczęła się latem ubiegłego roku. Wtedy mieszkańcy
klatki B tego budynku wystosowali do administracji
osiedla żądanie usunięcia
topoli i posadzenia innych
drzew lub krzewów. Argumentowali, że drzewa powinny służyć mieszkańcom,
a nie utrudniać życie. Topole pylą od maja do lipca
i wtedy nie można otwierać
okien. Szkodzą one szczególnie alergikom. Ponadto
korzenie drzew zniszczyły chodnik przed wejściem,

który nadaje się tylko do
wymiany.
Wycięcie kilkudziesięcioletnich drzew, nawet takich
utrudniających życie, nie jest
sprawą prostą. Administracja wystąpiła do Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta Poznania o wydanie
zgody na wycinkę topoli rosnących na pasie zieleni przy
budynku. Decyzję zezwalającą wyciąć cztery drzewa wydano pod koniec czerwca tego roku. Warunkiem jest zastąpienie tych drzew innymi
rozrośniętymi egzemplarzami gatunków liściastych osiągających duże rozmiary. Mo-

gą to być na przykład platany,
klony pospolite, lipy. Powinny
one zostać wsadzone do końca listopada przyszłego roku.
Do wycinki Poznańska
Spółdzielnia Mieszkaniowa
przystąpiła dopiero w listopadzie, wynajmując specjalistyczną firmę. Termin listopadowy wynika z obowiązujących przepisów, które zabraniają ścinania drzew, na
których występują gniazda
ptasie, od marca do połowy
października.
Do ścięcia topoli nie doszło, gdyż jeden protestujący
przeciwko temu mieszkaniec
postawił pod drzewem samo-

chód. Prace wstrzymano, a
Spółdzielnia postanowiła jeszcze raz zapytać mieszkańców
sąsiadującego z drzewami budynku, co sądzą o wycięciu topoli. W referendum 19 osób
było za ścięciem drzew, a 4
przeciwko. Wyznaczony zostanie więc nowy termin wycinki.
W mieście co roku ścinanych jest kilkaset drzew.
Najczęściej są to mało wartościowe topole, które sadzi
się na nowo zasiedlanych terenach, bo szybko rosną. Na
ich miejsce pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska
nakazują posadzenie szlachetniejszych odmian. (maja)
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Siedemnastka obroniła tytuł mistrza

W jesienny piątkowy
poranek rozegrany został IX Międzyszkolny
Turniej o Puchar Kierownika Osiedla Bolesława Chrobrego. Turniej,
rozgrywany od 2003 roku, gromadził na boisku
szóstoklasistów z piąt-

kowskich szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 35 z osiedla
Łokietka, Szkoły Podstawowej nr 15 z osiedla
Sobieskiego, Szkoły Podstawowej nr 17 z osiedla
Chrobrego, Szkoły Podstawowej nr 34 z osiedla

Śmiałego oraz Piątkowskiej Szkoły Społecznej z
ulicy Stróżyńskiego.
Tym razem na turniej
nie dotarł faworyt turnieju,
czyli SP 34. Po raz pierwszy
w historii turniej został rozegrany, dzięki uprzejmości
dyrektora Sławomira Stan-

celewskiego, na boisku Orlik 2012. Rywalizacja była
bardzo zacięta, ale tytuł mistrzowski z roku 2010 obroniła drużyna SP 17 z Os.
Bolesława Chrobrego. Drużyny, z rąk kierownika, Jerzego Czapczyka, otrzymały
okazałe puchary, a indywidualne nagrody trafiły do
najlepszych graczy turnieju:
Tymka Kaczmarka, Jakuba
Krzyżaniaka, Patryka Sierżanta, Sebastiana Stomki,
Mateusza Wiechcińskiego
i Mateusza Janowskiego.
Królem strzelców turnieju
został gracz SP 17 – Dominik Gburczyk. We wrześniu
2012 roku rozegrany zostanie jubileuszowy, bo dziesiąty turniej, na który już dziś
serdecznie zapraszamy!
W najbliższym czasie
Administracja Osiedla Bolesława Chrobrego zorganizuje dwa bardzo ciekawie zapowiadające się turnieje badmintona i nowej
dyscypliny – speedmintona! Szczegóły wkrótce na
stronie: www.sportchrobry.
pl (docz)

Zagrają w turnieju gwiazdkowym
Już po raz jedenasty
na Osiedlu Władysława
Łokietka odbywać się będzie Gwiazdkowy Turniej
Halowej Piłki Nożnej.
Rozgrywki toczyć się będą w czterech kategoriach
wiekowych: A – urodzeni
w 1999 roku i młodsi, B –
urodzeni w 1996 r. i młodsi, C – urodzeni w 1992 r.
i młodsi oraz D, czyli grupa
Open. Zespoły w kategorii
A i B muszą mieć pełnolet-

niego opiekuna. We wszystkich kategoriach wiekowych
przewidziano udział maksymalnie 10 zespołów. W zależności od liczby zgłoszonych drużyn, organizatorzy
ustalą odpowiedni system
rozgrywek. Losowanie grup
eliminacyjnych oraz szczegółowy harmonogram spotkań zostanie ustalony na
zebraniu organizacyjnym 1
grudnia o godz. 18.30 w auli ZSO nr 5.

Zgłoszenia drużyn wraz
z wpisowym (kat. A i B po
50 zł, kat. C – 100 zł a D –
150 zł) przyjmowane będą do
30 listopada w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 5 na
Osiedlu Władysława Łokietka. Zespół składać się może
z 5 zawodników plus maksymalnie 3 rezerwowych.
Zawody odbywać się będą w dniach 3 (kat. A), 4
(kat. B), 10 (kat. C) i 11 (kat.
D) grudnia. Trzy pierwsze

zespoły we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymają medale, dyplomy i nagrody rzeczowe na uroczystym
zakończeniu w dniu 13 grudnia. Szczegółowe informacje
uzyskać można pod numerem telefonu 502 380 888.
Organizatorami turnieju
są Poznańska Spółdzielnia
Mieszkaniowa, Administracja Osiedla Władysława Łokietka i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5.
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Zdecydowały ostatnie mecze
TACK, którzy w ostatnim
meczu tej fazy rozgromili
zespół AKS BALBINA 9:1,
zdobywając zasłużenie tytuł
mistrza ligi piątkowskiej na
rok 2011. Drugie miejsce i
tytuł wicemistrza wywalczył UKS BATORY, który
w ostatnich dwóch meczach
po bardzo zaciętej grze pokonał drużyny WIARA LECHA 2:0 i AC STUDIO 2:1.
Zdobył 28 punktów, o dwa

nanej grze pokonał BLUE
DEVILS 6:4. Kolejne miejsca zajęły zespoły: czwarte
– AC STUDIO, piąte – FALCON, szóste – WIARA LECHA, siódme – CZERWONE DIABŁY i ósme – PIKO TEAM.
Podsumowując tegoroczne rozgrywki systemem
dwufazowym w tej grupie,
organizacyjnie i sportowo
były bardzo udane i intere-

TRACK ATTACK - I miejsce grupa OPEN

Ostatnie rozgrywki
Piątkowskiej Ligi Piłki Nożnej na boiskach
otwartych zakończyły się
23 października meczami najliczniejszej grupy
Open. Grało w niej 30
zespołów.

skiej o tytuł najlepszego, pozostałe grały w grupie pocieszenia. System przyczynił
się do tego, że mecze były
ciekawe i bardzo zacięte. A
ostatnie decydowały o układzie tabeli, w której osiem
zespołów miało szanse na

Rozdanie nagród w grupie OPEN

Po eliminacjach, w drugiej fazie gier, zespoły od
pierwszego do czternastego grały w grupie mistrzow-

czołowe miejsce i znalezienie w pucharowej trójce.
Szansy tej nie zmarnowali piłkarze TRACK AT-

KS BATORY - II miejsce w grupie OPEN

Maciej Iłowiecki, najlepszy
strzelec - grupa OPEN

mniej od mistrza grupy.
Trzecie miejsce zajął zespół
STARE MIASTO, który w
ostatnim meczu po wyrów-

sujące, a rozgrywane mecze
przyniosły wiele niespodzianek. Do największej należy
zajęcie czwartego miejsca
przez zespół AC STUDIO,
który w latach 2008-2010
bezapelacyjnie zajmował w
grupie Open pierwsze miejsca. W tym roku, w ostatnim meczu, jaki rozgrywali,
piłkarze AC STUDIO mieli
jeszcze szansę zdobyć tytuł
wicemistrzowski, ale musieli uznać wyższość zespołu z Batorego. Po zakończeniu ostatniego meczu tych
rozgrywek najlepszym zespołom oraz najlepszemu
strzelcowi 39 bramek – Maciejowi Iłowieckiemu z zespołu JAK WYGRAMY TO
FUKSEM.
Puchary i nagrody rzeczowe wręczali kierownik
Sekcji Sportu i Rekreacji,
Andrzej Słabęcki, oraz były piłkarz pierwszoligowego Lecha Poznań, a obecnie
wychowawca i trener piłkarzy – Leszek Partyński.
Edward Juskowiak
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KALENDARIUM PSM
1 grudnia - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN PSM
7 grudnia - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN PSM
13 grudnia - Komisja Rewizyjna RN PSM
20 grudnia - Zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Koniec roku pod znakiem opłat
8 osób pozbawionych
członkostwa w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za niepłacenie
czynszu – to rezultat
głosowań nad sprawami członkowskimi podczas październikowego
posiedzenia Rady Nadzorczej PSM. Członkowie Rady uchylili także swoje wcześniejsze
uchwały wykluczeniowe
w stosunku do dwóch
osób, które spłaciły dług
w całości.
Następnie przyjęli wyniki ekonomiczne Spółdzielni za osiem miesięcy tego roku. Były one dodatnie. Niepokój Komisji Rewizyjnej wzbudził jedynie
wzrost zaległości czynszowych na lokalach mieszkalnych i użytkowych. Niezadowalające są też wyniki
finansowe z tzw. bazy Boranta, problem ten wymaga rozwiązania.
Następnie członkowie rady podjęli uchwałę korygującą plan remontów Osiedla
Jana III Sobieskiego na ten

rok. Zmiany są wynikiem
dodania do zaplanowanych
środków z nadwyżki budżetowej za ubiegły rok. Następnie zatwierdzili plan eksploatacyjny na 2012 rok i korektę opłat za użytkowanie lokali na Osiedlu Marysieńki.
Uchwalono również Regulamin przeprowadzania
przetargów na ustanowienie
i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
w Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. W związku
z zakończeniem prac termomodernizacyjnych w budynku nr 4 na Osiedlu Władysława Łokietka i uzgodnieniu z dostawcą energii cieplnej korekty tzw. mocy zamówionej zmniejszono stawki
płacone z tego tytułu przez
lokatorów.
Komisja Społeczno-Samorządowa Rady Nadzorczej obejrzała wszystkie pomieszczenia Piątkowskiego
Centrum Kultury Dąbrówka. Jej członkowie uważają,
że potrzebna jest dyskusja
w sprawach strategicznych
PCK Dąbrówka. (big)

9

ECHO 12/197 (XIV)

Na Sobieskiego

Zielono, wygodnie i bezpiecznie

Do najbardziej zielonych zakątków Poznania
z pewnością należy Osiedle Jana III Sobieskiego.
Jego administracja oraz
mieszkańcy przykładają
dużo uwagi do pielęgnacji trawników, kwietników oraz roślin na balkonach. Regularnie uczestniczą także w konkursie
„Zielony Poznań” organizowanym przez władze miasta. W tym roku
przeprowadzono go już
po raz osiemnasty.
- Do rywalizacji zgłosiło się 91 mieszkańców Sobieskiego. Wszystkim należy się uznanie za wkład
pracy w upiększanie loggi
i kwietników. Dlatego tradycyjnie spotykamy się z
uczestnikami i honorujemy
ich wysiłek. W tym roku
spotkamy się 5 grudnia w
Klubie Seniora ”Hetman”
– mówi Eugeniusz Jędrzejczak, kierownik Administracji Osiedla Jana III Sobieskiego. Najbardziej cieszy, że z każdym rokiem
przybywa uczestników zielonego konkursu. W poprzednich latach było ich
około 70. Dobry przykład
dbałości o osiedlową zieleń dają pracownicy admi-

nistracji. Ich starania także zostały docenione przez
władze miasta. Zostali uhonorowani przez organizatorów konkursu dyplomem za
urządzenie najładniejszego
zieleńca.
Laury są miłe, ale dla
mieszkańców bloków najważniejsze są codzienne starania o liczne osiedlowe aleje i trawniki. Choć kwiaty na
nich już przekwitły, to także
jesienią wymagają one wiele pracy. Odbywa się wielkie grabienie i sprzątanie

nizowane są urządzenia do
zabaw oraz piaskownice.
Każdego roku wiosną trafia
do nich około 130 ton piasku. Po sezonie jest on wykorzystywany do zimowej
walki z gołoledzią na osiedlowych alejkach.
Pośród bloków i alejek
jest łącznie dobrych kilkanaście kilometrów, i właśnie
ich przebudowa jest jednym
z priorytetów administracji.
Osiedle budowano w czasach, gdy nikt nie przewidywał tak ogromnego rozwoju

liści. Zbiera się ich dużo,
gdyż drzew na osiedlu nie
brakuje, a niektóre z nich
rosnące w tzw. „małpim gaju” liczą sobie już około stu
lat. Ozdobą osiedlowych zielonych krajobrazów są kolorowe i zadbane place zabaw. Jest ich 19 i wszystkie
są ogrodzone oraz systematycznie odnawiane. Moder-

motoryzacji. Zaprojektowane wówczas pieszojezdnie
okazują się obecnie utrapieniem zarówno dla pieszych,
którzy nie czują się na
nich bezpiecznie, jak i dla
zmotoryzowanych, którym
trudno jeździć pośród licznych przechodniów. Dlatego

systematycznie prowadzona jest przebudowa osiedlowych dróg, wyznacza się na
nich chodniki i jezdnie. W
pierwszej kolejności modernizowane są odcinki w pobliżu wysokich budynków,
gdzie ruch jest największy.
W tym roku przebudowano
pieszojezdnie w okolicy bloków 12 i 21. Przedsięwzięcia

te spotykają się z poparciem
obu rad osiedla, zarówno tej
spółdzielczej, jak i samorządowej, stanowiącej jednostkę pomocniczą samorządu
miejskiego. Z ich wsparciem
wykonano m. in. wygodne i
bezpieczne dojście do przedszkola nr 182.
Na Sobieskim, jako
pierwszym z piątkowskich
osiedli, zakończono w 2008
r. program docieplania budynków i niemal natychmiast przystąpiono do kompleksowej modernizacji klatek schodowych. Są one
wyposażane w nowe drzwi
i domofony oraz malowane
farbami lateksowymi, które można zmywać. Na odnowionych klatkach łatwiej
więc utrzymać czystość i porządek. W tym roku modernizację prowadzono w budynkach wysokich 4, 5, 14,
15 i 16 oraz trzech niskich
30, 37 i 38. - Są to kosztowne przedsięwzięcia, każdego
roku przeznaczamy na wykonanie tych prac ponad
2 miliony złotych. Obecnie
jesteśmy na półmetku, zakończenie całego programu
modernizacji klatek schodowych przewidujemy na rok
2013 – mówi E. Jędrzejczak.
Na osiedlu sprawdziły
się pomysły wprowadzenia
nowoczesnych technologii.
Lokatorzy pozytywnie oceniają domofony na „czipy”, radiowe systemy odczytu zużycia woda i ciepła czy osiedlowy monitoring, a także zabudowanie
i zamknięcie osiedlowych
śmietników. Skończyły się
kłopoty z podrzucaniem odpadów przez przybyszy spoza spółdzielni i panuje w
nich większy porządek. Kierownik zapewnia więc że
wkrótce zostanie zabudowany ostatni z 19 osiedlowych
śmietników. (iw)
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W firmie rodzinnej
Wiele firm w Polsce
działa jako firmy rodzinne, co oznacza że są własnością jednej rodziny.
Bardzo często założycielem i jedynym udziałowcem jest ojciec rodziny;
czasem udziały ma żona, rodzeństwo, dzieci.
Te firmy zazwyczaj działają z dobrymi rezultatami, często dysponują dużym majątkiem. W pewnym
jednak momencie powstaje
problem związany ze sposobem przekazania firmy
następcom. Problemem też
może być bieżące zarządzanie, kiedy dzieci lub inni
członkowie rodziny, będący lub niebędący udziałowcami, oczekują wysokiej pozycji w firmie z tylko tego
tytułu, że są członkami rodziny i udziałowcami, a nie
zamierzają na tę pozycję zapracować.
Jeśli chodzi o drugi z
tych problemów, to wydaje
się, że wystarczy niejednokrotnie zastrzeżenie z góry,
iż pracownik – członek rodziny – ma takie same prawa
i obowiązki jak wszyscy pozostali pracownicy. Czasem
musi za tym iść podpisanie
umowy między członkami rodziny będącymi jednocześnie
udziałowcami, wyjaśniającej
że udziałowcom należy się
wyłącznie dywidenda, natomiast jeśli chodzi o zatrudnienie, to podlegają oni tym
samym rygorom, co wszyscy
inni. Jeśli bowiem udziałowcy będą traktować firmę li
tylko jako źródło dochodu nie
troszcząc się o to, by była to
firma zdrowa i przynosząca
dochód, to firma może bardzo szybko upaść.
Natomiast
problem
związany z przekazaniem
firmy następcom jest znacznie bardziej skomplikowany. Trzeba bowiem stworzyć mechanizmy pozwalające następcom przygotować się do prowadzenia
firmy, a więc zapewnić im
środki do zdobycia odpowiedniego wykształcenia i
znajomości firmy. Oznacza
to, że w pewnym momencie należy ustalić sposób

Wojciech Celichowski, adwokat

ich wejścia do firmy, uczestniczenia w zarządzaniu, a
w efekcie po pewnym czasie przejęcie prawie całkowicie lub całkowicie zarządzania firmą. Wiąże się to
zazwyczaj z koniecznością
dokonania zmian prawnych
w formie działalności firmy, np. przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorstwa w spółkę. Powołanie
przyszłych właścicieli firmy do zarządu, udzielenie
im prokury itd. nie tylko
pozwoli im na uczestniczenie w zarządzaniu i nabranie doświadczenia, ale również pozwoli im na płynne
przejęcie kierowania firmą,
jeżeli okaże się, że założyciele z jakiś powodów nie będą
mogli tego robić.
Bardzo ważne jest takie
ułożenie spraw firmy, żeby
w razie śmieci lub ciężkiej
choroby głównego właściciela przyszli spadkobiercy mogli przejąć firmę i nią zarządzać, zapewniając w ten sposób jej kontynuację. Ważne
jest też takie ułożenie spraw
majątkowych za życia, żeby
uniknąć w przyszłości sporów spadkobierców i procesów spadkowych, albowiem
ich efektem zazwyczaj jest

duży spadek wartości tego, co miało podlegać dziedziczeniu.
Bywa też i tak, że nikt
ze spadkobierców nie chce
przejąć firmy. Mają oni swoje własne plany życiowe i
nie interesuje ich przejęcie
firmy ojca. Wtedy dobrze
jest ustalić to w rodzinie,
jak również poinformować
wszystkich, że skoro nikt
nie chce firmy przejąć, to
zostanie ona sprzedana lub
zlikwidowana. Wiele firm
można sprzedać, bo są chętni na ich kupno. Kupić firmę może konkurencja, może ktoś, kto po prostu zechce zainwestować pieniądze. W każdym z tych przypadków w zasadzie konieczne jest przekształcenie fir-

my w spółkę, oraz zawarcie skomplikowanych umów
sprzedaży udziałów. Niekiedy częścią umowy może być
zobowiązanie dotychczasowego właściciela, że będzie
jeszcze jakiś czas kierował
firmą, żeby przekazać nabywcom swoją wiedzę o firmie i swoje doświadczenie.
Oczywiście, kolejnym
etapem po sprzedaży firmy
jest zainwestowanie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży w taki sposób, żeby przynosiły dochody i żeby nie
było konieczności poświęcania zbyt wielkiej ilości
czasu na zarządzanie nimi.
Takimi inwestycjami może
być zakup nieruchomości,
mogą być inwestycje finansowe polegające na zakupie
któregoś z produktów finansowych oferowanych przez
banki. Mogą to też być różne inne możliwości występujące na rynku.
Prowadzący firmy rodzinne bardzo często nie
mają czasu na to, żeby zastanowić się nad tym, co
dalej ma się stać z firmą
będącą dorobkiem ich życia. Powoduje to, że w razie
nieszczęścia ich spadkobiercy znajdują się z sytuacji, w
której nie bardzo – często ze
względu na nieuregulowaną sytuację prawną – mogą
poradzić sobie z firmą, i w
efekcie ją tracą. O tym, co
będzie po nas warto zastanawiać się zarówno przy zakładaniu firmy, jak i na pewnym etapie jej rozwoju.
Wojciech Celichowski
adwokat

PS. Autor jest partnerem
w Kancelarii Adwokatów i
Radców Prawnych Celichowski Szyndler i Partnerzy w
Poznaniu, ul. Szkolna 5/15,
www.kancelaria-csp.pl

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
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Nerwica – choroba XXI wieku
Zaburzenia nerwicowe (lękowe) to pojęcie szerokie, a dokładniej oznacza ono grupę stosunkowo
łagodnych zaburzeń osobowości, u których podłoża
leży lęk i niepokój. Najkrócej mówiąc, jest to choroba emocji. Polega na wewnątrzpsychicznym konflikcie między naszymi świadomymi a nieświadomymi tendencjami.
Nerwica nie ma nic wspólnego z organiczną strukturą
i stanem nerwów człowieka w sensie anatomicznym i fizjologicznym. Nie jest uwarunkowana patologicznymi zmianami w mózgu, lecz nieświadomymi konfliktami psychicznymi, nad którymi nie panujemy.
Powody występowania nerwicy mogą być różne. Najczęstszymi są przyczyny psychologiczne takie jak: urazy
psychiczne, których doznajemy w życiu, stresujące wydarzenia, zwłaszcza te dłużej trwające, kłopoty w pracy lub
w domu. U części osób mogą mieć na to wpływ czynniki dziedziczne oraz wychowywanie się w lękowej atmosferze rodzinnej.
Każdy z nas w sytuacjach trudnych przeżywa czasem
lęk, smutek, napięcie, albo też odczuwa różne dolegliwości
fizyczne: bóle głowy, drżenie ciała, skurcze mięśni, które
nie są związane z żadną chorobą cielesną. Zjawiska takie
towarzyszą przełomowym okresom i sytuacjom w życiu
człowieka. Mogą to być okresy związane ze szczególnymi
sytuacjami życiowymi, jak na przykład: zawarcie małżeństwa, rozwód, urodzenie dziecka, śmierć bliskiej osoby czy
utrata pracy. W takich przypadkach wspomniane objawy
są wynikiem naszej reakcji na stres i na ogół przemijają
bez leczenia. Jeżeli natomiast utrzymują się dłużej, a nawet nasilają się mimo ustąpienia sytuacji stresowej i braku zewnętrznych „obiektywnych” czynników mogących je
powodować, mówimy o zaburzeniach nerwicowych.
Należy dodać, że nie każda sytuacja stresowa doprowadza do nerwicy. Wystąpienie nerwicy zależy zarówno od
siły i rodzaju urazu psychicznego, jak i osobniczej odporności układu nerwowego i cech osobowości danego człowieka. Prawdopodobieństwo zachorowania zwiększa stresogenny tryb życia i przemęczenie organizmu.
Nerwica jest zaburzeniem, które znacząco utrudnia,
a nawet wręcz uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie
człowieka w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym.
Nerwica jest poważną dolegliwością o wielorakich skutkach zarówno dla tego, kogo dotyka, jak też dla jego otoczenia. Nie należy cierpień osoby dotkniętej nerwicą mylić z okresowymi trudnościami psychicznymi i bagatelizować czy też ośmieszać wypowiedziami typu: „wszyscy dziś
mają nerwicę” lub „weź się w garść, nie rozczulaj się nad
sobą”. Większość objawów, takich jak lęk, zaburzenia wegetatywne, nerwowość, poddenerwowanie, przygnębienie,
niepokój, panika, smutek, złe samopoczucie, fobie, psychozy, irracjonalne zachowanie, duszności, pocenie się, kołatanie serca, omdlenia, dreszcze, uczucie dławienia w gardle, lęk przed śmiercią spostrzegane są w przebiegu zaburzeń nerwicowych. Występują oczywiście znaczne różnice
w nasileniu poszczególnych objawów, a niektóre z nich rysują się szczególnie wyraźnie, co stwarza podstawy podziału nerwic na różne podtypy.
Podstawową metodą leczenia nerwicy jest psychoterapia. W sytuacjach krytycznych, kiedy objawy są mocno nasilone i istnieje konieczność szybkiej redukcji lęku bądź zachowań agresywnych, stosuje się środki farmakologiczne.
Nie powinno się leczyć zaburzeń nerwicowych wyłącznie
samą farmakologią, osiągamy wtedy, jedynie efekt wytłumienia objawów, bez zmiany przyczyn wystąpienia zaburzeń nerwicowych. W efekcie pacjent nie zdrowieje, a tylko zaczyna funkcjonować na bardziej społecznie akceptowalnym poziomie. Psychoterapia pacjentów z nerwicą jest
najskuteczniejszą metodą leczenia, ponieważ podstawą wy-

stąpienia nerwicy są głównie czynniki psychiczne, a psychoterapia najwyższą skuteczność ma właśnie w przypadku tego rodzaju zaburzeń.
mgr Małgorzata Remlein
psycholog
Gabinet Pomocy Psychologicznej
tel. 660-140-488

Poznań, 8. 11. 2011 r.
Komornik Sądowy (dawniej Rewir I)
Przy Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu
Paweł Bobek
Kancelaria Komornicza Plac Wolności 5/5
61-738 Poznań
www.komornikpoznan.com.pl
KM 1324/10

OBWIESZCZENIE
O PIERWSZEJ LICYTACJI
SPÓŁDZIELCZEGO
WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA
DO LOKALU
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Stare
Miasto w Poznaniu Paweł Bobek na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że:

W dniu 14-12-2011 r. o godz. 12.00 w budynku
Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto
w Poznaniu mającego siedzibę
przy ul. Młyńska 1a w sali 333
odbędzie
się
pierwsza
licytacja
spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu położonego w Poznaniu
na Os. Bolesława Śmiałego 36/86 należącego do Marzeny
Przysieckiej, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych:
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa (adres spółdzielni:
60-681 Poznań, Os. Bolesława Chrobrego 117).
Suma oszacowania wynosi 218 789,00 zł, zaś cena wywołania jest
równa ¾ ceny oszacowania i wynosi 164 091,75 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w
wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 878,90 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce do godziny 11.40 lub na
konto komornika: PKO Bank Polski SA I O/Poznań 17 1020 4027
0000 1802 0290 3524.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą
uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko
za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie
przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać
nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.30 do godz. 14.30
oraz przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie
Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu Pawła Bobka, pl.
Wolności 5/5 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat
szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą
przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy
bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie
złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości
lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym
zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności u prawa dożywotnika, jeżeli nie są
ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do
zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku
egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o
przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Paweł Bobek
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Prosto z miasta

Tylko murawa do wymiany?
Z wielką pompą otwarto
niedawno gazociąg północny.
Nasi potężni sąsiedzi zbudowali go w niespełna dwa lata. Ułożenie ponad tysiąca kilometrów rur na dnie Bałtyku trwało więc znacznie krócej
niż przebudowy wielu poznańskich ulic. Zresztą o modernizacji niektórych jedynie się
mówi, ale niewiele robi. Należy do nich ulica Nowonaramowicka, która w planach
jest od czasów komuny, a może jeszcze dłużej. Skutek taki,
że starą Naramowicką dzisiaj przejechać trudno, a nowa wciąż jest tylko w świecie
wirtualnym. Miasto nie ma
bowiem 150 mln złotych na
realizację tej inwestycji. Cała
nadzieja na pozyskanie środków z Unii Europejskiej. Tyle, że to pewnie może nastąpić
dopiero w nowej perspektywie
finansowej po 2014 roku. A do
tego czasu będziemy wystawać
w wielogodzinnych korkach i

zastanawiać się, jak to jest,
że jedni potrafią w try miga
zbudować ogromny rurociąg a
ponad półmilionowa metropolia z olimpijskimi ambicjami nie potrafi zbudować 2 kilometrów nowoczesnej arterii.

Na śródmiejskie węzły komunikacyjne nas nie stać, ale
musimy nadal bawić się w
ogrodników i wymieniać trawę
na miejskim stadionie. Kosztowną operację wykonano już
po raz szósty, ale nie ostatni.
Trudno pojąć, co się dzieje z
tą kosztowną inwestycją – pochłonęła ponad 700 milionów
(a więc można byłoby za nią
zbudować cztery ulice Nowonaramowickie) i wciąż trzeba do niej dopłacać. Miasto,
czyli my poznaniacy ładujemy pieniądze w przedsięwzięcie, które służy kilku przedsiębiorcom do robienia interesów
oraz tysiącom kiboli do urządzania burd. Noga przeciętne-

go poznaniaka na tym obiekcie nigdy nie postanie, ale dopłacać do niego ciągle musi.
Jak nie na nową trawę, to
na stadionowy bankiecik dla
miejskich urzędników. Może
jest jeszcze czas na przeprowadzenie rzetelnego audytu i
zastanowienie się, czy mające
tyle innych komunalnych potrzeb miasto powinno ładować
ogromne wspólne pieniądze w
prywatne wszak przedsięwzięcia sportowe.

Takiej rzetelnej analizy
zabrakło przed laty przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji bazy lotniczej w Krzesinach. Dopiero teraz, po latach dowiadujmy się z raportu NIK, że było to kiepskie
rozwiązanie i najlepiej byłoby się z niego wyplątać. Dobrze, że choć późno, to jednak mędrcy i specjaliści potwierdzili wreszcie to, co wiedział każdy zdrowo myślący

człowiek - urządzanie potężnej bazy lotniczej w środku
osiedli mieszkaniowych jest
złym pomysłem. Wizja rzekomych korzyści związanych z
funkcjonowaniem bazy i najazdem oficerów NATO przysłoniła jednak rozsądek. Teraz wybrnąć z kłopotów jest
trudno. Można jednak się na
tym błędzie uczyć i nie popełniać go przy podejmowaniu
decyzji o kolejnych poznańskich inwestycjach. Szanse
na takie mini optymistyczne
rozwiązanie są jednak niewielkie. Władze miasta wiedzą bowiem lepiej i kontynuują promocję Poznania z mrożoną gwiazdką. Teraz postanowiono ją ocieplić logami
znanych marek, ciekawe za
czyje pieniądze? Kto jednak
o zdrowych zmysłach uwierzy, że dzięki tym reklamom
Poznań zacznie się kojarzyć
z Volkswagenem czy Niveą?
WIST

Piątkowskie opowieści
Niedawno odeszła na
zawsze Janina Nowowiejska, żona najmłodszego
syna kompozytora Feliksa Nowowiejskiego, radna miejska, osoba wielce
zasłużona dla kultury Poznania. Przy takich okazjach pojawiają się skojarzenia i refleksje związane z wielkopolskim okresem życia twórcy melodii
do „Roty”.
Feliks Nowowiejski pochodził z Warmii, urodził
się w 1877 roku w Barczewie
(Rastemborku). Wykształcenie muzyczne zdobywał w
Berlinie, potem jako artysta
czynny był m.in. w Warszawie i w Krakowie. Tam w
1910 roku napisał muzykę do
„Roty” Marii Konopnickiej
– pieśni, która kiedyś nawet
kandydowała do rangi polskiego hymnu narodowego.
W 1919 roku Feliks Nowowiejski, mając zamkniętą
drogę na rodzinną Warmię
i doświadczenia krakowskie,
ostatecznie postanowił osiedlić się w Poznaniu. Cała rodzina zamieszkała na trzecim
piętrze jednej z kamienic na

Obornicka 303

Łazarzu, przy ulicy Wyspiańskiego 12. W dziesięć lat później kompozytor własnym
kosztem wystawił niewielki
dom przy Alei Wielkopolskiej
11. Już wcześniej artysta kupił kilkuhektarowe gospodarstwo w Piątkowie pod Poznaniem. Jak piszą Feliks Maria i Kazimierz Nowowiejscy
we wspomnieniach „Dookoła
kompozytora”, oficjalnie chodziło o to, by gromadce dzieci zapewnić kontakt ze świeżym powietrzem. Na pewno
też dochody z Piątkowa miały
wesprzeć rodzinę finansowo
i zapewnić częściową aprowizację – zatem sprawy wzięła
w ręce przedsiębiorcza, zdecydowana i energiczna pani
Elżbieta z Mironiuków Nowowiejska, żona kompozytora. Artysta z natury raczej
niepraktyczny, jedynie korzystał z pobytu na wsi, ale pani Elżbieta usilnie studiowała
podręczniki gospodarowania
i nie dopuściła do nieprawidłowości.
Latem cała rodzina wyjeżdżała do Piątkowa – drogą, która częściowo (w pobliżu pętli tramwajowej) do

dziś się zachowała. Wtedy
była to wyprawa co się zowie. Na miejscu, przy Obornickiej 303 stanął w miarę
nowoczesny dom, do którego przylegały zwyczajne zabudowania gospodarskie, z
pomieszczeniami dla inwentarza, stodołą itd. W polu
normalnym rytmem rocznym toczyły się prace gospodarskie, przy których synowie kompozytora, nawykli
na co dzień do życia w mieście, z zapałem asystowali.
Podobno tam właśnie, w domu na Piątkowie, przyszedł
na świat najmłodszy z nich,
Jan Nowowiejski.
Feliks Nowowiejski „zaanektował” niektóre pomieszczenia w domu. Był
tam fortepian (z niepokojem
chroniony przez właściciela
podczas burzy), praca kompozytorska trwała w najlepsze.
To tam powstała muzyka do
baletu „Malowanki ludowe”
i szereg pastiszów ludowych,
m.in. „Ciemna nocka”, „Pasterka”, „Czarne oczki miała”. Na tarasie pierwszego
piętra, od strony ulicy, odbywały się próby orkiestry. Ar-

tysta szybko nawiązał sympatyczne kontakty z sąsiadami,
był też lubiany i szanowany
przez mieszkańców wsi oraz
robotników rolnych wykonujących prace w jego gospodarstwie, uczestniczył w obrzędach i ceremoniach ludowych, m.in. w dożynkach. Bywało, że dawał im bezpłatne
zaproszenia na koncerty w
Auli Uniwersyteckiej. Zaglądał też do miejscowego lokalu, kierowanego przez małżeństwo Gmurowskich.
Feliks Nowowiejski zmarł
w styczniu 1946 roku, krótko
po powrocie z okupacyjnego
wygnania w Krakowie. Gospodarstwo przy Obornickiej
stopniowo podupadało, aż zostało przez rodzinę sprzedane. Dziś jedynie główny budynek, od strony ulicy, wygląda tak jak przed 1939 rokiem, zachowały się w nim
oryginalne drzwi wejściowe
z tamtych czasów. Nie ma
tam żadnego napisu, żadnej
tablicy, które upamiętniałyby
pobyt autora melodii do „Roty”. A szkoda.
Marek Rezler
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Rozwijalnia potencjału osobistego

Myślisz na małą czy dużą skalę?
Czy zastanawiałeś się
kiedykolwiek, na czym koncentrują się ludzie bogaci? Bo nie na pieniądzach.
W każdym razie nie w ten
sposób, jak myśli większość
ludzi należących do biednego społeczeństwa. W dzisiejszym artykule poznasz
kolejne różnice w sposobie
myślenia pomiędzy ludźmi
bogatymi a ludźmi biednymi. Dziś dowiesz się,
na czym się skupiać, jeśli
chcesz myśleć jak osoba
bogata. Przejdę zatem do
czwartej różnicy w myśleniu, która mówi iż: „Bogaci
myślą na dużą skalę. Biedni
myślą na małą skalę”.
Czy chciałbyś, by Twój majątek wzrósł? W takim razie
zmień skalę swojego myślenia,
gdyż Twój majątek będzie rósł
proporcjonalnie do jego skali.
Tak zrobił pewien trener i jego majątek wzrósł z 250 tysięcy dolarów do ponad 600 milionów w ciągu zaledwie 3 lat.
Związane z tym jest prawo dochodu, które głosi, iż: „Twoje wynagrodzenie będzie
wprost proporcjonalne do
wartości, jaką wnosisz na

rynek”. Tu pojawiają się pytania: na ilu ludzi oddziałujesz?
Na ilu ludzi masz wpływ? Podam przykład z mojej branży
trenerskiej. Są trenerzy, którzy
pracują z małymi grupami do
dziesięciu – dwudziestu osób.
Inni czują się dobrze z setką
uczestników. Są też tacy, którzy
wolą publiczność składającą się
z pięciuset osób, a jeszcze inni uwielbiają mieć publiczność
złożoną z tysiąca, pięciu tysięcy czy więcej osób. Zdajesz sobie sprawę z różnicy w zarobkach pomiędzy tymi osobami!?
Inny przykład: czy jest różnica w zarobkach między kimś,
komu podlega dziesięciu sprzedawców, a kimś, komu podlega dziesięć tysięcy sprzedawców? Jeżeli prowadzisz handel, to czy masz jeden sklep,
oddział czy całą sieć? Czy myślisz lokalnie czy globalnie? Czy obsługujesz osiedle,
dzielnicę, swoje miasto, województwo, kraj czy świat? Masz
sklep stacjonarny czy również
w internecie? Pamiętaj: mały
biznes – małe zarobki, duży biznes – duże pieniądze.
Większość ludzi wybiera grę o
małą stawkę przede wszystkim

Działo się w klubie KORONA
Na początku października odbyły się pierwsze zajęcia taneczno-ruchowe. Dwa dni później Pchli Targ, czyli wielka wymiana zbędnych rzeczy. 18 października prelekcja na temat
gimnastyki w wodzie, a potem zapisy na zajęcia na basenie
w hotelu Quality przy ul. Lechickiej. Z chętnych utworzono
aż dwie grupy. 20 października seniorzy wyszli do Teatru Muzycznego na „Barona cygańskiego”. 28. natomiast klub „Korona” we współpracy z Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową
oraz Administracją Osiedla Bolesława Śmiałego zorganizowali
koncert Andrzeja Rosiewicza w Dąbrówce.
8 listopada seniorzy wysłuchali prelekcji na temat hipoteki odwróconej. 15 listopada odbyło się spotkanie integracyjne
dzieci z seniorami pod hasłem „Andrzejkowa Jesień”. 22 listopada w klubie zagościły śpiew i poezja w postaci największych przebojów operetki.
14 grudnia do klubu przyjeżdżają po raz drugi dzieci ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ze Stemplewa.
Seniorzy już myślą, jakie niespodzianki im sprawić.

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

ze strachu przed porażką czy
przed sukcesem (tak, tak – tego też się można bać!). Czasami tak jest, gdyż człowiek czuje się mały, niegodny lub uważa, iż nie jest wystarczająco dobry lub dostatecznie ważny, by
wpływać na życie innych ludzi.
Jednak w życiu chodzi o to, by
wnieść coś do życia innych ludzi. Każdy z nas ma jakąś misję
do wykonania. Masz zdolności,
rzeczy, w których jesteś dobry.
Te dary zostały ci dane, byś z
nich korzystał i dzielił się nimi
z innymi. Im większej liczbie
ludzi pomagasz, tym bogatszy się stajesz – mentalnie,
emocjonalnie, duchowo i finansowo. Myślenie i działanie na
małą skalę sprawia, iż wielu ludzi nie realizuje w pełni swojego potencjału, swoich możliwości, zarówno gdy chodzi o własne życie, jak i wkład do życia
innych. Czas zacząć dzielić się
darami zamiast je chomikować
lub udawać, że się ich nie ma.
Przejdźmy do kolejnej różnicy, która mówi, iż: „Bogaci
koncentrują się na szansach.
Biedni koncentrują się na przeszkodach”. Na czym Ty się koncentrujesz na co dzień? Jeżeli
na szansach, okazjach, potencjalnym wzroście czy nagrodzie, to należysz do bogatych
mentalnie. Jednak większość
jest biedna, gdyż ich uwaga
jest skupiona na przeszkodach,
potencjalnej stracie, na ryzyku. Bogaci zakładają, że osiągną sukces, a biedni, że mogą ponieść porażkę. Czy Twoja szklanka jest do połowy pełna, czy w połowie pusta? Nie
chodzi o optymistyczne myślenie, a o nawykowe spostrzeganie codzienności. Zastanów się,

czym kierujesz się podejmując
codzienne decyzje – strachem
i myśleniem „to się nie uda”
czy zaufaniem do swoich zdolności z myślą: „mam nadzieję,
że mi się uda” czy „uda się, bo
sprawię, żeby się udało”? Prawdą jest, że im większa nagroda,
tym większe ryzyko.
Bogaty podejmuje wiele decyzji z nastawieniem, że się
uda, podejmuje ryzyko, ale też
sprawdza okazje, które widzi
na swej drodze, skupia się na
szansach. Biedny natomiast ze
strachu gra na zwłokę i widzi
same przeszkody. Ludzie bogaci po prostu koncentrują
się na tym, co chcą, a biedni
na tym, czego nie chcą. Posłuchaj siebie: częściej mówisz:
„nie chcę tego, nie chcę tamtego” czy „chcę to, chcę tamto”?
Pamiętaj: to, na czym się koncentrujesz – rośnie! Koncentrując się na okazjach – masz
więcej okazji, koncentrując się
na przeszkodach i problemach
masz więcej... Sam sobie na to
odpowiedz.
Nina Olszewska

Centrum Rozwoju Potencjału
Osobistego Harmonia
www.centrumharmonia.pl

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

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

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

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

6 XII 2011 o godz. 18 (wtorek) „Między Logos a Mythos” – spotkanie z
artystą plastykiem, pisarzem wrocławskim – Zbigniewem Kresowatym,
redaktorem naczelnym periodyku „Metafora”. Prezentacja pisma, książek i prac plastycznych.
20 XII 2011 o godz. 18 (wtorek) Wigilia Klubu Literackiego z udziałem
zespołu muzycznego Drugiego Zboru Koinonia. Zapraszamy do czytania wigilijnych tekstów i świątecznych wspomnień. Spotkanie w „Dąbrówce” – „Bistro” (Bolesława Chrobrego 117).
Spotkania w „Dąbrówce” lub w sali nr 40 Zarządu PSM, Os. Bolesława
Chrobrego 117. Prowadzi Jerzy Grupiński.

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

Tel. 61 822 78 57, 601 56 87 32
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Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru brzmiało: „Kolorowe liście”.
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LAMPY

MOCARSTWO

GATUNEK
LITERACKI

HUMORKI

JEDNOSTKA
NATĘŻENIA
DŹWIĘKU

REJMONTA

H2O

7
8

Krzyżówka
z Echem

WERSJA
TESTOWA

ŁOBUZ

ZEZWOLENIE
NA
WJAZD

BUNDY

AKADEMIA
DLA
SPORTOWCÓW

SYN
CÓRKI

BRZEG
KOŁA

12

NP.
ORGANÓW

1

MIELI
MĄKĘ

WAKACYJNA
WYSPA

10
PRZYBYSZ
Z
KOSMOSU

13

NIE PRZED
LECZ ...

CIASTO
Z
BAKALIAMI

11
RODZAJ
PODATKU

ACADEMY
AWARDS

Z OKA
SZARA LUB
KOMPUTEROWA

- Wiesz, że Eskimosi mają ponad sto słów na określenie śniegu.
- E, ja to mam nawet więcej, jak rano odśnieżam samochód.

- Mój mąż jest jak słońce.
- Chwalisz się...
- Naprawdę, jak wieczorem zajdzie do knajpy, to dopiero rano z niej wychodzi.

Jasiu kupuje papierosy, a
tam napis „Palenie powoduje
impotencję”. Zwraca się więc
ekspedientki:
- A tych z rakiem pani
nie ma?
Krzyżówka nr 12

STAROŻYTNE POWITANIE

5

2

1

2

NA PATYKU

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

6
STOLICA
SYCYLII

3

SYKNIĘCIE

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). Na ganianie po marketach abo glapienie się
wew laptopy i insze komputery nie będzie czasu. Trzeba będzie chapać
wew robocie, ale zaś pod choinkę skapną fest bejmy.

WAGA (23.09 - 22.10). Lepiej cicho bydź i zwłaszcza wew biurze za
wiela nie blubraj ani tyż się nie staluj. Całkiem spokojnie, z wielką rułą
rób swoje, a skapnie ci sporo do kabzy.

BYK (21.04 - 21.05). Wew święta szykują się fest wojaże na narty ze
starą eką. Miło będzie szusować i nygusować. Ino się nie staluj i bacz byś
podczas laby zdrowia i bejmów nie przenorał.

SKORPION (23.10 - 22.11). Daj se luz i przestań cięgiem bręczeć i
borchać się na kumpli. Jesteś szportowny szczun, masz fifa do wielu rzeczy, i jak się akuratnie przyłożysz, to uzorgujesz wuchte bejmów.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Bez tyn cały rok uzbierało się wew chałupie wiele zbyrów i klamotów, które najlepiej wyćpnąć na gemyle a wew
pokojach i szafonierkach zaprowadzić porzundek.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Po kolejnych reformach wew robocie będziesz musiał chapać za dwóch abo i trzech, a bejmów nic więcej nie skapnie. Ale zaś w nowym roku kabza się zapełni.

RAK (22.06 - 22.07). Mimo chlabry warto urządzić sobie z wiarą wygib za miasto lub do marketu. Zez wspólnego lofrowania i blubrania mogą wyniknąć całkiem fifne pomysły.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Na koniec roku warto zajrzeć wew
szpargały i akuratnie pozałatwiać papierkowe sprawy. Porzundek w kwitach musi być, a zaś potem wszystko pójdzie lepiej.

LEW (23.07 - 22.08). Na zimę nie ma się co borchać, lepiej pomyśleć
o rajzie do ciepłych krajów albo chociaż do jakiego spa. Lofrowanie zez
znajomymi będzie całkiem udane.

WODNIK (21.01 - 20.02). Wew święta fest wygib ze starą wiarą ci
się szykuje. Ino zaś na tych balangach się nie staluj i za frechownie se nie
poczynaj, bo se ino poruty narobisz.

PANNA (23.08 - 22.09). Bez wielkiego stalowania się i mądrowania
bierz się do chapania wew robocie oraz świątecznych porzundków wew
domu. Zadbaj tyż o całką famułę i kejtra.

RYBY (21.02 - 20.03). Bez to ciągłe glapienie się wew telewizor abo
komputer ino głupie, chociaż całkiem przyjemne myśli do łba ci przychodzą. Ale lepiej się ustatkuj i weź się do porządnej roboty.

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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Przedświąteczne spektakle w Dąbrówce
Studio Teatr Castingowy mplusm
oraz Piątkowskie
Centrum
Kultury Dąbrówka zapraszają na świąteczne imprezy dla
dzieci i dorosłych.
Specjalnie
dla
dzieci
wystawiona zostanie ŚWIĄTECZNA
BAJKA
MUZYCZNA. Baśniowa sceneria, przepiękne kostiumy,
oryginalna muzyka, wartka akcja, humor, piosenki śpiewane na żywo i wspierane choreografiami, efekty specjalne – wszystko to tworzy niezwykłą atmosferę, pozwalając
poczuć klimat zbliżających się świąt. A po spektaklu odbędzie się spotkanie ze świętym Mikołajem i wszystkimi bohaterami bajki. Zapraszamy dzieci w sobotnie popołudnia
3, 10 i 17 grudnia o godz. 17.
Natomiast Scena BABIARNIA zaprasza wszystkich,
którzy chcą wyjść z domu i spędzić miło czas. W kolejnej
edycji KINOTeatru zapraszamy na świąteczny odcinek serialu teatralnego KAŻDY CZŁOWIEK MA DWA KOŃCE.
Po spektaklu projekcja komedii romantycznej TO WŁASNIE MIŁOŚĆ (Love Actually 2003). W przerwie będzie
czas na rozmowę i wspólne „biesiadowanie”. Zapraszamy
w piątkowy wieczór 16 grudnia o godz. 19.

Piątkowskie Haloween
A my w świetlicy
„34” ciągle się bawimy – napisała Maria
Zielińska, nauczycielka ze szkoły podstawowej na Śmiałego.
Rzeczywiście, bardzo
sympatyczne te halloweenowe strachy. Ciekawe, czy w innych
szkołach również się
tak bawiono.
Fot. Ewa Jańczak

Dzień Seniora w Dąbrówce
Wprawdzie Europejski
Dzień Seniora przypada 1
października, ale obchodzony jest w różnych, jesiennych terminach. W Piątkowskim Centrum Kultury DĄBRÓWKA impreza z
tej okazji odbyła się 21 października. Celem była integracja środowiska seniorów
zorganizowanego w klubach
seniora Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Zastępca prezesa Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Michał Tokłowicz,
oraz przewodnicząca Komisji Członkowsko – Samorządowej, Urszula Cicha, powi-

tali zebranych oraz otwarli wystawę prac członków

klubów seniora PSM w holu głównym PCK Dąbrów-

ka. Po poczęstunku zaproszono zebranych do Sali Widowiskowej, gdyż prócz prac
prezentowanych na wystawie seniorzy przygotowali
również występy estradowe.
Na scenie zobaczyliśmy prezentację malarstwa Kazimierza Rybarczyka, zespół
taneczny klubu HETMAN,
chór klubu HETMAN oraz
zespół taneczny ZAKRĘCONE BABKI. Po prezentacjach dla seniorów odbył
się spektakl teatralno-kabaretowy „Babcia Helena na
Woronicza” w wykonaniu
Kabaretu PANÓW DWÓCH
(na zdjęciu). (piost)
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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

