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Ostatnie uśmiechy lata

Nie wszystkie dzieci wyjechały na dwa miesiące poza
miasto. Z myślą o nich Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa wspólnie z innymi organizatorami na większości
osiedli zorganizowały wakacyjną Akcję LATO 2016. Dzieci są zadowolone, ich rodzice chyba też, bo czasami już w
maju dopytują się o możliwość zapisania pociechy na półkolonie. Na zdjęciu dziewczyny z Sobieskiego.

Bez komentarza...

P & R powstanie przy Szymanowskiego
Mówi się o tym od wielu lat. O czym? O parkingach typu Park and Ride, czyli parkuj i jedź. Chodzi
o to, by przyjezdni zostawiali samochody na parkingach buforowych i dalej podróż po Poznaniu kontynuowali komunikacją miejską. Na Piątkowie prawdopodobnie w przyszłym roku uruchomiony zostanie pierwszy w mieście parking.
Ogłoszony został drugi przetarg na budowę parkingu
przy ul. Szymanowskiego tuż przy trasie Poznańskiego
Szybkiego Tramwaju. Pierwszego przetargu nie rozstrzygnięto, bo wykonawcy złożyli wyższe oferty niż Miasto
zaplanowało wydać na tę inwestycję. Parking ma pomie-

ścić około 160 samochodów. Płatności mają być zintegrowane z PEKĄ, choć nie uzgodniono jeszcze szczegółów
technicznych.
Wiadomość ta ucieszy zapewne mieszkańców osiedli
przylegających do trasy PST. Osiedlowe uliczki są bowiem
w dni robocze zastawione samochodami z podpoznańskimi
rejestracjami. Jakiś czas pisaliśmy o tym, że Administracja Osiedla Jana III Sobieskiego na parkingu naprzeciw
pętli tramwajowej zainstalowała szlabany otwierane przez
mieszkańców kartą PSM. Tym niemniej przyjezdni nadal
wjeżdżają na osiedle, tylko parkują teraz na wewnętrznych
uliczkach. Może P & R poprawi sytuację? (maf)

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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Pożegnanie lata w ZOO

Miłym akcentem
zakończyła się akcja
Lato z PSM 2016 organizowana przez Sekcję
Sportu Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, Administrację
Osiedla Jana III Sobieskiego i Klub Sportowy Sobieski Poznań.
Dzieci i młodzież udali się na wycieczkę do
Starego ZOO w Poznaniu.
Było wspólne zwiedzanie, gry i zabawy na świeżym powietrzu. A resztę zobaczyć można na zdjęciach poniżej.
Tekst i foto:
Andrzej Słabęcki

Sprzątanie
klatek

schodowych
i terenu
zewnętrznego
na Piątkowie

pół etatu

tel. 506 463 236
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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

Europejskie srebro dla Kurniczaka

Miło nam poinformować że Gerard Kurniczak z osiedla Bolesława
Chrobrego po raz kolejny zabłysnął na arenach międzynarodowych. 24
lipca na Mistrzostwach Europy Kadetów rozgrywanych w Sztokholmie
w Szwecji w kat. 100 kg zdobył srebrny medal.
Już drugi raz z rzędu doszedł do finału, ale w tym roku musiał uznać
wyższość reprezentanta Rosji. Trenerem Kadry Narodowej Kadetów jest
klubowy trener Gerarda, Piotr Leonarczyk.
Tomek Rosada, KS Sobieski Poznań

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

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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KOiR i „Piątkowskie ABC”

Wakacyjne wyprawy po zabawę i wiedzę
zoo, kina a także na pływalnię i kręgielnię.
Spacery i rozmowy z
przedstawicielami KOiR były okazją do poznawania piątkowskich atrakcji i ciekawostek. Wiele emocji budziło
ustalanie wysokości wież radiowo-telewizyjnych górujących nad osiedlami. Dzieci
zgłaszały liczby od kilkunastu do kilkuset metrów. A
tak naprawdę wyższa z nich
liczy 128 m, natomiast niższa ma 76 m i powstała w
czasach, gdy na całym Piątkowie rozciągały się pola i
szumiały łany zbóż. Równie
ciekawe były dyskusje o Poznańskim Szybkim Tramwaju, który zapewnia dogodny
dojazd na Piątkowo. Budowano go kilkanaście lat, początkowo ze środków przeznaczonych na remonty, a na jego
trasie wzniesiono 7 wiaduktów oraz estakadę nad Bogdanką mającą prawie 700 metrów długości.
Pierwsze bloki zbudowano na Piątkowie przed
40 laty, a przecież moi
dziadkowie mają ponad
70 lat. Jak to więc możliwe? – dopytywała z przejęciem jedna z uczestniczek półkolonii w PCK „Dąbrówka” podczas spotkania
z przedstawicielami Klubu
Odkrywców i Reporterów,
którzy starali się młodych
mieszkańców osiedli piątkowskich zachęcić do poznawania dziejów oraz atrakcji turystycznych Piątkowa.
W tym roku mija 40
lat od rozpoczęcia budowy „królewskich” osiedli
na Piątkowie. Pierwszym
wzniesionym budynkiem
był obecny blok nr 14 na

osiedlu Bolesława Chrobrego. Jednak dzieje Piątkowa
są znacznie starsze i sięgają czasów lokacji miasta Poznania. Dzieci z ciekawością
słuchały więc opowieści o
meklemburskiej księżniczce
Ludgardzie, żonie Przemysła II, która prawdopodobnie z jego podjuszczenia została zamordowana. W hołdzie dla niej król ufundował
klasztor dominikanek, któremu przekazał także wieś
Piątkowo. Przez wieki była
ona własnością klasztoru, a
obecnie na jej terenach wyrosły osiedla Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
W jej zasobach mieszka ponad 37 tysięcy osób. Spółdzielnia zapewnia nie tylko

dobre warunki mieszkaniowe, ale prowadzi także działalność społeczno-kulturalną. W jej ramach organizowane są m. in. półkolonie.
W czterech sierpniowych
turnusach przygotowanych
w „Dąbrówce” wzięło udział
120 młodych mieszkańców
piątkowskich osiedli. Mimo
że pogoda tego lata nikogo
nie rozpieszczała, to humory wszystkim dopisywały.
Dbały o to opiekujące się
dziećmi panie Kasia i Monika. Wakacyjnych atrakcji
nie brakowało, zapewniano
je we wszystkie dni tygodnia. W programie znalazły się zajęcia artystyczne i
sportowe oraz wycieczki do

Wiele takich wiadomości
znaleźć można w przygotowanym przez KOiR „Piątkowskim ABC, czyli przewodniku po osiedlach PSM”, który ukazał się w sierpniowym
numerze „Echa Piątkowa”.
Dzieci z zainteresowaniem
przeglądały to wydanie i zapowiedziały, że pokażą je rodzicom. Niektóre z nich z
przejęciem opowiadały o własnych przeżyciach ze wspólnych wędrówek z rodzicami
po Piątkowie i okolicach. Zachęcamy do kolejnych takich
wypraw oraz udziału w spotkaniu Klubu Odkrywców i
Reporterów, które odbędzie
się w „Dąbrówce” we wtorek,
20 września, o godz. 17. (i)
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Piątka pytań do...

MARIUSZA SZYMCZAKA,
członka 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 trzy lata podejmować
będą decyzje ważne dla wszystkich mieszkańców spółdzielczych osiedli.
Gdy myślę Piątkowo, to…
…czuję spokój, pewność, że jestem
u siebie, że tu jest mój dom. Piątkowo, a konkretnie mieszkanie na osiedlu Stefana Batorego, wybrałem świadomie, już jako dorosły mężczyzna.
Po latach spędzonych w akademiku i
śródmieściu Poznania wprowadziłem
się w 1990 r. do nowego mieszkania
na Batorego. Jak tysiące innych piątkowian, moich sąsiadów, znalazłem tu
swój dom. Nasz wspólny dom.
Jak mi się mieszka na swoim osiedlu, co jest na nim dobre, a co
warto zmienić?
Moje osiedle Stefana Batorego to
naprawdę dobre miejsce do życia, do
działania i osiągania wyznaczanych
sobie celów. Jest stąd blisko i do centrum, do szkół i uczelni a także do
terenów rekreacyjnych, które rozciągają się tuż za osiedlami. Osiedle jest
młode i ładne, wciąż jeszcze rozbudowywane. Chciałbym żeby było jeszcze
ładniejsze i wygodniejsze do życia.
To wymaga stałego upiększania rozumianego bardzo szeroko. W skład
tego upiększania powinna wchodzić
troska o zieleń, o jej właściwe utrzymanie, ale także dbałość o tzw. małą
architekturę, o części wspólne nieruchomości, m.in. o klatki schodowe, o
place zabaw i miejsca parkingowe. Na
upiększanie składa się także właściwe zachowanie mieszkańców, wzajemny szacunek do sąsiadów, nie śmiecenie i nie hałasowanie. Takie drobiazgi czynią nasze codzienne życie
lepszym i wygodniejszym. Dobrym
miejscem do ich propagowania, do
rozwijania dobrosąsiedzkich kontaktów oraz kształtowania prospołecznych postaw jest Klub Seniora Batory. Należy wspierać i rozszerzać jego
działalność poprzez m. in. współpracę z innymi lokalnymi organizacjami
i ruchami, wspólne akcje dla dzieci
i rodziców jak np. Dzień Sąsiada. W
tym miejscu może i powinna się integrować lokalna społeczność.
Z praktycznych rozwiązań sprzyjających upiększaniu dobrym rozwiązaniem wydaje się coraz powszechniejsze powierzanie utrzymania porządku na częściach wspólnych nieruchomości, m.in. na klatkach schodowych,
firmom sprzątającym. Mieszkańcy coraz częściej nie mają bowiem na to
czasu. Wydaje się jednak, że odpłatność powinna być naliczana w koszty

eksploatacyjne liczone od powierzchni, a nie od lokalu mieszkalnego. W
większości budynków na jednostce F
należy przeprowadzić gruntowną renowację balkonów. Wymagają one wymiany izolacji poziomej, opierzenia i
balustrad. Powinno się zainstalować
nowoczesne i bardzo trwałe balustrady chromoniklowe.
Czym chciałbym się szczególnie
zająć w pracach Rady Nadzorczej?
Jestem gorącym zwolennikiem
konsultowania spółdzielczych spraw
z mieszkańcami. W kwestiach, które bezpośrednio ich dotyczą, to oni
powinni decydować. Zgodnie z tą zasadą, na osiedlu Batorego wprowadziliśmy przeprowadzanie lokalnych
referendów. Dzisiaj są one coraz powszechniej stosowane, ale to nasza
Rada Osiedla, której przewodniczę,
je zainicjowała. Pracując w Radzie
Nadzorczej będę się starał, żeby w
uzasadnionych sprawach przeprowadzać referenda w formie ankiet. Z doświadczenia wiem, że ludzie potrafią
wybrać dobre rozwiązania i uszanować decyzje większości. Zdecydowałem się pracować w Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej, w niej bowiem
ogniskują się szeroko rozumiane zagadnienia gospodarki finansowej. A
jej rzetelne prowadzenie jest podstawą właściwego funkcjonowania i rozwoju spółdzielni. Komisja Rewizyjna
powinna więc rzetelnie analizować
wszelkie dokumenty finansowe, dbać
o sprawne regulowanie stanów terenowo-prawnych spółdzielczych nieruchomości oraz zabiegać o uzasad-

nione inwestowanie w części wspólne nieruchomości, gdyż to zwiększy
wartość mieszkań i poprawia komfort
zamieszkania.
Co wydaje się obecnie największym utrudnieniem dla mieszkańców Piątkowa?
Dla mieszkańców poszczególnych
osiedli i budynków będą to zapewne różne mniejsze i większe utrudnienia, jak choćby awarie drzwi czy
oświetlenia, rozrastające się drzewa czy zrujnowane chodniki. Takie
niedogodności są w zasadzie szybko
usuwane przez administracje osiedli,
chociaż nierzadko są one podnoszone na walnym zebraniu. Najpowszechniejszym utrudnieniem, odczuwanym
na wszystkich osiedlach, jest niedostatek miejsc parkingowych i musimy zabiegać o ich zwiększenie. Istotnym problemem, szczególnie ważnym
dla mieszkańców niektórych osiedli,
są kwestie terenowo-prawne związane z wykupem gruntów. Są to sprawy skomplikowane, ale wymagają one
pilnego uregulowania w interesie zainteresowanych mieszkańców oraz całej spółdzielni.
Dlaczego chcę działać dla spółdzielczej społeczności, jakie mam
doświadczenia, umiejętności i cele?
Zawsze lubiłem robić coś z innymi
i dla innych. Aktywnie działałem w
szkole i na studiach. Od lat, niemal
od początku zamieszkania na Piątkowie, działam na rzecz osiedla. Obecny wybór do Rady Nadzorczej uważam za docenienie moich dokonań a
zarazem zobowiązanie do dalszej pracy. Jestem do niej dobrze przygotowany. Ukończyłem Politechnikę Poznańską z dyplomem magistra inżyniera, a
także kilka studiów podyplomowych,
m. in. zarządzania przedsiębiorstwami, zarządzania nieruchomościami
oraz wyceny nieruchomości. Dziedziny te wykładałem na Akademii Ekonomicznej i w Wyższej Szkole Bankowej. Byłem zastępcą dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie
Marszałkowskim a także przewodniczącym Rady Nadzorczej Kopalni Węgla Brunatnego Adamów SA. Zdobytą i wciąż poszerzaną wiedzą oraz
doświadczeniem chcę dzisiaj jak najlepiej służyć członkom Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
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Osiedle Bolesława Chrobrego
adm.chrobry@psm.poznan.pl
1. Klub Seniora, siedziba os. Bolesława Chrobrego 12, prowadząca
Jadwiga Mróz, tel. 61 8251753. Klub czynny jest od poniedziałku do czwartku w godz. 14-16.
2. Klub Brydżowy, siedziba os. Bolesława Chrobrego 47, prowadząca Aleksandra Mielcuszna, tel. 61 8283150. Klub czynny jest w
środy i piątki w godz. 17-22.
3. Klub Modelarstwa Lotniczego, siedziba os. Bolesława Chrobrego 47, prowadzący Marek Dominiak i Janusz Węcławiak, tel.
61 822 39 42. Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w
godz. 17-20.
4. Świetlica Młodzieżowa, siedziba os. Bolesława Chrobrego 2, prowadzący Dominik Czapczyk i Henryk Gładyszak, tel. 61 825 25
79. Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 15-20.30.
Osiedle Bolesława Śmiałego
adm.smialy@psm.poznan.pl
1. Osiedlowy Klub „Korona”, siedziba os. Bolesława Śmiałego pawilon 104; tel. 61 8288788; zajęcia dla dorosłych i seniorów prowadzi Ludmiła Kłos. Klub czynny jest w poniedziałki i piątki
od 9 do 15, wtorki i środy od 14 do 20, czwartki 12.30-18.30.
2. Zajęcia dla dorosłych i seniorów:
- gimnastyka rozciągająca
- język angielski gr podstawowa, średniozaawansowana i zaawansowana
- czynna biblioteka
- gry planszowe
- fitness latino (tylko dla członków klubu)
- kółko brydżowe
- zabawy taneczne
- zespół wokalny
- zajęcia plastyczne
- kółko „KORALIK”
- kółko „SZYDEŁKO”
We wszystkie dni klubowicze pełnią dyżury w kawiarence. Oprócz
zajęć stałych w klubie odbywają się zajęcia dodatkowe, jak: wernisaże, aukcje, Pchli targ, spotkania z kulturą i obyczajami obcych krajów, zabawy karnawałowe i andrzejkowe, walentynki oraz akcje charytatywne i integracyjne wycieczki.

3. Klub krótkofalowców PZK SP3PSM, siedziba os. Bolesława
Śmiałego 36, prowadzący Wojciech Duda.
4. Piątkowski Klub Radioamatorów i Miłośników Nowych Technologii SP3YEE, siedziba os. Bolesława Śmiałego 36, prowadzący
Przemysław Trzeciak.
Osiedle Jana III Sobieskiego
adm.sobieski@psm.poznan.pl
1. Klub Seniora „Hetman”, siedziba os. Jana III Sobieskiego pawilon 52, prowadząca Stanisława Golińska, tel. 61 82 54 722.
Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 13-21.
2. Klub Rzeźby i Ceramiki, siedziba os. Jana III Sobieskiego 36A,
prowadząca Jolanta Różańska-Woźniak. Klub czynny jest: wtorek, środa w godz. 9-14, czwartek, piątek w godz. 13-18.
Osiedle Stefana Batorego
adm.batory@psm.poznan.pl
1. Klub Seniora „Batory” , siedziba os. Stefana Batorego, pawilon
nr 38A wejście E, instruktor Anna Szmytkowska, tel. 61 824 11
40. Klub czynny jest: wtorek 17-20, środa 11-14, czwartek 17-20.
Osiedle Władysława Jagiełły
adm.jagiello@psm.poznan.pl
1. Klub Seniora „Królewska Oaza”, siedziba os. Władysława
Jagiełły 13A, prowadząca Grażyna Turonek, tel. 61 822 24
92. Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 16-20.
2. Świetlica Młodzieżowa, siedziba os. Władysława Jagiełły 15, prowadzi: UKS Chrobry tel. 61 822 55 71.
3. Świetlica Młodzieżowa, siedziba os. Zygmunta Starego 15, prowadzi: UKS Chrobry.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od. 16 do 21.
Osiedle Władysława Łokietka
adm.lokietek@psm.poznan.pl
1. Klub Seniora „Złoty Liść”, siedziba os. Władysława Łokietka
6C, ks.zlotylisc@o2.pl , instruktor Małgorzata Pilch. Klub czynny jest we wtorki oraz czwartki od 16-19.
Kluby działające na terenie osiedla niebędące własnością PSM
1. Klub Sportowy „Sobieski”, os. Jana III Sobieskiego 22G.
2. Uczniowski Klub Sportowy „Hetman-Sobieski”, Szkoła Podstawowa nr 15.
3. Świetlica dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych działająca
przy Parafii Miłosierdzia Bożego.

Masaż dobry na wszystko

Często borykamy się z różnego typu bólem mięśni bądź stawów, który najczęściej spowodowany jest
wcześniejszym urazem bądź przepracowaniem. Dobrą
metodą na pozbycie się dolegliwości bólowych i napięcia mięśni jest zastosowanie masażu leczniczego.
Masaż leczniczy likwiduje i zapobiega zmianom w tkankach i narządach, które spowodowane są urazem lub chorobą. Ten typ masażu jest powszechnie wykorzystywany przy
leczeniu chorób z zakresu neurologii czy ortopedii. Wykonanie tego zabiegu jest uzależnione od wielu parametrów charakterystycznych dla danego pacjenta oraz od aktualnego stanu zdrowia pacjenta. Indywidualnie dobierany program pomocy walki z bólem powoduje, że w każdym poszczególnym
przypadku masaż może wyglądać inaczej.
Masaż leczniczy często kojarzony jest z bólem, rzeczywistość natomiast jest inna. Ból mógłby spowodować nasilenie
dolegliwości, wiec masaż powinien być bezbolesny. Po jego
zakończeniu powinno odczuwać się stopniową ulgę. Łącząc
masaż leczniczy z drenażem limfatycznym, uzyskać można
również przyspieszenie metabolizmu, co skutkuje wysmukleniem sylwetki.
Masaż leczniczy może być wspomagany masażem odchudzającym, elektrostymulacją czy liposukcją ultradźwiękową,
dając doskonałe efekty. Dzięki stymulacji rożnych partii ciała

następuje ujędrnianie i uelastycznienie skóry, wzmocnienie
tkanki mięśniowej oraz redukcja tkanki tłuszczowej.
Prawidłowy masaż leczniczy i odchudzający należy wykonywać seriami w regularnych odstępach, ponieważ tylko
w taki sposób można oczekiwać jego działania leczniczego
oraz redukcji tkanki tłuszczowej. A dzięki wysmukleniu odciąża się stawy, a ryzyko ponownych urazów maleje.
Zapraszamy na masaże: leczniczy, odchudzający, antycellulitowy, ujędrniający.
Każdy kto przyjdzie do gabinetu do końca września, dostanie jednorazową zniżkę 50% na jeden masaż.
Specjalistyczny Gabinet Kosmetyczny Switłana
Poznań, os. Bolesława Chrobrego 110
Tel. 794 798 895
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POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
PIĄTKOWSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
Tabele po meczach rozegranych
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

GRUPA B
Nazwa drużyny
li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
WOLNI STRZELCY
12 31 81
24 57
ARKA CHROBREGO
12 25 55
45 10
TG SOKÓŁ POZNAŃ WINIARY 12 21 64
25 39
DYNAMO DA VINCI
12 16 42
65 -23
UKS 12 BATORY V
12
6 22
59 -37 2wo
JADWIŻAŃSKI KS
12
4 16
62 -46
UKS 12 BATORY I
- drużyna wycofana z rozgrywek

GRUPA C
MŁODZI PIĄTKOWO
11 27 85
18 67
1p
ATAKCYJNY KAZIMIERZ
11 25 44
29 15
POWRÓT PIERŚCIENIA
10 16 42
40
2
FC VIRGIN
12 14 35
42
-7
WYBRZEŻE KLATKI SCHO12
6 25
79 -54
DOWEJ
6 HAZARDZIŚCI
10
5 25
48 -23 4wo/1p
7 SPRZEDAM OPLA
- drużyna wycofana z rozgrywek
1
2
3
4
5

1 CZERWONE DIABŁY
2 FC NOWA WIEŚ

GRUPA OPEN
12 36
10 30

Wakacyjny
Deblowy
Turniej
Tenisa
Ziemnego

W sobotę, 23 lipca, na
kortach tenisowych na os.
Jana III Sobieskiego odbył się Wakacyjny Deblowy
Turniej Tenisa Ziemnego.
W zawodach wzięło udział
6 par.
W meczu finałowym
zwyciężyli Bartosz i Jarosław Witke, którzy pokonali Andrzeja Kiełbowskiego i
Piotra Domagałę w setach
2:0 (7:5, 6:3).
Na zdjęciu od lewej stoją: Andrzej Kiełbowski i
Piotr Domagała oraz Bartosz Witke i Jarosław Witke. (ssp)

76
74

12
17

64
57

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

26. 6. 2016 r.

EJBRY Z FYRTLA
RED DEVILS
BALBINA
PATO TIM
SPARTANIE
YOUNG BOYS PIĄTKOWO
WUCHTA WIARY
MIDAS POZNAŃ
LEWOPRAWO
FLORIAN
PI - KO PIZZA EXPRESS
GREEN SQUAD
TRACK ATTACK FC
S.O.N.A.R. KLUB
PRIMO
JADWIŻAŃSKI KS SENIOR
NDW POZNAŃ
SPAWACZE
MOBIL POZNAŃ
DELFIN BIEDRUSKO
FC MAKALAKOS
ZMARNOWANE TALENTY
BEZIMIENNI CREW

13 30 50
31 19
12 27 61
28 33
10 24 69
19 50
12 23 49
32 17
13 23 41
36
5
12 21 38
26 12 1wo
13 19 28
30
-2
11 18 35
39
-4
12 17 23
37 -14 2wo
12 15 30
57 -27
12 14 41
29 12
12 14 29
49 -20 1wo
12 13 40
37
3
1wo
13 13 56
55
1
1wo
13 12 30
41 -11 2wo
13 12 31
65 -34
13 11 27
45 -18
13 11 38
57 -19 1wo
13 10 26
57 -31
13
6 23
60 -37 1wo
13
2 16
72 -56 1wo
- drużyna wycofana z rozgrywek
- drużyna wycofana z rozgrywek
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KALENDARIUM PSM
1 września - Komisja Członkowsko-Samorządowa Rady
Nadzorczej
5 września - dyżur członków RN
6 września - Komisja Rewizyjna RN
20 września - zebranie plenarne RN

Z posiedzenia Rady Nadzorczej PSM

Dłużnicy zdążyli uregulować zaległości?
Pierwsze w pełni „robocze” posiedzenie nowej Rady Nadzorczej
Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej rozpoczęło się pod dobrym znakiem. Jej członkowie nie
rozpatrywali wniosków o
skreślenie z listy członków dłużników zalegających z czynszami, gdyż
takowych nie było. Może wpłynęło na to przesunięcie terminu obrad na
4 sierpnia i wszyscy zalegający z opłatami zdążyli je uregulować?
Następnie członkowie Rady omawiali kwestie przekazu medialnego. Informacje o
działaniach spółdzielni oraz
wydarzeniach na Piątkowie
docierają do mieszkańców
z różnych źródeł, głównie
ze strony internetowej PSM
oraz łamów lokalnej gazety
„Echo Piątkowa”. Na innych
wielkich osiedlach spółdzielczych w Poznaniu działają
lokalne telewizje kablowe.
Możliwość jej uruchomienia
także na Piątkowie będzie
tematem dalszych dyskusji.
Rada dokonała korekty
odpisu na fundusz termomodernizacyjny oraz wysokości opłaty stałej na centralne ogrzewanie w nieruchomości nr 26 na osiedlu
Bolesława Chrobrego. Zapoznała się także z informacją o planach modernizacji Piątkowskiego Centrum
Kultury „Dąbrówka”. Obecnie trwają prace nad projektem budowlanym, który powinien być gotowy we
wrześniu. Na jego podstawie opracowany zostanie
kosztorys przedsięwzięcia.
Przyjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty
z tytułu sprzątania klatki schodowej za użytkowników lokali klatki schodowej

A budynku nr 75 na osiedlu Stefana Batorego. Za
takim rozwiązaniem, stosowanym już w niektórych budynkach na Batorego, opowiedziała się w referendum
większość mieszkańców tej

klatki. Omówiona została
również sprawa listu jednego z mieszkańców, w którym poruszył on kwestię
lokalizacji boksu śmietnikowego na osiedlu Bolesława Śmiałego. W tej spra-

wie prowadzone jest referendum wśród zainteresowanych mieszkańców.
Rada Nadzorcza omówiła również kwestie organizacyjne oraz ustaliła plan
dyżurów radnych. (i)
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Os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego

Jaśniej, czyściej i bezpieczniej
z wynajmu lokali użytkowych. Większość z nich
jest prywatną własnością,
a ze znalezieniem najemcy na spółdzielcze lokale
bywa trudno. Przykładem
lokal w bloku 14, który od
miesięcy jest do wynajęcia.
Niestety, według ewentualnych najemców jest zbyt
duży jak na ich potrzeby,
a możliwości podziału na
dwa lokale nie ma. Tak
udało się zrobić w budynku nr 1 na osiedlu Jagiełły, gdzie po podziale został
wynajęty.
Do zadań mało widocznych, choć wymagających
pilnego przeprowadzenia,
należy wymiana pionów
elektrycznych. W wielu budynkach wykonano je z
kabli aluminiowych, które nie spełniają już obecnych standardów bezpieZadaszony boks śmietnikowy w pełnej krasie

- Operację zadaszania
altanek śmietnikowych
rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, natomiast
w roku bieżącym zadaszyliśmy i zamknęliśmy
boksy na odpady przy
budynkach 3, 9, 24 i
25. W przyszłym roku
zadaszone i zamknięte
zostaną boksy przy budynkach 1, 5 i 7 oraz na
osiedlu Zygmunta Starego. Dzięki temu na osiedlu jest czyściej i ładniej a mieszkańcy nie
muszą już oglądać rozgrzebanych śmietników
– mówi Renata Michałowska, kierownik administracji osiedli Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego.
Docierały też sygnały
o podrzucaniu odpadów.
Choć boksy są ogrodzone,
a mieszkańcy mają do nich
klucze, to jednak z dostępnością do śmietników różnie bywa. Niekiedy ktoś
zapomni zamknąć bramkę,
ale zdarzają się też przypadki wyłamywania zamków przez poszukiwaczy
śmieciowych skarbów. W

tym roku dodatkowym problemem związanym z odpadami jest zwiększona ilość
odpadów zielonych. Trawniki i skwery trzeba kosić
częściej niż zwykle, a z odbiorem tej zielonej masy
różnie bywa.
Osiedlowy krajobraz
ubarwiają zmodernizowane, kolorowe place zabaw,
na razie tylko dwa, jeden
na osiedlu Zygmunta Starego, a drugi na osiedlu
Władysława Jagiełły. Zdaniem niektórych mieszkańców, placów zabaw jest
za dużo, ale nie brak też
osób pragnących ich utrzymania a nawet rozbudowy.
Na osiedlach prawie każda nieruchomość posiada
własny plac zabaw i należy się zastanowić, czy taki
stan utrzymywać czy może pójść drogą – mniej, a
lepiej. Przebudowa i wyposażenie placu zabaw, aby
spełniał wszystkie warunki bezpieczeństwa, a jednocześnie był atrakcyjny
dla dzieci, to spory wydatek dla obu osiedli. Tym
bardziej że nie uzyskują one dużych wpływów

Dokończenie na stronie 16

Administracja osiedla pamięta o zmotoryzowanych i cyklistach
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Pióro inżyniera – mechanika
Trzęsawisko słów
trzeba się urodzić na polskiej ziemi
chrzęścić językiem przodków
przysłuchiwać się jak trzmiel brzmi w trzcinie
ujrzeć na trzęsawiskach łosia
lub posłuchać o brzasku krzyku cietrzewia
trzeba rozróżnić jaskółkę od gżegżółki
pokrzywę od rzeżuchy
umieć wytrzeszczać oczy
Warto także poznać choć fragment okupacyjnej prozy Stanisława Chutkowskiego, zatytułowanej „Komu jestem winien?”.

Stanisław Chutkowski to od wielu lat mieszkaniec
Poznania, choć urodził się nad Wisłą, we wsi mazowieckiej. Ukończył Politechnikę Poznańską i uzyskał
tytuł inżyniera mechanika. Obecnie – choć jest już
emerytem, nadal aktywnie realizuje swoje pasje. Jako członek Klubu Literackiego „Dąbrówka” chętnie
dzieli się z innymi kolegami i koleżankami po piórze swoim dorobkiem twórczym.
Dotychczas wydał trzy tomiki poetyckie: „Z oddali”,
„Rozczochrany” oraz „Próg”. W twórczości poetyckiej porusza przede wszystkim ludzkie problemy codziennego życia. Dotyka zagadnień uczuć, duchowości i przemijania.
Twórca uważa, że zainteresował się tworzeniem poezji zbyt
późno, więc spieszy się, aby mógł ową miłością do słowa
nacieszyć siebie oraz innych odbiorców swoich wierszy. W
wolnych chwilach Stanisław Chutkowski ładuje swoje twórcze akumulatory na łonie przyrody. Jak twierdzi sam autor – przyroda leczy rozpędzoną psychikę, niesie ciszę, spokój, daje czas na rozmyślania.
Oto dwa z wierszy autora:
Osiedlowy song
poetka Dąbrówka i poeta Dąbrowa z Piątkowa
w lasach wieżowców Chrobrego się chowa
opuszczają „em” nie wiadomo ile, na chwilę
i gonią w obłokach motyle
krzyczą spadając na ziemię daremnie
ach!
jak tu przyjemnie, jak przyjemnie
patrzą na ludzkie igrzyska z bliska
na życie, żarty, kpiny, przezwiska
wierszem opiszą, co widzą i słyszą
zanim się ciszą wyciszą

W Twoim łonie kiełkowałem już trzeci miesiąc. Marzec
1943. Do cukrowni przyjeżdża niemiecka żandarmeria i zabiera mężczyzn oraz kobiety do Prus Wschodnich, na przymusowe roboty. Łącznie z okolicy zebrano grupę około czterdziestu osób. Idziecie pieszo do najbliższej stacji kolejowej.
Musicie przejść około dziesięciu kilometrów. Przód kolumny
stanowią mężczyźni, wśród nich jest także Twój mąż, a mój
ojciec. Ty idziesz z tyłu, z ciotką i innymi kobietami. Przyszłyście do cukrowni z obiadami dla swoich mężów. I tak
zostałyście przymusowo włączone do kolumny.
Przez chwilę obok Ciebie szedł jeden z nadzorujących.
Ciągle wahałaś się, mówić czy nie, znałaś język niemiecki
ze szkoły. Ostatecznie zdecydowałaś się i wykrztusiłaś te słowa: „Proszę pana, mam w domu dwoje dzieci, trzecie noszę
w sobie – zrób coś, proszę, pomóż”. On spojrzał na Ciebie
i przyspieszył kroku, przeszedł na czoło kolumny. Mijając
przydrożne krzaki, zaczął głośno krzyczeć na któregoś z mężczyzn: „Schnella, schnella”. W ten sposób odwrócił uwagę
pozostałych „opiekunów”. Zrozumiałaś jego intencje. Szybkim ruchem odskoczyłaś w bok, w zarośla. Zabrałaś jeszcze
ze sobą ciotkę. Leżałyście przytulone do ziemi, do czasu aż
kolumna się oddaliła. Ty ciągle słyszałaś krzyk żandarma:
„Schnella, schnella”.
Leżałyście godzinę lub dłużej, strach nie pozwalał wstać.
Mówiłaś mi, że głaskałaś się po brzuchu, to Cię uspokajało… Nie pamiętasz jak szybko wróciłaś do domu, tam przecież czekały na Ciebie dzieci, mój brat i siostra. Ojciec powrócił dopiero po kilkunastu miesiącach. Opowiadałaś mi
to zdarzenie kilkakrotnie i nie wiem, komu jestem winien
życie. Często wracam myślami… Twoja determinacja sprawiła, że jestem, ale paradoksalnie żyję też dzięki faszyście.
Opracowała: Anna Kokot

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY
6 IX 2016 o godz. 18 (wtorek) Marek Słomiak – „Listy
czasu jak słowa drżenie”. Nowe wiersze Dariusza Kozdęby. Omówienie Zygmunt Dekiert.
20 IX 2016 o godz. 18 (wtorek) Dorota Nowak – „Opium”,
recenzja Edyta Kulczak. Grupa Literyczna Na Krechę –
klubowy debiut Bogumiły Malety.
4 X 2016 o godz. 18 (wtorek, bistro „Cezar”) Stanisław
Chutkowski – „Próg”, Barbara Tylman – „Cień niepewności”. Omówienie – Stanisław Romaniuk.
18 X 2016 o godz. 18 (wtorek) Tomasz Rębacz prezentuje twórczość Fernando Pessoa.Nowe wiersze w Klubie
– prosimy o przyniesienie tekstów w kilku egz. Warsztaty literackie.
Zapraszamy do publikacji w „Protokole Kulturalnym”.
Spotkania w „Dąbrówce”, os. Bolesława Chrobrego 117.
Prowadzi Jerzy Grupiński.
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Nowe możliwości
na Portalu Podatkowym
Podatnicy, którzy chcą zgłosić pełnomocnictwo ogólne, od
1 lipca 2016 r. mogą to zrobić
przy wykorzystaniu nowej funkcjonalności Portalu Podatkowego (PP). Dodatkowo udostępniono Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych, czyli narzędzie do weryfikacji pełnomocnictw przez administrację
podatkową.
Od 1 lipca 2016 r. weszły w
życie przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego (art. 138d
Ordynacji podatkowej).
Takie pełnomocnictwo może
zostać złożone wyłącznie w wersji elektronicznej. Podatnicy, którzy będą chcieli ustanowić pełnomocnika ogólnego, zrobią to za
pomocą nowej funkcjonalności
na Portalu Podatkowym w części zalogowanej (zakładka „Pełnomocnictwa”).
Konto podatnika w PP stanowi bezpośredni kanał komuni-

kacji z organami podatkowymi i
umożliwia dostęp do własnych
danych podatkowych, m.in. złożonych deklaracji i prowadzonych spraw. Rejestracja na portalu umożliwia nie tylko przesyłanie deklaracji bezpośrednio z
własnego konta, ale także pozwala na elektroniczną komunikację
z administracją podatkową dzięki składaniu i odbieraniu pism
do administracji podatkowej. To
wszystko bez wychodzenia z domu – wystarczy zarejestrować
się na portalu.
Ponadto na Portalu Usług
Elektronicznych Ministerstwa
Finansów udostępniono nową
funkcjonalność dla organów podatkowych – Centralny Rejestr
Pełnomocnictw Ogólnych. Narzędzie służy do weryfikowania
przez organy podatkowe pełnomocników ustanowionych przez
podmioty.
Szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące zmian będą
zawarte w podręcznikach, opisujących działanie Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych.

Sto milionów paragonów
w Narodowej Loterii Paragonowej
Mamy sto milionów paragonów! Trwająca od października
2015 r. akcja edukacyjna Ministerstwa Finansów, która zachęca do brania i wydawania
paragonów fiskalnych, cieszy
się wielką popularnością wśród
Polaków. W zamian za wspieranie uczciwej przedsiębiorczości uczestnicy loterii wygrywają
samochody i inne wartościowe
nagrody. Okrągłą sumę paragonów zarejestrowanych od początku loterii przekroczyliśmy
pod koniec lipca, a liczba zgłoszeń wciąż rośnie.
Główną nagrodą w Narodowej
Loterii Paragonowej są samochody Opel Astra, losowane co miesiąc. Naszych uczestników nagradzamy też sprzętem elektronicznym – laptopami Lenovo i iPadami Air2. Co kwartał losujemy też
Opla Insignię spośród paragonów
pobranych i zarejestrowanych za
usługi realizowane w wybranych
branżach specjalnych. Największe zainteresowanie wśród nich
wzbudziło dotychczas fryzjerstwo
i pozostałe zabiegi kosmetyczne
(IV kwartał 2015 r.).
Do loterii można zgłosić każdy paragon fiskalny za towar lub
usługę o wartości min. 10 zł brutto. Wystarczy mieć skończone 18

lat i zarejestrować swoje paragony w miesiącu zakupu. Paragony z wybranych branż („specjalnych”) zmieniają się co kwartał.
Obecnie, do końca września, są
to restauracje i inne placówki gastronomiczne oraz przygotowanie
i podawanie napojów.
Loteria na Lecie z Radiem
Przez całe wakacje Narodowa
Loteria Paragonowa towarzyszy
Polakom na trasie koncertowej
„Lata z Radiem” Polskiego Radia.
W letnie weekendy odwiedzi łącznie 10 miast w całym kraju. Na
uczestników czekają liczne atrakcje oraz możliwość rejestracji paragonów. Do tej pory gościliśmy
w Solcu Kujawskim, Inowrocławiu, Miastku, Rabce-Zdroju, Kaliszu, Stegnie, Stalowej Woli, Augustowie i Grajewie. Odwiedzimy
jeszcze Otwock (28. 8).
Gdzie nas znajdziecie
Wszystkie wydarzenia dotyczące loterii można śledzić na naszych profilach w mediach społecznościowych (linki otwierają
okna w innych serwisach):
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
oraz na stronie internetowej
loterii i Ministerstwa Finansów

Poznań, 21. 7. 2016 r.
Komornik Sądowy
Przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu
Paweł Bobek
Kancelaria Komornicza, ul. Wrocławska 6/40
tel. 61 852 45 60, faks 852 82 88,
e-mail: poznan1@komornik.pl
www.komornikbobek.pl
Km 4706/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ
LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1P/00221126/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Stare
Miasto w Poznaniu, Paweł Bobek, na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 września 2016
r. o godz. 10.40 w budynku Sądu Rejonowego Poznań Stare
Miasto w Poznaniu, mającego siedzibę przy ul. Młyńska 1a
w sali nr 148, odbędzie się pierwsza licytacja:
- 1/2 własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego na os. Jana III Sobieskiego 1/12, dla
którego Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, V
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW
PO1P/00221126/8, wpisanego w rejestrze Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (adres: 60-681 Poznań, os. Bolesława
Chrobrego 117) należącego do dłużnika: Michał Szymoniak.
Suma oszacowania wynosi 156 250,00 zł, zaś cena wywołania
jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 117 187,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to
jest 15 625,00 zł.
- 1/2 własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego na os. Jana III Sobieskiego 1/12, dla
którego Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, V
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW
PO1P/00221126/8, wpisanego w rejestrze Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (adres: 60-681 Poznań, os. Bolesława
Chrobrego 117) należącego do dłużnika: Anna Szymoniak.
Suma oszacowania wynosi 156 250,00 zł, zaś cena wywołania
jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 117 187,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to
jest 15 625,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce
oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki
do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić
także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Poznaniu 61
12406609 1111 0010 5056 9387
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 par. 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego
nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.30 do godz.
14.30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego
sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu,
że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym
zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są
ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej
na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Paweł Bobek
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Prosto z miasta

I tak tworzy się historia
Aktywności, zarówno fizycznej jak i umysłowej, prezydentowi Poznania odmówić nie można. Jeździ rowerem, biega, boksuje i politycznie wiecuje, przede wszystkim
jednak rzuca śmiałymi pomysłami. Miał już plany włączania sąsiednich gmin do Poznania, rozliczania kurii z wynajmu miejskich nieruchomości a
niedawno błysnął projektem
połączenia funkcji marszałka
i wojewody w jeden urząd, co
przyniesie duże oszczędności i
wyeliminuje spory kompetencyjne. Tak prosto i jasno rzecze nasz prezydent. Oj widać,
że marnuje się on w poznańskim magistracie. Zbliża się
połowa kadencji, a efektów
jego działalności jakoś ani
w mieście, ani w odczuciach
mieszkańców nie widać. Ale
jak ma się w głowie kupę takich wspaniałych pomysłów,
to może brakować już czasu
i chęci do zajmowania się takimi przyziemnymi sprawami
jak remonty kamienic, ulic czy
kanalizacji. Ich stan i jakość
funkcjonowania są jednak najważniejsze dla mieszkańców i
miejski samorząd, na którego czele stoi prezydent, tymi
sprawami właśnie powinien
się zajmować.
+++
Modernizacja śródmiejskich traktów komunikacyjnych jak szła opornie, tak
idzie. Opóźnienia w przebudowie Kaponiery, ulic Bałtyckiej,

Dąbrowskiego czy Czechosłowackiej nikogo już nie dziwią.
Na dodatek ruszyły jeszcze remonty na Świętym Marcinie
oraz PST. Letni przejazd przez
miasto dostarczał więc niesamowitych wrażeń. Można by
z tego uczynić nawet niezłą
atrakcję turystyczną. Po co turystów włóczyć po muzeach i
traktach cesarsko-królewskich
jak mogą na własne oczy zobaczyć, jak tworzy się historia.
Historia poznańskiej opieszałości i nieudolności.
+++
Złotymi zgłoskami w niej
zapiszą się wieloletnie już mówienie o budowie ulicy Nowonaramowickiej mającej stanowić nowoczesne i wygodne połączenie komunikacyjne
z wyrastającymi jak grzyby po
deszczu osiedlami na północy
miasta. O nowej arterii wciąż
tylko się gada, natomiast deweloperzy oraz prywatni inwestorzy nie próżnują i domów
w tym rejonie szybko przybywa
a wraz z nimi nowych mieszkańców. Mało kto z miejskich
władz na poważnie przejmuje się, jak mają oni dojechać
ze swych siedzib do centrum
miasta. W godzinach szczytu
ul. Naramowicka jest zakorkowana i wszystko wskazuje, że
tak będzie jeszcze przez długie
lata. Kolejne ekipy zasiadające w magistracie zapowiadają wprawdzie szybkie zajęcie
się tym problemem a przed
wyborami nie szczędzą nawet

solennych obietnic. Kończy się
jednak na nich. Nie inaczej
będzie zapewne i podczas następnych samorządowych wyborów. Zmotoryzowanym pozostaje jedynie wystawanie w
długich kolejkach i pomstowanie na decydentów, którzy
zezwalają na budowanie domów, ale o zapewnienie dla
ich mieszkańców ulic dojazdowych oraz miejsc parkingowych już nie dbają. Zresztą, miłośnicy samochodów nie
powinni mieć złudzeń, obecne władze Poznania otwarcie
przecież głoszą, że na różne
sposoby będą zniechęcać do
jazdy autami po mieście. Zmotoryzowani nie mają i nie będą mieli lekko w Poznaniu.
+++
Jednak nawet hołubieni
przez prezydenta cykliści wyrazili niedawno swoje niezadowolenie z działań miejskich władz. Krytykują je za
opieszałość i nieudolność. Z
15 zadań, których realizacja
miała zdecydowanie poprawić jazdę rowerem po mieście, wykonano raptem dwa.
Powołano Miejską Radę Rowerową oraz podjęto liczenie
rowerzystów na ulicach, chociaż wyników nie ujawniono.
W pozostałych kwestiach władze nie zrobiły nic lub prawie
nic. Cykliści skrytykowali nawet sztandarowy projekt nowego prezydenta – powołanie oficera rowerowego, któ-

remu poza biurkiem i pensją
nie przydzielono kompetencji,
i tak naprawdę nic nie może. Postawa poznańskich rowerzystów jest policzkiem dla
prezydenta, który na wszelkie
sposoby promuje jazdę na rowerze. Co robić jeśli na cyklistów nie można już liczyć?
+++
No i prezydent sięgnął po
tajną broń – swego niedawnego konkurenta do prezydenckiego urzędu przemienił
w podwładnego. Objęcie funkcji wiceprezydenta Poznania
przez Tomasza Lewandowskiego, niegdyś cudownego
dziecka lewicy, a obecnie jej
krytyka i animatora ruchów
miejsko-samorządowych, nie
jest żadną rewolucją i większych zmian w mieście nie
spowoduje. Nowy wiceprezydent współrządził już miastem
z tylnego fotela. Teraz będzie
już współrządził oficjalnie, a
czy zrezygnuje z ambicji politycznych – to się okaże. Nominacja oznaczać bowiem może, że w połowie kadencji rozpocznie się kampania wyborcza głównych kandydatów do
prezydenckiego fotela albo że
panowie się dogadają i będą wspólnie realizować plan
przejęcia politycznej schedy po
chwiejącej się Platformie Obywatelskiej.
WIST

Patroni ulic piątkowskich

Józef Kostrzewski (1885–1969)
Ulica Józefa Kostrzewskiego przebiega na północ
od Fortu Va, łączy ulice Zygminta Wojciechowskiego i
Mieszka I.
Jej patron urodził się 25
lutego 1885 r. w Węglewie koło Pobiedzisk, uczęszczał do
gimnazjów w Ostrowie Wlkp.
i Gnieźnie, lecz maturę uzyskał w Poznaniu. Początkowo studiował medycynę,
ostatecznie jednak zajął się
naukami humanistycznymi
na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Londynie i Berlinie; jego specjalnością stała
się archeologia. W 1914 roku wydał swą pierwszą książ-

kę: „Wielkopolska w czasach
przedhistorycznych”. Po uzyskaniu doktoratu podjął pracę w Muzeum im. Mielżyńskich w Poznaniu i odtąd już
na stałe związał się z Poznaniem, zamieszkał przy ulicy
Biskupińskiej. Kontynuował
badania naukowe i zajął się
szeroko zakrojoną działalnością społeczną, w 1919 roku
był sekretarzem komisji zajmującej się powołaniem polskiego uniwersytetu w Poznaniu. Redagował też „Przegląd Archeologiczny” i popularnonaukowe pismo „Z Otchłani Wieków”.
Przez niemal całe dwu-

dziestolecie międzywojenne
prof. Józef Kostrzewski stał
na czele działalności archeologicznej w stolicy Wielkopolski. Jednak największym
jego sukcesem były prace prowadzone od 1934 roku w Biskupinie. Czynnie zaangażował się też w polemikę z archeologami niemieckimi, akcentując polskie pochodzenie
ziem zachodnich II Rzeczypospolitej – w rezultacie w
czasie wojny musiał się ukrywać. W 1945 roku wrócił do
Poznania i z czasem stał się
wielce szanowanym nestorem archeologów polskich.
Jego podręczniki przez wiele

lat służyły studentom historii
i archeologii, spod „skrzydeł”
prof. Kostrzewskiego wyszli
m.in. tacy zasłużeni badacze prehistorycznych ziem
polskich jak Witold Hensel i
Zofia Kurnatowska Profesor
nie ograniczał swej działalności do pracy naukowej, lecz
starał się krzewić popularną
wiedzę o archeologii, przybliżać ją osobom spoza środowiska badaczy przeszłości.
Profesor Józef Kostrzewski zmarł 19 października
1969 r. w Poznaniu, spoczywa na cmentarzu na Smochowicach.
Marek Rezler

13

ECHO 9/254 (XIX)

Maminsynek, kto to taki?
Pojęcie „maminsynka” w języku psychologii nie istnieje, natomiast zjawisko specyficznej więzi syna z matką, na
które to potoczne określenie wskazuje, tak. Zgodnie z etapami rozwojowymi człowieka każdy zdrowy młodzieniec
stopniowo usamodzielnia się, nabiera coraz większego zaufania do własnych decyzji i poglądów. Później wiąże się z
wybraną przez siebie kobietą, która staje się dla niego odtąd najważniejszą osobą, ochrania ją i jest dla niej psychicznym oparciem.
Postawa ta daje mu możliwość zamanifestowania światu takich męskich cech jak: stanowczość, zdolność do podejmowania
decyzji, rozsądek, wytrwałość oraz inicjatywa. Przejawia siłę w
momencie życiowych trudności, wykazuje skłonność do zdrowej
rywalizacji i przywództwa. Nie musi to oznaczać zerwania więzi
z rodzicami czy odrzucenia ich autorytetu, raczej istotną zmianę proporcji w relacjach. Rodzice, matka przestają być już głosem ostatecznym, młody człowiek stopniowo uzyskuje własną
„sterowność” inaczej nazywaną decyzyjnością.
Znak czasu
Obecnie wielu młodych mężczyzn, czy nawet już starszych
mężczyzn, pozostaje zależnych emocjonalnie od matek, szukając w nich wsparcia, akceptacji swoich decyzji lub nawet ciągłego podejmowania ich za nich. Stąd mówi się o maminsynkach,
kryzysie cech męskich a także, z innej perspektywy, kryzysie ojcostwa. Podobne oczekiwania kierują do swoich życiowych partnerek czy żon, które wchodzą w rolę kierujących związkiem i rodziną, bądź, przeciwnie, reagują niezadowoleniem lub agresją.
Czują się, bowiem nadmiernie obciążane koniecznością podejmowania decyzji za swojego partnera i dźwiganiem odpowiedzialności za ich codzienne problemy.
Póki związek nie wiąże się ze wspólnym zamieszkaniem, a
zwłaszcza, gdy nie przyszły na świat dzieci, często nie stanowi
to jeszcze problemu. Gdy natomiast przybywa trudności, które
wymagają udziału mężczyzny, jego głębokiej troski, odpowiedzialności i decyzji, rozpoczynają się napięcia i kryzysy.
Zastanawiając się nad przyczyną braku samodzielności
mężczyzn, szukania oparcia w innej osobie, oczekiwania rodzicielskiej opiekuńczości, zaspokajania potrzeb i ochrony przez
życiowe partnerki, warto zwrócić uwagę, z jakich rodzin takie
osoby pochodzą. Często relacje między członkami odzwierciedlają głębsze zmiany cywilizacyjne i obyczajowe. Niestety, obecnie chłopcy są wychowywani i uczeni w szkołach głównie przez
kobiety, a ojcowie spędzają większość czasu poza domem, co w
literaturze przedmiotu nazywane jest „zdradzeniem synów przez
ojców”. Zaburzony został międzypokoleniowy przekaz wzorców
męskiego postępowania, wymagający harmonijnych relacji w całej rodzinie i kontaktu syna z ojcem. Ale takim ojcem, który pełni ważną rolę w rodzinie, może być dla niego wzorem i przedmiotem podziwu.
Dorośli są dziś często skłóceni w związkach, mają do siebie pretensje, co jest powszechne do tego stopnia, że można
mówić, iż obecnie mamy do czynienia raczej z konfliktem płci
niż konfliktem międzypokoleniowym. Konflikty te często „wygrywają” kobiety, co w konsekwencji powoduje, że mężowie przebywają jeszcze więcej poza domem, one zaś kształtują samodzielnie domowy klimat. W sytuacji konfliktu między dorosłymi
kontakt syna z ojcem często nie jest przez matkę mile widziany,
a syn staje się nierzadko jej najbliższym, czy nawet „jedynym”
mężczyzną życia.
Matka podejmuje większość ważnych dla rodziny decyzji, a
wobec syna uruchamia raczej typową dla jej natury emocjonalność i troskę niż wymagania. Mamy tu, więc, cały syndrom nadopiekuńczości. Jest to „produkcja” samotności, w której osamotnieni są wszyscy: mężczyźni, kobiety i ich synowie. Sytuacja nie
sprzyja naturalnemu odchodzeniu z domu rodzinnego, podejmowaniu samodzielnego życia i odwagi w ujawnianiu inicjatywy i
siły w obecności i dla swoich życiowych partnerek.
Postulowane dziś, jako kulturowy ideał, „małżeństwo partnerskie” funkcjonuje nierzadko jako brak podziału ról między ojcem

a matką. Mężczyźni towarzyszą kobietom w rolach dawniej typowo kobiecych, kobiety zaś wchodzą w role męskie. Od mężczyzny oczekuje się negocjowania z kobietą wszystkich decyzji. Mężczyzna atakowany niejako przez kulturowe oczekiwania
kobiet, pozbawiony konkretnego i atrakcyjnego oparcia w społeczności mężczyzn, może łatwo zgubić podstawowy wzorzec
męskości, którego istotą jest ochrona bliskich, ale z wyrazistym
poczuciem odrębności, autonomii, do pewnego stopnia nawet
agresywności.
Z punktu widzenia psychologa zjawisko „trzymania się matek” przez dorosłych synów wiąże się więc z wychowaniem przez
matkę dominującą w rodzinie bądź pochodzeniem z rodziny, w
której nie ma wyrażanego i zgodnego z naturą płci podziału ról
między ojcem a matką.
Co czeka mężczyznę
z deficytem cech męskich?
Wiele zależy od stopnia owego deficytu, ale też od cech wybranej przez niego życiowej partnerki i obiektywnych trudności,
jakie przyniesie im życie. Także od świadomości swoich mocnych
stron, jak i braków, oraz od chęci ich przezwyciężania. Można, z
opóźnieniem, wiele nadrobić i nauczyć się. Nierzadko, w dorosłym życiu, szuka się ojca i tego, czego się od niego nie otrzymało. Szuka się wspólnoty mężczyzn, męskiej przyjaźni, siły i wzorców. Partnerki mogą raczej pomóc, spokojnie oczekując podjęcia
określonych zadań i wycofując swoją inicjatywę, niż krytykując
czy atakując. Jeśli wybiera się na partnera życiowego „słabszego” mężczyznę, to należy oczekiwać od niego rozwoju, a nie już
pełnej sprawności życiowej i osobowościowej.
Oczywiście, cierpliwość ma granice, a życie stawia konkretne
wymagania. Dlatego unikanie przez mężczyzn odpowiedzialności i podjęcia ważnej czy wiodącej roli w rodzinie, a nawet ciągłe
życie zgodnie z oczekiwaniami ich matek, bywa przyczyną poważnych kryzysów. Czucie się przez życiową partnerkę czy żonę kimś mniej ważnym dla mężczyzny niż jego matka, nierzadko jest oznaką głębszego problemu. Czasem życiowe partnerstwo nie może normalnie się rozwijać, a nawet istnieć. Pomóc
wtedy może psychoterapia, ale dotyczy to tylko tych osób, które rozpoznają swój osobowościowy problem i chcą przeciwstawić się aktualnym trudnościom i obciążeniom swojej przeszłości. Niejednokrotnie korzystna może być psychoterapia właśnie
u psychoterapeuty – mężczyzny.
Syn, który pokonuje ojca, tak naprawdę odnosi tylko pyrrusowe zwycięstwo. Pyrrus też był królem. Pokonał potężny Rzym,
jednak straty, jakie poniósł w tej wygranej bitwie, były tak ogromne, że ostatecznie w kontekście całej wojny skończył jako przegrany. Trudno jest opuścić tron, który już raz się zajęło. Są jednak sytuacje, w których po prostu trzeba zostać pokonanym dla
własnego dobra.

Małgorzata Remlein
Autorka tekstu jest psychologiem. Prowadzi psychoterapię
indywidualną osób dorosłych oraz terapię par.
Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń lękowych.
Informacje – tel. 660 140 488 lub www.malgorzataremlein.pl

Będzie się działo w KORONIE
Od 3 października rozpoczną się zajęcia stałe w Osiedlowym Klubie Korona na osiedlu Bolesława Śmiałego.
Na wrzesień zaplanowano jednak kilka imprez. Już 3
września seniorzy z klubu na zaproszenie dzieci specjalnej
troski z ośrodka w Mosinie pojadą do Baranówka.
13 września o godz. 18 rozpoczną się w klubie zajęcia
fitness latino.
14 i 28 września od godz. 17 do 20 zaplanowano zabawy taneczne w Koronie.
24 września odbędzie się całodniowy wyjazd pod tytułem „Perły Ziemi Lubuskiej i Winnice”. W programie degustacja win, obiad, zwiedzanie Łagowa, Świebodzina i Gościkowa. Opłaty wnoszą sami uczestnicy.
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Krzyżówka
z Echem

Z DRZEWAMI
NA GŁOWIE
KRÓLA

SOBIESKI

Z SILNIKIEM

SYSTEM
GOSPODARCZY

CHODZI KOŁO
DROGI

PŁYNNY
METAL

16

6

KARTY
DO
WRÓŻENIA

TWARÓG

13

PRZECIWNIK
KOMPOZYTOR
“LOHENGRIN”

TUTKA

4
ÓSMAK

19
WYSPA
W
INDONEZJI

MIASTO
W
STANIE
ANDHRA

2
PRZYŁĄCZENIE

NA PUSTYNI LUB KRÓLEWSKA

STEFAN
KRÓL
POLSKI

14
NASZ
POWSZEDNI

17
JESIENIĄ
BYWA
ZŁOTY

ODBITKA

7

11

BURDA

10
DENIS, TWÓRCA KUBUSIA
FATALISTY

3

DAWNIEJ SZTUKA

TWORZYWO
SZTUCZNE

8

9

HUMORKI
Przyjaciółka mówi do
drugiej:
- Ostatnio znów podrożała benzyna.
- Nie szkodzi. Ja i tak zawsze tankuję za 50 złotych.
+++
Ojciec zauważa, że jego
syn jest jakiś zmartwiony.
- Co się stało? Porozmawiajmy z jak ojciec z synem.
- Lepiej żebyśmy porozmawiali jak ojciec z ojcem.
+++
Ławeczka, dwóch młodzieńców postanowiło zakosztować wina z wyższej
półki, ale nie może jej otworzyć bez korkociągu.
- Zobacz, Józek, żyjemy
na zadupiu, a problemy mamy jak w Warszawie!
- ?!
- Korki, Józek, korki.
Krzyżówka nr 9

1

2

8

9 10 11 12

3

4

5

6

7

ŚWIDER

BRZEG

1
PRZYJACIELE
Z
CHROBREGO

DOROTKA
SZŁA
DO NIEJ

ZIMNO

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru
brzmiało: Nowa rada nadzorcza.

5

15

18

12

13 14 15 16 17 18 19

+ + + 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). Kolejnymi pomysłami szefów wew robocie zbytBARAN (21.03 - 20.04). Zez jesiennym słonyszkiem znów trochę głupich,
nio się nie przejmuj. Przejdzie im. Daj se więc trochę więcej luzu i bez
ale zaś cołkiem przyjemnych, myśli przyjdzie ci do łba. Lepiej jednak żadzbędnego bręczenia akuratnie rób swoje.
nych brewerii nie wyczyniaj, bo se ino poruty narobisz.
SKORPION (23.10 - 22.11). Przestań się borchać na kumpli, lepiej z nimi
BYK (21.04 - 21.05). Skapnie ci fest propozycja nowej roboty, ale zaś
dobrze żyć. Wspólny wygib będzie interesujący. Ale zaś nie marnuj wiele
lepiej uważaj i posłuchaj mądrej wiary. Zmiany mogą bowiem ci wyjść
czasu na lofrowanie i blubranie o niczym.
bokiem i ino sobie bachandryjów narobisz.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Za frechownie w robocie se nie poczynaj,
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Całkiem fest wychodzi ci zorgowanie bejbo ino w kalafę zarobisz. Ale zaś z większym szwungiem zabieraj się do
mów do kabzy. Z taką wuchtą bejmów będziesz se mógł wraz zez znajomą
chapania, a wnet uzorgujesz wuchtę bejmów.
wiarą lofrować po cołkim świecie.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Całkiem szportowny szczun z ciebie
RAK (22.06 - 22.07). Przestań już udawać takiego nyrola i szporać bez
i masz sporo fifnych pomysłów. Ale zaś przed wiarą zbytnio się nie staluj
przerwy. Daj se trohę więcej luzu i fundnij famule oraz znajomej wiarze
ani też frechownie se nie poczynaj.
słodkie albo zaproś ich na jaki wygib.
WODNIK (21.01 - 20.02). Szykuje się parę dni laby i słodkiego nygusoLEW (23.07 - 22.08). Szykuje się fest rajza ze starą eką. Nygusowanie na
wania. Ale zaś uważaj na korbole i insze blondki. Na ciągłe lofrowanie zez
słonyszku będzie ci plożyć. Ale zaś ino uważaj, byś na tych balangach za
wiela zdrowia i bejmów nie przenorał.
znajomą wiarą i blubranie też szkoda czasu.
PANNA (23.08 - 22.09). Najwyższa pora kończyć zez ciągłym wystawiaRYBY (21.02 - 20.03). Przestań się już borchać i brynczeć na szczunów
niem kalafy na słonyszko abo glapieniem się wew komputer. Weź się akui kumpli. Zaproś ich na jaki wspólny wygib, lajsnij jaką jupkę. Ino uważaj,
ratnie do porzundnej roboty, a bejmy same skapną.
by se nie narobić poruty i zdrowia nie przenorać.
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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Sportowo i atrakcyjnie

W Klubie Sportowym
Sobieski Poznań w ramach Akcji Lato z PSM
zorganizowano atrakcyjne zajęcia dla najmłod-

że z osiedlowych placów
zabaw.
Spotkania obywały się
od poniedziałku do piątku
w godzinach 10-14. Zaję-

szych mieszkańców piątkowskich osiedli, którzy wakacje lub przynajmniej ich część spędzali
na osiedlu. Dzieci korzystały z urządzeń sportowych w klubie a tak-

cia prowadzili instruktorzy
sportowi. Jak widać na zdjęciach obok, dzieci były bardzo zadowolone. Wszystkie
te atrakcje nie byłyby możliwe bez zaangażowania Poznańskiej Spółdzielni Miesz-

kaniowej, w szczególności
Administracji Osiedla Jana
III Sobieskiego oraz Sekcji

sportu PSM, a także oczywiście KS Sobieski.
Andrzej Słabęcki
Fot. – Andrzej Słabęcki
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Os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego

Jaśniej, czyściej i bezpieczniej
Dokończenie ze strony 9

czeństwa z uwagi na coraz większe zapotrzebowanie na energię elektryczną
poprzez montowane płyty indukcyjne, piekarniki
elektryczne oraz powszechnie używane mikrofalówki. Dalsze użytkowanie instalacji grozi awariami, są
więc one systematycznie
modernizowane. Odnowione instalacje poprawiają
też bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
Wymianę pionów elektrycznych, choć wiąże się
to z krótkimi wyłączeniami dopływu prądu, mało kto zauważy, natomiast
wszyscy dostrzegą zapewne montaż oświetlenia ledowego w klatkach schodowych. Przy okazji ich malowania instalowane będzie
wygodniejsze i oszczędniejsze oświetlenie. (i)

To nie osiedlowy pałac, ale odnowiony plac zabaw na os. Władysława Jagiełły

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

Bawić się i ćwiczyć mogą także dorośli

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

