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Prześliczna kolombina

Dziewczyna jak z bajki potrafi wyczyniać sztuczki cyrkowe aż widzom zapiera w piersiach dech, a chwilę później zaprasza dzieciarnię do malowania twarzy we wzory
równie misterne jak na swojej twarzy. To wszystko zdarzyło się podczas Dni Piątkowa, o których piszemy m.in.
na stronie 2.

www.psm.poznan.pl

Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,
tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28
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Wydra atrakcją festynu

Pogoda w tym roku dopisała, konkurencją stał
się tylko mecz mundialu. Ale i tak mieszkańcy Piątkowa tłumnie przybyli na tegoroczne Dni Piątkowa,
które odbywały się na Osiedlu Jana III Sobieskiego.
To był raj dla dzieci. Dmuchane zamek i statek piracki, trampoliny do skakania – do tych atrakcji ustawiaDokończenie na stronie 9

tani-kurier.net
Punkt przyjęć przesyłek
kurierskich
na Piątkowie już otwarty!!!
- paczka standardowa od 14 zł brutto
- paczka niestandardowa od 20 zł brutto
- przesyłki gabarytowe od 30 zł brutto
- zwrot pobrania w 3 dni robocze

PROFESJONALNA OBSŁUGA
Zapraszamy: Pn-Pt 9.00-17.00
ul. Wiechowicza/pawilony
os. B. Śmiałego za bankiem PKO

☎ 881 511 051;

www.tani-kurier.net
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KWIACIARNIA

∙ bukiety
∙ wiązanki
∙ upominki
∙ dostarczamy kwiaty

PASMANTERIA

RADCA

PRAWNY

- rozwód, separacja, podziaá majątku
- wáadza rodzicielska, opieka, alimenty
- spadki - nabycie, zachowek, testamenty
- procesy o odszkodowania, umowy, ZUS

tel. 601 999 570
KANCELARIA: os. J. III Sobieskiego 36/15
Spotkania do uzgodnienia

• duży wybór włóczek,
aplikacji i dodatków

Polecamy wyprawkę
przedszkolaka: fartuszki,
pościele, ręczniczki,
pisaki do znakowania
odzieży

 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

ADRES
os. J III Sobieskiego Pawilon 18
(przy alejce spacerowej
w pobliżu sklepu Biedronka)
www.MagdalenaW.pl

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

www.psm.poznan.pl
www.echopiatkowa.pl

ul. Dzięgielowa 27

POGOTOWIE
Poznań, os. Przyjaźni 21N/144

Komputerowe

obok kliniki weterynaryjnej i „Netto”

codziennie od godz. 8.00

Wystawiam recepty ulgowe

Rejestracja: tel. 601 81 99 26
tel. 61 823 01 63

tel.

693 313 315

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

ZAKŁAD INSTALACYJNY
WOD. KAN., GAZ I C.O.
Marek Grzelak

„Po sąsiedzku”
Oś. Wł Jagiełły 7/4, 60-690 Poznań
tel. 61 825 22 86, 601 776 706
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UWAGA! Ministerstwo Finansów przestrzega przed oszustami
W związku z sygnałami o próbach
wyłudzenia pieniędzy od obywateli, Ministerstwo Finansów przestrzega przed
podmiotami rozsyłającymi informacje w
celu wyłudzenia pieniędzy za rejestracje
w Centralnym Rejestrze Płatników, która ma rzekomo „ułatwić weryfikację wiarygodności płatniczej firmy”.
Ministerstwo Finansów informuje, że
nie utworzono żadnego Ogólnopolskiego
Centrum Rejestru Płatników. Ministerstwo Finansów nie pobiera także opłaty
za rejestracje podmiotów w Centralnym
Rejestrze Podmiotów – krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP).
Wszystkie informacje o podmiotach,
z wyjątkiem numerów NIP i REGON,

są objęte tajemnicą skarbową, a obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na
udostępnienie ich innym podmiotom i
osobom, niż wskazane w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Ustawa ta przewiduje
konkretne sytuacje, w których informacje
posiadane przez administrację podatkową mogą być udostępnione wskazanym
instytucjom, a sprawdzenie informacji o
terminowości płacenia podatków przez
inne osoby i przedsiębiorstwa, do takich
sytuacji nie należy.
Ministerstwo Finansów zamierza powiadomić organy ścigania o tej próbie
oszustwa.
Ministerstwo Finansów

Nowy kanał komunikacji elektronicznej dla płatników
Od 1 stycznia 2015 r. każdy płatnik, zatrudniający powyżej 5 pracowników, będzie mieć obowiązek wysyłania formularzy deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie przez Internet.
Ministerstwo Finansów informuje, że
projekt ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych przewiduje nowe obowiązki w zakresie składania PIT-11, PIT-8C, PIR –R oraz deklaracji PIT-40 drogą elektroniczną.
Aby usprawnić składanie deklaracji
drogą elektroniczną, zostanie uruchomiona Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD) – nowy, intuicyjny kanał służący do wysyłania e-deklaracji.
Główną zaletą tej bramki jest możliwość złożenia w ramach jednej transmisji
danych do 20.000 dokumentów oraz pobranie jednego UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) dla całej wysyłki. Należy
jednak pamiętać, że wprowadzone zostały nowe schematy informacji PIT-11, PIT-

-8C, PIT-R oraz deklaracji PIT-40, które
w Uniwersalnej Bramce Dokumentów zostały oznaczone: PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz deklaracja PIT-40Z.
Płatnicy zaliczek na podatek dochodowy, będący osobami fizycznymi, będą
mieli możliwość podpisywania dokumentów danymi autoryzacyjnymi. Składanie
korekt oraz deklaracji „pojedynczych” będzie możliwe zarówno przy użyciu UBD
oraz bramki e-Deklaracje.
Nowy kanał zostanie uruchomiony 1
stycznia 2015 roku, ale już dziś prezentujemy jego specyfikacje i nowe schematy. Pod linkiem https:/test-ubd.mf.gov.pl/
usługi/dokumenty, znajduje się testowa
wersja Uniwersalnej Bramki Dokumentów, która pozwoli na dostosowanie systemów teleinformatycznych do nowego rozwiązania oraz przygotowanie do korzystania z kolejnego kanału komunikacji.
Serdecznie zachęcamy do testowania
nowego narzędzia.
Ministerstwo Finansów

U nas paczki powyżej 5 kg
tańsze niż na Poczcie Polskiej!
Doręczenie - następny dzień roboczy

Paczki standardowe
0,01
0,51
5,01
10,01
15,01
20,01

kg
kg
kg
kg
kg
kg

-

0,50
5,00
10,00
15,00
20,00
31,40

kg
kg
kg
kg
kg
kg

14,90
17,00
19,00
21,00
23,00
26,00

zł
zł
zł
zł
zł
zł

Zapraszamy
od Poniedziałku do Piątku
w godzinach 10:00 – 17:00
email: biuro@multi-kurier.pl
tel: 608 770 803
ul. Wojciechowskiego 7-17
60-685 Poznań
Wjazd od Urzędu Skarbowego
znajdziesz nas obok Banku Pekao SA

Stary samochód, zużyty sprzęt – co robić?
Kilkakrotnie poruszaliśmy na naszych łamach problem wywożonych do lasu śmieci – starych lodówek,
telewizorów oraz komputerów. Proponujemy ekologiczne i korzystne rozwiązanie. ECO-cars przy ulicy
Fortecznej 14a to firma, dzięki której w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska pozbędziemy się
starego samochodu czy zepsutego i zużytego sprzętu AGD.

1) Recykling i Kasacja pojazdów
Jeśli dbasz o środowisko, a masz stary pojazd, bezużyteczny wrak, powypadkowe auto, które nigdy nie
powinno wyjechać już na drogę, firma ECO-cars się nim zajmie. Jest to stacja demontażu w Poznaniu,
zgodnie z prawem zajmująca się kasacją pojazdów. Po oddaniu auta wydaje zaświadczenie, które pozwoli wyrejestrować pojazd w Wydziale Komunikacji oraz Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Dodatkowo klient otrzymuje wynagrodzenie za przekazany pojazd!
W codziennej ofercie znajduje się ponad 120 pojazdów na placu przeznaczonych na części oraz kilka
tysięcy podzespołów w magazynach.

2) Recykling zużytego sprzętu RTV i AGD
Tylko w ECO-cars, 24h na dobę, można bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt elektryczny. Firma zapewnia
profesjonalny jego demontaż i przetworzenie.

3) Odbiór odpadów
ECO-cars zajmuje się również kompleksowym odbiorem wszelkiego rodzaju odpadów od firm, warsztatów czy fabryk. Podstawia bezpłatnie kontenery, pojemniki i worki do gromadzenia odpadów. Gwarantuje szybki czas reakcji.

ECO-cars sp. z o.o.

Zaprasza od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00,
w soboty od 8:00 do 13:00
Forteczna 14a, Poznań
tel./fax 61 88 700 24
e-mail: biuro@eco-cars.pl, www.eco-cars.pl
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Pożegnanie szkoły

Dzieci doczekały się dźwięku ostatniego dzwonka... Było
uroczyście, radośnie, i wreszcie długo oczekiwane wakacje!!!
Maria Zielińska

Pierwsze „prawko”
Przed końcem roku szkolnego uczniowie klas czwartych
otrzymują kartę rowerową. Cały rok uczą się zasad ruchu drogowego, a karta rowerowa ma być
gwarancją ich bezpieczeństwa. Uroczyste wręczenie pierwszego prawa
jazdy odbyło się w Szkole Podstawowej nr 34 na Osiedlu Bolesława

Śmiałego 23 czerwca. O ich wręczenie poproszono policjanta z Komendy Miejskiej w Poznaniu. Jest
to zawsze radosne przeżycie.
W szkole odbył się także konkurs rowerowy „Mistrz kierownicy”. Wyłoniono trzech mistrzów
na poziomie klas 4, 5 i 6 (na zdjęciu). (garenia)

Konkurs wierszy
E. Waśniowskiej

26
maja w bibliotece Szkoły
Podstawowej
nr 34 w Poznaniu odbył
się finał Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Wiersze Emilii Waśniowskiej”. Konkurs objęło patronatem Kuratorium
Oświaty w Poznaniu, a przystąpiło do niego 96
(!) uczniów z 33 szkół podstawowych Poznania i
województwa wielkopolskiego. W jury mieliśmy
przyjemność gościć: Olgę Gałuszko – nauczyciela i konsultanta ODN, Elżbietę Krygowską
– Butlewską – ilustratorkę i wydawcę wierszy
Emilii Waśniowskiej, Jolantę Maćkowiak – Piasecką, bibliofila i księgarza. Piękną scenografię
– ilustracje do wierszy Emilii Waśniowskiej –
wykonała klasa II b pani Barbary Krysińskiej.
Nagrody i wyróżnienia przyznano w kategoriach klas od pierwszej do trzeciej oraz od
czwartej do szóstej. Choć żaden z piątkowskich
uczniów nie został nagrodzony, to cieszy, że
twórczość Emilii Waśniowskiej, byłej dyrektor
szkoły na Śmiałego, wzbudziła tak duże zainteresowanie.
Natalia Dobrzycka

P.S. Na półmetku wakacji przypominamy
jeden z wierszy Emilii Waśniowskiej:
Kamyk
Znalazłem go na górskim szlaku,
Ciemnobrązowy, w białe kropeczki.
Schowałem śliczny kamyk w plecaku
jako pamiątkę z pięknej wycieczki.
Leży kamyczek teraz w piórniku,
wspinaczkę, Tatry mi przypomina,
bacę, owieczki, maślankę w schronisku...
Jeden kamyczek, a wspomnień lawina.
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sportowe lato z psm 2014
30 czerwiec – 22 sierpieŃ

W GIMNAZJUM NR 12 - OS. STEFANA BATOREGO
obiekty szkolne udostępnione dla dzieci i młodzieży w godz. 9.00 – 13.00
 tenis stołowy
 gry zespołowe (boisko szkolne lub sala gimnastyczna)
 zajęcia sportowo – rekreacyjne (trener osiedlowy)


KORTY TENISOWE - OS. JANA III SOBIESKIEGO

BOISKO PIŁKARSKIE – w godz. 9.00 – 13.00
 zajęcia sportowo – rekreacyjne (trener osiedlowy)

ZAJĘCIA Z TENISA ZIEMNEGO w godz. 9.00–13.00 (NIEODPŁATNE)
- szkółka tenisa ziemnego;
- turnieje wakacyjne;
- możliwość wypożyczenia rakiet tenisowych;

zapisy u instruktora – tel. 603-126-532

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH!
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Piątkowska Liga Piłki Nożnej
Tabele po meczach rozegranych 28/29. 6. 2014 r.
Lp. Nazwa drużyny
1
2
3
4
5
6
7
8

GRUPA OPEN - I
li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo

9
10
11
12
13
14
15
16

CZERWONE DIABŁY
AC MATERACE
FC NOWA WIEŚ
FC ALBATROS
POZNANIACY
MŁODE WILKI
PÓŁNOC - POŁUDNIE
NON OMNIS MORIAR
POZNAŃ
FC LADS
TORPEDA MORASKO
WILDECKIE ORŁY
PI - KO TEAM
BLUE DEVILS
EVERYBODY WINOGRADY
AC STUDIO
BRENDBY POZNAŃ

14
14
13
14
13
14
13
13

38
36
33
26
22
21
20
18

98
91
80
70
62
49
50
80

30
27
22
47
40
39
50
65

13
13
14
13
14
13
15
15

68
64
58
23
22
1p
10 1wo/1p
0
1p
15

15
15
14
13
12
10
13
-5

54
39
50
47
45
37
48
11

52
2
1wo
42
-3
71 -21
47
0
69 -24 1wo
55 -18
74 -26 5wo
181 -170 5wo/1p

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

GRUPA OPEN - II
TRACK ATTACK FC
13 37
FUTURE
12 34
TG SOKÓŁ POZNAŃ
14 31
BALBINA
13 29
TĘGIE PYTONY
14 28
GREEN SQUAD
14 22
GT PROJEKT
14 20
BRYGADA NDW POZNAŃ
14 19
WUCHTA WIARY
14 18
MOBIL POZNAŃ
14 16
FLORIAN SUCHY LAS
15 14

54
81
75
45
53
48
32
39
31
45
38

11
11
27
30
33
32
36
34
25
57
84

43
70
48
15
20
16
-4
5
6
-12
-46

12
13
14
15
16

LEWOPRAWO
BAYERN POZNAŃ
UKS BATORY
FC 11 NOXAN TEAM
AC MAMYKACE

14
14
15
15
15

13
12
12
7
-7

33
29
41
23
11

58
54
58
56
72

-25
-25
-17
-33
-61

1wo
4wo
5 wo
8wo

10
11
12
13
14

GRUPA B
BYLE NIE DO ZERA
12 33 115 12 103
MŁODZI PIĄTKOWO
11 33 86
7
79
ATRAKCYJNY KAZIMIERZ
11 24 55
21
34
UKS 12 BATORY VI
11 17 73
55
18
1wo
UKS 12 BATORY II
11 16 33
31
2
2wo
AC PAJACE
11 14 25
54 -29 1wo
UKS 12 BATORY III
12 11 30
75 -45
ATOMOWA HIROSZIMA
10
9 18
59 -41
TG SOKÓŁ POZNAŃ 10
6 19
57 -38 1wo
WINIARY
FC STRZESZYN
11
5 22
58 -36 2wo
UKS 12 BATORY V
11
2 12
64 -52
OKS OZ
11 12 47
42
5
3wo
MŁODE ORLIKI
zespół wycofany z rozgrywek
69 ROZBÓJNIKÓW
zespół wycofany z rozgrywek

1
2
3
4
5
6
7
8
9

GRUPA C
BATORY IV
11
NEVER BACK DOWN
12
AIFAM TEAM
12
GRAMY Z FARTEM
11
KSC PIĄTKOWO
11
TECHNICZNI FANTAŚCI
11
EVERYBODY WINOGRADY 11
UKS BATORY II
15
FC STRZESZYN
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

27
23
21
21
19
15
15
-7
1

44
45
51
40
59
40
42
14
14

20
19
22
37
30
37
41
107
36

24
26
29
3
29
3
1
-93
-22

1p
2wo
1wo
7 wo
3wo
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Zmagali się na sportowo

Aifam Team – pierwsze miejsce w grupie C

Uczestnicy Turnieju Tenisa Stołowego

Z okazji Dni Piątkowa odbyły się trzy turnieje sportowe. 9 czerwca rozegrany został Turniej Tenisa Stołowego, a
28 czerwca Turniej Singlowy Tenisa Ziemnego
Amatorów i Turniej Piłki Nożnej.
W Turnieju Tenisa Stołowego uczestniczyło 14 zawodników, którzy w losowaniu zostali podzieleni na
dwie grupy. W grupach
grano systemem każdy z
każdym. Po dwie najlepsze
osoby awansowały do półfinałów. Zwycięzcy rozegrali
mecz finałowy, a przegrani
mecz pocieszenia o trzecie
miejsce. Wszystkie mecze
zostały rozegrane na pięciu
stołach tenisowych w Gimnazjum nr 12 na Osiedlu
Stefana Batorego.
Do półfinałów dotarli:
Wojciech Jankowiak, Paweł
Kiereńczuk, Artur Król i Paweł Marciniak. Trzecie miejsce zdobył Paweł Marciniak,
drugie Wojciech Jankowiak,
a zwycięzcą turnieju został
Paweł Kiereńczuk.

Turniej Singlowy Tenisa Ziemnego Amatorów rozegrany został na kortach
na Osiedlu Jana III Sobieskiego. W szranki stanęło
14 zawodników. Do meczu
o trzecie miejsce stanęli
Roman Grygorcewicz i Ryszard Abramowicz, wygrał
Roman Grygorcewicz. W
finale drugie miejsce zajął
Robert Matuszak, a pierwsze Arkadiusz Jankowiak.
Turniej Piłki Nożnej rozegrany został w dwóch grupach: B i C. Do grupy B zgłosiło się 11 drużyn. Do półfinałów dotarły cztery: UKS
12 Batory III, Młodzi Piątkowo, Byle Nie Do Zera oraz
AC Pajace. Trzecie miejsce
zajął UKS 12 Batory III,
drugie Byle Nie Do Zera, a
pierwsze Młodzi Piątkowo.
W grupie C zagrało siedem drużyn. Do półfinałów dotarły Never Back
Down, Aifam Team, Gramy
z Fartem oraz Batory IV.
Trzecie miejsce zajął Never
Back Down, drugie Batory
IV, a pierwsze Aifam Team. (maja)

Młodzi Piątkowo – pierwsze miejsce w grupie B

Batory IV – drugie miejsce w grupie C

Byle Nie Do Zera – drugie miejsce w grupie B

Od lewej stoją: Robert Matuszak (II miejsce), Krzysztof Płonczyński,
Arkadiusz Jankowiak (I miejsce), Andrzej Słabęcki (kierownik sekcji
sportu PSM) i Roman Grygorcewicz (III miejsce)
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10 kwietnia liczba ta była
niższa o 287 osób w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2013 r., a w porównaniu do 31 marca – niższa o
78 osób. Członkowie Rady
przyjęli powyższe informacje od Zarządu PSM.
Rada na wniosek Rady
Osiedla Bolesława Śmiałego zatwierdziła korektę planu remontowego osiedla na

tu odpłatnej służebności dróg
w Baranowie. Żadna z przedstawionych kalkulacji nie zyskała większości, postanowiono więc, że sprawa będzie jeszcze rozpatrywana
na wspólnym posiedzeniu komisji rewizyjnej i eksploatacyjnej.
Rozpatrzono
wniosek
zgłoszony przez mieszkańca
na części Walnego Zgroma-

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Trudne sprawy członkowskie
10 członków Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zalegających z
płaceniem czynszu zostało wykreślonych z listy
członków. 5 wykreślonych
osób, które spłaciły swoje zaległości wobec Spółdzielni w całości, zosta-

i wysokości opłaty rocznej za
jego użytkowanie wieczyste.
Dopłata za rok 2012 wyniosła 71.021 zł, a za rok 2013
– 322.409 zł.
Wyniki na rozliczeniach
gazu, łącznie z rozliczeniami międzyokresowymi kosztów, były dodatnie za wyjąt-

obecny rok. O blisko 775 tysięcy zł zwiększyła budżet
remontowy. Pieniądze te pochodzą z podziału nadwyżki bilansowej za 2013 r.
Przeznaczone zostaną na:
usuwanie skutków awarii i
wykonywanie niezbędnych
prac, które wskazano po

dzenia PSM na Osiedlu Jana
III Sobieskiego. Dotyczył on
ograniczenia diet członków
rady osiedla i Rady Nadzorczej PSM. Rada stwierdziła,
że nie ma kompetencji, by
nad nim dyskutować. Wymagałoby to zmiany Statutu
PSM, który wynika z ustawy.

ło przywróconych w prawach członka; nastąpiło to w drodze uchylenia wcześniejszych uchwał
własnych. Czerwcowe posiedzenie Rady Nadzorczej PSM rozpoczęło się
– jak zwykle – od rozpatrywania spraw członkowskich.
Następnie Rada zajęła się
analizą ekonomiczną wybranych działalności PSM za
cztery miesiące tego roku.
W stosunku do poprzedniego miesiąca wyniki się poprawiły. W gospodarce zasobami
mieszkaniowymi na eksploatacji wyniki na wszystkich
osiedlach poprawiły się. Wyjątkiem było Osiedle Bolesława Chrobrego, gdzie ujemne saldo spowodowane było
dopłatą z tytułu wieczystego
użytkowania gruntów za lata 2012 i 2013, która została
uiszczona w marcu tego roku
na podstawie ugody w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Poznaniu. Ugoda
dotyczyła ustalenia wartości
metra kwadratowego gruntu

kiem Osiedla Zygmunta Starego. Za cztery miesiące roku salda na zimnej wodzie
były dodatnie za wyjątkiem
Osiedla Jana III Sobieskiego i Osiedla Władysława Łokietka. Ujemne salda znajdowały jednak pokrycie w rozliczeniu międzyokresowym
kosztów zużycia zimnej wody. Fundusz remontowy na
koniec kwietnia wykazywał
dodatnie salda na wszystkich osiedlach.
Na podstawie korekty danych uzyskanych z
oświadczeń lokatorów o liczbie osób zamieszkujących
ich gospodarstwa domowe,

przeprowadzonych przeglądach okresowych (100.000
zł); termomodernizację budynków (400.000 zł); wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (100.000 zł); remonty pokryć dachowych (40.000 zł);
utrzymanie terenów zielonych na osiedlu (14.939 zł);
remonty obiektów sportowych i placów zabaw na osiedlu (120.000 zł).
Odłożono podjęcie uchwały w sprawie wysokości narzutu kosztów Zarządu Spółdzielni celem ustalenia kosz-

Nakazano Zarządowi weryfikację stanowiska przez radców prawnych.
Na koniec rozpatrywano
pismo od mieszkańca Osiedla Bolesława Chrobrego 35,
aby przeciwdziałać uciążliwościom sprawianym mieszkańcom budynku przez dwoje mieszkańców. Dotychczasowe próby mediacji nic nie
dały, podobnie jak wzywanie
służb porządkowych. Kilka
rodzin już wyprowadziło się
z budynku, a pozostali z trudem znoszą życie w hałasie.
Członkowie Rady ustalili odpowiedź do piszącego. Rozumieją jego sytuację, jednak
Spółdzielnia nie ma możliwości wyeksmitowania uciążliwych lokatorów.
Na 16 września ustalono
posiedzenie Komisji Statutowej PSM. W sierpniu Rada
Nadzorcza PSM ma przerwę
urlopową, nie będą się więc
odbywały żadne posiedzenia
komisji. (big)
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Po dobre słowo do członków rady osiedla

Mieszkańcy po raz
drugi wybrali Iwonę Wilandt do Rady Osiedla
Bolesława Chrobrego, a
w tym roku także pierwszy raz do Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Ostatnio wraz z Aurelią
Hałasik oraz Andrzejem
Matuszakiem wystąpili z
interesującą inicjatywą.
Rozmawiamy o niej z panią Iwoną:
- Mieszkam na Osiedlu
Bolesława Chrobrego od 33

lat, od początku jego powstania. Doceniam zaufanie, jakim obdarzają mnie
dzieci i młodzież naszego
osiedla. Potrzebują rozmów,
podzielenia się swoimi problemami, ale też radościami. Poświęcam im często
mój prywatny czas, nie żałuję jednak ani jednej chwili. Mam przygotowanie pedagogiczno-instruktorskie.
Często współpracowałam z
poradniami psychologicznymi o różnym profilu. Od 10
lat jestem członkiem składu orzekającego w zakresie prawa pracy. Poszerzam
również wiedzę w zakresie
prawa rodzinnego. Jako sędzia społeczny, ale też funkcjonariusz publiczny, nie
zapominam o wartościach
etyczno-moralnych.
W poprzedniej kadencji w radzie osiedla I. Wilandt była przewodniczącą
komisji osiedlowej i mówi,
że wspólnie z pozostałymi
członkami komisji z sukcesem rozpatrzyli wiele skarg
mieszkańców. W obecnej
kadencji chcą wspólnie z
Aurelią Hałasik i Andrze-

jem Matuszakiem zrobić
coś więcej dla mieszkańców.
- W każdy drugi poniedziałek miesiąca od godziny 16 do 17 w siedzibie administracji osiedla będziemy do dyspozycji mieszkańców. Młodzież też zapraszamy. Zdajemy sobie sprawę,
jak ważne są miejsca parkingowe, kolorystyka bloków, wzmocnienie monitoringu czy też patroli policji i straży miejskiej. O co
często walczą mieszkańcy.
Uważam jednak, że jeśli potrzebujemy patroli do pilnowania, sami stajemy się zakładnikami. Podsycamy w
sobie brak zaufania. Nie będzie bezpieczeństwa na zewnątrz, jak w nas samych
nie ma spokoju.
Zdaniem I. Wilandt
wzrasta poziom agresji, arogancji i negacji w naszych
domach. Wśród sąsiadów.
- To my tworzymy nasze
osiedle, a ono jest naszym
domem. Może warto w refleksyjny sposób zastanowić się – jaki my sami mamy wkład własny, aby żyło
nam się bezpieczniej i przyjaznej. Dlatego chcemy spo-

tykać się z państwem jako
komisja regularnie. Wskazać w przyjaznej atmosferze, jak można rozwiązać
konflikt międzysąsiedzki.
Pokierować do odpowiednich instytucji w innych problemach osobistych. Chcemy pozytywnie motywować
do działania.
- Każdy z nas przechodził czy też obecnie przechodzi przez trudne sytuacje życiowe. Mnie też one
nie ominęły. Sprawdziło
się jednak motto, którym
się kieruję – to co wysyłasz
do innych, zwielokrotnione
do ciebie powraca. Spotkałam jednak cudownych ludzi w czasie, kiedy można
powiedzieć – świat zawalił
się w jednym dniu. Warto
oddać cząstkę tego, co się
dostało, drugiemu człowiekowi. Swój uśmiech, który nic nie kosztuje. Swoją
wiedzę. Swój czas. Drodzy
Państwo, zaufajcie nam.
Przyjmiemy Wasze skargi,
ale też przyjdźcie podzielić się radościami. To one
zbudują ład i spokój w naszej osiedlowej społeczności. (wsp)

Wydra atrakcją festynu
Dokończenie ze strony 2

ły się kolejki spragnionych
wrażeń dzieci. Można było
odbyć przejażdżkę koniem
i kucykiem, a potem kupić
loda, frytki czy zabawki na
jednym z licznych stoisk
handlowych, wziąć udział
w konkursie plastycznym z
nagrodami, a nawet pomalować sobie twarz w różne
wzory. Jak komu było ma-

ło, rozbawili ich mimowie.
Dla dorosłych były stoiska
gastronomiczne z grillami i
napojami chłodzącymi.
O 15.30 Bzikiem Show,
czyli programem dla dzieci, rozpoczęły się występy
na scenie. Później zobaczyć
można było zespół taneczny
z klubu seniora Hetman na
Sobieskiego. Panie zaskoczyły temperamentem. Na

scenie zastąpił ich kabaret
z Woźnej oraz coverowy zespół Fly and Fly. Młodych,
choć nie wyłącznie młodych,
fanów miała laureatka konkursu The Voice of Poland
– Agnieszka Czyż.
Gwiazdą wieczoru był
Szymon Wydra, który wystąpił z zespołem Carpe
Diem. Wystąpił w pierwszej edycji Idola i od tej pory nagrał wiele przebojów,
których nie zabrakło pod-

czas koncertu. A na koniec,
tradycyjnie już, Dni Piątkowa, zakończył pokaz ogni
sztucznych po zmroku. Jak
się bawiło Piątkowo, więcej
mówią zamieszczone zdjęcia. (big)
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10 lat w Unii Europejskiej

Młodzi w życiu publicznym

Pod takim tytułem 18
czerwca w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 na Osiedlu Bolesława Chrobrego odbyła się debata polityczna.
Organizatorami debaty
byli: Prezydent Miasta Poznania, Rada Osiedla Piątkowo oraz Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 15
w Poznaniu. W dyskusji
panelowej wzięli udział: Ryszard Grobelny – prezydent Poznania, Adam Janczewski – przewodniczący
Młodzieżowej Rady Miasta
Poznania, Paweł Ćwiąkało
– przewodniczący Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej,
Krystian Słoma – przewodniczący Studenckiej Rady Miasta Poznania, Lukas
Grzesiak – przewodniczący
Stowarzyszenia Młodzi dla
Poznania, Paweł Adamów
– wiceprzewodniczący Rady Osiedla Piątkowo, pracownik Biura Prezydenta

Miasta Poznania oraz moderator tej debaty, Joanna Kocięcka – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego XV Liceum Ogólnokształcącego, Dominika Malinowska – przewodnicząca
Samorządu Uczniowskiego
Gimnazjum nr 11.
Uczestnikami debaty były delegacje następujących
szkół: IX LO, XX LO, XXV
LO, Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów, Technikum Łączności
oraz uczniowie XV LO; Gimnazjum nr 4, Gimnazjum nr
5, Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 9, Gimnazjum nr
64, Gimnazjum Zakonu Pijarów oraz uczniowie Gimnazjum nr 11.
Konferansjerami debaty
byli uczniowie i działacze
samorządów uczniowskich:
Patrycja Gimzicka z XV LO
i Łukasz Strugarek z Gimnazjum nr 11.
Na początku dyrektor

ZSO nr 15, Grażyna Lach,
powitała prezydenta miasta
Poznania, uczestników oraz
gości ze szkół, które przyjęły nasze zaproszenie. Już po
chwili rozpoczęła się gorąca
dyskusja, w której uczestnicy panelu, pod kierunkiem
Pawła Adamówa odpowiadali na pytania: jak oceniają uczestnictwo młodzieży
w życiu publicznym miasta,

kraju, czy jest ono na odpowiednim poziomie, jakie są
główne motywy angażowania się w życie publiczne,
jakie cele młodzież chciałaby osiągnąć w ten sposób?
Aktywność społeczna
młodzieży została oceniona
średnio. Jedynie Dominika
Malinowska wystawiła ocenę wyższą, z uwagi na to,
iż w Gimnazjum nr 11 samorząd uczniowski działa
bardzo aktywnie. Prezydent
Ryszard Grobelny zwrócił
uwagę, iż w dzisiejszych czasach zaangażowanie w ży-

cie społeczne jest ważnym
atutem, cenną informacją
o młodym człowieku i na
pewno przyda się w znalezieniu pracy.
W drugiej części debaty
uczestnicy poruszali zagadnienia związane z wyborami
do Parlamentu Europejskiego. W tegorocznych wyborach duże poparcie uzyskały
partie eurosceptyczne. Dlaczego tak jest? Skąd pojawiła się wśród Europejczyków
niechęć do UE? Czym może
być spowodowane takie zjawisko? Dlaczego aż tak dużo
młodych ludzi zagłosowało
na Nową Prawicę. Skąd taka radykalna zmian wśród
młodzieży?
Dyskutanci wskazywali na zmęczenie społeczeństwa polskiego kłótniami
politycznymi oraz na to, że
młodzież szuka nowych sił
politycznych. Burzliwa dyskusja przeniosła się na słuchaczy, którzy zasypywali prezydenta Grobelnego
pytaniami oraz wskazywali
na różne czynniki i bariery, zniechęcające młodzież
do działania.

Pierwsze spotkanie młodzieży z Piątkowa, Winograd i Winiar było niezwykle interesujące, o czym
świadczy fakt przedłużenia
spotkania o pół godziny
oraz kontynuowanie dyskusji po zakończeniu debaty.
Mamy nadzieję, że stanie
się ono stałym forum dyskusyjnym władz miasta z młodzieżą. Pragnęlibyśmy, aby
nasza szkoła była stałym
miejscem odbywania się
takich debat politycznych.
Samorząd Uczniowski
XV LO
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Z notatnika miejskiego strażnika

♦ W czerwcu funkcjonariusze piątkowskiego referatu Straży Miejskiej Miasta Poznania nałożyli 143 blokady na
koła nieprawidłowo zaparkowanych
aut. 43 kierowców pouczyli, 99 ukarali mandatami.
♦ W tym samym miesiącu 9-krotnie
kontrolowali targowiska. 3 osoby prowadzące działalność w miejscu objętym zakazem pouczyli. 17-krotnie interweniowali w przypadkach spożywania alkoholu w miejscach publicznych, w ich wyniku pouczyli cztery
osoby i ukarali jedną.
♦ 9-krotnie lustrowali też miejsca znane
z bytowania bądź grupowania się osób
bezdomnych. Z dziewięcioma osobami przeprowadzili rozmowy, jednak
żadna z nich nie wyraziła ochoty na
skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanych instytucji.
♦ W czerwcu strażnicy ujawnili 4 nielegalne wysypiska śmieci i doprowadzili do ich likwidacji.
♦ 3 czerwca strażnicy miejscy ujęli,
a następnie przekazali policjantom
dwóch sprawców kradzieży produktów spożywczych o wartości 325 zł
w sklepie Żabka na Osiedlu Jana III
Sobieskiego.
♦ 3 czerwca zabezpieczyli uszkodzoną studzienkę telekomunikacyjną na
chodniku przy zbiegu ul. Troczyńskiego i Znanieckiego. Właścicielowi
TPSA nakazali jej naprawę.
♦ 8 czerwca w godzinach rannych palił się kosz na śmieci pomiędzy osiedlami Bolesława Śmiałego i Stefana

♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦

Batorego. Do czasy przyjazdu straży
pożarnej teren zabezpieczało dwóch
strażników miejskich.
10 czerwca strażnicy zgłosili uszkodzenie rogatki kolejowej przy ul.
Umultowskiej.
Wieczorem, 10 czerwca, w trakcie patrolowania lasku przy ul. Zagajnikowej strażnicy znaleźli skradziony pojazd marki Fiat Cinquecento. Sprawę
przekazali Komisariatowi Policji Poznań Północ.
12 czerwca komisariatowi temu przekazali informację od mieszkańca Osiedla Bolesława Chrobrego o spożywaniu alkoholu i paleniu narkotyków w
godzinach nocnych przy Piątkowskim
Centrum Kultury Dąbrówka.
12 czerwca strażnik szkolny w Szkole Podstawowej nr 15 na Sobieskiego
przeprowadził prelekcje dla dziewięciu klas pierwszych, drugich i trzecich
na temat zachowania się dzieci i młodzieży podczas wakacji i grożących im
w tym czasie niebezpieczeństw.
Tego samego dnia mężczyznę znajdującego się pod wpływem alkoholu na
Osiedlu Stefana Batorego przewieziono do miejsca zamieszkania.
16 czerwca przekazano właścicielowi
znalezione na ławce przed Zarządem
PSM: zegarek, wartościowe opakowanie oraz dyplom okolicznościowy.
Właściciel przedmiotów przysłał pismo o komendanta Straży Miejskiej
Miasta Poznania o wyróżnienie bądź
nagrodę dla strażników.
17 czerwca poinformowano strażni-

KOMUNIKAT

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, iż firmy wykonujące usługi w mieszkaniach na zlecenie Administracji muszą posiadać upoważnienie wydane przez Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową do
wykonywania konkretnych prac.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przedstawiciel firmy ma obowiązek przedstawić aktualne upoważnienie.

Wolny lokal użytkowy
od zaraz
o pow. 294,2 m2

na Os. Jana III Sobieskiego pawilon 52
z przeznaczeniem na działalność
biurową, usługową, handlową
z wyłączeniem branży spożywczej.
Lokal wyposażony we wszystkie media.

Tel. do kontaktu: 61 82 34 291

♦

♦

♦

♦

ków o odkrytej studzience kanalizacyjnej przy drodze rowerowej na Osiedlu Bolesława Śmiałego 3. Strażnicy żeliwną pokrywę osadzili na studzience.
25 czerwca w Komisariacie Policji
Poznań Północ odbyło się spotkanie policji, straży miejskiej, przedstawicieli rad osiedli z poszczególnych
dzielnic oraz pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.
Do Zarządu Dróg Miejskich strażnicy zgłosili informacje o awarii sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic
Umultowskiej i Stoińskiego, o konieczności uporządkowania zaśmieconego terenu w wąwozie oddzielającym ul. Bożydara od torów kolejowych
oraz na ul. Szymanowskiego na wysokości Osiedla Jana III Sobieskiego 3
i o obluzowanym włazie kanalizacyjnym na Osiedlu Stefana Batorego 17.
Do Zarządu Komunalnych Zasobów
Lokalowych zgłoszono informację o
zalegających workach ze skoszoną trawą przy Os. Bolesława Chrobrego, do
Zarządu Zasobów Mieszkaniowych o
konieczności usunięcia wiszącego konaru drzewa nad chodnikiem przy
ul. Mateckiego. MPK poinformowano o zbitej szybie wiaty przystankowej przy ul. Opieńskiego.
Strażnicy wielokrotnie ratowali ptasie pisklęta, odwożąc je do fundacji
„Ptasi Azyl”. (rafa)

Weź paragon
W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich,
Ministerstwo Finansów kontynuuje akcję „Nie bądź
Jeleń, weź paragon”.
Doświadczenia ubiegłych lat pokazały, że akcja, łącząca
działania o charakterze informacyjnym i kontrolnym, zyskuje coraz większe poparcie społeczne, zarówno wśród uczciwych przedsiębiorców, jak i konsumentów.
Z punktu widzenia konsumenta najważniejsze jest to, że
paragon stanowi podstawę do ewentualnej reklamacji, ale
nie tylko. Żądając wydania paragonu, mamy pewność, że
przedsiębiorca zasili budżet państwa zapłaconym przez nas
podatkiem, wliczonym w cenę towaru. Trzeba pamiętać, że
w cenę każdego towaru wliczany jest podatek, a więc jeśli nieuczciwy sprzedawca zabiera całą kwotę dla siebie, to
znaczy że oszukuje nie tylko budżet, ale i samych konsumentów – czyli nas. Ponadto, żądając paragonu, przyczyniamy się do zwalczania tzw. szarej strefy i wspieramy uczciwą konkurencję.
W całym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości turystycznych, będą przeprowadzane kontrole punktów sprzedaży – sklepów, barów czy restauracji pod kątem
ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu urządzeń fiskalnych.
Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie korzyści płynących z posiadania paragonu fiskalnego.
Podobnie jak w poprzednich edycjach, również i tym razem akcję wspiera znany polski satyryk Andrzej Mleczko.
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Prosto z miasta

Między rewolucjami i podsłuchami
Lato, urlopy, wakacje, a
tu, zamiast beztroskiej atmosfery, rewolucja za rewolucją. Znowu z początkiem
lipca przeżywaliśmy w Poznaniu załamania komunikacyjne, organizacyjne, pogodowe i duchowe. Przed
rokiem sprawcą tych nieszczęść była rewolucja śmieciowa, w tym – nadciągnęła rewolucja PEKA-owo-biletowa. Z odpadami, chociaż obaw było wiele, jakoś
sobie w mieście i okolicy
poradzono. To znaczy, nie
jest tak pięknie, jak miało być, ale nie jest też aż
tak źle, jak niektórzy politykierzy mieli nadzieję.
Śmieci nas nie zasypały,
ale co jakiś czas osiedlowe
altanki przemieniają się w
salony meblowe. Pełno w
nich bowiem starych szafek, foteli i tapczanów, które ochoczo są podrzucane,
ale niechętnie uprzątane.
Odpady wielkogabarytowe
wciąż okazują się wielkim
problemem.


A jeszcze chyba większym – wprowadzanie PEKI, czyli poznańskiej elektronicznej karty aglomeracyjnej, która miała być
lekiem na komunikacyjne
zło. Tymczasem jest to jeden wielki ból, a raczej
bull, gdyż firma o takiej
nazwie przygotowywała całe oprogramowanie systemu, które okazuje się zawodne i zupełnie niedostosowane do oczekiwań poznaniaków. Początki biletowej nowoczesności na miarę XXI wieku wielu z nich
przypłaca więc zdrowiem,
nerwami i straconymi pieniędzmi pobieranymi niesłusznie przez złośliwe komputery. Zapanowanie nad
systemem, w którym działają tysiące kiepsko zaprogramowanych machin, wymaga trochę czasu. Za nieuniknione koszty tych informatyczno-komunikacyjnych
przemian płacą jak zwykle
mieszkańcy. To już chyba
niestety taka rewolucyjna
prawidłowość.


A grozi nam jeszcze rewolucja sportowa. Krakowiacy jakoś uratowali się
przed igrzyskami a w Poznaniu znowu powrócił temat zorganizowania podobnej szumnej imprezy,
igrzysk europejskich. Było
parę lat spokoju, ledwo co
niedawno ukończone zostały obiekty, które miały zostać zbudowane na piłkarskie euro odbywające się
przed dwoma laty, a tu znowu jacyś inicjatorzy kuszą
Poznań wielkimi imprezami. Igrzyska – dobra rzecz,
problem tylko, kto za nie
zapłaci. Poznaniacy, którzy
rywalizują z Krakusami o
miano największych „centusiów” i skąpiradeł, powinni wziąć przykład płynący
spod Wawelu i bardziej zająć się pomnażaniem chleba niż fundowaniem dla
paru notabli oraz ich znajomych kolejnych igrzysk.


Z tego, co obecnie udaje się podsłuchać, optymizmem nie wieje. Zgodnie z
opinią rządowych znawców
tematu wszystko wokoło
działa jedynie teoretycznie i
w ogóle jest to „ch… d… i
kamieni kupa”. Tym barwnym stwierdzeniem minister dowiódł, że godnie kontynuuje tradycje swego pradziadka, wielkiego pisarza
Henryka Sienkiewicza. Ale
ku pokrzepieniu serc chyba tego nie uczynił. Raczej
przeciwnie. Sponiewierana
przez ministra instytucja,
mająca wspierać w założeniu wielkie inwestycje rozwojowe, zdecydowała wspomóc budowę kolejnej galerii handlowej w Poznaniu. Akurat tego w naszym
mieście chyba nie brakuje.
Przy okazji dowiedzieliśmy
się, że spełniać ona będzie
rolę miastotwórczą i jest
ważną formą rewitalizacji
i ożywienia śródmieścia. I
jak tu nie wierzyć ministrowi. Oczywiście, gdy mówi w
knajpie i przy wódce.
WIST

Patroni ulic piątkowskich

Louis Braille (1809 – 1852)
Osiedla piątkowskie za
patronów mają polskich
władców lub osoby z nimi
blisko związane (jak Maria
Kazimiera q’Arquien) – a
więc i ulice wewnątrzosiedlowe przypominają przede
wszystkim wybitne postaci
z naszej tradycji. A jednak
występuje wśród nich cudzoziemiec, osoba o niezwykle szlachetnych zasługach:
osiedla Zygmunta Starego i
Stefana Batorego łączy ulica Ludwika Braille’a, upamiętniająca francuskiego
nauczyciela, twórcę pisma
dla niewidomych.
Był człowiekiem wyjątkowo nieszczęśliwym, w wyniku wypadku z szydłem, jako trzyletnie dziecko utracił wzrok. W 1819 roku
trafił do Institute des Jeunes Aveugles (dla ociem-

niałych dzieci) w Paryżu.
Mając 15 lat, wpadł na pomysł ułożenia alfabetu, który byłby możliwy do odczytu przez niewidomego. Ponieważ osoby tak poszkodowane mają wyjątkowo silnie rozwinięte inne zmysły,
postanowił swoją koncepcję oprzeć na wykorzystaniu dotyku. Prace nad alfabetem możliwym do odczytania za pomocą opuszków
palców, Braille prowadził
przez kilkanaście lat. Tak
powstał zestaw liter i znaków dla niewidomych, złożony z odpowiednio ułożonych, wypukłych punktów.
Doświadczenia ze swym wynalazkiem prowadził najpierw… z własnymi kolegami, a potem z uczniami,
już w czasie pracy pedagogicznej (od 1827 roku) w

paryskiej szkole dla niewidomych. Ostateczny kształt
pismo Braille’a uzyskało w
1840 roku. Od tego czasu
ów system stosowany jest
do dziś na całym świecie.
W 1837 roku wydano pierwszą książkę alfabetem Braille’a, zaś od roku 1879 jest
on używany we wszystkich
ośrodkach kształcenia osób
niewidomych.
Alfabet Braille’a składa się z 63 wypukłych znaków punktowych oznaczających litery, cyfry i znaki
przestankowe. Każdy z nich
umieszczony jest na umownym prostokątnym polu o
powierzchni 6 punktów ułożonych po dwa w trzech szeregach; każde pole można
objąć powierzchnią opuszka palca. Osoba niewidoma prowadzi palce od le-

wej do prawej, linijka po linijce. ułożeniem wypukłych
punktów rozpoznając odczytywany tekst. Zatem książka pisana alfabetem Braille’a ma grube karty z jednostronnie wytłoczonymi znakami punktowymi. Do systemu tego dostosowane są
specjalne maszyny do pisania, pozwalające osobie niewidomej wyciskać teksty pismem braille’owskim.
Louis Braille swym wynalazkiem przerwał mimowolną izolację środowiska
osób niewidomych od literatury i kontaktu ze światem
słowa pisanego. Nic więc
dziwnego, że w 1952 roku,
w stulecie śmierci Braille’a,
jego prochy złożono w paryskim Panteonie.
Marek Rezler
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Czego córka potrzebuje od ojca?
To, jaką jesteś kobietą, bardzo zależy od pierwszego mężczyzny w twoim życiu – od ojca. Czy wierzysz
w siebie? Jakich wybierasz partnerów? Wiele cech i zachowań córka „dziedziczy” po swoim tacie. Wasze relacje z dzieciństwa mogą być źródłem kobiecej siły albo
niepewności. Co zrobić, gdy w dorosłym życiu emocjonalny spadek po ojcu przeszkadza być szczęśliwą?
CZTERY PREZENTY DLA CÓRKI
W inne kompetencje wyposaża nas mama, a w inne tata. Pierwszy dar, który dziewczynka otrzymuje od swojego
taty, wydaje się oczywisty. To wzorzec mężczyzny, bo przecież tata to bardzo długo najważniejszy mężczyzna w życiu każdej kobiety. To postawa ojca kształtuje wyobrażenie
o tym, jaki powinien być w przyszłości „partner idealny”.
Dar drugi jest wspólny – od ojca i od matki. To mapa
bliskich kontaktów między kobietą i mężczyzną. To, czego
oczekujemy w związku z mężczyzną, w dużej mierze zależy
od tego, co widziałyśmy w domu rodzinnym. Obserwuje się,
że problemy małżeńskie rodziców mają bardziej niszczący
wpływ na rozwój córki niż syna. Mężczyzna, który w dzieciństwie obserwował kłótnie rodziców, najczęściej stara się
utrzymać lekki dystans do obojga z nich, gdy jest już dorosły. Kobieta, w analogicznej sytuacji oddala się od ojca. Ale
nie od matki. Z nią czuje się mocniej związana.
Dar trzeci to wolność, samodzielność. Tata pomaga córce
oderwać się od maminej spódnicy. Mężczyźni inaczej zajmują
się swoimi dziećmi niż kobiety. Kobiety przytulają, głaszczą, śpiewają kołysanki, mężczyźni podrzucają, podnoszą do
góry, wydają zabawne dźwięki, pokrzykują, robią śmieszne
miny. To właśnie tata uczy nowych umiejętności w świecie
zewnętrznym – pływania i jazdy na rowerze. Nie boi się,
że dziewczynka nałyka się wody albo przewróci i obetrze
kolano. To ma odbicie w wynikach szkolnych i sukcesach
w pracy. Córki, którym ojcowie poświęcali więcej czasu, mają bardziej rozwinięte zdolności analityczne, lepiej radzą sobie z rozwiązywaniem problemów.
Czwarty dar to poczucie własnej wartości, wiara w siebie. Ten dar to nie tylko przekonanie, że potrafimy sobie
poradzić, jesteśmy świetne, ale też, że dziewczyna jest piękna. To ojciec otwiera dziewczynę na innych mężczyzn, mówiąc jej, że ładnie wygląda, komplementując różowe sandałki na nogach. Im bliższa, pełna ciepła i akceptacji relacja
z ojcem – tym wyższa samoocena córki, a także bardziej
akceptujący stosunek do własnego ciała. Takie dziewczęta
są też mniej narażone na wystąpienie zaburzeń odżywiania.
I później dojrzewają płciowo. Dlaczego? Dlatego, że czują się bezpiecznie we własnym domu, nie muszą „uciekać
w dorosłość» i w ramiona innych mężczyzn. Mają prze-

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

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

Tel. 61 822 78 57, 601 56 87 32

strzeń, by być dziewczynkami, a potem, gdy przyjdzie czas,
młodymi kobietami.
CZEGO OJCOWIE NIE DAJĄ?
Ojciec Zjawa – nigdy nie ma go w domu. Wraca
z pracy wieczorem, później leży na kanapie z pilotem w ręku, oglądając telewizję. Do której klasy chodzi jego córka?
Nie wie. Jaki ma kolor oczu? Normalny, jak wszyscy. Córka Zjawy od najmłodszych lat czuje, że między nią, a tatą jest jakiś mur. Próbuje go przebić, znaleźć „dojście” do
ojca. Dziewczynka najpierw się przymila. Próbuje zasłużyć
nawet nie na jego uznanie, ale na samą uwagę. Ma dobre
stopnie. Na akademii recytuje wiersz i zbiera oklaski. Ale
tata tego nie widzi i nie słyszy. Skrajnym przypadkiem ojca Zjawy jest ojciec Nieobecny. I nie chodzi o to, że odszedł
od matki. Rodzice mogą się rozwieść, jednak ojciec, który
spędza czas ze swoim dzieckiem, nadal ma dla niego „kompletny zestaw darów”. Córki Zjaw są albo przesadnie nieśmiałe w kontaktach z mężczyznami, albo przeciwnie: nie
potrafią się z nimi kolegować, przyjaźnić, współpracować,
bo do wszystkich męsko-damskich relacji wprowadzają podtekst erotyczny. To dlatego, że zabrakło w ich życiu przede
wszystkim pierwszego i drugiego daru wzorca męskości
i mapy bliskich związków.
Ojciec Wojskowy – jest w życiu dziecka na co dzień.
Komenderuje, rozkazuje i nie znosi sprzeciwu. Nie docenia,
bo nie można dzieci rozpuszczać, za to krytykuje często.
Źle sobie radzi z uczuciami córki, nie rozumie ich i nie wie,
jak się zachować. Córki Wojskowych mają więcej niż rówieśniczki konfliktowych relacji, trudniej integrują się z grupą, niełatwo im otworzyć się przed innymi, w razie nieporozumień często uciekają w milczenie. Wiele kobiet wychowywanych przez surowych ojców, ma zaniżoną samoocenę.
Nie dostały od swojego taty czwartego daru.
Ojciec Nadopiekuńczy – najchętniej postawiłby córeczkę na półce, żeby nie mogła uciec. Ojciec Nadopiekuńczy
chwali dziewczynkę. To ona jest najmądrzejsza i najpiękniejsza. Ojciec jest z niej dumny i tę dumę okazuje. Właściwie
częściej publicznie pokazuje się z córką niż z żoną.
W dorastającej dziewczynce ojciec widzi swoją kobietę idealną (podobnie działa na rozwój syna nadopiekuńcza matka).
A jej się to podoba. Oto dorosły, wspaniały mężczyzna ceni
ją bardziej niż swoją żonę. Ojciec Nadopiekuńczy daje córce
wszystko oprócz trzeciego daru: samodzielności i wolności.
A JEŚLI KTÓREGOŚ Z DARÓW ZABRAKŁO?
Trzeba uświadomić sobie, co się od ojca dostało, a czego nie. Podstawą do przepracowania relacji ojciec-córka jest
przyjęcie od niego tego, co było wartościowe, i odrzucenie
tego, co w dorosłym życiu jest dysfunkcyjne. Każdy ojciec
wyposaża w „coś” swoją córkę. Nawet ojciec Nieobecny daje
swojej córce coś cennego. Zamiast latami w myślach powracać do tematu dziedzictwa po ojcu, trzeba powiedzieć mu
o tym. Bywa, że to niemożliwe - ojciec nie żyje albo nie
wiemy, gdzie przebywa. Wtedy warto napisać list do ojca,
w którym jest przestrzeń na wyrażenie żalu z powodu tego,
co zrobił, tego, czego nie dał. Ważne, by w liście opisać fakty – zachowania ojca z przeszłości, uczucia, które się z nimi
wiązały i ich wpływ na nasze życie teraz. Taki list można
wysłać. A można wrzucić w butelce do morza albo spalić.
Wspomnienia o ojcu będą wracać. Dlatego dobrze jest nad
nimi pracować. Można to zrobić z psychoterapeutą, można
też samemu, wykorzystując ćwiczenie, które zaproponowałam powyżej. Nawet jeśli ojciec nie żyje albo odszedł, przepadł – twoja relacja z nim trwa. Warto rozwijać ją tak, by
dawała ci więcej dobrego niż złego. To zawsze jest możliwe.
Małgorzata Remlein
Autorka tekstu jest psychologiem. Prowadzi psychoterapię
indywidualną oraz terapię par (również LGBT).
Specjalizuje się w pomocy psychologicznej osobom cierpiącym na
zaburzenia lękowe.
Gabinet Psychologiczny – tel. 660 140 488
lub www.malgorzataremlein.pl
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KSIĄŻĘ
SUMERYJSKI

ŁUSKI
ZIAREN

Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru brzmiało: Wypoczywaj latem.

MIASTO
NA
MAZURACH

OKRĄGŁY
BUDYNEK

NIE LEPIĄ
GARNKÓW

Krzyżówka
z Echem

IZOTOP
RADONU

DO SIEDZENIA

URZĄD
ŚLUBÓW

11

KANAŁ
DO
PRZESYŁANIA
WIADOMOŚCI

REWANŻ

HUMORKI

ZĘBY

1

5

PŁYNIE
PRZEZ
WERONĘ

PONOĆ

JEDNOSILNIKOWY
DWUPŁATOWIEC

ZIEMIA
MATKA

DOROŻKA

12
3

TRANS

9
SYN
EGIGWY

PISARZ
JAPOŃSKI
XIX WIEKU

GAIK

2

WIOSENNY
KWIAT

KUZYN
JELENIA

RZEKA
W BHUTANIE

16

7
KAMELIOWA
LUB
KARCIANA

6

13

8

ROSYJSKI
SAMOCHÓD

CYGAŃSKI
OBÓZ

WŁOSKIE
AUTO

4

CZESKIE
TAK

KONIK Z CYRKU

CZYŚCI
PLAMY

Żona do męża:
- Mam dla ciebie dobre
wieści.
- Jakie?!
- Nie na darmo opłaciłeś
autocasco.

- Gdzie jest nasz syn?
- U kolegi.
- Świetnie! To może się zabawimy?
- Dobry pomysł. Włączaj
komputer!

Biznesmen tłumaczy swojej
żonie najnowszy interes:
- Podpisujemy umowę na
trzy lata. On daje pieniądze, a
ja doświadczenie.
- A co będzie za trzy lata?
- On będzie miał doświadczenie, a ja pieniądze…
Krzyżówka nr 8

INDIANIN
Z
KARAIBÓW

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BALKONOWY
KWIAT
BARWNY
PTAK

10

15
BŁAWATEK

RZEKA
W
KAZACHSTANIE

14

10 11 12 13 14 15 16 17

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). Przestań się borchać i brynczeć na
szczunów i kumpli. Letni wspólny wygib będzie cołkiem fest. Ino
uważajcie, byle nie zrobić jakiej poruty i zdrowia nie przenorać.
BYK (21.04 - 21.05). Wew robocie przyjdzie ci teraz chapać
za dwóch abo i trzech kumpli, ale zaś potem z kabzą pełną bejmów będziesz se mógł lofrować po cołkiem świecie.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Bez tyn skwar i żar do łba ci
ino głupie, chociaż cołkiem przyjemne myśli przychodzą. Ale za
wiela się nie staluj i żodnych brewerii z melami nie wyczyniaj.
RAK (22.06 - 22.07). Wew wakacje skapnie ci fest propozycja nowej roboty. Bez żodnego stalowania się, ze szwungiem zabieraj się do chapania, a sukces i wuchta bejmów same skapną.
LEW (23.07 - 22.08). Daj se już luz z tym nygusowaniem,
wystawianiem kalafy na słonyszko abo glapieniem się wew telewizję. Weź się za porzundki abo polofruj trochę z kumplami.
PANNA (23.08 - 22.09). Czas na porzundki wew chałupie
i z famułą. Zbyry i insze klamoty najlepiej wyćpnąć na gemyle, a
cołką famułę, zwłaszcza gzubów i kejtra, poustawiać jak należy.

WAGA (23.09 - 22.10). Szykuje się fest wygib ze starą eką.
Będziecie się bachać i nygusować na słonyszku. Ino bacz, byś na
tych balangach za wiela zdrowia i bejmów nie przenorał.
SKORPION (23.10 - 22.11). Przestań się borchać na famułę, lepiej z nią dobrze żyć. Niechaj gzuby i kejter, zamiast szuszwolić po całych dniach, wezmą się za robotę i nie robią poruty.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Nie przejmuj się kolejnymi
zmianami wew robocie. Przestań udawać nyrola i zamiast cięgiem szporać, lajsnij se nowy dyrdon abo pojedź brechtać się w
ciepłych morzach.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Z brynczeniem wew robocie dej se już spokój. Jesteś szportowny szczun i masz sporo fifnych pomysłów. Jak pochapiesz, bejmy same skapną.
WODNIK (21.01 - 20.02). Nie przyzwyczajaj się do wakacyjnej laby i słodkiego nygusowania. Uważej tyż na korbole i zbytnio
się nie staluj ani z wiarą frechownie se nie poczynaj.
RYBY (21.02 - 20.03). Zez nygusowania, memłania i blubrania z wiarą niewiele dobrego wyniknie. Trza akuratnie, z fifem
brać się do roboty, a wnet uzorgujesz pełną kabzę.

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, Os. B. Chrobrego 117, pokój 81, www.echopiatkowa.pl,
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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Pełno ich w całym mieście

Klub Seniora Złoty
Liść na Osiedlu Władysława Łokietka od tego roku działa pod kierownictwem Małgorzaty
Pilch. Panie, bo w klubie są – jak dotychczas
– same panie, są bardzo
aktywne.
22 maja członkinie klubu zwiedzały Bramę Poznania. Uczestniczki z dużym
zainteresowaniem oglądały kolejne ekspozycje, wsłuchując się w narrację audioprzewodnika.
24 czerwca poszły na
Stary Rynek, na którym
odbywał się Jarmark Świętojański. Każda z pań we
własnym zakresie zakupi-

ła pamiątki – aromatyczne
przyprawy, rogale marcińskie itp. Ich uwagę przykuły także stoiska z antykami.
Będąc na Starym Rynku nie
mogło klubowiczek zabraknąć w Pałacu Działyńskich,
w którym odbywała się właśnie wystawa zdjęć seniorów pt. „Nie starzeje się
ten, kto nie ma na to czasu – edytujemy rzeczywistość Seniorów”. Wycieczkę zakończyły pyszną kawą i
herbatą w pięknym ogródku
restauracji Cocorico.
Poza rozmaitymi wyjściami, spacerami, pogadankami, seansami filmowymi, spotkaniami towarzyskimi oraz zajęciami z

gośćmi (w kwietniu odbyły się zajęcia z bioenergoterapeutą) w klubie organizowane były liczne zajęcia
plastyczne. W ostatnich tygodniach klubowiczki wykonywały, między innymi,
mandale techniką wydzierania, dekoracyjne obrazki

z wykorzystaniem motywów
z serwetek i kartki okolicznościowe.
Zajęcia w klubie odbywają się we wtorki i czwartki
w godzinach 16 – 19. Panie wraz z kierowniczką,
oczywiście, serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych seniorów do
dołączenia w ich aktywności. Atmosfera w Złotym Liściu jest pełna serdeczności
i przyjaźni, co można zobaczyć na zdjęciach. (mpi)
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Zakaz
tylko dla psów
Dziki pomału obejmują we władanie osiedla piątkowskie. Od mieszkańców otrzymaliśmy zdjęcie nocne wykonane na kampusie uniwersyteckim na Morasku. Natomiast w sobotnie popołudnie, 28 czerwca, nasz reporter
spotkał rodzinkę dzików na przechadzce pod blokiem nr
8 na Osiedlu Władysława Łokietka. W końcu… na trawniku widniał tylko napis zakazujący wyprowadzania psów,
a nie dzików. (maja)

ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY
oferta obowiązuje w lokalu i na wynos
bez dowozu

Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,
tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28
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INEA na os. SOBIESKIEGO
w technologii światłowodowej!
Zyskujesz, to co najlepsze!
telewizja cyfrowa z blisko 200 kanałami
wyjątkowe programy lokalne,
w tym
Internet nawet do 250 Mb/s
telefon stacjonarny z pakietami minut
- zachowujesz swój numer telefonu

Zamów wizytę przedstawiciela INEA:
tel. 780 220 915

ŚWIATŁOWÓD
NA SOBIESKIEGO
Na całym osiedlu Sobieskiego jest już możliwość montażu nowoczesnego
światłowodu od INEA wprost do mieszkania. Więcej informacji o rozwiązaniach oferowanych przez wielkopolskiego operatora przybliża po raz pierwszy na łamach Echa Piątkowa - Janusz Kosiński, Prezes INEA.

Panie Prezesie, co daje światłowód
w domu?
Światłowody są niezawodne, a także bezkonkurencyjne pod względem
szybkości i jakości przepływu informacji. To prawdziwy XXI wiek w naszych
domach, dlatego warto skorzystać
z tej szansy i pozwolić, aby światłowód
zagościł w naszym mieszkaniu. INEA
montuje je przy zawarciu umowy bez
żadnych dodatkowych kosztów.
INEA jeszcze jakiś czas temu kojarzyła się głównie z telewizją kablową. Co w tej usłudze macie do zaoferowania Klientom?
Wyrośliśmy z telewizji kablowej i obok
dostępu do Internetu to najpopularniejsza nasza usługa. Na przestrzeni
lat cały czas pracujemy nad jej rozwojem. Po telewizji analogowej, przyszedł czas na telewizję cyfrową, a później – telewizję cyfrową HD. Wielu z
naszych Abonentów już przekonało się
do cyfrowej jakości obrazu i dźwięku.

Badania pokazują, że coraz więcej
czasu spędzamy przed telewizorem.
Tak. Równocześnie robimy kilka rzeczy – oglądamy telewizję, sprawdzamy informacje na tablecie i w tym samym czasie wysyłamy smsy. Zamiast
wybierać, który program telewizyjny
chcemy oglądać, możemy oglądać jeden i nagrywać w tym samym czasie
drugi, dzięki wykorzystaniu dekodera
z nagrywarką.
Dlaczego tyle jest treści lokalnych
w telewizji oferowanej przez INEA?
Sprawy, które dzieją się za przysłowiową miedzą, to naszym zdaniem tematy cieszące się prawdziwym zainteresowaniem widzów, dlatego INEA
promuje lokalność. Z przyjemnością
pokazujemy WTK, czyli stację poświęconą głównie życiu Poznania, Lech TV
– pierwszy piłkarski kanał telewizyjny
w Polsce czy TV Wielkopolska – telewizję pozytywnych informacji z naszego regionu. Lokalność i światłowód
to są tematy, które wnosi INEA,
ale korzystają na nich wszyscy.
Słysząc o światłowodzie, często myślimy o szybkim Internecie.
Obecnie oferujemy naszym Abonentom w sieci światłowodowej prze-

pływność do 250 Mb/s, ale jutro lub
za rok może być ona dużo szybsza.
Szacuje się, że w nadchodzących latach będziemy potrzebować kilkanaście razy szybszego Internetu do
wykonywania tych samych czynności
w sieci, co obecnie. Nasi Abonenci światłowodowi nie będą musieli zmieniać technologii, kiedy już za
chwilę zaczną mieć większe potrzeby
wykorzystania Internetu niż mają dziś.
To dobra informacja dla tych z Państwa, którzy już teraz wybierają ofertę
światłowodową.
A telefon stacjonarny. Jest jeszcze
zainteresowanie tą usługą?
Tyle się słyszy o tym, że ludzie rezygnują z usługi telefonii stacjonarnej,
a w naszej ofercie cieszy się wciąż
dużym zainteresowaniem. Głównie
ze względu na darmowe pakiety minut, które pozwalają dzwonić na numery stacjonarne nie tylko w Polsce,
ale do najbardziej popularnych krajów
na świecie, gdzie mamy znajomych
czy kogoś z rodziny. Bez problemu
można zachować swój dotychczasowy numer telefonu, a wszelkimi formalnościami związanymi ze zmianą
operatora zajmuje się INEA.

Znajdź swój powód, żeby mieć światłowód:
Obecnie INEA oferuje za pośrednictwem sieci światłowodowej przepływność do 250 Mb/s, a w przyszłości
może zaoferować jeszcze więcej. O takim Internecie marzy każdy student i wynajmujący mieszkanie!
Światłowody wykazują całkowitą niewrażliwość na zakłócenia elektromagnetyczne, blokując możliwość umieszczenia
podsłuchu lub przechwycenia transmisji. Niemożliwe jest podłączenie się osób niepożądanych do sieci światłowodowej,
dzięki czemu Abonent zyskuje gwarancję bezpieczeństwa danych.
Sieci światłowodowe wykazują niewielką awaryjność.
Włókna światłowodowe charakteryzują się małą wagą i niewielkimi wymiarami, co ułatwia montaż infrastruktury
w mieszkaniu Abonenta.

NOWY SEZON
W LECH TV
Lech TV - czyli pierwszy piłkarski
kanał w naszym kraju - rośnie
w siłę i rozwija się na Wielkopolskę.
Więcej w nim będzie publicystyki
i codziennego życia piłkarzy, nie
tylko na murawie. Teraz kanał mogą
oglądać mieszkańcy na osiedlu
Sobieskiego, którzy skorzystają
z oferty telewizyjnej INEA.
Starcie Barcelony i Manchesteru
City w Lidze Mistrzów równie dobrze
można by przeprowadzić na klubowe
telewizje. Miliony fanów wyczekują
każdej informacji o swoich piłkarzach,
chcą być na bieżąco i identyﬁkować
się z drużyną oraz jej barwami.
W Polsce jest tak samo, tyle że swoją
telewizję ma na razie tylko Lech
Poznań. Program od października
ubiegłego roku oglądają abonenci
INEA, największej w Wielkopolsce,
alternatywnej
sieci
kablowej,
która właśnie zawitała na osiedle
Sobieskiego.

Co godzinę nowe informacje
- Nasi telewidzowie wracają do
nas kilka razy w ciągu w dnia
głównie ze względu na programy
informacyjne
mówi
Piotr
Chołdrych, który prowadzi stację
od samego początku. - Co godzinę
emitujemy „Lech Flesz”, czyli serwis
z najświeższymi informacjami z klubu.
Pozwalamy kibicom być bliżej drużyny,
ale też nie ograniczamy się tylko
do pierwszego zespołu - zaznacza.
W programie jest miejsce na juniorów,
rezerwy, a nawet oldbojów Lecha.
Fani Kolejorza mogą oglądać swoje
dawne gwiazdy toczące boje o Puchar
Polski. Dobrze ogląda się program

fot. Michał Nadolski, epoznan.pl

„Pod lupą”, którego bohaterowie są
prześwietlani w trakcie treningu.
„Grałem w Kolejorzu” to seria często
wzruszających
historii
dawnych
gwiazd Lecha. W Lech TV można
zobaczyć także konferencje prasowe
Lecha Poznań na żywo i relacje
z występów naszej reprezentacji,
w których biorą udział lechici. Zdarzają
się też niespodzianki. Tajemnicą
Poliszynela jest to, że Barry Douglas
komentował na wizji mecz, a młody
napastnik Lecha - Dawid Kownacki –
sprawdził się jako operator kamery.
Wśród reportaży, wywiadów i meczów
są też najświeższe wiadomości
z piłkarskiego serca Wielkopolski:
INEA Stadionu.

Nie tylko w Poznaniu
Coraz częściej reporterzy klubowego
kanału Kolejorza pojawiają się w całej
Wielkopolsce. Okazji, aby odwiedzić
miasta kibiców Lecha - nie brakuje.
Mecze
towarzyskie,
pokazowe
treningi czy spotkania Lecha II
promują
niebiesko-białe
barwy
w całym regionie. Przede wszystkim
jednak Lech TV sprawia, że do domów
mieszkańców Wielkopolski piłkarze
Lecha traﬁają codzienne.
Lokalne akcenty to często także
dzieło samych piłkarzy. - Pozdrawiam

wszystkich fanów Lecha z Konina
- mówił na antenie Lech TV
uśmiechnięty
piłkarz
Kolejorza
Marcin
Kamiński,
pochodzący
właśnie z tego miasta. W cieszących
się dużą popularnością pomeczowych
kulisach coraz częściej pojawiają
się ﬂagi fanów z miast regionu.
Wraz z rozwojem Lech TV więź łącząca
Kolejorza z setkami tysięcy kibiców
jest coraz silniejsza. Teraz Kolejorz
jest bliżej niż kiedykolwiek. Warto
to wykorzystać.

Nowy sezon… start
Od nowego sezonu na wizji Lech TV
pojawi się jeszcze więcej publicystyki.
Przed i po każdym meczu Kolejorza
będzie można obejrzeć studio,
a w nim posłuchać fachowych
komentarzy dzisiejszych i byłych
piłkarzy oraz znanych dziennikarzy
sportowych. Jak obiecuje Piotr
Chołdrych, w tym sezonie zobaczymy
w Lech TV dużo więcej materiałów
pokazujących nie tylko piłkarską
stronę Lecha Poznań. W końcu
nie samą piłką człowiek żyje.

Dzięki najnowszej
technologii zyskujesz
dostęp do wyjątkowej oferty:
telewizja cyfrowa z blisko 200 kanałami
VOD z 1000 darmowych materiałów
dekoder z nagrywarką
aplikacja do nagrywania i oglądania programów TV
na urządzeniach mobilnych i komputerze
dostęp do programu LECH TV

Więcej informacji pod nr tel. 780 220 915
oraz w punkcie Inotel w Tesco (ul.Opieńskiego 1),
Poniedziałek - Sobota 9:00- 20:00
W Poznaniu mamy 10 Biur Obsługi.

INEA - DUMNY SPONSOR KOLEJORZA

