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Dni Piątkowa

Raz słońce, raz deszcz i jeszcze mecz

Bogaty program koncertów i pokazów przygotowanych w ramach Dni
Piątkowa konkurował w
sobotę, 25 czerwca, najpierw ze słońcem i skwarem, potem z burzą i deszczem a na dodatek jeszcze
ze zwycięskim meczem
piłkarskiej reprezentacji
Polski.
Mimo lejącego się do
późnego popołudnia z nieba

afrykańskiego żaru, gwarno
było przy stoiskach z łakociami i pamiątkami. Najmłodszych kusiły dmuchane zamki, pokazy sprzętu ratowniczego oraz „Koncert Stwora
Głodomora”. Dorośli chętnie
korzystali z możliwości bezpłatnych badań kontrolnych
przeprowadzanych przez
pracowników Centrum Medycznego SYNEXUS.
Oficjalnego otwarcia do-

konał Michał Tokłowicz, wiceprezes Zarządu PSM, który życzył wszystkim dobrej
zabawy. Później na estradzie wystąpiły, wzbudzając
duże zainteresowanie, seniorki z zespołu tanecznego „Zakręcone Babki”, grupa Fenix wykonująca śląskie
i nie tylko szlagiery oraz
zespół „Sono Tuo”, który
przed czterema laty debiutował na Piątkowie.

Chociaż pod wieczór nadciągnęły burzowe chmury i
lunął deszcz, to kaprysy aury nie przerwały zabawy. Miłośnicy muzyki wysłuchali
koncertu grupy „Lord – Sound of Queen”, która zagrała stare, dobre przeboje z lat
osiemdziesiątych. – Ale wymiatają – można było usłyszeć pośród widzów skrywających się pod parasolami.
Dokończenie na stronie 2

OBIADY DOMOWE
chrzciny * komunie * rocznice ślubu
stypy * garmażerka * catering
os. Bolesława Śmiałego 4a
(pawilon naprzeciw Poczty)
facebook: Na górce, e-mail: nagorce@op.pl
telefon: 600 595 762
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Sztafety rządziły w wodzie
Dni Piątkowa naprawdę zaczęły się… 8 czerwca. Wtedy
odbyły się VII Młodzieżowe Mistrzostwa Sztafet Pływackich Gimnazjów. Gimnazjum z Batorego reprezentowali:
Jolanta Grajzer, Dominika Węgrzyn, Ala Kubanek, Zuza
Kurzelewska, Ania Beym, Marta Koprowia, Bartek Bana-

chowicz, Jacek Andrzejewski, Mikołaj Szejnoga, Janek Rasiak i Olek Wieloch. Pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum
nr 12, drugie – szkoła Pijarów, a trzecie – Gimnazjum nr
54. Puchary dla zwycięzców ufundowała Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa. (ak)

Raz słońce, raz deszcz i jeszcze mecz

Dokończenie ze strony 1

Jeszcze mocniej wymiatali muzycy z legendarnych
zespołów Animals i Smokie, którzy wystąpili jako
gwiazda wieczoru. Ich rockowy koncert, pełen efektów dźwiękowych, świetlnych i dymnych dostarczył
mocnych wrażeń i chyba
wygrał konkurencję z deszczem i błyskawicami. A finałem świątecznego dnia na
Piątkowie był tradycyjny pokaz sztucznych ogni. (i)

Sprzątanie
klatek

schodowych
i terenu
zewnętrznego
na Piątkowie

pół etatu

tel. 506 463 236
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Złe skutki dokarmiania

Dokarmiać czy nie dokarmiać gołębi oraz innych
stworzeń żyjących dziko między blokami? To stary
problem i chyba nie do rozwiązania. Administracje
osiedli raz po raz występują z apelami o zaprzestanie
dokarmiania. Mają w tym wsparcie wielu mieszkańców, którzy dość mają uciążliwości, jakie nieuchronnie są związane z liczną i bliską obecnością ptaków,
kotów czy nawet dzików. Bo także one skuszone darmowymi jadłodajniami pojawiały się na osiedlach.
Jednak wśród mieszkańców nie brakuje osób, które
z dobrego serca dokarmiają gołębie, a bywa że przy okazji
także inne stworzenia. Ani apele administracji, ani krytyczne oceny sąsiadów, ani też widok gnijących resztek rozrzucanego pokarmu nie powstrzymują ich przed kontynuowaniem tej działalności. Wątpliwe też by przekonały ich racje
naukowców, że takie ciągłe dokarmianie nie służy dzikim
stworzeniom, prowadzi do ich degeneracji i chorób. Większości zwierząt i ptaków szkodzą zawarte w pokarmach
sól i konserwanty. Wcale im więc nie pomagamy, dokarmiając resztkami ze stołu.
Pozostaje jednak pytanie: co robić z resztkami chleba
i innych środków żywnościowych, które wielu ludzi niechętnie wyrzuca do śmietników. Pojawiły się pomysły na
wprowadzenie specjalnych pojemników na tego typu odpady, jednak na ich urzeczywistnienie przyjdzie chyba jeszcze poczekać. Tymczasem więc produkty żywnościowe,
których nie zjemy i nie potrafimy inaczej wykorzystać, powinny jednak trafiać do pojemników na odpady zmieszane,
a nie być rozrzucane dla ptactwa. (i)

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315

instalacja systemów operacyjnych Windows

rozwiązywanie problemów z działaniem
komputera

diagnozowanie problemów sprzętowych

usuwanie wirusów i programów

instalacja i konfiguracja sieci
(routery, WI-FI, modemy ADSL, kablowe itp.)

udostępnianie internetu dla innych
komputerów

instalacja dodatkowych akcesoriów
i sterowników

dojazd gratis, faktury

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

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

WARZYWA
I OWOCE

bez nawozów i oprysków,
polecane dla małych dzieci!

dla osób starszych i chorych
możliwa dostawa do domu, tel. 787 209 322

świeże jaja wiejskie
Os. Batorego 15c, czynne: pn – pt. 8 - 17, sob. 8 - 14

OPRAWA
OBRAZÓW
Os. B. Chrobrego –
pawilon k. Złotego Grosza

-

renowacja ram
ceramika
materiały plastyczne
pozłotnictwo

Tel. 517 750 665

FRYZJER
„Izabella”
os. B. Śmiałego 30k
pon. 8-14, wt.-pt. 10-19,
sob. 8-14

w czwartki zniżka 20%
Tel. 669 594 924
501 018 416

Szukamy fryzjera

ul. Dzięgielowa 27

 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

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

Tel. 61 822 78 57, 601 56 87 32
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Wakacje z PSM

Od 27 czerwca do 26
sierpnia trwa prowadzona
przez sekcję sportu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej akcja LATO z PSM 2016
dla wszystkich dzieci i mło-

Kurniczak ze złotem

Fot. - Portal – Subotica Net

Złoty medal w kat. 100 kg wywalczył zawodnik KS Sobieski Poznań Gerard Kurniczak na zakończonym w serbskiej
miejscowości Subotica Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym – Refik Memišević Brale 2016. W swej kategorii wagowej nie miał sobie równych i wygrał wszystkie walki, zwyciężając w pojedynku finałowym reprezentanta Turcji. (TR)

dzieży z Piątkowa. Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach 9 – 13. Uczestniczą
w nich dzieci i młodzież w
różnym wieku. Na kortach
tenisowych na os. Jana III
Sobieskiego prowadzone są
zajęcia z tenisa ziemnego.
Natomiast w Gimnazjum nr
12 na os. Stefana Batorego
wszyscy chętni mogą pograć
w gry zespołowe, takie jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka plażowa oraz uczestniczyć w zajęcia rekreacyjnych i zabawach sportowych
prowadzonych przez trenera
osiedlowego. W holu szkoły dodatkowo są wystawione
stoły do gry w tenisa stołowego. Natomiast w KS Sobieski prowadzone są zajęcia rekreacyjno-ruchowe. (rh)

Ryby pływają
i rosną dalej

12 czerwca wędkarze z koła PZW „Chrobry” rozegrali kolejne zawody towarzyskie. Tym razem areną
zmagań było jezioro Mistrzewo niedaleko Gniezna.
Sponsorem tytularnym był kierownik osiedla Stefana
Batorego, który ufundował okazałe puchary.
Łowiliśmy metodą spławikowo-gruntową, na dwie wędki. Pogoda wspaniała – słonecznie i prawie bezwietrznie.
W wodzie, zapewniał dzierżawca jeziora Jan Jóżwiak, pływają karpie jak parowozy i leszcze jak łopaty.
Pływają i rosną dalej. Dość powiedzieć, że wędkarze,
a było nas 28, łowili głównie ukleje, karłowate leszczyki
i krąpiki, trafiały się również jazgarze. Największą rybą zawodów został leszczyk - 34 cm, złowiony przez Ryszarda
Styperka. Zajął on też pierwsze miejsce w zawodach. Drugi był Jacek Galas, a trzeci Maciej Lenarczyk. Wśród juniorów
najlepszy wynik osiągnął Dominik Winkiel.
W sumie, wyniki bez rewelacji, sytuację uratowała smakowita, jak zwykle, grochówka z kotła plus świeży, jeszcze ciepły, wiejski chleb. Następne spotkanie nad stawami
w Owińskach – zawody nocne w lipcu.
Zbigniew Jędrys
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Piątka pytań do…

TADEUSZA MŁOCHOWSKIEGO,
przewodniczącego Rady Nadzorczej PSM
Członkom Rady Nadzorczej zadajemy ten sam zestaw 5 pytań. Przedstawiamy ich
odpowiedzi, które pozwolą lepiej poznać poglądy oraz cele ludzi, którzy przez najbliższe 3 lata
podejmować będą decyzje ważne dla wszystkich mieszkańców spółdzielczych osiedli.
Gdy myślę Piątkowo…
…to w pierwszym odruchu kojarzy
mi się słowo dom. W tym momencie
uświadomiłem sobie, że mieszkam tutaj od września 1992 r., a zatem blisko
24 lata, czyli ponad połowę mego dorosłego życia. Przeprowadziłem się tutaj
z „Dymbca”, a zatem z drugiego, po
przekątnej, skraju Poznania. Tutaj moje wszystkie dzieci, a jest ich pięcioro,
kończyły szkoły podstawowe i gimnazja. Tutaj na świat przyszła ostania z
dziewczyn Marta, która dzisiaj ma już
20 lat. Myślę, że Piątkowo z domem
kojarzyć mi się będzie do końca życia.
Drugie skojarzenie to PSM. Od
1995 r. zacząłem aktywnie współpracować z organami spółdzielczymi. Z początku w Radzie Osiedli Władysława
Jagiełły i Zygmunta Starego a potem
także w Radzie Nadzorczej PSM. Dzisiaj wolą mieszkańców zostałem wybrany ponownie na członka RN PSM,
a wolą członków tego organu powierzono mi zaszczytną i odpowiedzialną
funkcję przewodniczącego Rady. Jestem zatem świadom, że nasze decyzje w większym lub mniejszym stopniu
będą miały wpływ na życie kilkudziesięciu tysięcy osób. Wymaga to namysłu i rozwagi przy podejmowaniu takich decyzji. Mam tego świadomość.
Jak mi się mieszka na moim osiedlu, co jest w nim dobre, a co warto zmienić?
Wbrew pozorom odpowiedź na to
pytanie nie jest łatwa. Niewątpliwą zaletą zarówno osiedla Władysława Jagiełły, jak i Zygmunta Starego, gdzie
mieszkam, jest to, iż zabudowa jest niska i liczba osób mieszkających w jednej klatce schodowej jest niewielka, co
umożliwia nawiązanie bliższych relacji
sąsiedzkich. Nasze osiedla są nieduże i
przez to są kameralne, co szczególnie
się odczuwa poprzez sąsiedztwo części osiedla Bolesława Chrobrego, które nasze osiedla rozdziela.
Początkowo brakowao zieleni, lecz
20 lat minęło i nawet te skromne zasoby drzew i krzewów wyrosły, co
zwiększyło komfort zamieszkiwania,
lecz daleko nam do „lasów” na osiedlu Sobieskiego. Wadą naszych osiedli jest gęsta zabudowa, lecz tego
zmienić się nie da. Po ponad 20 latach warto zmienić skromne tereny
rekreacyjne, sprowadzające się de facto do placów zabaw i małych boisk.
Staramy się to zmieniać, lecz skrom-

ne środki finansowe wymagają rozłożenia w czasie modernizacji. Urządzenie jednego placu zabaw to kwota
rzędu 100-200 tys. zł.
Czym chciałbym się zająć w pracach Rady Nadzorczej...
Jest kilka tematów, które nie schodzą z agendy tak Zarządu PSM, jak i
Rady Nadzorczej. Wymagają one ciągłego monitorowania i aktywności.
Do takich spraw niewątpliwie należy
kontynuacja procesu przekształcania
wieczystego użytkowania gruntu w
pełną własność. Proces ten jest trudny ze względu na konieczność zaangażowania sporej liczby właścicieli
wyodrębnionych własnościowo lokali
mieszkalnych, oraz z uwagi na komplikacje prawne związane z postępowaniami zwrotowymi spadkobierców
byłych właścicieli gruntów. Dużą przeszkodą są częste zmiany wielu przepisów prawnych, jak i ich upolitycznienie, co dotyczy przede wszystkim
regulacji dotyczących spółdzielczości
mieszkaniowej. Ostatnio pojawiły się
propozycje przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w pełną własność z mocy prawa. Ma to dotyczyć
li tylko nieruchomości mieszkaniowych, co doprowadzi do dużego zamieszania w ewidencji gruntów, a z
doniesień prasowych wynika, że nowe regulacje będą znacząco mniej korzystne od obecnych. Jednak dualizm
gruntowy tak czy tak będzie istniał.
Drugą sprawą jest kwestia nieruchomości blisko 4-hektarowej położo-

nej na Naramowicach. Z uwagi na
kiepską infrastrukturę komunikacyjną zarówno zabudowa, jak i zbycie
nieruchomości w godziwej cenie jest
wątpliwe i wydaje się, że najlepszym
rozwiązaniem będzie poczekać na inwestycje miasta Poznania, co być może
odblokuje takie procesy inwestycyjne.
Nie ulega wątpliwości, że zadłużenie naszych mieszkańców na poziomie
3,5-4 mln zł jest problemem, który będzie nam towarzyszył zawsze. Zadłużenie na poziomie 3 procent wartości
naliczeń czynszowych ogółem to niedużo, lecz zawsze jest to kilka milionów złotych. Obecnie zastanawiamy
się nad wydzieleniem działalności windykacyjnej i zadłużeń mieszkańców od
działalności eksploatacyjnej i remontowej, co w mojej ocenie pozwoli na
osiągnięcie większej transparentności
wszystkich tych rodzajowo wydzielonych działalności.
Ponadto wydaje się, że w ramach
działalności wydzielonej ilość i jakość
form oddziaływania na dłużników ulegnie zwiększeniu. Wymaga jednak to
dogłębnej analizy i ścisłej współpracy
z Zarządem PSM .
Następną kwestią, która wymaga
refleksji, jest spadające zainteresowanie mieszkańców sprawami Spółdzielni, czyli ich własnymi po części. Często odnoszę wrażenie, że relacje są ukształtowane na poziomie
Oni – My(Ja). Tego rodzaju relacje
są sprzeczne z istotą spółdzielczości. Pragnę zwrócić uwagę, że obecna ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie odbiega znacząco od tej
pochodzącej z lat 20 XX w. i nie o
taki rodzaj relacji twórcom tych uregulowań chodziło. Z tych powodów
chciałbym zwiększenia zaangażowania członków spółdzielni w działalność spółdzielni. Pierwszym krokiem
ku temu celowi będą przedsięwzięcia
„medialne”, które mają zwiększyć dostęp do cyklicznej i rzetelnej informacji dla każdego mieszkańca.
Drugim krokiem będzie chęć powierzenia części uprawnień decyzyjnych radom osiedla, co w zamierzeniu ma zachęcić do aktywności większą liczbę mieszkańców. Wymaga to
zmian w statucie spółdzielni i tym samym widzę to jako efekt pracy RN tej
kadencji. Marzy mi się udział w WalDokończenie na stronie 6
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Os. Władysława Łokietka

Zmagania z topolami i odpadami
ga pokonania skomplikowanych procedur. Będziemy je przeprowadzać, gdyż
kilkudziesięcioletnie konary bywają niebezpieczne dla
mieszkańców a także dla
osiedlowej infrastruktury.
Niektóre odcinki ulic i chodników są niszczone przez
korzenie. W miejsce usuwanych drzew będziemy sadzić nowe, lepiej dostosowane do miejskiego środowi-

ska – zapewnia Aleksander
Meyza, kierownik Administracji Osiedla Władysława
Łokietka.
Kontynuuje on zmagania z roślinnością także na
terenach wzdłuż budynków
nr 1 i 3. Przed dwoma laty wycięto rosnące tam topole i zamierzano, po uzyskaniu zgody mieszkańców,
urządzić miejsca postojowe. Jednak topole nie dają

Wichura wyrwała drzewo z korzeniami

Lipcowe burze przechodzące nad Poznaniem znów
powaliły drzewa na osiedlu Władysława Łokietka.
Wyrośnięta topola w
pobliżu budynku nr 1 długo
opierała się huraganowym
podmuchom,
które
przygniatały ją do ziemi.
Dopiero
na
oczach
wezwanych
strażaków
runęła, niszcząc betonową obudowę pobliskie-

go śmietnika. Tym razem
obyło się bez dewastacji
samochodów. Jednak wokół osiedlowych parkingów a także placów zabaw rośnie jeszcze sporo drzew, które mogą nie
wytrzymać kolejnych nawałnic.
- Przyglądamy się im
uważnie i staramy się zapobiegać zagrożeniom. Jednak wycięcie drzew wyma-

Na śmietniku odpady wielkogabarytowe i jeszcze konary

Piątka pytań do…

TADEUSZA MŁOCHOWSKIEGO,
przewodniczącego Rady Nadzorczej PSM
Dokończenie ze strony 5

nym Zgromadzeniu chociażby 10 proc.
członków PSM.
Co się wydaje największym utrudnieniem dla mieszkańców Piątkowa?
Sprawy komunikacyjne mamy chyba jedne z lepszych i tu wielkich narzekań bym nie widział. Zresztą ceny
mieszkań na rynku wtórnym to potwierdzają. Wyjątkiem jest tu niestety Osiedle Władysława Łokietka, które z uwagi na położenie w części Naramowic ten problem ma i to duży. Z
tego punktu widzenia jest to największe utrudnienie infrastrukturalne na
terenie PSM.
Drugie utrudnienie, to relacje z
miastem Poznań. Często odnoszę wrażenie, że tereny spółdzielcze traktowane są jako ciało obce. Ilustracją tego
może być fakt, że miasto w ramach
struktur samorządu pomocniczego nie
oparło się na strukturach spółdzielni

mieszkaniowych, które obejmują większość terenów miasta, lecz zbudowało
system niejako obok, co w zwartych
obszarach takich jak Rataje, Piątkowo,
czy też Winogrady jest bezsensowne.
Przydzielanie pieniędzy radom osiedli nie byłoby przydzielaniem pieniędzy spółdzielniom, lecz mieszkańcom
miasta, jakimi członkowie spółdzielni także są.
Dlaczego chcę działać na rzecz
spółdzielczej społeczności, jakie
mam doświadczenia, umiejętności i cele?
O celach to zasadniczo już powiedziałem. Chcąc odpowiedzieć na pytanie dlaczego, to najprościej byłoby powiedzieć, że ktoś musi. I jest to cześć
prawdy, gdyż tak bardzo wielu chętnych nie ma, o czym świadczy chociażby frekwencja na zebraniach.
Drugą kwestią jest to, że zawsze
byłem zwolennikiem spółdzielczości
rozumianej jako zbiór osób realizują-

cych wspólny cel i mogących liczyć na
wsparcie wszystkich członków tej zbiorowości. Jest to rodzaj korporacji, która nie jest nastawiona na zysk, lecz
na realizację indywidualnych i zbiorowych celów wszystkich członków, nie
wyłączając indywidualnej pomocy. Tak
rozumiem istotę spółdzielczości
Moje doświadczenia są ponad
20-letnie w tej materii. Ponadto, jako prawnik z wykształcenia oraz hobbysta ekonomista-amator uważałem
i uważam, że w pracach, czy to Rady Osiedla, czy Rady Nadzorczej mogę dać pewną wartość dodaną, która
przełoży się na lepszą i bardziej efektywną w swych skutkach pracę tych
organów.
Dziękuję za możliwość skreślenia
tych paru słów, co być może przełoży
się na lepsze zrozumienie moich poczynań w organach samorządowych PSM.
Tadeusz Młochowski
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ry według poprzednich miejskich planów miał zostać
przekazany pobliskiej parafii w zamian za inne grunty, pozostaje we władaniu
miasta i decyzją prezydenta został powierzony w użytkowanie Zarządowi Zieleni Miejskiej. Zaniedbana
przez lata działka, położona w centrum osiedla po-

rzadko wychodzi na jaw,
że w mieszkaniach, w których zgłoszono dwie osoby,
mieszka pięć. Spółdzielnia
nie ma jednak możliwości
weryfikowania prawdziwości „odpadowych deklaracji” mieszkańców.
Nie może też przekonać
ich do przewidzianego w
miejskim regulaminie do-

Komunalną działkę między blokami zagospodaruje Zarząd Zieleni
Miejskiej

za wygraną i z korzeni pozostałych głęboko w ziemi
wciąż wyrastają nowe pę-

handlowym Netto przed zabudową przez deweloperów
przyniosły efekt. Teren, któ-

Wierzba spadła na samochód

Zadbane osiedlowe place zabaw to raj dla najmłodszych

dy. Dopiero po ich całkowitym usunięciu będzie można przystąpić do planowanej inwestycji. Tymczasem,
dla uprzyjemnienia kontaktów z zielenią, na placach
zabaw oraz alejkach zainstalowano kilkanaście ławeczek, na których można
posiedzieć i popatrzeć na
bujnie rosnącą oraz zadbaną zieleń.
A wkrótce może być jej
jeszcze więcej. Długie starania spółdzielni i działaczy osiedlowych zabiegających o uchronienie należącej do miasta działki pomiędzy blokami a pawilonem

Drzewo po wichurze

winna więc niebawem przemienić się w zielony zakątek
zachęcający do wypoczynku
i rekreacji.
Chętnych do korzystania z niego nie zabraknie.
Świadczy o tym duży ruch
na placach zabaw dla najmłodszych a także na siłowni na świeżym powietrzu. Chociaż formalnie
liczba mieszkańców systematycznie maleje i obecnie dla celów gospodarki odpadami zadeklarowanych jest ok. 2500 osób, to
przy okazji potwierdzania
przez nich w spółdzielni
innych dokumentów nie-

starczania odpadów wielkogabarytowych do Punktów Selektywnego Gromadzenia Odpadów. Lokatorzy zamiast do PSZOK-ów
nagminnie wyrzucają zbędne meble i inne sprzęty do
altanek śmieciowych. Są
one co jakiś czas usuwane
na koszt wszystkich spółdzielców.
Zbliża się finał kompleksowych modernizacji klatek schodowych. Na wykonawców czekały jednak
niespodzianki. Okazało się,
że w budynku nr 14 nie
wystarczy wymienić poręczy, oświetlenia i skrzynek
energetycznych, ale konieczne będą prace murarskie
związane z przestawieniem
ścianek. To nieco opóźni
planowane w tym roku zakończenie wszystkich prac.
Modernizacje związane są
z kosztami, ale przynoszą
też oszczędności. Zmniejszenie zużycia energii uzyskane dzięki zainstalowaniu w klatkach schodowych
automatycznie włączającego się oświetlenia ledowego
skłania do przeprowadzenia
podobnej operacji w piwnicach. Wymiana oświetlenia
w nich to zadanie na kolejne miesiące. (i)
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KALENDARIUM PSM
4 sierpnia - plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej

kontrowersyjne. Ponadto,
altana zajmie dwa miejsca
parkingowe. Gdyby jednak
zlokalizować ją w miejscu
wskazanym przez mieszkańca, Spółdzielnia musiałaby
zakupić od miasta (bez bonifikaty) grunt o powierzchni
około 200 metrów kwadratowych; jest to trójkąt, na
którym nie da się nic zbudować oprócz 30-metrowej
altany. Z kolei druga wskazana lokalizacja, po stronie południowej parkingu,

Rada Nadzorcza zgodziła się na nabycie drogą udziału w licytacji sądowej lokalu stanowiącego
odrębną własność położonego na osiedlu Bolesława
Śmiałego 36. PSM kupując
to mieszkanie, a następnie
je sprzedając, miałaby możliwość zaspokojenia swoich roszczeń od jego właściciela.
Rada podjęła też uchwałę
w sprawie korekty wysokości
opłaty eksploatacyjnej loka-

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Podziękowania, ale także ostatnie uchwały
nie byłaby kosztowna, ale
uciążliwa dla mieszkańców.
Wywoźnicy musieliby zatrzymywać śmieciarki przy
wjeździe na parking. Ponieważ lokalizacja nadal budzi
wątpliwości, Rada rekomenduje przeprowadzenie w tej
sprawie referendum wśród
mieszkańców pobliskich budynków: 30, 31 i 33.

16 czerwca, kilka dni
przed podsumowaniem
wyników wyborów nowej
Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, odbyło się ostatnie posiedzenie Rady poprzedniej kadencji. Były
podziękowania za pracę
i upominki…
Członkowie Rady podjęli tego dnia kilka uchwał.
Ze względu na spłatę zaległości czynszowych postanowili przywrócić członko-

stwo w Spółdzielni jednej
osobie. W związku z koniecznością przeprowadzenia remontu Piątkowskiego
Centrum Kultury Dąbrówka
podjęli też uchwałę akceptującą koszt opracowania projektu remontu.
Odpowiedzieli na pismo
mieszkańca osiedla Bolesława Śmiałego dotyczące altany śmietnikowej. Lokalizacja altany została zaakceptowana uchwałą rady osiedla jako miejsce najmniej

li w budynku 41 na osiedlu
Stefana Batorego.
Na koniec przegłosowano uchwałę intencyjną dotyczącą udziału przewodniczących rad osiedli w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
Zaproponowano, by sprawę
tę uregulować w regulaminie obrad Rady Nadzorczej
PSM. (big)

Tadeusz Młochowski
przewodniczącym
4 lipca nowo wybrana Rada Nadzorcza Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ukonstytuowała się. Oto jej skład:
Prezydium Rady Nadzorczej:
Tadeusz Młochowski
- przewodniczący
Paweł Perz
- zastępca przewodniczącego
Jerzy Dyr
- zastępca przewodniczącego
Aleksander Kozłowski
- sekretarz
Mariusz Andrzej Talaśka - przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
Urszula Cicha
- przewodnicząca Komisji
Członkowsko-Samorządowej
Członkami Rady są także: Paweł Adamów, Adam Kubala, Dariusz Leszczyński, Mikołaj Małasiewicz, Ewa Porada i Mariusz Szymczak.
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Turnieje, turnieje…
12 , 13 i 19 czerwca z okazji Dni Piątkowa odbyły się trzy turnieje tenisa ziemnego i stołowego.
12 czerwca na kortach rozegrano Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego z okazji Dni Piątkowa. Uczestniczyło 6 par,
które podzielono na dwie grupy 3 zespołowe. W grupach
grano systemem każdy z każdym. Po dwa najlepsze zespoły awansowały do półfinałów. W finale wygrali Jurek
i Michał Bocheński, którzy pokonali w trzech setach 2:6,
6:7 i 8:10 Waldemara Wilkosza i Piotra Domagałę.

W kategorii dziewcząt zagrało 12 osób. Dziewczyny
grały systemem pucharowym, tzn. przegrywająca osoba
odpada.

Od lewej: Laura Robińska (I miejsce), Julia Szymkowiak (II miejsce)
i Weronika Szubert (III miejsce)

13 czerwca w holu Gimnazjum nr 12 na osiedlu Stefana Batorego odbył się Turniej Tenisa Stołowego w kategoriach dziewcząt i chłopców w wieku gimnazjalnym. Czterech chłopców grało systemem każdy z każdym.

19 czerwca rozegrano Młodzieżowy Turniej Tenisa
Ziemnego z okazji Dni Piątkowa. W zawodach uczestniczyło trzech chłopców oraz trzy dziewczyny. Zawody przeprowadzono w systemie każdy z każdym w dwóch kategoriach (chłopcy i dziewczęta). Wśród dziewcząt najlepsza była Zofia Pietrasik, wyprzedzając Asię Pietrasik. Natomiast
w kategorii chłopców zwyciężył Kamil Kopa, drugie miejsce zajął Jakub Mleczak.

Od lewej: Kamil Kopa (I miejsce), Jakub Latuszek (II miejsce) i
Jakub Pydziński (III miejsce)

Od lewej: Jakub Mleczak, Zofia Pietrasik, Asia Pietrasik i Kamil
Kopa

Od lewej stoją Waldemar Wilkosz, Piotr Domagała, Jurek Bocheński,
Michał Bocheński

Turniej także kopany
25 czerwca rozegrany
został Turniej Piłki Nożnej z okazji Dni Piątkowa.
W szranki stanęło sześć

Arka Chrobrego – I miejsce

drużyn. Spotkania trwały
dwa razy po dziesięć minut, więc rozgrywano błyskawiczne mecze.

Pierwsze miejsce zajęła Arka Chrobrego, drugie
Dynamo da Vinci, a trzecie Wolni Strzelcy. Najlep-

Dynamo da Vinci – II miejsce

szym strzelcem turnieju został Adam Bzdręga z Arki
Chrobrego, który strzelił 6
bramek. (rh)
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Pisane dojrzałym atramentem Podczas wakacji,
Poezja
rodzi się z dojrzałości – twierdził
ksiądz Jan Twardowski. Gdy twórcy przybywa lat
i doświadczenia,
często czuje chęć
utrwalenia przeżyć w formie pisanej. Docenia moc i siłę słowa. Chętnie wybiera misterną materię poezji,
której ciekawą definicję podał pisarz
Hans Christian Andersen: Poezja to
jest przecież to, co tak nierówno drukują zawsze u spodu w gazetach,
a niekiedy wycinają potem nożyczkami.
Jedną z osób, która wybrała ten
sposób prezentacji swojej twórczości
jest członek Klubu Literackiego „Dąbrówka”, Stanisław Romaniuk. Urodził się w 1946 roku na Lubelszczyźnie. W roku 1970 ukończył studia
w Poznaniu i rozpoczął pracę jako
nauczyciel wychowania fizycznego.
Tego samego roku debiutował na łamach czasopisma studenckiego „Miniatury”. Debiutancki tomik poetycki autora – „Tylko tobie”, ukazał się
w 1974 roku – jako prezentacja autora
na XXIII spotkaniu Witryny Literackiej SZSP – OKS „Od nowa”. W tym
roku poeta został też członkiem Koła
Młodych przy ZLP w Poznaniu, w którym działał do momentu rozwiązania
w latach osiemdziesiątych XX wieku.
Twórca publikował w prasie i radiu – jako autor krótkich form prozatorskich oraz wierszy i bajek dla
dzieci. Jednym z jego sukcesów było
zajęcie trzeciego miejsca w konkursie na nowelkę „Expressu Poznańskiego” (1975 rok), a w roku 1977 zdobył jedno z wyróżnień. Autor od wielu lat publikuje także w almanachach,
między innymi: „Prosto z młodości”
(Wydawnictwo Poznańskie), „Trochę
wierszem trochę prozą” (Pałac Kultury) oraz „Drugi puls – almanach poezji nauczycieli”. Zdobył również jedno
z wyróżnień na opowiadanie fantastyczne w II Ogólnopolskim Konkursie na
utwór dla dzieci. W roku 1990 nakładem Wydawnictwa Poznańskiego wydał książkę dla dzieci „Z czego składa
się rok.” Z kolei w roku 2008 nakładem Fundacji Literackiej w Poznaniu,
ukazały się jego dwa tomiki poetyckie:
„Uroczysko” i „Królowa Marengo.”
Oto kilka wierszy twórcy z cyklu
„W jesień wpisane”:
Podarunek
Odnajdę ciebie zanim odejdziesz,
nim żarna czasu zmielą słów ziarna.
Ukoję smutek, by nie rósł w tobie.
Dogonię, gdy się zechcesz oddalić.

Zatrzymam dla nas to, co nie wiąże,
co daje wolność, chociaż zniewala.
Dam ci nadzieję, nim żal obudzisz,
radość przywrócę zanim zapłaczesz,
tylko mi daruj ten okruch czasu,
który na później ciągle zostawiasz.
Dla tej co zawsze
Gdy będziesz ciszą złotej jesieni
przypomnij lata bogate stroje,
wiosny nadzieję,
zimy pogonie,
smak zimnej wody w strumyku dłoni.
Rozwieś na chmurach słoneczne kwiaty
zdobiące twoich sukienek płótna
i oplącz sznurem do bielizny
zapachy wiatru,
w zawojach wirów
cieni tańczących w skwarze południa.
Tęsknoty odłóż,
jest to co było,
nic nie odeszło z pamięci ścieżek.
Wszystko przed nami
chociaż się zdaje, że bezpowrotnie,
w zamieci czasu znika i mami.
Jesień na plaży
Śpiące na piasku okruchy słońca,
budzisz pieszczotą swojej dłoni,
one we włosów swawolnym tańcu
strugami wiatru płyną po skroni.
Pod mocą wiatru kryształy soli,
znów z falochronu w kipiel spadają,
morze je wplata, w zwoje traw swoich
i na fal krosnach tka dywan piany.
Niebem zawładnąć śpieszą chmur nawy.
Mewa okrzykiem gwiazdy strąca,
żeby się w twoich oczach przejrzały,
a ty wyjęte z ław morskiej trawy,
ściskasz zaklęte w bursztynach słońca,
by w nich marzenia nasze dojrzały.
Spojrzenie
To tylko miłość
umie tak patrzeć,
bo miłość jeno, mrużąc oczy,
do warg pieszczoty chyli głowę
radosnym drgnieniem
ramion i włosów.
To wierność sobie,
swej naturze,
co nie zna fałszu ani strachu,
kiedy w zachwycie przymkniętych
oczu
Szepcze raz po raz – „Z Tobą, na zawsze.”
Opracowała: Anna Kokot

co warto wiedzieć

Jak zareklamujesz nieudany wyjazd wakacyjny, ile zapłacisz za rozmowę telefoniczną za granicą, jakie
obowiązki musi spełnić organizator
wyjazdu twojego dziecka? Czy pracując podczas wakacji za granicą
zapłacisz podatek w Polsce i co możesz przywieźć z zagranicznych wojaży? Na te i inne pytania przydatne podczas planowania letniego wypoczynku odpowiada 40 instytucji,
które biorą udział w siódmej edycji
akcji „Przed wakacjami, co warto
wiedzieć?”.
W „Poradniku wakacyjnym”, przygotowanym przez Ministerstwo Finansów,
dowiesz się, jak praca sezonowa młodzieży wpływa na ulgę rodzinną, dlaczego
warto brać paragon na wakacjach oraz
jakie rzeczy (także jeśli chodzi o ich wartość i ilość) możesz przywieźć z zagranicznych wakacji. Sprawdzisz też, czy
twoje małoletnie dziecko, które pracuje w wakacje, zapłaci podatek albo czy
płaci go ten, kto pracuje przy zbiorze
owoców sezonowych czy runa leśnego.
Odwiedź też strony pozostałych instytucji, które biorą udział w akcji:
● O czym pamiętać podpisując umowę
z biurem podróży – Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
● Portale i aplikacje, dzięki którym wakacyjny pobyt za granicą będzie bezpieczniejszy - Ministerstwo Spraw Zagranicznych
● Obowiązki organizatorów wyjazdów
dla dzieci - Ministerstwo Edukacji
Narodowej
● Centralna Ewidencja i wykazy w turystyce, akcja „Bezpieczna woda”, niezbędne informacje dla turystów – Ministerstwo Sportu i Turystyki
● Parki Narodowe – co wolno, a czego nie? – Ministerstwo Środowiska
● Prawa konsumentów podczas podróży i zakupów w UE – Europejskie
Centrum Konsumenckie
● Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie turystyczne - Rzecznik Finansowy
● Alfabet bezpiecznych wakacji – Rzecznik Praw Dziecka
● O tym, jak sprawdzić czystość kąpieliska i jego infrastrukturę, np. możliwość cumowania sprzętu wodnego,
miejsca do kąpieli dla małych dzieci – Główny Inspektorat Sanitarny
● Zabezpieczenie mieszkania podczas
naszej nieobecności, bezpieczna podróż autokarem – Komenda Główna Policji
● Bezpieczeństwo podczas uprawiania
aktywnej turystyki oraz niektórych
dyscyplin sportowych – Centralny
Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Dokończenie na stronie 11
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Z oznakowaniem bezpieczniej
Podczas wakacji zwiększa się aktywność rowerzystów. Dlatego policjanci z Komisariatu Policji Poznań
Północ pragną przypomnieć mieszkańcom o każdorazowym stosowaniu zapięcia do roweru. Róbmy to nawet
wchodząc do sklepu, domu czy mieszkania tylko na moment, nie pozostawiajmy roweru bez zabezpieczenia.
Chcąc uniknąć kradzieży roweru, należy pamiętać, by
nie zostawiać go w ogólnodostępnych pomieszczeniach, takich jak klatki schodowe, suszarnie czy piwnice. Pamiętajmy też, że stawiając rower na zewnątrz budynku, należy
przymocować go odpowiednim zapięciem do trwałego elementu. Łupem złodziei padają rowery drogie, ale również
te przedstawiające mniejszą wartość.
Chcąc poruszać się bezpiecznie rowerem, musi on posiadać światło pozycyjne barwy białej lub żółtej z przodu,
czerwone światło odblaskowe z tyłu oraz dzwonek. Dla
zwiększenia bezpieczeństwa warto zakładać kask oraz ubrania zawierające elementy odblaskowe, które zwiększają widoczność po zmierzchu, wpływając na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
Przypominamy, że mogą Państwo oznakować swój rower w ramach programu prewencyjnego „Poznański rower,
bezpieczny rower” w Komisariacie Policji Poznań Północ w
wyznaczone dni. Harmonogram znakowań oraz szczegóły

W wakacje zbieraj
paragony z restauracji
Od 1 lipca 2016 r. zmieniamy branżę premiowaną w Narodowej Loterii Paragonowej na „restauracje
i inne placówki gastronomiczne, przygotowanie i podawanie napojów”. Do końca września zbieraj paragony fiskalne
z restauracji, barów, lodziarni, kawiarni i pizzerii oraz rejestruj je na stronie loterii. Dzięki temu będziesz mieć szansę
na wygranie nagrody specjalnej, czyli samochodu Opel Insignia. Losowanie odbędzie się 17 października.
Pamiętajmy o tym, że we wszystkich miejscach sprzedawca powinien wydać nam przy zakupie paragon fiskalny. Niestety, niektórzy z nich tego nie robią albo wydają tzw. paragon kelnerski, który nie jest ważnym dowodem sprzedaży.
A to świadczy o ukrywaniu prawdziwych obrotów przedsiębiorcy. Zapominając o wzięciu paragonu, nie tylko osłabiamy
uczciwą konkurencję między przedsiębiorcami, ale również
zmniejszamy swoją szansę na wygranie atrakcyjnych nagród
w Narodowej Loterii Paragonowej.
Wszystkie paragony branżowe zarejestrowane na stronie
loterii od lipca do września wezmą udział w październikowym losowaniu Insignii. Oczywiście tradycyjnie, co miesiąc,
spośród wszystkich pozostałych paragonów, będą losowane samochody Opel Astra.
Narodowa Loteria Paragonowa to akcja edukacyjna Ministerstwa Finansów, dzięki której chcemy uświadomić Polakom,
jak dużą rolę pełnią w uczciwym obrocie gospodarczym. I pokazać, że branie paragonu to wspieranie uczciwych przedsiębiorców i uczciwej konkurencji między nimi.
Branże usługowe premiowane w loterii wytypowano
w związku z wprowadzeniem w 2015 r. obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasach fiskalnych m. in. u fryzjerów, kosmetyczek, lekarzy i mechaników. Wybierając branże premiowane, kierowaliśmy się też powszechnością i dostępnością usług. Ponadto, jak wynika z badań, Polacy nie mają
nawyków brania paragonu, zwłaszcza za usługi. Aby wziąć
udział w loterii, wystarczy mieć ukończone 18 lat i paragon
fiskalny na minimum 10 zł oraz zarejestrować go na stronie
loteriaparagonowa.gov.pl

programu znajdują się na stronie internetowej Komendy
Miejskiej Policji w Poznaniu.

Podczas wakacji,
co warto wiedzieć

Dokończenie ze strony 10

● Postępowanie w czasie
upału – Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
● Jak chronić dane osobowe
w czasie wakacji – Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych
● Informacje o nowych
opłatach roamingowych.
Numery alarmowe i społeczne, pod którymi na
terenie całej Unii Europejskiej można uzyskać
pomoc – Urząd Komunikacji Elektronicznej
● O prawach pasażerów w
sytuacji opóźnionego/odwołanego lotu lub odmowy przyjęcia na pokład samolotu – Urząd Lotnictwa
Cywilnego
● Planowanie podróży, podstawowe prawa pasażerów oraz aplikacje mobilne przydatne podczas wakacyjnych wypraw koleją
– Urząd Transportu Kolejowego
● O warunkach na drogach, ograniczeniach na
przejściach granicznych
oraz opłatach na autostradach i drogach ekspresowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

● Aby wizyta w Tatrach była bezpieczna i aby pozostały po niej same dobre
wspomnienia, warto się
przygotować – Tatrzański
Park Narodowy
● Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym, czyli o czym
należy pamiętać wybierając się w podróż – Instytut Transportu Drogowego
● Co odbiorca energii powinien wiedzieć przed wyjazdem na urlop – Urząd Regulacji Energetyki
● Jak przygotować się na
upał oraz wiele innych
porad - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
● O Europejskiej Karcie
Ubezpieczenia Zdrowotnego i możliwości korzystania z opieki zdrowotnej podczas urlopu w kraju
poza miejscem zamieszkania – Narodowy Fundusz
Zdrowia
● Bezpieczeństwo w Internecie podczas wakacji –
Naukowa i Akademicka
Sieć Komputerowa.
W akcji biorą także udział
Wojewódzkie Inspektoraty
Inspekcji Handlowej.
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Prosto z miasta

Co nam latem strzela do głowy
Zapachniało wreszcie
trochę Ameryką w Poznaniu. Tam, za Atlantykiem,
nie ma prawie tygodnia,
by nie doszło do porządnej strzelaniny. Amerykańscy napastnicy dysponują
zwykle limuzynami i porządnymi arsenałami wszelakiej broni, od coltów po
karabiny. Potrafią też z
rozmachem ich użyć. Bogu
ducha winnych ofiar jest
więc zwykle sporo. Zresztą tylko o takich zdarzeniach media informują. U
nas do takiego rozpasania
militarnego jeszcze daleko,
chociaż namiastkę amerykańskiego stylu życia mieliśmy w okolicach Piątkowa i Naramowic. Sprawca
zasuwał na rowerze i strzelał z wiatrówki do zaparkowanych samochodów. Do
amerykańskiego rozmachu
trochę mu więc brakowało
i chyba nieprędko będzie
mógł powtórzyć swe wyczyny, bo został ujęty i będzie
miał nieco czasu na przemyślenia. Nie jest to jednak pierwszy wiatrówkowy

zamach w naszym mieście.
Niedawno na Grunwaldzie
też ktoś strzelał do przechodniów. Widać, że chętnych do sięgania po broń
nie brakuje. Na razie korzystają jeszcze z wiatrówek,
ale gdyby pozwolić, co postulują niektórzy, na swobodne posiadanie broni,
to pewnie wnet mielibyśmy
nad Wartą dziki zachód. A
chyba nie o taką Amerykę
w Polsce walczyliśmy.

Strzelanin na ulicach
Poznania naprawdę nam
nie potrzeba. Zresztą ze
skutkami tej największej
sprzed 60 lat też jakoś
nie możemy sobie poradzić. Przy okazji czerwcowych rocznicowych obchodów robotniczego protestu
doszło do zgrzytów, buczenia i prób udowadniania
sobie, gdzie kto wtedy stał
i kto ma większą rację. A
najlepsze, że dzisiaj nie ma
już prawie ani „Ceglorza”,
ani jego robotników. Chociaż problemy, które były powodem tamtych pro-

testów, jakby nadal przetrwały. Jednak podejście
do nich, a zwłaszcza kolejne zabawy w piaskownicy,
których byliśmy świadkami
w Poznaniu, muszą budzić
niesmak. Szanse na ostudzenie rozgrzanych głów i
rzetelną rozmowę wydają
się małe, bo chętnych do
podgrzewania emocji jest
wielu.

Ludzie bardzo łatwo
nim ulegają i wykorzystują
to przeróżnej maści manipulatorzy. Od polityków po
przestępców, którzy potrafią nam wmówić najdziwniejsze rzeczy. Czasami aż
trudno uwierzyć, jak łatwo
ulegamy złudzeniom. Można jeszcze zrozumieć starsze osoby, które coraz częściej bywają wykorzystywane przez oszustów działających metodą „na wnuczka”
ale żeby młodzi, wykształceni i zapatrzeni w internet byli równie łatwowierni? A jednak są. Dowodzi
tego przypadek grasującego przez lata na poznań-

skich uczelniach fałszywego
profesora, który bajerował
studentki i dla celów naukowych przeprowadzał na
nich „badania antropologiczne”. W ten sposób, jak
wynika ze śledztwa, domorosły naukowiec mógł molestować nawet kilkaset panienek. Postępowanie trwa
i liczba studentek, które były gotowe poświęcić się dla
profesora i nauki, może
jeszcze wzrosnąć.

Jak uczy codzienne życie, ludzka ufność i łatwowierność są systematycznie
karane, a jednak w procesie ewolucji przetrwały
i wciąż mają się dobrze.
Muszą więc nieść z sobą
korzyści dla ludzkości. Zapewne, tylko że na razie odnoszą je głównie oszuści i
cwaniacy, którzy bez skrupułów wykorzystują nasze
dobre cechy. Takim praktykom należy położyć wreszcie kres, ale to zadanie nie
tylko na kiepskie tegoroczne lato, lecz na całe lata.
WIST

Patroni ulic piątkowskich

Maksymilian Garstecki (1888 – 1959)
Tym razem wspomnimy o człowieku, który znany był niegdyś w świecie
architektów poznańskich,
a dziś jest niemal całkowicie zapomniany, znany głównie z prac wykonanych przez jego firmę.
Władysław Czarnecki w
swej książce „To był też
mój Poznań” tak podsumowuje wnioski na temat firmy Maksymiliana Garsteckiego: „Działalność zawodowa i społeczna M. Garsteckiego,
jako jednego z tych, którzy dosłownie „budowali” Poznań, doprasza się
solidnego biograficznego
opracowania”. O ile autorowi tych słów wiadomo,
nie doczekała się takiej

monografii do dziś – budowniczy ten nie figuruje
nawet w słownikach i encyklopediach. Zatem, nie
wyręczając przyszłych biografów, napiszmy na temat osiągnięć jego firmy.
Inżynier Maksymilian
Garstecki był właścicielem firmy budowlanej, którą kierował w latach 1919
– 1939 i 1945 – 1950. A
było to przedsiębiorstwo
solidne, działające sprawnie i szybko. Dość wspomnieć gmach domu mieszkalnego PKO u zbiegu dzisiejszych ulic Roosevelta i
Bukowskiej, w którym było kino – późniejsze kino
„Bałtyk”. Powstał w ciągu
6 miesięcy, pomimo mrozów (w owym czasie na

okres zimowy przerywano prace budowlane). Dla
wyjaśnienia: dom ten nie
miał związku z przygotowaniami do Powszechnej
Wystawy Krajowej w 1929
roku, choć powstał w zbliżonym okresie.
Na terenach wystawowych „Pewuki” firma M.
Garsteckiego postawiła
kilka pawilonów – w tym
okresie pracowało w niej
od 300 do 800 osób, w zależności od natężenia pracy oraz liczby zleceń. Dodajmy, że owa rzesza była
obsługiwana przez 3-5 pracowników administracyjnych – co i warto przypomnieć naszym dzisiejszym
przedsiębiorcom…
Tempo prac w firmie

M. Garsteckiego ilustruje choćby fakt postawienia kościoła Zmartwychwstańców na Wildzie w
ciągu zaledwie… trzech
miesięcy. Inne prace wykonane przez to przedsiębiorstwo to gmach Szpitala Przemienienia Pańskiego przy ulicy Długiej
oraz gimnazjum im. Adama Mickiewicza przy ulicy Głogowskiej.
Dlaczego piszemy o
tych sprawach? Ano w Poznaniu mamy ulicę Maksymiliana Garsteckiego. Na
osiedlu Bolesława Śmiałego łączy ulice Stanisława
Wiechowicza i Stanisława
Wachowiaka.
Marek Rezler
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Dzieci i rozstanie rodziców (2)

Osoby rozważające rozwód często pytają, co będzie
dla dziecka dobre? Dorośli nierzadko koncentrują się na
materialnym zabezpieczeniu bytu dziecka, nie doceniając faktu, że najbardziej pomocna dla rozwoju dziecka
będzie ich wzajemna zgoda. Jeśli nie ma zgody, wtedy
dziecko zmuszane jest (nieświadomie) do opowiedzenia
się po czyjejś stronie, wejścia w trójkąt między rodzicami – pisaliśmy w poprzednim numerze Echa. Dzisiaj dokończenie.
Rodzic powinien też pogodzić się z podobieństwem dziecka do byłego/byłej partnera/ki, dlatego drodzy Rodzice powstrzymajcie się od negatywnego porównywania cech charakteru, wyglądu do byłego/byłej partnera/partnerki oraz od
nieprzychylnych komentarzy na ten temat. Pamiętajcie też,
by nie dawać złudzeń i nadziei dziecku możliwością powrotu
do siebie, pełnej rodziny, zaznaczając spokojnie i jednoznacznie, że już nigdy nie będziecie razem, ale zawsze obydwoje
będziecie dziecko kochać.
Mądrzejsi o doświadczenia życiowe rozważnie wprowadzajcie swojego nowego partnera do życia dziecka. Nie pozwólcie, by z powodu nowej znajomości zmniejszyła się ilość
czasu spędzanego z dzieckiem. Pamiętajcie, by zdecydowawszy się na nowy związek, przygotować dziecko na tę informację. Często aranżowane „przypadkowe” spotkania w centrum
handlowym nie są dobrym pomysłem. Nowy partner/ka rodzica
nie może być dla dziecka zaskoczeniem, dlatego z szacunku
do dziecka należy się mu wcześniejsza rozmowa na ten temat.
Dziecko potrzebuje obojga rodziców przede wszystkim po
to, żeby zyskać własną tożsamość i identyfikację ze swoją rolą, ale też żeby mieć pojęcie o relacji z osobą płci przeciwnej.
Dziewczynce, która będzie słyszała wrogie słowa o ojcu, trudno będzie wchodzić w relacje z chłopcami, a w dorosłym życiu z mężczyznami.
Ojciec powinien nauczyć syna, jak być mężczyzną, matka
– jak kontaktować się z kobietami. Matka ma nauczyć córkę,
jak być kobietą, lecz kontaktowania się z mężczyznami córka
uczy się w relacji z ojcem. Dlatego warto mimo wszystko, nawet po rozwodzie, zadbać o dobre relacje pomiędzy sobą, bo
właśnie te relacje stają się wzorem relacji kobieta – mężczyzna.
Dzieci uczą się od dorosłych przede wszystkim przez naśladowanie, dlatego i chłopiec, który nie ma kontaktu z własnym
ojcem, powinien mieć jakiegoś mężczyznę, z którym mógłby się identyfikować. Wszyscy potrzebujemy korzeni, własnej
historii, do której zbudowania niezbędna jest historia mamy,
taty, rodziców i dziadków. Nawet, jeżeli dziecko nie mieszka
z jednym rodzicem, to jest dla niego ważne, by jeździło w odwiedziny do dziadków, znało ciocie, wujków, kuzynów, przynależało też do tej części swojej rodziny.
Rodzic, który mieszka z dzieckiem
Na rodzicach spoczywa bardzo duża odpowiedzialność i
to jest niesprawiedliwe wobec rodzica, który zostaje z dzieckiem, szczególnie, jeżeli on nie chciał rozwodu. Na ogół jest
to matka i to jest niesprawiedliwe, że ona ma być w dobrej formie, ma sobie radzić, ma dbać o dobry kontakt z ojcem dziecka. To dla wielu ludzi bardzo trudne. Wyzwaniem dla rodzica,
z którym zostaje dziecko jest zaangażowanie drugiego rodzica
w wychowywanie dziecka. Wiem, łatwo tak powiedzieć, trudniej zrobić, ale starajcie się zadbać o częste, regularne spotkania dziecka z rodzicem, z którym nie mieszkają, a także

o kontakty dziecka z dalszą rodziną, przede wszystkim z dziadkami byłego/byłej partnera/partnerki. Im więcej dziecko ma kochających osób, tym lepiej.
Relacja drugiego rodzica z dzieckiem zmniejszy prawdopodobieństwo problemów wychowawczych w przyszłości. To kolejne zadanie rodzica, który zostaje z dzieckiem. Musi zadbać
o to, by samemu nie pogrążać się w żalu, żeby zapewnić stały,
przewidywalny rytm dnia codziennego, ale też zadbać o widywanie się z ojcem czy matką i jeszcze jego rodziną. Napisałam
wcześniej, że to jest niesprawiedliwe, ponieważ rzeczywiście
na tej osobie spoczywa większa odpowiedzialność. Niedocenianą, aczkolwiek niezwykle ważną rzeczą dla rodzica, który
zostaje z dzieckiem, jest właśnie zaakceptowanie tej większej
odpowiedzialności. Nie da się tego równo podzielić. Jeżeli chodzi o wsparcie, to dobrze jest mieć jakąś sieć przyjaciół, choć
i to nie jest łatwe, bo ta dotychczasowa często uległa rozpadowi. Rodzic, który pozostaje z dzieckiem bez wątpienia potrzebuje kogoś, przy kim może popłakać, kto czasem weźmie
dziecko, a on będzie mieć chwilę dla siebie. Jeśli to możliwe,
to dobrze jest zadbać o pomoc i wsparcie od swojej rodziny
i nie izolować się. Jeśli ojciec jest nieobecny, bo wyjechał i chce
rozpocząć życie na nowo, trzeba szukać innych mężczyzn, którzy mogliby być wzorcem dla dziecka. Może dziadek, brat matki lub ojca, może nowy partner. Źródłem dobrych relacji mogą
być różne osoby. Im więcej osób kochających, akceptujących
i wspierających dziecko, tym lepiej.
Co i jak mówić
Ważne jest też to, co my powiemy dziecku o tej sytuacji.
Jeżeli ojciec wyjechał, pracuje, to ważne, by o tym powiedzieć,
że wyjechał, bo nie miał pracy. Starać się mieć jakąś możliwość kontaktu, choćby przez skype’a czy maile. A jeśli rodzic
przysłał tylko jakiś symboliczny drobiazg, to zachować złośliwy
komentarz dla siebie, a nie dzielić się nim z dzieckiem. Powiedzieć: „Bardzo miło, że tata/mama to przysłał/a, że pomyślał/a”. Gdy jeden z rodziców w ogóle nie przejawia ochoty
do kontaktów, notorycznie nie wywiązuje się z obietnic, warto
wtedy spróbować podać jakieś uzasadnienie, mówiąc: „Nie
wiem, dlaczego tak się ułożyło, że tata/mama się nie kontaktuje, może to się zmieni w przyszłości?”. Rodzic, nawet porzucony, ma snuć nić relacji między drugim rodzicem a dzieckiem. Ta osoba musi być mądra za wszystkich wokoło. Napisać, podziękować, powiedzieć, że dziecko się ucieszyło, rezygnując tym samym z wypominania i narzekania. Jeżeli rodzice tak postępują, to mimo ich rozstania dzieci są zdrowsze,
spokojniejsze, dobrze przebiega ich rozwój emocjonalny. Mogą mimo rozwodu rodziców sobie dobrze radzić i w życiu dorosłym być szczęśliwe.
Do napisania tego artykułu nakłonił mnie fakt, że często
do gabinetu trafiają dorosłe osoby, które jako dzieci przeżyły
rozwód swoich rodziców. Aspekty, na które zwracam uwagę
w artykule, dotyczą tych trudności, które te osoby same przeżyły we własnych rodzinach, jako dzieci. Mimo, że to już dorosłe osoby, pamięć o nieprzyjemnych rozgrywkach między
rodzicami została w ich psychice.
Małgorzata Remlein
Autorka tekstu jest psychologiem. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię par.
Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń lękowych.
Informacje – tel. 660 140 488 lub www.malgorzataremlein.pl

Będzie się działo w KORONIE
W wakacje klub czynny do 17 sierpnia. Odbywać się będą stałe zajęcia:
 poniedziałek, godz. 9 – 15
 wtorek, godz. 14 – 20
 środa, godz. 14 – 20
 czwartek, godz. 12.30 – 18.30

 piątek, godz. 9 – 15
ZAJĘCIA W KLUBIE
1 i 8 sierpnia o godz. 12 – wakacyjny kurs języka angielskiego
6 sierpnia – piknik w Brzeźnie

(koło Tarnowa Podgórnego) – jednodniowy piknik dla klubowiczów, w programie przejazd bryczką, konkursy,
gry, zabawy. Spotkanie przy muzyce,
jadło wiejskie i wiele innych atrakcji.
Dokładny program dostępny w klubie.
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APATIA

100 M
KWADR.

RODZAJ
SKLEPU

NA ZAKUPY
TANIEC

NP.
MUCHA

TUZ

2

7

BIAŁY
KRUK

DAWNA
STOLICA
JAPONII

Krzyżówka
z Echem

OPERA
VERDIEGO

PODAGRA

6

10
ODMIANA
WIERZBY

5

AUREOLA
W PSYCHOANALIZIE
OBOK EGO I SUPEREGO

17

PEKAESY

11

CHCE SPAĆ

4
GWIŻDŻĄCY
PTAK

SEKTA

FORD

15

3

STOLICA
ROSJI

NP. JOJO

INDIANIN
LIGA KOSZYKÓWKI

ZARZĄDZA
KOMUNIKACJĄ

KOMPUTERA

NIE PRZED
LECZ...

12

SPOZA

KALORIE
POD
KONTROLĄ

16

JASKÓŁCZE

ZAKOLE

KOLEGIUM

SKRÓTOWIEC
JEJ NIE
WYPADA

14

13
DŻWIĘK
BARANA

NIC LUB ZERO

ARCHIWUM

1

UNIWERSYTET
W POZNANIU

9
UNIWERSYTET
W
WARSZAWIE

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru
brzmiało: Lato, lato, lato
czeka.
HUMORKI
- Dlaczego nie ma pani kasku? – pyta policjant
blondynkę, która jechała na
motorze w wełnianej czapce.
- Bo ja, proszę pana, przeprowadziłam wczoraj eksperyment. Z trzeciego piętra
zrzuciłam czapkę i kask.
Kask pękł, a czapka nie.

- Koleżanka nie pije. Dlaczego?
- Mam problem z nogami.
- Uginają się?
- Nie, rozkładają…

- Postanowiłam zerwać z
moim chłopakiem. Traktuje
mnie jak psa.
- Bije cię? Trzyma cię ciągle przy sobie?
- Gorzej! Wymaga ode
mnie, abym była mu wierna.
Krzyżówka nr 8

1 2 3 4

ARMIA
KRAJOWA
W SKRÓCIE

5 6 7 8

OBRĘCZ

8

9 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.
WAGA (23.09 - 22.10). Letnie dni to dobry czas na porzundki wew chaBARAN (21.03 - 20.04). Nie ma się co borchać i brynczeć na szczunów.
łupie. Zbyry i insze klamoty najlepiej wyćpnąć na gemyle, a cołką famułę,
Letni wspólny wygib będzie cołkiem fest. Ino nie poczynajcie se frechowzwłaszcza szczunów, poustawiać jak należy.
nie, by nie narobić se jakiej poruty.
SKORPION (23.10 - 22.11). Nie ma się co borchać na famułę, lepiej z nią
BYK (21.04 - 21.05). Plożą ci długie dni wakacyjnej laby i słodkiego nydobrze żyć. Niechaj gzuby i kejter, zamiast szuszwolić po całych dniach,
gusowania na słonyszku. Ale zaś uważej na korbole i inksze berbeluchy,
wezmą się za robotę i nie robią poruty.
byś zdrowia i bejmów nie przenorał.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Wew robocie przyjdzie ci teraz chapać za
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Zez ględzeniem i mądrowaniem się wew
dwóch abo i trzech, ale zaś potem z kabzą pełną bejmów będziesz se mógł
robocie dej se już spokój. Jesteś szportowny szczun i masz dość fifnych
lofrować po cołkim świecie.
pomysłów żeby uzorgować wuchtę bejmów.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Jeszcze wew wakacje skapnie ci fest proRAK (22.06 - 22.07). Z nygusowania, memłania i blubrania z wiarą niepozycja nowej roboty. Bez żodnego brawędzenia podejmuj to wyzwanie,
wiele dobrego wyniknie. Trza akuratnie, z większym szwungiem brać się
sukces murowany i sporo bejmów w kabzie.
do roboty, a bejmy same skapną.
WODNIK (21.01 - 20.02). Bez tyn skwar i burze do łba ci ino głupie,
LEW (23.07 - 22.08). Rychtuj się do fest wygibu ze starą eką, będziecie się
chociaż cołkiem przyjemne myśli przychodzą. Ale zaś zbytnio się nie staluj
bachać i nygusować na słonyszku. Ino bacz byś na tych balangach za wiela
zdrowia i bejmów nie przenorał.
i żodnych brewerii z wiarą nie wyczyniaj.
PANNA (23.08 - 22.09). Daj se więcej luzu i nie przejmuj się kolejnymi
RYBY (21.02 - 20.03). Zamiast ciągłego nygusowania, wystawiania kalafy
reformami. Zamiast cięgiem szporać, lajsnij se nowy dyrdon abo fundnij
na słonyszko abo glapienia się wew telewizję i bręczenia na wszystkich,
famule rajzę do cieplych krajów.
lepiej zabierz się do fest porzundków na działce.
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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Gry i zabawy terenowe

Pierwsza część półkolonii w świetlicach osiedli Władysława Jagiełły
i Zygmunta Starego rozpoczęła się 27 czerwca
i trwała do 8 lipca. W
tym czasie czterdzieścioro dzieci miało zapewniony bogaty program zajęć.
Nie brakowało zajęć
sportowych. Milusińscy odwiedzili m.in. kręgielnię w
NIKU, w sali Szkoły Podstawowej nr 17 poznawali
techniki judo. Były też zabawy ruchowe, doskonalenie
pływania podczas wycieczki autokarowej do term w
Tarnowie Podgórnym. Autokarem dzieci pojechały
również do Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach, w którym zachwycały się pięknym ogrodem
kwiatowo-warzywnym. Następnie bawiły się świetnie, korzystając z wspaniale urządzonego placu zabaw.

Interesującą okazała się też
wyprawa do Bramy Pozna-

nia oraz udział w zorganizowanych tam warsztatach
pod nazwą Wehikuł czasu.
Wśród wielu atrakcji były
też wyjścia do kina, zajęcia terenowe, m.in podchody, gry zespołowe, zabawy
tematyczne w świetlicach

oraz konkursy. W
trakcie dnia dzieci
otrzymywały obiad
oraz napoje. Zajęcia odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku w
godz. od 8 do 15.30.
Organizatorem półkolonii był
Uczniowski Klub
Sportowy Chrobry
przy Szkole Podstawowej nr 17 przy
współpracy i wsparciu finansowym Administracji Os. Wł.
Jagiełły i Zygmunta Starego oraz
Osiedla Piątkowo
Jednostki Pomocniczej Miasta Poznania. Dzieci były pod fachową opieką, a wypoczynek zgłoszony został w Kuratorium w Poznaniu.
Kolejny termin półko-

lonii to okres od 16 do 29
sierpnia, z równie ciekawymi propozycjami programowymi. Zapraszamy.
Krystyna Kaczmarek,
kierownik półkolonii
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Ferie na sportowo

To już kolejny rok
kiedy Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa,
administracja osiedla,
sekcja sportu PSM oraz
Klub Sportowy Sobieski Poznań przygotowali
wspólnie cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych podczas letnich ferii szkolnych.
W obiekcie sportowym
KS Sobieski Poznań zorganizowano wiele atrakcji dla
najmłodszych mieszkańców
piątkowskich osiedli, którzy

wakacje spędzają na osiedlu. Do ich dyspozycji są siłownia wraz salą do gier zespołowych oraz sala z matą
do zajęć grupowych.
Spotkania obywają się
od poniedziałku do piątku
od godziny 10 do 14. Zajęcia prowadzą instruktorzy
sportowi. Szczegółowe informacje zamieszczane są
na portalu na Facebooku Sport Na Piątkowie. A na
zdjęciach wakacje w hali
sportowej Sobieskiego.
Tekst i fot. – Andrzej Słabęcki

Kwiaty od wieków i we wszystkich kulturach
są najlepszymi wyrazicielami tego
co w sercu i duszy, są ozdobą uczuć.

Zapraszamy: poniedziałek-piątek 9-18
sobota 9-16, niedziela 10-14
Osiedle Bolesława Chrobrego 13A/2, 60-681 Poznań
tel. 662-044-452
makiichabry.pracownia@o2.pl

Oferujemy Państwu
-bukiety okolicznościowe
-bukiety ślubne
-kompozycje kwiatowe
na 4 pory roku
-kompozycje świąteczne
-wiązanki i wieńce pogrzebowe
-kwiaty doniczkowe
-wystrój imprez
okolicznościowych
-upominki i ozdoby
-kartki okolicznościowe
-pakowanie prezentów
-możliwość dowozu do klienta
-możliwość płatności kartą.

OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU
WSZYSTKIE PIZZE ZA PÓŁ CENY
PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO NAPOJU*
oferta obowiązuje w lokalu i na wynos bez dowozu

Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,
tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28
*dotyczy rozmiaru 24 i 31 cm
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Piątkowskie ABC,
czyli przewodnik po osiedlach PSM

wa, obecnie wyznacza jego zachodnie
granice. Natomiast centralnym punktem staje się rejon pomiędzy zbiegiem
ulic Wojciechowskiego i Kurpińskiego oraz ulicami Mieszka I i Wiechowicza. Tu, w pobliżu stacji PST, znajdują się siedziba PSM, PCK „Dąbrówka”, oddział PKO BP i inne placówki
bankowe, a także przychodnie, markety i butiki. Dopełnieniem tego nowego centrum jest wyrastający przy
ul. Kurpińskiego okazały gmach handlowo-usługowo-mieszkaniowy.

D

DĄBRÓWKA – Imię czeskiej księżniczki i żony Mieszka, która przyczyniła się do chrztu Polski
przed 1050 laty, nosi Piątkowskie
Centrum Kultury „Dąbrówka”. Jest

Przed 40 laty, w roku 1976
rozpoczęto budowę pierwszych
bloków na Piątkowie. Dla przypomnienia tej rocznicy wraz z Klubem Odkrywców i Reporterów
przedstawiamy alfabetyczny mały przewodnik po osiedlach oraz
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

A

ADMINISTRACJE – Bezpośrednią obsługą mieszkańców oraz
utrzymaniem porządku i infrastruktury technicznej zajmują się administracje osiedli. Jest ich sześć i mają
siedziby na poszczególnych osiedlach.
Na co dzień blisko współpracują z
radami osiedli, które są wybierane
przez mieszkańców. Na czele administracji stoją kierownicy. Liczba pracowników w poszczególnych administracjach uzależniona jest od liczby
mieszkańców na danym osiedlu oraz
wykonywanych zadań i obsługiwanej
powierzchni mieszkaniowej. Administracje obsługują bowiem także wspólnoty mieszkaniowe oraz wykonują zlecone usługi.

B

BEZPIECZEŃSTWO – O
to, by na Piątkowie żyło się bezpiecznie, stara się nie tylko Spółdzielnia,
ale także wyspecjalizowane instytucje. Na os. Jana III Sobieskiego siedzibę ma Komisariat Policji Poznań –
Północ obejmujący zasięgiem osiedla
piątkowskie oraz północno-zachodnie
tereny Poznania. Przy ul. Kurpińskie-

go znajduje się Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5 Państwowej Straży Pożarnej wyposażona w nowoczesny sprzęt umożliwiający niesienie
pomocy nawet w wieżowcach. W budynku Zarządu PSM na os. Bolesława Chrobrego siedzibę mają funkcjonariusze Straży Miejskiej Poznania z
referatu Winogrady-Piątkowo, którzy
na co dzień strzegą porządku i interweniują w razie jego naruszania. Do
poprawy bezpieczeństwa przyczynia
się także wprowadzony staraniem
PSM monitoring na wszystkich osiedlach. Kilkaset kamer czuwających
dzień i noc skutecznie zniechęca do
łamania prawa.

ono kulturalną wizytówką Piątkowa.
Od rana do wieczora toczy się w nim
życie. Młodych i starszych mieszkańców przyciągają pracownie artystyczne, grupy teatralne – „MplusM”, taneczne – Szkoła Ruchu i Tańca oraz
muzyczne – New Voice. W pomieszczeniach „Dąbrówki” odbywają się spotkania klubów literackiego oraz odkrywców i reporterów, zajęcia z fitnessu, aerobiku i tai-chi, organizowane są także
cieszące się dużym zainteresowaniem
koncerty i imprezy. Sala widowiskowo-kinowa dysponuje 200 wygodnymi
miejscami. W „Dąbrówce” działa też
bistro. Upływ czasu daje się we znaki
budynkowi i podejmowane są przygotowania do przeprowadzenia jego kompleksowej modernizacji.

E

C

CENTRUM – Przez wieki centrum Piątkowa ogniskowało się
wokół traktu prowadzącego z Poznania do Obornik. Wzdłuż niego powstawały najważniejsze zabudowania z
klasztorem Dominikanek na czele. Ul.
Obornicka, choć straciła na znaczeniu, nadal jest ważną częścią Piątko-

EDUKACJA – System edukacyjny w kraju czeka kolejna reforma. Nie ominie ona piątkowskich placówek, które w minionych latach też
ulegały różnym przeobrażeniom. W
niedawno odnowionym gmachu na os.
Władysława Łokietka, gdzie niegdyś
były także liceum i gimnazjum, działa od kilku lat Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1. Obok niego na sąsiedDokończenie na stronie II

II
Dokończenie ze strony I

nich osiedlach oraz w bliskiej okolicy istnieje 7 szkół podstawowych i
dwa gimnazja: nr 11 na os. Bolesława Chrobrego i nr 12 na os. Stefana Batorego, Liceum Ogólnokształcące nr 15 na os. Bolesława Chrobrego oraz Piątkowska Szkoła Społeczna na os. Władysława Jagiełły i Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. Józefa Kalasancjusza na os. Jana III Sobieskiego. Na osiedlach działa sporo
placówek przedszkolnych, zarówno
publicznych, jak i prywatnych. Młode pokolenia piątkowian mają gdzie
się uczyć a także bawić, gdyż na osiedlach zbudowano dla nich wiele boisk
i placów zabaw.

F

FORTY – W sąsiedztwie
budynków os. Bolesława Chrobrego
przetrwały budowle fortu Va, jednego z 18 fortów wchodzących w skład
Twierdzy Poznań. Fort Va zbudowany został w latach 1897-1900 i otrzymał nazwę na cześć pruskiego generała Eduarda von Bonina. W II Rzeczypospolitej patronem fortu został
gen. Ludwik Mierosławski. Fort posiadał trzy kaponiery i otoczony był
suchą fosą o długości 500 m. Budowla przeszła militarny egzamin podczas walk o Poznań w lutym 1945
r. Nacierające wojska radzieckie zdobyły fort po kilkunastu godzinach
walki, nieco krócej bronił się fort
V położony z drugiej strony Piątkowa, na terenie Naramowic. Obecnie teren fortu Va włączono do obszaru Natura 2000. Budowla objęta
jest opieką Towarzystwa Miłośników
Fortyfikacji „Kernwerk”, które dba
o jej utrzymanie oraz udostępnia ją
zwiedzającym.

G

GÓRA MORASKA – Położona tuż za piątkowskimi osiedlami Góra Moraska jest najwyższym
wzniesieniem Poznania, ma 153 m
wysokości i rozciąga się z niej wspaniały widok na aglomerację poznańską oraz tereny pobliskiego poligonu
Biedrusko. Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych na górze zbudowano 6 zbiorników retencyjnych wody pitnej dla miasta o łącznej
pojemności 30 tys. m sześciennych.
W ich pobliżu wznosi się maszt tele-
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komunikacyjny o wysokości 70 m. U
podnóża Góry Moraskiej ma swe źródło Różany Potok.

H

HISTORIA – Wieś Piątkowo po raz pierwszy wymieniona jest
w dokumencie lokacyjnym Poznania
z 1253 r. Nazwa wywodzi się prawdopodobnie od targu lub innego święta
przypadającego w tej miejscowości w
piątek. Dzieje Piątkowa związane są
z tragicznymi losami Ludgardy, córki
księcia meklemburskiego i żony polskiego króla Przemysła II. Ich małżeństwo nie doczekało się potomstwa
i Ludgarda w wieku 22 lat została,
prawdopodobnie z inspiracji męża, zamordowana. Pochowano ją w Gnieźnie. Wkrótce potem, w roku 1283,
posądzany o tę zbrodnię Przemysł
II, ufundował klasztor Dominikanek,
którym przekazał wieś Piątkowo. Należała ona do zakonu aż do jego kasaty przez władze pruskie w 1822 r.
Pod zaborami tereny Piątkowa objęte zostały osadnictwem niemieckim,
wieś nazwano Schönherrnhausen, co
w wolnym tłumaczeniu oznacza „piękne domy panów”.

I

INWESTYCJE – Od początków XX wieku Poznań dynamicznie
rozwija się w kierunku północnym,
po Sołaczu, Winiarach i Winogradach
terenem wielkich inwestycji budowlanych stało się Piątkowo, Umultowo
i Morasko. Ostatnim wielkim przedsięwzięciem inwestycyjnym PSM była budowa osiedla Stefana Batorego.
Zmiana zasad finansowania budownictwa mieszkaniowego sprawiła, że
w ostatnich latach spółdzielnia nie
stawiała nowych domów. Natomiast
budowali je, także na Piątkowie, różni deweloperzy, w tym Unia Wspólnego Inwestowania czy Agencja Inwestycyjna, które współpracowały z
PSM. Obecnie spółdzielnia, dysponująca gruntami przy ul. Boranta, rozważa możliwość podjęcia budowy osiedla na tym terenie.

J

JUBILEUSZ – W tym roku mija 40 lat od rozpoczęcia stawiania pierwszych bloków na Piątkowie.
W 1976 r. PSM przystąpiła do wznoszenia domów na polach na wschód
od ul. Obornickiej. Tereny te trzy lata

wcześniej włączono w granice miasta
Poznania. Projekt zabudowy przygotował wyłoniony w konkursie zespól
architektów z Gdańska pod kierownictwem Wiesława Andersa. Pierwsze ze wznoszonych osiedli otrzymało imię Bolesława Chrobrego. Na nim
postawiono pierwszy piątkowski blok,
który obecnie ma nr 14. Następnie
budowano osiedla: Jana III Sobieskiego, Bolesława Śmiałego, Marysieńki,
Władysława Łokietka, Stefana Batorego oraz Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego. Od kilku lat, choć
nie zmienia się liczba mieszkań, to
jednak systematycznie zmniejsza się
liczba zamieszkujących w nich osób.
Obecnie w zasobach PSM mieszka
ok. 37 tys. osób.

K

KOŚCIOŁY – Piątkowo ma
już własne sanktuarium. Ten status
posiada kościół Miłosierdzia Bożego
na os. Jana III Sobieskiego, erygowany w 1984 r. Od roku 2004 w świątyni tej wystawiana jest naturalnych
rozmiarów kopia Całunu Turyńskiego. Starania o budowę pierwszego
kościoła na osiedlach piątkowskich
trwały długo. W latach siedemdziesiątych, gdy wyrosły pierwsze bloki, a ówczesne władze odmawiały pozwolenia na budowę świątyni, zdecydowano odprawiać msze w kaplicy
cmentarnej. Potem uzyskano zgodę
na ustawienie wiaty katechetycznej.
Oficjalnie pierwszą parafię na Piątkowie, na os. Chrobrego, ustanowiono
1 lutego 1983. Przedwojenne tradycje ma natomiast parafia pw. Matki
Bożej Częstochowskiej przy ul. Naramowickiej, obejmująca os. Władysława Łokietka. Wraz z rozbudową osiedli piątkowskich powstały kolejne kościoły: pw. Matki Odkupiciela na os.
Władysława Jagiełły, pw. Narodzenia
Pańskiego na os. Stefana Batorego
i pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika na os. Bolesława Śmiałego.

L

LUDZIE – Prawdziwą historię 40 lat piątkowskich osiedli tworzą ludzie. Przybyli na Piątkowo z różnych rejonów Poznania, a nierzadko
z odległych stron. Zamieszkiwali w
blokach, do których trudno było dojechać i wokół których szumiały jeszcze

III
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zboża i kumkały żaby. Swoją postawą, zaangażowaniem w sprawy spółdzielni i tworzącej się nowej społeczności zasłużyli na pamięć. Niezmordowanym animatorem piłki nożnej,
współtwórcą Ligi Piątkowskiej był
Edmund Juskowiak. Wielkie zasługi

w utworzenie na Piątkowie Klubu
Sportowego „Sobieski”, którego zawodnicy święcą dzisiaj triumfy na
zapaśniczych matach całego świata,
położył Józef Moczyński. Przez lata rozwijał różne formy kultury na
Piątkowie Ryszard Sarbak, a uznaną i docenianą poetką była dyrektorka piątkowskiej Szkoły Podstawowej
nr 34 Emilia Waśniowska. Społecznikami z krwi i kości, którzy wnieśli ogromny wkład w działania samorządu spółdzielczego byli Kazimierz
Paprocki, Stanisław Porzuckowiak i
Roman Prawniczak. Szczególnie zasłużeni dla spółdzielczej społeczności
honorowani są nagrodą Piątkowianina na Piątkę.

M

MOTORYZACJA – Projektanci i budowniczowie osiedli nie
przewidzieli dynamicznego rozwoju
motoryzacji i skutki tego w postaci
niewystarczającej liczby miejsc parkingowych odczuwane są dzisiaj niemal na wszystkich osiedlach. Administracje wygospodarowują kolejne

miejsca postojowe, jednak samochodów wciąż przybywa. I są to zazwyczaj
coraz lepsze i nowsze auta. Pomiędzy
blokami parkują pojazdy najlepszych
zachodnich marek, ale także nierzadko wysłużone wehikuły. Rozwojowi
motoryzacji sprzyjają powstające na
osiedlach oraz w ich pobliżu salony

samochodowe, stacje paliwowe, obsługi i kontroli technicznej a także
nowoczesne samoobsługowe myjnie.

N

NOWOWIEJSKI FELIKS
– Wielki kompozytor polski, autor
muzyki do „Roty”, przez lata związany był z Poznaniem i wówczas podpoznańską wsią – Piątkowem. Z Mazur,
gdzie się urodził, przybył nad Wartę
w 1919 r. i przez lata wnosił ogromny wkład w życie kulturalne miasta,
rozwijał działalność muzyczną, pedagogiczną i społeczną. Koncertował,
tworzył oratoria i opery, np. „Legenda Bałtyku” a także prowadził słynny poznański salon. Letnie miesiące
rodzina Nowowiejskich zwykła spędzać w wiejskim domu w Piątkowie,
który przetrwał i przedstawiamy go
na zdjęciu. Tu na świat przyszły jego
dzieci, które z powodzeniem kontynuowały muzyczne tradycje ojca. W historii Piątkowa zapisał się patriotyczny koncert, który w 1923 r. zorganizował i poprowadził F. Nowowiejski.

O

OSIEDLA – W strukturze
PSM wydzielonych jest 7 osiedli noszących imiona polskich królów. Najwięcej osób, ponad 10 tysięcy zamieszkuje na os. Bolesława Chrobrego. Także ono jest najstarszym, bo
na nim rozpoczęto stawianie pierwszych bloków. Najmniej, bo zaledwie
ok. 1200 osób, mieszka na os. Zygmunta Starego. Ma ono jednak wspólną radę osiedla a także administrację z os. Władysława Jagiełły. Razem

zamieszkuje ponad 3 tys. osób. Największy obszar zajmuje os. Bolesława Chrobrego i na nim znajduje się
najwięcej terenów zielonych – ok. 30
ha a także placów zabaw – aż 16.
Najdalej od spółdzielczego centrum
położone jest os. Władysława Łokiet-

ka. Jedynym osiedlem posiadającym
okazały obelisk upamiętniający królewskiego patrona i jego dokonania
jest os. Władysława Jagiełły, na którym w 600-lecie bitwy pod Grunwaldem stanął obelisk.

P

PSM – Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa kontynuuje spółdzielcze tradycje sięgające w Poznaniu XIX w. Wówczas powstały pierwsze spółdzielnie mieszkaniowe „Dom
Przemysłowy” i „Pomoc”. W grudniu
1948 utworzono Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową, która m. in. budowała osiedla winogradzkie. Wraz

z rozwojem spółdzielczego budownictwa zdecydowano wydzielić z niej w
roku 1983 PSM „Winogrady”. Natomiast sama PSM skoncentrowała się
na rozbudowie osiedli na Piątkowie.
Obecnie skupia ponad 17 tys. członków i administruje zasobami mieszkaniowymi mającymi powierzchnię
ponad miliona metrów kwadratowych. Mieszka w nich ponad 37 tysięcy osób. Zdecydowana większość
w mieszkaniach własnościowych lub
stanowiących pełną własność. Mieszkań lokatorskich jest około 700.

R

RÓŻANY POTOK – Przepływający tuż za piątkowskimi osiedlami Różany Potok, zwany także

Różanym Strumieniem, jest lewobrzeżnym dopływem Warty dł. ok.
5,5 km, posiada jeden dopływ Potok
Umultowski. Wypływa z niewielkiego jeziorka Zimna Woda w rezerwacie Morasko. Płynie przez pozostałoDokończenie na stronie IV

IV
Dokończenie ze strony III

ści łęgów olszowych, wilgotne łąki i
trzcinowiska. Strumień wpływa do
Warty, wcześniej przechodząc przez
stawy rybne przy ul. Rubież i Staw
Młyński. W jego pobliżu powstał kampus UAM oraz osiedle Różany Potok.

S

SENIORZY – Lata biegną
i na wciąż jeszcze stosunkowo nowych
osiedlach mieszkaniowych przybywa
ludzi w kwiecie wieku. O seniorach
pamięta również PSM i dla nich na
wszystkich osiedlach działają kluby seniora, które prowadzą różnorodną działalność, od kulturalnej poprzez edukacyjną do turystycznej. Pierwszym był
Klub Seniora na Bolesława Chrobrego,
a kolejnymi „Korona” na os. Bolesława
Śmiałego, „Hetman” – na Sobieskiego, „Batory” na os. Stefana Batorego,
„Królewska Oaza” na Władysława Jagiełły i „Jesienny liść” na Władysława
Łokietka. W placówkach tych odbywają
się ciekawe spotkania, pokazy, zabawy
a także organizowane są wspólne imprezy i wycieczki nawet w odległe zakątki kraju i za granicę.

T

TRAMWAJ – Poznański
Szybki Tramwaj (tzw. Pestka) – liczy
8,1 km i zapewnia szybkie i dogodne
połączenie Piątkowa z centrum Poznania. Na bezkolizyjnej trasie tramwaje rozwijają prędkość do 70 km/h.
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U

UAM – Największym i najważniejszym sąsiadem spółdzielni jest
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
którego okazałe obiekty dydaktyczne
wyrosły tuż za spółdzielczymi osiedlami. Tradycje poznańskiego uniwersytetu, który jest pod względem wielkości i prestiżu trzecią uczelnią w kraju, sięgają roku 1611, gdy na mocy

przywileju króla Zygmunta III Wazy Kolegium Jezuickie zaistniało jako
uniwersytet. Po odzyskaniu niepodległości jedną z pierwszych decyzji nowych władz było utworzenie uniwersytetu w Poznaniu, który początkowo
działał jako Wszechnica Piastowska,
a imię Adama Mickiewicza uzyskał w
1955 r. Niemal równolegle z budową
osiedli na Piątkowie, bo w roku 1977,
rozpoczęła się budowa kampusu UAM
na Morasku. Wielu z kilkudziesięciotysięcznej rzeszy wykładowców oraz studentów uczących się na 15 wydziałach
UAM mieszka na Piątkowie.

W

WIEŻE RADIOWO-TELEWIZYJNE – Symbolem Piątkowa,
górującym ponad osiedlami, są wieże RTV. Pierwszą z nich, spełniającą

Budowa ruszyła w 1982 r., a pierwszy
tramwaj pojechał nową trasą 1 lutego 1997 r. Pierwotny projekt zakładał,
że PST połączy poznański Dworzec
PKP z Moraskiem oraz Owińskami
i będzie liczył prawie 27 km długości. Rzeczywistość, trudności finansowe i technologiczne zweryfikowały
te śmiałe plany. Na trasie PST trzeba było zbudować 7 wiaduktów drogowych, jeden kolejowy, jeden tramwajowy oraz trzy kładki dla pieszych. Największym obiektem jest, licząca 694
m długości, estakada nad Bogdanką,
większość trasy biegnie w 6-metrowym wykopie. 1 września 2013 r. oddano nowy odcinek PST od Mostu Teatralnego do dworca Poznań Główny.
Na Piątkowie trasa PST kończy się na
nowoczesnym Dworcu Jana III Sobieskiego. Z niego blisko do domów oraz
kampusu uniwersyteckiego.

rolę stacji linii radiowych, zbudowano
na tym dość odległym wtedy od miasta wzniesieniu w 1963 r. Betonową
wieżę o wysokości 76 m wyposażono
m.in. we własne ujęcie wody. Obecnie pozbawiona jest anten i pojawiły
się plany urządzenia w niej muzeum
Piątkowa. Drugą stalową wieżę o wysokości 128 m, zbudowano w 1993
r. Transmitowane są z niej programy telewizyjne nadawane na MUKS
III oraz siedem lokalnych stacji ra-

diowych, w tym m.in. radio MC czy
Pogoda. Z urządzeń korzystają także
operatorzy telefoniczni.

Z

ZAWODY - Sportowych zmagań w różnych dyscyplinach i na różnych szczeblach odbywa się na Piątkowie wiele. Są one zwykle współorganizowane lub wspierane przez PSM,
której władze przykładają dużą wagę
do rozwoju kultury fizycznej. Na najwyższym międzynarodowym poziomie
rywalizują zapaśnicy z „Sobieskiego”,
którzy każdego roku sięgają po mistrzowskie laury. Dużą popularnością
cieszą organizowane od lat w Szkole Podstawowej nr 34 turnieje piłkarskie, w których uczestniczą reprezentacje placówek oświatowych z całego
Poznania. Miłośnicy futbolu rywalizują także od lat w Lidze Piątkowskiej,
której zmagania odbywają się w hali
i na boiskach otwartych. W tym roku na os. Władysława Łokietka po raz
XVII zorganizowano otwarte mistrzostwa Piątkowa w koszykówce ulicznej.
Natomiast na os. Jana III Sobieskiego coraz większą popularność zyskuje
Bieg Jońca. Liczne zawody i konkursy
organizowane są także w placówkach
oświatowych.

Ż

ŻURAWINIEC – Rezerwat
Przyrody Żurawiniec”, położony dziś
przy ul. Umultowskiej pomiędzy osiedlami Batorego, Łokietka i Śmiałego,
utworzono w 1959 r. dla ochrony zespołu roślinności torfowiskowej. Porasta
ona niespełna półtora hektara rynny
polodowcowej. Obszar rezerwatu uległ
w ostatnich latach degradacji. Większość cennych przyrodniczo roślin, jak
rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna, gwiazdnica bagienna, bobrek czy
turzyca i mchy torfowe zanikła. Ostały
się nieliczne, jak siedmiopalecznik błotny i wąkrota zwyczajna. Podjęte działania i doprowadzenie wód opadowych
sprawiły, że w jeziorku znów jest woda.
A cały Żurawiniec wraz z rezerwatem
meteorytowym oraz górami Moraską
i Dziewiczą ma wejść w skład Geoparku tworzonego przez naukowców UAM.

