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Na parafialnym festynie nie
zabrakło cukrowej waty
W niedzielę, 14 września, odbył się Parafialny Festyn Osiedlowy na Batorego. Co roku, w związku z półkoloniami organizowanymi na probostwie, dzięki gościnności księdza
proboszcza Jana Lesińskiego, na koniec lata
spotykają się organizatorzy półkolonii, uczestnicy i ich rodzice.
Na zakończenie lata jedzą wspólnie ciasto,
wykazują się w sportowych konkurencjach (od
łatwych wyścigów po trudne zadania na linach
i z wiatrówką) i skaczą na dmuchanych zamkach.
Zaproszone są, oczywiście, wszystkie dzieci z parafii. Ale nie tylko, dla nikogo nie zabraknie waty
cukrowej, balonowych zabawek czy farb do malowania twarzy. Każdy też może spodziewać się nagrody za swoje wysiłki sportowe. Dziękując księdzu proboszczowi za ogromną życzliwość, zapraszamy na festyn za rok.
Małgorzata Chełkowska

Ping pong na Batorego
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż dla chętnych osób prowadzone są zajęcia z tenisa stołowego w poniedziałki i środy
w godz. 15.30-19.30 w Gimnazjum nr 12 na Osiedlu Stefana Batorego.
Wszystkich chcących pograć w ping ponga bardzo
serdecznie zapraszamy. Za okazaniem dowodu tożsamości można wypożyczyć u instruktora prowadzącego zajęcia sprzęt sportowy. Zajęcia są bezpłatne i odbywają się tylko w czasie roku szkolnego.

www.psm.poznan.pl
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Od świata operetki do tańców pod gwiazdami

aż ze Śląska z baletem. Duo
Karo to małżeństwo, które
znakomicie rozruszało salę.
W pierwszej części duet za-

znać, że mocno wrósł
w osiedlowy krajobraz.
Przy grillu, piwie, występie kapeli bawiono się w
Mc Tośku, a w sali sportowego klubu zapaśniczego „Sobieski” oglądano występy artystyczne.
Zaczęli artyści Teatru
Muzycznego w Poznaniu
programem zatytułowanym
Świat operetki. Na scenie
zastąpił ich zespół taneczny „Młodzi duchem” z Klubu Seniora „Hetman”. W zespole występują głównie panie, ale od niedawna skład
grupy zasiliło dwóch panów.
Cala ekipa bardzo spodobała się mieszkańcom, musieli nawet bisować.
Z każdą godziną coraz
więcej mieszkańców przybywało do klubu „Sobieski”.
Najwięcej, bo około trzystu
osób, było podczas występu
Duo Karo, który przyjechał

prezentował śląskie piosenki, w drugiej części wykonywał muzykę rozrywkową,
grecką, cygańską, a przede
wszystkim taką, przy której publiczność wychodziła
tłumnie na parkiet tańczyć
i robić sobie zdjęcia z piosenkarzami.
W Mc Tośku natomiast
do tańca przygrywał zespół

ło ciepło, nawet wieczorem,
dlatego wyniesiono na zewnątrz stoliki i tam rozmawiano oraz tańczono.
O pikniku powiadomiono urząd miasta, straż po-

żarną i policję. Choć bawiono się wesoło, to było
spokojnie i bez incydentów.
Wielu przybyłych wyrażało
się z uznaniem o atmosferze i organizatorach oraz
obiecywało powrócić w przyszłym roku.
Organizatorami byli Rada i Administracja Osiedla

Jana III Sobieskiego, Rada Osiedla Jana III Sobieskiego Jednostka Pomocnicza Miasta Poznania, Bistro
Mc Tosiek oraz KS „Sobieski”. (maja)

Fot. – Grażynka

Piknik na Osiedlu Jana III Sobieskiego odbywał się w tym roku po
raz piąty i trzeba przy-

„Ty i ja”. Wykonywał muzykę taneczną, biesiadną I
przeboje. Początkowo tańczyły głównie dzieci, ale później już wszyscy bez względu na wiek. Impreza, zgodnie z zapowiedzią, trwała do
ostatniego klienta, zakończyła się po północy. Pogoda w tym roku dopisała, by-

3

ECHO 10/231 (XVII)

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
∙ pościele,
∙ ręczniczki

 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

Gimnastyka
dla Kobiet
Zapraszam wszystkie Panie:
- po porodzie
- z dolegliwościami
kręgosłupa itp.
- chcące zmienić tryb życia
i poczuć się lepiej ciałem,
jak i duchem!
Centrum Kultury Dąbrówka
- os. Chrobrego
Wtorek, godzina 18

Kontakt: 660 088 635

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

codziennie od godz. 8.00

Wystawiam recepty ulgowe

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.

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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Z notatnika miejskiego strażnika
 9 sierpnia strażnicy przekazali do Komisariatu Policji Poznań Północ informację o zaczepianiu przechodniów przez pijanych
mężczyzn przy budynku
nr 36 na Osiedlu Bolesława Śmiałego. Następnego
dnia podobne zdarzenie
miało miejsce na Osiedlu
Władysława Jagiełły 5. I w
tym przypadku zgłoszono
to policji.
 27 sierpnia policji przekazano informację na temat osób, które niszczą
i podpalają altanki oraz
zakłócają spokój i porządek publiczny na terenie
dawnych ogródków działkowych pomiędzy ul. Lechicką, Umultowską i Tymienieckiego.
 W sierpniu funkcjonariusze piątkowskiej Straży
Miejskiej Poznania nałożyli 88 blokad na koła nieprawidłowo zaparkowanych
samochodów. 39 kierowców pouczyli, a 47 ukarali mandatami. W jednym
przypadku ktoś ukradł blokadę, a w jednym wisiała
na kole pojazdu.
 W sierpniu strażnicy przekazywali służbom miejskim zgłoszenia o nieprawidłowościach. Zarząd
Dróg Miejskich informowano o konieczności uporządkowania zaśmieconego chodnika przy ul. Szeligowskiego oraz zalegających śmieci na ul. Szymanowskiego w pobliżu budynku nr 3 na Sobieskiego, o awariach sygnalizacji świetlnej (braku czerwonego światła) na skrzyżowaniu ulic Sarmackiej i
Umultowskiej oraz na ul.
Wiechowicza na wysokości budynku 1 na Osiedlu
Bolesława Śmiałego. Do
Zarządu Transportu Miejskiego zgłoszono informację o wybitych szybach w
wiacie przystankowej przy
ul. Wojciechowskiego.
 Jak każdego miesiąca,
strażnicy skontrolowali czterokrotnie targowiska. W jednym przypadku
mandatem ukarali osobę
prowadzącą działalność w
miejscu objętym zakazem.
 W dwóch skontrolowanych taksówkach wszystko było w najlepszym porządku.
 Municypalni 20 razy interweniowali w miejscach,













gdzie pomimo zakazu, spożywano alkohol. W wyniku tych interwencji pouczyli pięć osób.
Jedenastokrotnie funkcjonariusze piątkowskiego referatu lustrowali miejsca
znane z bytowania bądź
grupowania się bezdomnych. Z 17 osobami przeprowadzili rozmowy na temat możliwości otrzymania wsparcia socjalnego.
Żadna z tych osób nie wyraziła chęci skorzystania z
pomocy.
Czterokrotnie strażnicy
podjęli działania przeciwko żebractwu. Trzykrotnie
na skrzyżowaniu ulic Lechickiej i Umultowskiej, a
raz na Osiedlu Bolesława
Chrobrego pomiędzy budynkami 17 i 18.
W sierpniu strażnicy z
Piątkowa na terenie swojego działania ujawnili 12
nielegalnych wysypisk odpadów. W sześciu przypadkach własnym staraniem
doprowadzili do likwidacji
wysypiska, w sześciu do
rekultywacji terenu. Tylko w jednym przypadku
wystąpili do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania o zlecenie usunięcia
wysypiska.
W sierpniu skontrolowali dwa punkty skupu złomu, żadnych uwag do nich
nie mieli. Sprawdzili także sześć prywatnych posesji, czy w piecach grzewczych nie są spalane odpady. Nieprawidłowości nie
stwierdzili.
Przed rozpoczęciem roku
szkolnego strażnicy dokonali lustracji obiektów
szkolnych: ogrodzeń, bram
wejściowych, stanu technicznego i wyposażenia
placów, boisk oraz sprawności szkolnych systemów
monitoringu wizyjnego.
Skontrolowali również
drogi i trasy dojścia do
szkoły, oznakowanie drogowe, przystanki komunikacji publicznej, oświetlenie, stan techniczny urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z dyrektorami szkół odbyli spotkania dla określenia form i
zasad współpracy w ciągu
roku szkolnego.
W Zespole Szkół nr 112
przy ul. Obornickiej jej
dyrektorowi zgłosili zanie-









czyszczenie terenu zielonego, a do ZDM informację o mało widocznym znaku poziomym „przejście
dla pieszych”. ZDM poinformowali o wytartym takim samym znaku poziomym na ul. Stróżyńskiego
przy Piątkowskiej Szkole
Społecznej.
11 sierpnia patrol udał
się na ul. Szymanowskiego, gdzie przebywał bezdomny znajdujący się pod
wpływem alkoholu. Wezwano więc pogotowie ratunkowe, którego lekarz
wydał dyspozycję przewiezienia mężczyzny do Centrum Redukcji Szkód i
Wczesnej Interwencji Terapeutycznej.
10 sierpnia strażnicy udali
się na Os. Bolesława Chrobrego 7, skąd rannego gołębia przewieźli do fundacji „Ptasi Azyl” w Nowym
ZOO. 17 sierpnia do „Ptasiego Azylu” przewieźli jaskółcze pisklęta, które wypadły z gniazda na Os. Stefana Batorego 3, oraz rannego gołębia znalezionego
na ul. Rataja.
Do kilku właścicieli nieruchomości piątkowska
Straż Miejska Poznania
wysłała pisma dotyczące
uporządkowania śmieci,
skoszenia wysokiej trawy
i dziko rosnących krzewów
i chwastów.
18 sierpnia strażnicy doprowadzili, poprzez administrację, do uprzątnięcia
zalegających śmieci na
skrzyżowaniu ulic Umul-

towskiej i Widłakowej,
a 19 sierpnia, poprzez
Pogotowie Czystości, do
sprzątnięcia zalegających
mebli z ul. Meteorytowej.
Poprawiło to estetykę tych
miejsc.
 28 sierpnia Straż Miejska
doprowadziła, przez kierownika sklepu przy ul.
Opieńskiego 1, do usunięcia z elewacji budynku obraźliwego napisu.
 Piątkowscy strażnicy odnotowali kilka interwencji dotyczących psów. 18
sierpnia pouczyli osobę,
która nie sprzątała odchodów po swoim pupilu. 23.
udali się na ul. Grochmalickiego, gdzie miał ujadać
pies. Podczas wizyty pies
nie szczekał, jednak miejsce to będzie pod nadzorem funkcjonariuszy. 13
sierpnia strażnicy udali
się na Osiedle Bolesława
Chrobrego 34, gdzie osoba
zgłaszająca znalazła bezpańskiego psa. Nie posiadał niestety czipa identyfikacyjnego, został wiec zabrany przez pracowników
Schroniska dla Zwierząt.
29 sierpnia znaleziono
bezpańskiego psa na ul.
Stróżyńskiego, nie posiadał czipa, więc odwieziono
go również do schroniska.
31 sierpnia przy „Biedronce” na Sobieskiego wałęsał się pies, na szczęście z
czipem. Strażnicy ustalili
więc adres właściciela i oddali mu psa, wcześniej pouczywszy o konieczności
pilnowania pupila. (rafa)

Zbierają liście
Na osiedlowych alejkach widać już jesień. Po czym? Po
spadających z drzew liściach. Z każdym dniem będzie ich
coraz więcej… Pomiędzy budynkami pojawili się więc pracownicy administracji usuwający suche liście. (maja)
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Nasze Osiedla zasługują na więcej!

Artykuł sponsorowany

Wywiad z Pawłem Adamowem kandydatem na Radnego Miasta Poznania.

Dlaczego zdecydował się
Pan kandydować na Radnego
Miasta Poznania.?
Od kilku lat pełnię funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady
Osiedla Piątkowo. Przez ten
okres udało się wiele rzeczy na
naszych osiedlach zrealizować,
przede wszystkim poprawić
infrastrukturę, zadbać o większe bezpieczeństwo, poprawić
estetykę przestrzeni publicznej oraz zwiększyć ofertę kul-

turalną dla mieszkańców. Nie
jest to odpowiednie miejsce,
aby szczegółowo przytaczać
wszystkie inicjatywy, dlatego
też odsyłam na moją stronę
internetową (www.paweladamow.pl) na której zamieściłem
szczegółową informację z mojej działalności.
W moim przekonaniu to
dużo, ale chciałoby się zrobić
jeszcze więcej. Uważam, że
powinniśmy mówić bardziej
donośnym głosem o sprawach
Piątkowa w Radzie Miasta
Poznania. Potrzebni są tam
bezpartyjni społecznicy z Piątkowa, ponieważ nasze osiedla
zasługują na więcej!
Czy polityka przeszkadza w
rozwoju Piątkowa?
Uważam że tak. Myślę że
mamy za słabych przedstawicieli w Radzie Miasta Poznania.
Prawie wszyscy nasi przedstawiciele są z par i politycznych
i nie są zbyt mocno związani
z Piątkowem. Niektórzy nie
mają z naszymi osiedlami nic
wspólnego. Wybrani zostali z
listy partyjnej i przez cztery lata
nie pracowali na rzecz naszej

Będzie się działo w październiku
w KORONIE
Poniedziałek (6, 13, 20, 27)
Godz. 10.00 – 11.00 – gimnastyka rozciągająca
Godz. 11.00 – 12.00 - biblioteka
Godz. 12.00 – 12.50 – język angielski, grupa I (zaawansowana)
Wtorek (7, 14, 21, 28)
Godz. 14.00 – 17.00 – gry planszowe (duża sala)
Godz. 18.00 – 19.30 – fitness latino
Środa (1, 8, 15, 22, 29)
Godz. 15.00 – 20.00 – kółko brydżowe (kawiarenka)
Godz. 15.30 – 16.15 – język angielski, grupa III (podstawowa)
Godz. 17.00 – 20.00 – zabawy taneczne
Czwartek (2, 9, 16, 23, 30)
Godz. 16.30 – 18.30 – zespół wokalny
Godz. 16.30 – 18.30 – kółko plastyczne
Piątek (3, 10, 17, 24, 31)
Godz. 10.00 – 11.00 – gimnastyka rozciągająca
Godz. 11.00 – 13.00 – kółko”Koralik”
Godz. 11.15 – 12.05 – język angielski , grupa II
Godz. 12.00 – 14.00 – kółko „Szydełko”
Godz. 12.00 – 13.00 – biblioteka
W związku z ogromnym zainteresowaniem językiem
angielskim powstaje trzecia grupa o profilu podstawowym,
zajęcia prowadzone są przez instruktora klubu, Ludmiłę Kłos.
Zajęcia dodatkowe
3.10, godz. 08.00 – grzybobranie
14.10, godz. 16.30 – trener Smovey zaprasza na 60 minut
dobrej zabawy. Śmiej się i kołysz razem z Nami
18.10, godz. 18.00 - 24.00 – zabawa „Przywitanie jesieni, pożegnanie lata”
21.10, godz. 16.30 – spotkanie z Michałem Boruczkowskim
– kandydatem do Rady Miasta Poznania, prezentacja
kandydata, dyskusja „Potrzeby Seniorów”.

dzielnicy oraz nie wspierali nas
w inicjatywach. Bowiem podejmując różne decyzje kierują się
głównie interesem partyjnym,
a nie dobrem społeczności lokalnych.
Jakie według Pana są najważniejsze problemy mieszkańców Piątkowa?
Kluczowa jest infrastruktura
czyli poprawa układu komunikacyjnego na Piątkowie, budowa i renowacja chodników i
przede wszystkim zwiększenie
liczby parkingów na niektórych
osiedlach.
Kolejna bardzo ważna kwes a to zwiększenie bezpieczeństwa oraz czystości na Piątkowie. Są to tematy, którymi należy się jak najszybciej zająć na
większą skalę. Należy cały czas
podejmować starania o zwiększenie miejsc w żłobkach dla
naszych mieszkańców.
Bardzo ważne są inicjatywy
lokalne angażujące mieszkańców, a w szczególności ludzi
młodych oraz seniorów. Chciałbym, aby na Piątkowie powstało Centrum Rozwoju Piątkowa,
które organizowałoby zajęcia

dla seniorów i młodych ludzi i
ułatwiało również znalezienie
lub zmianę pracy.
Kluczowa jest również
współpraca Miasta z Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową. Pozwoli to na wspólną budowę i utrzymanie infrastruktury oraz na zmniejszenie opłat
czynszowych dla mieszkańców.
W kolejnych latach należy zająć
się tematem rewitalizacji naszych osiedli. Będą na to środki
z Unii Europejskiej.
Co chciałby Pan jeszcze powiedzieć mieszkańcom Piątkowa?
Sąsiedzi!
Potrzebujemy
naszych miejscowych bezpartyjnych ludzi w Radzie Miasta
Poznania. Tylko w ten sposób
zadbamy o nasze wspólne interesy. Kandyduję z Piątkowa
z listy KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska z nr
2. Gorąco proszę o poparcie w
nadchodzących wyborach samorządowych, które odbędą
się 16 listopada.
Paweł Adamów
Wiceprzewodniczący Rady
Osiedla Piątkowo

„Szczęśliwy
Pies”
Sklep
zoologiczno-akwarystyczny

Psi salonik
Szewstwo
Zegarmistrzostwo
Os. Jana III Sobieskiego 33A

Z tą reklamą

rabat

10%
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Kajaki, mydło i wspinaczki,
czyli lato w parafii

), wycieczki do Starego
i Nowego ZOO, wspinaczka w parku linowym, obowiązkowe kino, tworzenie
wybuchających wulkanów,
zdobywanie punktów podczas osiedlowych zwiadów
a także mnóstwo gier i zabaw wymyślanych przed kadrę półkolonii, by nikt się
nie nudził.
Podczas turnusu „Ciekawi Ludzie” odwiedzili nas
kowal i słowiański wojownik. Mogliśmy zatem nie tylko samodzielnie wykuć coś
z żelaza pod czujnym okiem
specjalisty, ale też walkom
na miecze nie było końca.
Zmęczeni, za to szczęśliwi,
dotrwaliśmy do końca wa-

Angielski z native speakerem

Ósmy już sezon półkolonii odbył się w tym
roku w sali parafialnej na Osiedlu Stefana
Batorego. Ugościliśmy
ponad 250 dzieci z Piątkowa, ale pojawiali się

goście i z innych dzielnic.
Dzieci mogły brać udział
w siedmiu tygodniach zabawy podzielnej na 3 bloki tematyczne – były turnusy „wakacyjny”, „ciekawi

Nauka robienia waty cukrowej

ludzie” i „dziecięce wulkany”, podczas których czekały niezliczone atrakcje
– wyjazdy nad jezioro, pływanie kajakiem, nauka robienia mydła, gofrów i waty cukrowej (połączona z
degustacją tych ostatnich

kacji, pod czujnym okiem
i opieką księdza proboszcza.
Teraz zastanawiamy się już,
jakie atrakcje zaserwować
zimą dla głodnych przygód
młodych odkrywców.
Małgorzata Chełkowska – Dorna
kierownik półkolonii

Park linowy Pyrland

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

Kajaki w Kiekrzu

30 IX 2014 o godz. 1800 (wtorek) „Kołysze się w tobie
huśtawka” – prezentacja tomiku poetyckiego Edyty Kulczak
i twórczości plastycznej Andrzeja Hamery. Omówienie Jerzy
Grupiński.
7 X 2014 o godz. 1800 (wtorek) Tomasz W. Rzepa –
„Jaśminowe noce”, recenzja o. Kazimierz Kozłowski. Spotkanie
z laureatem Nagrody Literackiej im. Klemensa Janickiego –
Tadeuszem Zawadowskim ze Zduńskiej Woli, autorem książki
– „Kiedyś”. Omówienie Piotr Bagiński.
21 X 2014 o godz. 1800 (wtorek) „Po wyszczerbionym
obwodzie świata” – Brygida Mielcarek prezentuje nowy zbiór
wierszy. Omawia Marek Słomiak. Klubowy debiut Lidii
Karbowskiej, laureatki młodzieżowych konkursów poetyckich.
Spotkania w sali nr 40 Zarządu PSM lub w „Bistro”,
Os. Bolesława Chrobrego 117. Prowadzi Jerzy Grupiński
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Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Piątkowska Liga Piłki Nożnej
Tabela po meczach rozegranych 14. 9. 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
15
15
15
15
15
15
14
15

41 104
39 100
39 96
28 75
26 73
22 50
21 51
18 84

31
29
25
44
52
40
51
79

9
10
11
12
13
14
15
16

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

15
15
15
15
15
14
15
15

17
16
15
15
13
10
13
-5

53
57
40
50
50
39
48
11

48
5
62
-5
1wo
58 -18
71 -21 1wo
76 -26 1wo
60 -21
74 -26 5wo
181 -170 5wo/1p

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

GRUPA
TRACK ATTACK FC
FUTURE
TG SOKÓŁ POZNAŃ
BALBINA
TĘGIE PYTONY
GREEN SQUAD
BRYGADA NDW POZNAŃ
WUCHTA WIARY
GT PROJEKT
MOBIL POZNAŃ
FLORIAN SUCHY LAS
LEWOPRAWO
BAYERN POZNAŃ
UKS BATORY
FC 11 NOXAN TEAM
AC MAMYKACE

OPEN - II
15 41
14 35
15 30
14 30
15 28
15 25
15 22
15 21
15 21
15 19
15 14
15 13
15 12
15 12
15
7
15 -7

59
84
75
46
53
54
43
36
33
51
38
37
29
41
23
11

13
17
32
31
36
32
35
25
37
61
84
64
60
58
56
72

46
67
43
15
17
22
8
11
-4
-10
-46
-27
-31
-17
-33
-61

18
30
34
43
33
30
34
32
32
50
44
32
58
73
62
62
79

81
79
64
50
50
31
53
36
22
17
8
17
-4
-14
-8
-10
-17

73
97
50
62
78
87
84
110

-41
-43
-22
-23
-43 2wo
-50 2wo
-54 2wo/1p
-90 12wo
/1p
-89 12wo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

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

25

-5

GRUPA C
BATORY IV
14 36
NEVER BACK DOWN
14 26
AIFAM TEAM
14 23
TECHNICZNI FANTAŚCI
15 21
EVERYBODY WINOGRADY 15 21
KSC PIĄTKOWO
14 17
GRAMY Z FARTEM
15 17
UKS BATORY II
15 -7
FC STRZESZYN
8
1

64
56
59
57
53
62
40
14
14

24
26
27
55
58
34
52
107
36

40
30
32 1wo/1p
2
2wo
-5
1wo
28
2wo
-12 4wo
-93 7wo
-22 3wo

Poznań, dnia 3. 9. 2014 r
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Poznań Stare Miasto w Poznaniu,
Adam Grzelaczyk
Kancelaria Komornicza,
ul. 27 Grudnia 7/14, 61-737 Poznań
Sygn. akt KM 1600/14

GRUPA OPEN
TRACK ATTACK FC
18 50 99
CZERWONE DIABŁY
18 47 109
AC MATERACE
16 42 98
FC NOWA WIEŚ
17 37 93
TG SOKÓŁ POZNAŃ
17 36 83
BALBINA
17 36 61
FUTURE
17 33 87
GREEN SQUAD
17 32 68
BRYGADA NDW POZNAŃ
17 31 54
POZNANIACY
17 30 67
TĘGIE PYTONY
17 28 52
WUCHTA WIARY
17 27 49
PÓŁNOC - POŁUDNIE
17 25 54
FC ALBATROS
17 24 59
18 22 54
MŁODE WILKI
MOBIL POZNAŃ
16 21 52
NON OMNIS MORIAR
16 17 62
POZNAŃ
EVERYBODY WINOGRADY 17 16 32
FLORIAN SUCHY LAS
16 16 54
GT PROJEKT
16 15 28
PI - KO TEAM
17 14 39
FC LADS
16 12 35
BLUE DEVILS
16 11 37
LEWOPRAWO
17
5 30
TORPEDA MORASKO
25 -3 20

26 BAYERN POZNAŃ

73
71
71
31
1p
21
10 1wo/1p
0
1p
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

28

117

1wo

1wo
4wo
5 wo
8wo

OBWIESZCZENIE
O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań
Stare Miasto w Poznaniu mający kancelarię w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 7/14 na podstawie art. 867 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-092014 roku o godz. 9.45 odbędzie się pod adresem
Poznań, os. Bolesława Chrobrego 16/44 pierwsza
licytacja ruchomości.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
L.p.

1wo
2wo

1.

1wo/2p

2.
1wo/1p
1wo
1wo/1p
1wo/1p

GRUPA B
MŁODZI PIĄTKOWO
15 45 111
7
104
BYLE NIE DO ZERA
14 39 131 12 119
ATRAKCYJNY KAZIMIERZ
15 36 73
26
47
UKS 12 BATORY II
15 22 46
43
3
2wo
AC PAJACE
15 21 40
64 -24 1wo
UKS 12 BATORY III
15 14 38
84 -46
ATOMOWA HIROSZIMA
14 12 24
75 -51
FC STRZESZYN
15 11 35
70 -35 2wo
UKS 12 BATORY V
15 11 32
79 -47
TG SOKÓŁ POZNAŃ 13
7 26
80 -54 1wo
WINIARY
UKS 12 BATORY VI
21 11 82 103 -21 8wo
OKS OZ
11 12 47
42
5
3wo
MŁODE ORLIKI
- zespół wycofany z rozgrywek
69 ROZBÓJNIKÓW
- zespół wycofany z rozgrywek

3.

Opis licytowanej
ruchomości

Ilość

Lustro w me1
talowej ramie
o
wymiarach
150x197 cm
1
Telewizor marki Philips model
50PFP 50”
plazma, uszkodzony wyświetlacz
Zestaw wypo- 1 zeczynkowy: sofa staw
3-osobowa, sofa 2-osobowa +
fotel, obicie materiałowe

Wartość szacunkowa
w zł
jednostkowa łączna
700,00

700,00

1.500,00 1500,00

800,00

800,00

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w
obwieszczeniu.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu zamieszkania dłużnika.
Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny. Zastrzega
się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
KOMORNIK
Adam Grzelaczyk
ASESOR KOMORNICZY
Jakub Siegień
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KALENDARIUM PSM
1 października - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna
Rady Nadzorczej
2 października - Komisja Członkowsko-Samorządowa
Rady Nadzorczej
14 października - Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej
30 października posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej

Osiedle ukwiecone i porządkowane

Chodniki poprawiają bezpieczeństwo pieszych

Kto nie był w tym roku na Osiedlu Jana III
Sobieskiego, ten nie pozna placu miedzy budynkami 24, 25, 26 i 27. W
ostatnich miesiącach został całkowicie odmieniony. Zniszczone asfaltowe boisko z dziurami
zostało rozebrane. W jego miejsce powstały boisko do siatkówki i dwa
do streetballa.
Nowe boiska zostały wyposażone w kosze i otrzymały sztuczną trawę. Gdy
ukaże się Echo, będą już
zapewne ogrodzone, postawiony zostanie 4-metrowy
płot z siatki. Ustawiono już

ławeczki, a wiosną pojawią
się ładne kosze na śmieci.
- Boisko – mówi Eugeniusz Jędrzejczak, kierownik administracji osiedla –
będzie zamykane na noc, podobnie jak inne boiska na
osiedlu oraz linowa zjeżdżalnia dla dzieci. Z boiskami
z obu stron sąsiadują dwa
ogrodzone place zabaw dla
dzieci. Co roku są one doposażane w nowe urządzenia. Obecnie trwa rekultywacja całego terenu pomiędzy wspomnianymi blokami. Zlikwidowano część
betonowych chodników, te
z czerwonego pozbruku są
wygodniejsze do chodzenia,

W październiku rekultywacja terenów zielonych wokół boisk i placów
zabaw się zakończy

Nowe boiska zachęcają do gry

bo bez zbędnych łuków, a
przede wszystkim bez wybojów. Od strony budynku
nr 26 przy nowym chodniku
pojawią się ławeczki do siedzenia. Okolicznym mieszkańcom zmiany też się podobają.
To niejedyne inwestycje
drogowe na osiedlu. Wzdłuż
budynku 25 D-G w kierunku pętli szybkiego tramwaju
wybudowano chodnik dla pieszych wzdłuż pieszojezdni, co

zdecydowanie poprawiło bezpieczeństwo przechodniów,
a zwłaszcza dzieci i uczniów
znajdującej się naprzeciwko
szkoły pijarów. Wymieniono
też asfalt na nowy w pobliżu
bloków 36, 38, 43 i 44.
- Pieszojezdnie – mówi
kierownik Jedrzejczak – likwidowane są głównie tam,
gdzie jest duży ruch samochodowy, na drogach wlotowych do osiedla. Przy nieDokończenie na stronie 15

Chodnik przy pieszojezdni wzdłuż budynku 25 D-G
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Na Chrobrego rozwiążą problem bezdomnych?

Jolanta Nowak, zastępca kierownika administracji, pokazuje nowe
chodniki z kostki brukowej

W lipcu zakończono docieplanie budynku 27 na
Osiedlu Bolesława Chrobrego. To pierwszy blok,
który nie ma podjazdu dla
niepełnosprawnych. Zastosowano tutaj jednak inne
rozwiązanie. W pomieszczeniu przy komorze zsypowej, w której jednak nigdy zsyp nie funkcjonował,
bo mieszkańcy nie chcieli, zainstalowano platformę
dźwigową. Mieszczą się w
niej swobodnie wózki inwalidzkie i dziecięce. Trochę
trudniej mają właściciele
rowerów, bo muszą je podnosić na jedno koło, by zamknąć drzwi podnośnika.
Jednak na większą platformę miejsca nie było.
Jeszcze w tym roku
prawdopodobnie rozpocznie się docieplanie budynku 41, w administracji czekają na ostateczną ekspertyzę Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska. W

przyszłym roku docieplony zostanie wysoki budynek 26. Jego elewacja będzie podobna do zastosowanej w bloku 27, różnić
się będzie kolorem balkonów. I tutaj zainstalowana
zostanie platforma dla niepełnosprawnych. W podobnej technologii wykonane
zostaną docieplenie i platforma podnośnikowa w budynku 25. Jedynie szesnastki położone przy ul. Wojciechowskiego otrzymały podjazdy, ale tam było na nie
więcej miejsca.
Mieszkańców budynków
szesnastokondygnacyjnych,
gdzie oprócz głównego wejścia są po dwie klatki schodowe awaryjne, już wkrótce czekać będzie rewolucja.
– W budynkach tych – mówi Jerzy Czapczyk, kierownik administracji osiedla –
od lat zmagamy się z problemem osób bezdomnych,
którzy koczują na klatkach

Ekipa drogowców chce zakończyć prace w październiku

awaryjnych. Patrole strażników miejskich i policjantów
odstraszają „dzikich lokatorów” na krótko. Bezdomni opuszczają budynki na
czas odwiedzin umundurowanych, a potem wracają z
powrotem. Postanowiliśmy
więc wynająć firmę ochroniarską, która w godzinach
nocnych pilnować będzie porządku na tych klatkach
schodowych i wypraszać bezdomnych. Chcemy, by sprawdzali budynki od listopada do
marca. Liczymy, że problem
uda się rozwiązać. Bezdomni
też nie pozostaną bez dachu
nad głową, mogą bowiem
udać się do noclegowni, które finansuje miasto.

Nowa pieszojezdnia przy budynku 47

niu budynku nr 1, to samo
czeka północną ścianę bloku nr 7.
W budynkach na części osiedla wymieniane jest
oświetlenie klatek schodowych na lampy ledowe z
czujnikami ruchu. Lampy
samoczynnie zapalają się,
gdy ktoś przechodzi korytarzem, a potem same gasną.

Na osiedli jest dużo terenów rekreacyjnych

W tym roku na osiedlu zmodernizowano sporo
dróg. Wzdłuż budynku 47
powstała nowa pieszojezdnia z pozbruku. Kostkę brukową położono też wzdłuż
budynku 13, a obecnie robiona jest przy bloku 13 A,
prace zostaną zakończone
zostaną w październiku.
Mieszkańcy wysokiego
budynku nr 15 cieszą się
z wyremontowanych loggi.
Otrzymały one nowe posadzki, opierzenia i balustrady. Część balkonów jest
odnowiona, pozostałe czekają na swoją kolej.
W tej chwili trwa też
mycie północnych elewacji
budynków zaatakowanych
przez glony. To jednak nie
tylko mycie, ale także konserwacja, czyli impregnowanie środkami zabezpieczającymi przed ponownym atakiem glonów. Po zakończe-

Oprócz znacznych oszczędności, które widoczne są na
rachunkach za prąd, są też
inne oszczędności – zmniejszyła się liczba kradzieży tych lamp. Wymieniono
lampy w „starych” budynkach 12 i 13, w przyszłym
roku nowe oświetlenie zainDokończenie na stronie 15

Zmywanie glonów z „jedynki”
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Dzień dobry,
wszystkim bardzo dziękuję za
nadsyłane pytania. Tym razem
najwięcej dotyczyło opalania i
promieniowania ultrafioletowego – UV.
Czy opalanie się na słońcu jest zdrowe, bo często słyszymy, że powoduje choroby
nowotworowe?
Tak, słońce w małych ilościach może być kuracją leczniczą.
To dzięki słońcu następuje w naszym organizmie synteza witaminy D, która odpowiada między innymi za mocne kości. Osoby, które przebywają na słońcu, rzadziej zapadają na depresję.
Delikatna opalenizna wygląda zdrowo i atrakcyjnie oraz nie zaszkodzi naszemu zdrowiu. Problem zaczyna się, gdy zaczynamy
nadużywać słońca. Promienie słoneczne mogą uszkodzić włókna
kolagenowe i zaczyna się nadmierne rogowacenie skóry. Cały ten
proces doprowadza do bardzo szybkiego starzenia się naskórka,
wygląda on szaro, niemal ziemisto. Wielokrotne spalenie naskórka i brak ochrony przeciw UV może doprowadzić do poważnych
zmian - przebarwień, porozszerzanych naczynek krwionośnych,
a nawet raka skóry – czerniaka. Reasumując, opalenie słoneczne
jest zdrowe, ale w małych ilościach i z ochroną filtrów UV.
Co zrobić w przypadku zbyt mocnego opalenia się?
Na świeżo oparzoną skórę nałożyć najlepiej krem łagodzący
z 5-procentowym D-pantenolem. Polecam też domowy przepis
na poparzenia: 1/2 awokado rozetrzeć na papkę, dodać 5 łyżeczek śmietanki i miąższ z jednego ogórka. Nakładamy na skórę
na około 15 minut. Nadmiar maski ściągamy wilgotnymi chusteczkami i w razie konieczności możemy zaaplikować łagodzący
krem. Po upływie 2 - 3 tygodni możemy udać się do gabinetu
kosmetycznego na profesjonalny zabieg odżywczo-regeneracyjny
dla zmęczonej skóry.
Czy są dobre metody na odżywienie skóry w domu?
Mniej więcej po 2 – 3 tygodniach po opalaniu możemy zadbać o zdrowszy wygląd. Do miseczki wyciskamy pół cytryny,
na drobnej tarce lub mikserem ścieramy jeden ogórek, dodajemy
łyżkę miodu, wszystko razem intensywnie mieszamy. Pędzelkiem
lub gąbką do makijażu nanosimy na wymytą skórę i masujemy
około 3 minuty. Przy tym zabiegu skóra może delikatnie szczy-

pać ze względu na zawarty tam kwas cytrynowy, jednak ma on
działanie głęboko oczyszczające oraz rozjaśniające. Resztki maseczko-peelingu zmywamy ciepłą mineralną wodą. Na tak pięknie oczyszczoną i lekko podrażnioną skórę warto położyć maskę
odżywczą. Na przykład, z awokado (wyżej napisałam, jak ją przygotować). Możemy jednak zrobić inną: 3 łyżki owsianki zalewamy
około 100 ml zagotowanego mleka. Szybko mieszamy, dodajemy
2 łyżki oleju lnianego lub z wiesiołka i połówkę rozgniecionego
banana. Wszystko mieszamy i studzimy. Nakładamy bezpośrednio na skórę lub wykładamy na gazę i dopiero z nią rozłkładamy równomiernie na daną partię ciała na około 10 – 15 minut.
Resztki maseczki ściągamy wilgotnymi chusteczkami i aplikujemy krem głęboko nawilżający.
Czy powinno się natłuszczać bardzo mocno opaloną
skórę?
Osobiście nie polecam, tłusta skóra nie oddycha i bardzo
szybko zanieczyszcza się, a to pogarsza jej stan. Każda skóra
potrzebuje głębokiego nawilżenia na dzień, a regeneracji na noc
i takich kremów powinnyśmy szukać.
Ile ma kosztować krem, żeby miał dobre działanie?
Muszę stwierdzić, że nie zawsze cena odpowiada zawartości
kremu. Najlepiej, żeby kosmetyczka nam osobiście dobrała krem
i uzasadniła ten wybór. Od siebie dodam, że zawsze wybieram
krem nawilżający odpowiedni do wieku.
Wygląd naszej skóry zależy całkowicie od tego, jak będziemy
o nią dbać i pielęgnować. Oszczędzanie na kosmetykach i pielęgnacji może nas w późniejszym czasie drogo kosztować. Jednak nie cena ma największe znaczenie w naszej dbałości, lecz
systematyczność.

Switłana Werk
Autorką tekstu jest kosmetyczka, właścicielka
Specjalistycznego Gabinetu Kosmetycznego SWITŁANA
Os. Bolesława Chrobrego paw 110
Tel.794 798 895

Dlaczego tak ślimaczy się przekształcenie
użytkowania wieczystego?
Wielu mieszkańców Piątkowa
zdziwionych jest, a nawet rozczarowanych faktem, że procedura przekształcania użytkowania wieczystego
trwa tak długo lub jest wręcz zablokowana. Uchwała dająca mieszkańcom
możliwość przekształcenia gruntu w
pełną własność i pozbycie się wysokich opłat za wieczyste użytkowanie
weszła w życie już w styczniu tego
roku. Na dodatek kolejni mieszkańcy
nie tylko Piątkowa, ale także Winiar
i Dębca zaskakiwani są wiadomością
o wysokiej podwyżce.
Dlaczego tak się dzieje? Jak wyjaśnia
miejska radna, Ewa Jemielity, autorka
uchwały umożliwiającej przekształcenie,
złożyło się na to kilka przyczyn: ograniczenie ustawowe wymuszające zgodę wszystkich właścicieli gruntu, tj. wszystkich użytkowników wieczystych – niewyjaśnione
sprawy spadkowe, wyjazd za granicę lub
brak zgody nawet jednej osoby może zablokować procedurę przekształceń. Okazuje się, że nawet w tak nielicznej grupie
właścicieli odrębnych przypadki losowe
sprawiają, że nie są oni w stanie wyłożyć
jednorazowo sporej sumy na przekształcenie i trudno się im dziwić, że nie wyrażają na nie zgody.
- Drugą poważną niedogodnością spowolniającą proces przekształceń był brak
zgody prezydenta Ryszarda Grobelnego i
Platformy Obywatelskiej na rozłożenie na
raty opłaty należnej za przekształcenie –

tłumaczy Ewa Jemielity. – Starając się o
przegłosowanie korzystnej dla mieszkańców Piątkowa uchwały, musieliśmy w klubie Prawo i Sprawiedliwość zdecydować:
czy lepiej mieć uchwałę przekształceniową
w ogóle, na którą przecież ani ugrupowanie Grobelnego, ani PO nie chciały wyrazić
zgody (pierwsze głosowanie zostało odrzucone głosami PO i ugrupowania Grobelnego już w czerwcu ubiegłego roku), czy też
uzyskać korzystne przekształcenie, jednak
bez możliwości spłaty ratalnej.
Dlaczego możliwość spłaty ratalnej za
przekształcenie jest tak ważna?
- W trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się sporo mieszkańców Poznania, nie
jest łatwo wyłożyć całą sumę rzędu 3 tysięcy złotych jednorazowo. Rozwiązanie
ratalne jest najprostszym rozwiązaniem,
ale prezydent Grobelny robi wszystko, żeby procedura przekształcania odbywała
się jak najwolniej, i żeby ściągnąć jak największy haracz od obywateli do zadłużonego po uszy budżetu miasta. Moim zdaniem, nieprawdziwe jest tłumaczenie prezydenta Grobelnego, że rozłożenie na raty
skutkowałoby zbyt małymi wpływami do
budżetu. To właśnie z tego powodu procedura przekształceń tak się ślimaczy –
twierdzi radna Ewa Jemielity. – W konsekwencji nie wpływają do budżetu środki
za przekształcenie.
- Czy można obronić się przed nienasyconym apetytem urzędników Grobelnego
usiłujących łatać zadłużony budżet miasta

tak dolegliwymi opłatami? – pyta radna i
zapowiada – klub radnych PiS na najbliższej Radzie Miasta zamierza poddać pod
głosowanie projekt uchwały umożliwiający odrębnym właścicielom spłatę ratalną
do kasy miasta opłaty za przekształcenie
gruntu. W nowym kształcie uchwały zawarta jest możliwość spłaty w czterech
lub pięciu ratach rocznych, co czyniłoby
tę opłatę równą i tak dotychczasowej opłacie rocznej.
- Ta dogodność da zarówno właścicielom, jak i pozostałym mieszkańcom te
same możliwości oraz odblokuje proces
przekształcenia. Uchwalenie tej poprawki
będzie jednak możliwe tylko wtedy, jeśli
mieszkańcy spółdzielni solidarnie wywrą
nacisk na radnych z ugrupowania prezydenta Grobelnego i radnych PO. Zbliżające się w szybkim tempie wybory do
samorządu to okazja, żeby przypomnieć
niektórym radnym, że zostali wybrani
po to, aby służyć swoim wyborcom, a
nie wspierać rabunkową politykę fiskalną miasta w stosunku do swoich mieszkańców – stwierdza radna Jemielity. –
Przecież tylko dzięki solidarnemu wsparciu uchwały przez mieszkańców udało się
przywrócić możliwość przekształcenia, z
której wcześniej skorzystała duża część
obywateli Poznania.
Tak jak wcześniej, radna Ewa Jemielity
zamierza spotkać się z mieszkańcami i poprosić ich o wsparcie tej inicjatywy. (szs)
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Kandydat Prezydenta na Piątkowie

Artykuł sponsorowany

Wywiad z Prezydentem Poznania Ryszardem Grobelnym

W wyborach do Rady
Miasta Poznania z Pana komitetu wyborczego startuje
wielu działaczy społecznych,
radnych osiedlowych. To celowe działanie?
Uważam, że obecnie w życiu publicznym za dużo jest
niepotrzebnej polityki oraz jałowych sporów. To nie jest dobre dla rozwiązywania spraw
w Mieście. Zamiast partyjnych
polityków Poznań potrzebuje
osób zaangażowanych w życie społeczne, konkretnych i
działających odpowiedzialnie.
Poznańskim, także tu na Piątkowie, osiedlom potrzebni są
ludzie gotowi do ciężkiej pracy, dzięki którym nasze Miasto
i najbliższe otoczenie zmienia się na lepsze. Stawiam na
odpowiedzialnych społeczników, nastawionych na solidną działalność na rzecz Poznania i jego Mieszkańców. Taką
gwarancję dają mi kandydaci
bezpartyjni.
Na Piątkowie w wyborach do Rady Miasta Poznania startuje działacz społecz-

ny, radny osiedlowy Paweł
Adamów. Dlaczego w tych
wyborach postawił Pan akurat na niego?
Paweł Adamów jest jednym z głównych społeczników, którzy w ostatnich latach zwracają uwagę władz
Miasta na kwestie dotyczące Piątkowa. Konsekwentnie
mówi o problemach, które
trapią mieszkańców tamtejszych osiedli i proponuje sposoby ich rozwiązywania. To
przedstawiciel młodego pokolenia, pracowitego i moc-

no zaangażowanego w sprawy lokalne.
Podczas swojej działalności bardzo mocno angażuje
się w kwestie poprawy infrastruktury osiedlowej, układu
komunikacyjnego na Piątkowie, zwiększenia liczby miejsc
parkingowych, poprawę jakości placówek oświatowych,
zwiększenia bezpieczeństwa,
ochronę zieleni. Często inicjuje spotkania mieszkańców
Piątkowa z władzami miasta,
włączając w to młodzież.
Dla mnie bardzo ważnym

jest, aby kandydat w swoich
działaniach kierował się dobrem ludzi, których reprezentuje, a nie na przykład interesem partyjnym. Takiego
przedstawiciela warto mieć w
Radzie Miasta Poznania. I Paweł Adamów właśnie taki jest.
Uważa Pan, że nadszedł
koniec
reprezentowania
mieszkańców w Radzie Miasta Poznania przez partyjnych
działaczy?
Wszystko oczywiście zależy od mieszkańców. Jednak
jestem pewien, że Poznaniacy
stąpają twardo po ziemi i najważniejsze są dla nich konkrety w postaci wymiernych działań w ich najbliższym otoczeniu. Dlatego też w wyborach
samorządowych coraz większą rolę odgrywają komitety i
kandydaci bezpartyjni. Ja stawiam na solidnych i odpowiedzialnych kandydatów, takich
jak Paweł Adamów.
Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania
KWW Ryszarda Grobelnego
Teraz Wielkopolska

Seniorze, bądź bezpieczny
Każdego może spotkać
sytuacja zagrożenia. Każdy może być świadkiem
przemocy, gwałtu czy kradzieży. Co zrobić, jak się
zachować, jak pomóc ofiarom?
Z obserwacji policji wynika, że ofiarami kradzieży, oszustw, bandyckich rozbojów, wymuszeń stają się
często ludzie starsi. Sprawca, najczęściej działający z
zaskoczenia, wybiera potencjalną ofiarę, która jego zdaniem będzie stawiała najmniejszy opór. Konieczne
jest więc zachowanie dostatecznej ostrożności, dzięki
której można uniknąć zdecydowanej większości zagrożeń.
Jak działają oszuści?
Wzbudzają zaufanie, charakteryzuje ich wysoka kultura
i sposób wysławiania oraz
staranny wygląd zewnętrzny.
Trafiają też w potrzeby osób
starszych, oferując wygrane,
promocje, dodatki kombatanckie, „cudowne” preparaty lecznicze itp.
Oszuści najczęściej podają się za inkasentów zakładu energetycznego, gazowni, pracowników spółdzielni

mieszkaniowej, administracji, pracowników PCK, pomocy społecznej, osoby informującej o wygranej w konkursie,
posłańców od rodziny lub sąsiadów z ważną wiadomością,
także z prośbą o pilne pożyczenie gotówki.
Twój dom powinien być
Twoja twierdzą. Nie wpuszczaj więc do domu każdego,
kto podaje się za przedstawiciela, wysłannika instytucji lub firmy. Masz prawo poprosić o legitymację służbową lub telefonicznie sprawdzić cel wizyty w jego firmie.
Nie pozwól się zagadać lub
zawstydzić, nawet najbardziej sympatycznie wyglądającej osobie.
Przed otwarciem drzwi
spójrz w wizjer w drzwiach i
sprawdź, kto Cię odwiedził.
Jeśli nie znasz osoby, poproś o okazanie identyfikatora, legitymacji lub upoważnienia. Nie zdejmując łańcucha, sprawdź dokument. Jeśli masz wątpliwości, poproś
gościa o zaczekanie lub przyjście później i potwierdź tożsamość osoby i cel wizyty w jego firmie. Możesz poprosić o
przyjście w towarzystwie np.
gospodarza domu. Jeśli gość

zachowuje się podejrzanie lub
jest natarczywy, zadzwoń pod
numer 997 lub powiadom najbliższy komisariat policji.
Napastnik lub złodziej
może zaatakować właśnie
Ciebie, jeśli zobaczy w Tobie
łatwą ofiarę. Ma na to wpływ
wiele czynników: Twój sposób bycia, poruszania się, zachowanie, czujność a także
wygląd zewnętrzny, np. eksponowanie wartościowej biżuterii. Przestępca wybiera
osoby słabe fizycznie i psychicznie – taki dobór ofiary gwarantuje mu większą
szansę powodzenia. Jeśli nie
zachowujesz czujności, dajesz szansę przeciwnikowi
na zaskoczenie Cię. Słabość
budzi agresję – sposób poruszania się, mowa, gestykulacja, okazywanie uległości,
zagubienia, strachu – najczęściej wywołuje agresywne zachowania napastników.
Twoja ostrożność i pewna
postawa może spowodować,
że napastnik poszuka sobie
innej, łatwiejszej ofiary.
W przypadku ataku, jeśli masz szansę skutecznej
ucieczki, nie staraj się walczyć z napastnikiem. Pierwsze chwile są najtrudniejsze

i najważniejsze – nie potęguj swoim zachowaniem
agresji napastnika. Możesz
swoim spokojnym zachowaniem sprawiać wrażenie, że
napastnik osiągnie swój cel.
Zastosuj jakiś manewr, aby
zyskać czas na ucieczkę –
możesz np. rzucić czymś napastnikowi w twarz lub wymierzyć mu bolesne kopnięcie w krocze. Możesz odwrócić uwagę okrzykiem, np.
„Policja” lub „Pożar” albo
zawołać kogoś po imieniu,
sugerując obecność znajomego za plecami napastnika.
Podejmując decyzję, pamiętaj, że Twoje życie jest najważniejsze. Jeżeli nie masz
szans na ucieczkę lub skuteczną obronę, nie narażaj życia w obronie portfela albo telefonu komórkowego. Nosząc
w kieszeni drobne pieniądze,
możesz zmylić złodzieja, że
nie masz portfela. Jeśli już
doszło do napaści, nie wpadaj w panikę. Staraj się zapamiętać najwięcej cech charakteryzujących sprawcę. Natychmiast zawiadom policję,
bo upływający czas działa na
jego korzyść.
Źródło: materiały policyjne
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Prosto z miasta

Wiadro wody na szczytne cele
Prezydent Poznania
zgolił wąsy, dofinansował akcję, ale przy kuble z lodowatą wodą tylko stanął, jednak już Pani na Starym Browarze i
wielu innych przedstawicieli elit poszło na całość
i oblewało się na wyścigi
– oraz filmowało – w bardzo szczytnym celu, czyli zbieraniu funduszy dla
osób chorych. Wiadomości o tym, kto sobie wylał na łeb wiadro wody i
o tym, kogo do podobnego działania nominował,
trafiały w minionych tygodniach na czołówki gazet,
gdzieś między informacje
o kolejnych walkach na
wschodzie Ukrainy oraz
o formowaniu władz w
Unii Europejskiej i rządu w kraju.
Długo musieliśmy czekać na otrzeźwienie i
wygaśnięcie mody, która
nadciągnęła z zachodu.
Przeminie ona całkiem
wraz z jesiennymi chłoda-

mi, a swojski śmigus dyngus pozostanie, chociaż
na powodzenie w medialno-towarzyskich elitach
nie ma on co liczyć.

Pozost aną
t akże
„szczytne cele”, które
mnożą się w postępie geometrycznym. A to wszyscy spełniamy czyjeś marzenia, a to organizujemy
koncerty na rzecz czegoś
tam lub masowo biegamy
dla poratowania czyjegoś
zdrowia. A przy okazji
oczywiście zbieramy pieniądze. Niesienie pomocy
zasługuje oczywiście na
uznanie i trudno kogokolwiek krytykować za to, że
chce komuś pomagać.
Czy jednak w tym promocyjnym obudowywaniu
każdej pomocowej akcji i
nagłaśnianiu jej na wszelkie sposoby w mediach
rzeczywiście najważniejsza jest jeszcze bezinteresowna pomoc bliźniemu?
Przecież obecnie w kraju

funkcjonuje już cały przemysł promocyjno-akcyjno-charytatywny, dla wielu
fundacji, agencji i ludzi to
znakomity sposób na pozyskiwanie środków oraz
popularyzowanie siebie.
Zaczęło się od Wielkiej Orkiestry i jej sukces znalazł licznych naśladowców. Oni na tych
szumnych przedsięwzięciach wychodzą dobrze,
zgodnie z zasadą, że rząd
sam się wyżywi a organizatorzy sami zadbają o
siebie. Zyskują mniej lub
więcej także ci, którzy robią za „szczytny cel”, a my
mamy z tego tyle, że sobie pobiegamy, potańczymy, poskaczemy, a nawet
popływamy i przy okazji
kogoś lub coś wesprzemy.
Wszystkim wychodzi to
chyba na zdrowie, chociaż
niektórym bardziej.

Kolejnych akcji zachęcających do pomagania i
wspierania w Poznaniu z

pewnością nie zabraknie.
Przeżywaliśmy juz próby bicia rekordów w liczbie razem grających gitarzystów i flażolecistów,
to taka odmiana fletu, a
niedawno na poznańskich
termach maltańskich prowadzono masowe lekcje
nauki pływania. Z prasowych informacji o tym
światowym przedsięwzięciu wynikało, że wzięło
w nich udział ponad 36
tysięcy poznaniaków. Jak
oni zmieścili się razem na
basenie – nie wiadomo.
Zresztą, najważniejsze
żeby coś się działo i kręciło wokół „szczytnych celów”. Może więc jednak
przed podejmowaniem w
Poznaniu kolejnych prób
bicia rekordów i organizowaniem charytatywnych
biegów i rajdów, które paraliżują miasto, warto wylać sobie na głowę kubeł
zimnej wody?
WIST

Patroni ulic piątkowskich

Edmund Knoll – Kownacki (1891 – 1953)
W pobliżu Osiedla
Władysława
Łokietka mamy cały kwartał ulic upamiętniających generałów Września 1939 roku. Jest
wśród nich Edmund
Knoll – Kownacki.
Pochodził z Pomiechówka koło Modlina,
urodził się 24 lipca 1891
roku – zatem na terenie dawnego zaboru rosyjskiego W 1913 roku
ukończył kurs rolniczy w
Moskwie, a potem pracował w Centralnym Towarzystwie Rolniczym w
Warszawie. Już wtedy
zaangażował się w zakonspirowanym polskim
ruchu strzeleckim, a po
wybuchu I wojny światowej wstąpił do służby w

Legionach Polskich. Najpierw był w 2 batalionie
strzelców, a potem w 1
pułku artylerii Legionów;
wtedy też napisał pierwszy polski podręcznik artylerii. W 1917 roku został internowany po odmowie złożenia przez 1
Brygadę Legionów Polskich przysięgi na wierność Niemcom.
W październiku następnego roku, już w
stopniu majora, przeszedł do Wojska Polskiego. Od 1919 roku coraz
częściej miejscem swej
służby wiązał się z Poznaniem. Najpierw w 1919
roku został tu komendantem formowanej przez
siebie Szkoły Podchorążych Artylerii. Potem,

po kilku zmianach przydziału, w 1921 roku objął funkcję szefa artylerii i służby uzbrojenia
Dowództwa Okręgu Korpusu nr VII w Poznaniu.
Równocześnie wciąż podnosił swoje kwalifikacje
(jako artylerzysta), zaś w
latach 1922 – 1924 studiował na paryskiej Ecole Supèrieure de Guerre.
Potem dowodził 13 Dywizji Piechoty, w 1927 roku
został awansowany na generała brygady.
W lutym 1935 roku
E. Knoll – Kownacki objął stanowisko dowódcy
Okręgu Korpusu Nr VII
i wiele wskazywało na to,
że na tym skończy się liniowa kariera tego oficera. A jednak na przełomie

sierpnia i września 1939
roku wrócił do służby w
polu, stał na czele grupy operacyjnej, która 9
września w składzie armii „Poznań” rozpoczynała zwrot zaczepny nad
Bzurą. Potem zajmował
się organizowaniem odwrotu oddziałów polskich
na drugi brzeg rzeki i dalszym ich marszem w kierunku Warszawy.
W dniu kapitulacji stolicy, 28 września 1939 r.
gen. E. Knoll – Kownacki
dostał się do niewoli niemieckiej. Po uwolnieniu z
obozu jenieckiego w 1945
roku osiadł w Walii, gdzie
prowadził własną farmę.
Tam też zmarł 2 września
1953 roku.
Marek Rezler
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Wychowanie bez klapsa
Wśród wielu rodzin pokutuje przekonanie, że żadne
dziecko bez bicia się nie wychowa. O tym, że dziecko raz
na jakiś czas trzeba stłuc na kwaśne jabłko, przekonani
są zwłaszcza ludzie „starszej daty”. Ojciec wyciągał pas i
bił dziecko, jednocześnie uważając, że tylko w ten sposób
maluch nauczy się rozumu. Dawniej lało się pasem, dziś
większość rodziców nie ma najmniejszych oporów przed
daniem klapsa w tyłek nawet niemowlakom, które niewiele
rozumieją. Niegrzeczne dzieci straszy się biciem i nikt nie
uważa, że lekkie uderzenie w pupę to przemoc fizyczna.
Czy bicie to dobre rozwiązanie? Czy nie lepiej nauczyć dziecko rozmawiać, szanować je i uczyć szacunku do nas? Wiele osób
powie: „ja też dostawałam(em) lanie i wyrosłam(em) na porządnego człowieka, więc w czym problem?” Ano w tym, że dla wielu
granica między jednym klapsem, a biciem jest bardzo mała. Poprzez bicie uczymy najmłodszych, że przemoc jest dobra i jest to
argument w rękach silniejszego. Bicie nie jest i nigdy nie będzie
odpowiednią formą wychowania dzieci. Choć dla wielu rodziców
dawanie klapsa czy mocniejsze uderzenie wydaje się jedyną skuteczną formą wymierzenia dziecku kary, tak naprawdę jest jednym z gorszych zachowań stosowanych w wychowaniu dziecka.
W tym artykule podam argumenty przemawiające za tym,
że bicie dzieci nie jest do niczego potrzebne, i że można wychować dziecko bez bicia.
PO PIERWSZE
Bicie rodzi nienawiść dziecka do rodzica. Kipiąca złością i
krzycząca matka, czerwony ze złości ojciec, wyciągający ze szlufek skórzany pas i z zaciśniętymi zębami bijący dziecko gdzie
popadnie. To bolesny obrazek, który dzieci zapamiętują bardzo
często na całe życie. Trudno jest, bowiem zapomnieć tak bolesną
oraz przykrą chwilę, kiedy własny rodzic zachowuje się, jakby
chciał wyrządzić krzywdę. W wielu domach nadal panuje przekonanie, że dzieci należą do rodziców i są ich własnością, z którą dorośli mogą zrobić wszystko, co chcą. Czego uczymy własne
dzieci, gdy je bijemy?
Tylko tego, że przemoc wobec słabszego jest w porządku, i
że nie potrafimy z nimi rozmawiać ani używać sensownych argumentów. Im dziecko młodsze, tym mniej zdaje sobie sprawę z
tego, jaki błąd popełniło. A bicie nie jest w takim wypadku absolutnie żadnym rozwiązaniem. Maluch nadal nie rozumie, dlaczego to, co zrobił, było nieodpowiednie i nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji swoich czynów. Nawet, jeśli rodzicom wydaje się, że ich mała pociecha nie jest jeszcze gotowa na poważne
rozmowy i nie zrozumie argumentów, lepsza będzie każda inna
kara niż cielesna.
PO DRUGIE
Bicie wywołuje agresję u dziecka. Często rodzicom wydaje się, że po solidnym laniu ich maluch otrząśnie się i stanie
się aniołkiem, a on tak naprawdę wszystkie emocje stłumi w sobie. Dorastające dziecko jest zlepkiem skrajnie różnych uczuć oraz
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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

myśli. Wszystko przeżywa o wiele mocniej niż dorosły. Każdy z
nas wie, że przykre wydarzenia z dzieciństwa bardzo często pamięta się przez całe życie. Gdy rodzic bije dziecko, sprawia, że
potęguje się w nim agresja. Nawet, jeśli nie wyzbędzie się jej w
domowym zaciszu, w szkole będzie biło słabsze dzieci, a rodzic
nie będziesz zdawał sobie z tego sprawy. I jeszcze jedno – dziecko bite w dzieciństwie prawdopodobnie będzie potem biło także swoje potomstwo.
PO TRZECIE
Bicie może stać się jedyną formą wychowania dziecka. Niestety, gdy rodzic zacznie maluchowi dawać klapsa zbyt często,
sam może przyzwyczaić się do tej formy wychowania. Nie będzie
wtedy rozmów, tłumaczenia, wyjaśnień, tylko lanie. Dziecko nie
zrozumie, dlaczego to, co zrobiło, było błędem, zacznie się bać
własnego rodzica – osoby, która ma je chronić. Wielu rodziców
mówi, że od czasu do czasu daje tylko kilka klapsów i często sami nie zauważają, kiedy bicie staje się jedyną formą wymierzania kary maluchowi.
PO CZWARTE
Bicie sprawia, że dziecko jest osamotnione i cierpi, bo ma
chore emocje. Jak już wcześniej wspomniałam, regularne bicie
dziecka może zakończyć się fatalnie, bo spowoduje, że będzie ono
dorastało jako zamknięty w sobie i odosobniony młody człowiek.
Nie tylko rodzic będzie miał problem, żeby z nim porozmawiać –
stanie się skrytym i wycofanym dzieckiem, do którego nikt nie
będzie mógł dotrzeć. Problemy w szkole, w stosunkach międzyludzkich, nieumiejętność nawiązywania kontaktów, brak wiary w
siebie i problemy w tworzeniu zdrowych związków partnerskich,
to często efekty bycia bitym w dzieciństwie.
PO PIĄTE
Klapsy mają konsekwencje w życiu dorosłym. Pośladki to
jedna z najdelikatniejszych stref ludzkiego ciała. Łączą odbyt i
narządy płciowe, czyli i wypróżnianie, i prokreację. Są to najbardziej intymne z intymnych części ciała. Bite dziecko zostaje
odarte z tej intymności, czuje się upokorzone. Często dzieci, które dostawały w dzieciństwie lanie, mają problem z zaparciami, a
w dorosłym życiu mogą też mieć problemy w sferze seksualnej.
Dziecko bite, to dziecko, które koduje w głowie, że jego intymność powinna wiązać się właśnie z bólem. W konsekwencji,
w dorosłym życiu może przerodzić się w różnego rodzaju bóle
psychosomatyczne lub prowadzić też do wystąpienia zaburzeń
seksualnych różnego typu.
Rodzicu!
Jeżeli do tej pory uważałeś, że porządny klaps raz na jakiś czas
jest niezbędny do wychowania dziecka, przemyśl to raz jeszcze.
Jeśli będziesz chciał podnieść rękę na malucha, zastanów się nad
tym nie dwa, a trzy razy. Naucz się wychowania bez przemocy,
klapsów i krzyku. Bijąc dziecko wyrządzasz mu krzywdę! Pamiętajmy, że kara cielesna, jaką niewątpliwie jest klaps, świadczy o
niemocy rodzica. Uczmy małych ludzi szacunku do siebie. Dajmy im szansę poznać moc słów, spokojnej i rzeczowej rozmowy.
Rodzicu, pamiętaj, że nic tak nie pomaga w wychowaniu dzieci, jak rozmowa z nimi!
Małgorzata Remlein
psycholog

Autorka tekstu jest psychologiem. Prowadzi psychoterapię indywidualną
oraz terapię par (również LGBT).
Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń lękowych. Gabinet Psychologiczny
– tel. 660 140 488 lub www.malgorzataremlein.pl

POGOTOWIE
Komputerowe
tel.

693 313 315
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Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru brzmiało: I już po wakacjach.

DŹWIĘK
GAMY

WATAŻKA

4
MIESZKA
W IGLOO

Krzyżówka
z Echem

PA PU G A

MIESZKANIEC
SPLITU

JASZCZURKA

18

11

14

13

ny Zwierząt?

PRZECIĄG

3

- Tak, słucham.

STRZEŻE
HAREMU

BARWNIK

KRAINA
CIENI

PISTOLET
NA WODĘ

7
MISJONARZ

- Na drzewie siedzi listonosz i drażni mojego psa…



SŁUŻBA
SPECJALNA

Mamo, mamo! W moim łóż-

MNICH

ku jest potwór!

TRAWA
JABŁECZNIK

HUMORKI
- Halo, Towarzystwo Ochro-

CIRCA
W SKRÓCIE

- Co żeś sobie z dyskoteki

SPORADYCZNIE

5

przyprowadził, to masz…

6


ARMIA
KRAJOWA
W
SKRÓCIE

MAGICZNA
KRAINA
CZARNOKSIĘŻNIKA

WADA
WZROKU
AWERSJA

10

17

Przychodzi klient do restauracji, woła kelnera i pyta:
- Mam 20 zł, co mi pan

1

proponuje?

15

- Inną restaurację.
PARTITA

16
JEDNOSTKA
POWIERZCHNI
ZIEMI

ADNOTACJA

DODATEK
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Krzyżówka nr 10
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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). Wew jesienne dni słonyszko tyż ci
zaświeci. Chlabrą ani błockiem zbytnio się nie przejmuj, a wew robocie z nowymi porzundkami da się jakoś wytrzymać.
BYK (21.04 - 21.05). Zamiast bez cołkie dnie nygusować i
leżeć przed telewizorem abo glapić się wew komputer, lepiej weź
całką famułę i kejtra tyż na jaki wygib za miasto abo na grzyby.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Zez famułą, gzubami i starą
wiarą zawsze lepiej dobrze żyć. Przestań się na nich borchać ani
nie poczynaj se z nimi zbyt frechownie. Zaproś ich na jakie słodkie.
RAK (22.06 - 22.07). Jesienny wygib za miasto na grzyby
będzie całkiem udany. Warto wybrać się z famułą do jakiego marketu i lajsnąć gzubom nowe jupki lub ancugi na jesienne szarugi.
LEW (23.07 - 22.08). Zez bręczeniem i blubraniem wew robocie lepiej daj se już spokój, bo ino bachandryje wynikną i poruty
se narobisz. Z rułą rób swoje, a szybko uzorgujesz wuchtę bejmów.
PANNA (23.08 - 22.09). Niespodzianie skapnie ci wygib do
ciepłych krajów abo jakie szkolenie zez roboty. Ino z wiarą zbytnio o tym nie rajdaj, a podczas wojaży pilnuj kabzy.

WAGA (23.09 - 22.10). Po wakacjach dostaniesz szwungu.
Jesteś szportowny szczun, masz fifa do roboty i zawsze sobie poradzisz. Jak się akuratnie przyłożysz, wnet uzorgujesz pełną kabzę.
SKORPION (23.10 - 22.11). Nie ma się co borchać i brynczeć na tegoroczne lato, bo było całkiem fest. I jesień tyż jakoś
przepynkosz, trza tylko uważać, by zdrowia i bejmów nie przenorać.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Najwyższy czas zapomnieć o
letnim nygusowaniu i glapieniu się wew komputer. Masz trochę
fifnych pomysłów i ze szwungiem bierz się do roboty, a bejmy
same skapną.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Wew robocie znów przyjdzie
ci chapać za dwóch abo i trzech, ale jesteś szportowny szczun i dasz
radę. A jak się akuratnie przyłożysz, to wuchtę bejmów uzorgujesz.
WODNIK (21.01 - 20.02). Wreszcie przed tobą parę dni urlopowej laby i słodkiego nygusowania. Ale zaś na zagranicznych rajzach zbytnio się nie staluj, ani se z wiarą frechownie nie poczynaj.
RYBY (21.02 - 20.03). Powakacyjne spotkania zez starą
wiarą nie skończą się na blubraniu. Wynikną z nich propozycje
ciekawych interesów. Bez wielkiego stalowania bierz się za nie.

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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Osiedle ukwiecone i porządkowane

Klomb przed budynkiem 22
Dokończenie ze strony 8

których blokach mieszkańcy nie życzą
sobie zmian, bo i ruch samochodowy
jest tam minimalny.

Na części osiedlowych alejek wymieniono asfalt na nowy

Na uwagę zasługuje zagospodarowanie wejść do klatek schodowych
wzdłuż budynku nr 22. Po wybudowaniu chodnika gospodarz domu i miesz-

kańcy klatki D zasadzili tam klomby
z kolorowymi kwiatami. Przy każdym
wejściu inne. Aż cieplej się robi na
sercu od tego widoku. (maja)

Na Chrobrego rozwiążą problem bezdomnych?

Przy budynku nr 13 budowana jest droga
Dokończenie ze strony 9

stalowane zostanie w blokach: 1, 7, 9,
25, 26, 27, 37 i 38.

Zmodernizowane loggie w budynku 15

Systematycznie modernizowane są
place zabaw. W tym roku całkowicie
nowe urządzenia stawiane są na placu
zabaw przy budynku nr 14, na pozostałych placach pojedyncze urządzenia
wymieniane są przez cały czas, konserwowane i malowane. Na osiedlu przybyło też 25 ławek, planowane są następne. Nie wszystkim to się jednak
podoba. Niektórzy narzekają, że stawiane są w pełnym słońcu, inni, gdy
ustawione zostaną w pobliżu krzaków
(bo gromadzi się hałaśliwa młodzież).
– Najlepiej byłoby – żartuje kierownik
Czapczyk – gdyby były na kółkach i
można by je przestawiać wedle uznania. Ale wtedy też ktoś by je ustawił
nie tam, gdzie trzeba…
Osiedle Bolesława Chrobrego ma
jednak wiele plusów. Przez lata wyrosła piękna dorodna zieleń, jest wiele
terenów spacerowych, budynki znajdują się w sporej odległości od siebie.
Rada osiedla jest przeciwna dogęszczaniu budynków, choć nie brakuje lokatorów, którzy to postulują, bo zmalałyby podatki od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie. Jednak
większość mieszkańców jest przeciw
temu rozwiązaniu.
- Tym, co nas teraz niepokoi, są
informacje o zmianie od nowego roku firmy wywożącej śmieci z Piątkowa. Teraz firma wywozi śmieci na
bieżąco, codziennie. Boimy się, że
co dwa tygodnie – jak zapowiadają
– nie wystarczy i śmietniki nie pomieszczą odpadów z mieszkań. Może nie będzie tak źle, ale na począt-

Przy „14” powstaje plac zabaw

ku kłopoty mogą być – zastanawia
się kierownik. (big)

Wzory na balkonach budynku 27 wybrali
mieszkańcy
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Lokalsi w mieście i okolicy…
„Lokalsi” to nazwa
projektu organizowanego przez Galerię Miejską
„Arsenał”, który trwa już
od kilku miesięcy i skupia trzy grupy: Naramowicką, Arsenałową i Jeżycką. To seria działań
twórczych, animacji kulturowych, spotkań mających na celu oswojenie tego szczególnego miejsca
na ziemi, jakim jest nasza
najbliższa okolica.
W grupie Naramowickiej
pracują przede wszystkim
miłośnicy tej części miasta,
przedstawiciele Stowarzyszenia „Jasna Rola” oraz uczniowie okolicznych szkół – w
tym naszej, z Łokietka, Szkoły Podstawowej nr 35. Spotykamy się od jesieni na ciekawych, pasjonujących i twórczych warsztatach, a ich efektem jest wystawa otwarta 29
sierpnia w Galerii „Arsenał”
na Starym Rynku.
Z ogromną radością oglądaliśmy efekty naszych działań nabierające niemal cech

„dzieł sztuki”! I zapraszamy
wszystkich do zwiedzenia wystawy w Galerii „Arsenał” –
potrwa ona do 28 września.

Nasze całoroczne działania podsumowane zostaną publikacją, wydaną pod
koniec roku.

Kram
z upiorami

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

Dzieci uwielbiają jarmarczno-festynowe kramiki, na których można kupić cudeńka, jakich
próżno szukać w sklepach z zabawkami. Dorośli, choć mniej chętnie, też
lubią popatrzeć. Czy zabawki te są ładne i praktyczne? To rzecz gustu. Na
pewno jest to rzadka okazja, by nabyć upiorną maskę czy karabin maszynowy. A ile potem uciechy…?

w imieniu uczniów Szkoły
Podstawowej nr 35
z grupy Naramowickiej
Katarzyna Buziak

