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Wakacje
na
wesoło

Wakacje w mieście z Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową mogą
przynieść dzieciom wiele atrakcji. Na przykład, gdy uczestniczą w półkoloniach organizowanych przez osiedlowe kluby. Na zdjęciu: uczestnik
półkolonii w Klubie Seniora Hetman na Sobieskiego podczas „prania”
w starej zagrodzie. Więcej relacji w Echu.

www.psm.poznan.pl

Tanie OC i AC, ubezpieczenia mieszkań

UBEZPIECZENIA
OFERTA 10-ciu FIRM
godz. otwarcia 9-19

Os. Zygmunta Starego 14 (blok obok Lidla)

tel. 61 82 60 670, 606 912 887

szczegóły na
www.ahmed.pl

Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom
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Super Wakacje

Od 26 lipca do 6 sierpnia
w Osiedlowym Klubie „Korona” odbyły się półkolonie
letnie. Łącznie skorzystało
około 60 dzieci w wieku od
6 do 13 lat.
Uczestnicy chętnie przychodzili do klubu, niejednokrotnie bywało iż chcieli
jeszcze pozostać! Zorganizowano trzy wycieczki autokarowe: do stajni Kawalkada w Rakowni, do Traperskiej Osady oraz parku rekreacyjnego Nenufar
Club. Dzieci mogły karmić
strusie i konie, czyścić kucyka, głaskać psy rasy husky i świnkę wietnamską,

degustować kozie mleko
oraz jeździć konno. Milusińscy podziwiali również
króliczki, kurkę i pięknego koguta, czarne owieczki i kózki o miłych pyszczkach. Instruktorki opowiedziały historię o zakradającym się lisie, który nawet
w dzień poluje na zdobycz
i, niestety, czasem z sukcesem, więc dzieci starały się
pilnować kurek.
Nie lada atrakcją było ognisko z pieczeniem
kiełbasek i śpiewem, skoki
na trampolinie, malowanie
twarzy i liczne konkurencje
sportowe. Pogoda dopisywa-

ła, w pełni skorzystaliśmy z
uroków wiejskiego krajobrazu i obcowania ze zwierzętami, właśnie tego nam, ludziom z miasta, bardzo brakuje. Dzieci otrzymały dyplomy Młodego Trapera. W
„Koronie” redagowały kartkę z dziennika podróży do
Kawalkady, ozdobiły ją rysunkami. Kolonistka Klaudia M. napisała: „To był
pierwszy dzień półkolonii.
Ok. godz. 8.30 wsiedliśmy
do autokaru i ruszyliśmy w

podróż do Rakowni - stajnia
Kawalkada. Gdy dojechaliśmy na miejsce, zachwycił
nas widok koni biegających
po pastwisku. Powitała nas
instruktorka i prawdziwa
pasjonatka jazdy konnej.
Wycieczka bardzo mi się podobała i chętnie pojadę tam
znów za rok.”
Mobilne Planetarium zaprezentowało nam Układ
Słoneczny oraz Epokę Dinozaurów i skamieniałości.
W ogromnej szarej kopule
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35 m kw., duży balkon, co,
ul. Królowej Jadwigi
– komunalne na spółdzielcze.
Dopłacę, spłacę zadłużenie,

tel. 510 70 70 04
FIRANKI FIRANKI
CENY PROMOCYJNE
pościele, koce, kołdry,
ręczniki, bielizna, podomki
NARZUTY DO SYPIALNI
NA ZAMÓWIENIE

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

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

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

tel. 061 828 30 40
tel. 603 575 834
www.medfamilia.pl

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

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

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

BISTRO
ALLADYN

Zamienię kawalerkę

Maria Czeszak

ul Naramowicka 244
tel. 605 678 885

towników mogli pływać i bawić się w gry wodne.
Spacerując po Starym
Rynku, wstąpiliśmy do Fary i wysłuchaliśmy koncertu
organowego - dzieci siedziały cicho, ciekawie wsłuchując się w dźwięki muzyki.
Na półkolonii zorganizowano zajęcia edukacyjne: wykonanie ramki do
zdjęć ze szpatułek, ulepienie drzewka szczęścia, zaprojektowanie i zrobienie
wiszącego witrażu, malowanie odlewów gipsowych,
wspomniana już kartka z
dziennika podróży, słuchanie krótkich opowiadań i
wyciąganie zeń wniosków.
Dzieci były w miejscowym
lasku, gdzie budowały szałas, bawiły się w podchody
i korzystały z istniejącego
tam placu zabaw.
Mieliśmy kontrolę sanepidu, wszystko było wzoro-

Zapraszamy codziennie
do lokalu
pn.-pt. 11-19; sob. 12-18
mały catering
obiady dla firm

sporo dowiedzieliśmy się o
planetach i dawnych zwierzętach.
We wtorki jeździliśmy
do Teatru Animacji w Centrum Kultury Zamek. Dzieci obejrzały sztuki „Dom wariatów” i „Nowe przygody
Koziołka Matołka”. W interaktywnej sztuce, spośród
wielu został wybrany chłopiec z naszej półkolonii i...
siedząc na scenie, również
próbował stworzyć sztuczną
inteligencję. Oj, dużo było
śmiechu i radości. Cieszyliśmy się, że aktorzy po rozdaniu autografów, znaleźli czas, aby uwiecznić się z
nami na fotografii.
Mieliśmy też okazję zobaczyć nowy film: Shrek
Forever 3D w Cinema City. Półkoloniści dwukrotnie
skorzystali z wyremontowanej pływalni w Koziegłowach, gdzie pod okiem ra-

zrealizować tak bogatego
w atrakcje programu, gdyby nie ogromne wsparcie
Ludmiły Kłos, prowadzącej
„Koronę” i Wiesława Koniecznego, kierownika Administracji Osiedla Bolesława Śmiałego oraz radnej
Barbary Wiśniewskiej, którzy zabiegali o zaplecze finansowe i przygotowanie
placówki.

- Organizujemy imprezy
okolicznościowe
Wolne terminy
KOMUNIA 2011

w Koronie

we. Otrzymaliśmy pochwałę
za umowę z lekarzem i pielęgniarką.
Na zakończenie półkolonii zorganizowaliśmy koncert talentów, rozdaliśmy
pamiątkowe dyplomy i nagrody uczestnika oraz wyróżnienia za liczne konkursy. Rodzice dziękowali
wychowawcom za ciekawy
program, troskę i bezpieczeństwo. Nie udałoby się

PANDERA

Firma transportowo-usługowa – świadczymy usługi w zakresie:
* transport krajowy
* przeprowadzki w pełnym zakresie, łącznie ze sprzątaniem po całkowitej
przeprowadzce
* utylizację RTV i AGD
* sprzątanie piwnic i garaży oraz innych pomieszczeń
* sprzątanie terenów zielonych z liści zgrabionych oraz z pociętych gałęzi, drzew
* likwidację mieszkań, biur z wyposażenia
* współpracujemy z osobami prywatnymi jak i z firmami.
PANDERA
Obsługa klienta :
www.pandera.pl
kontakt 500 310 977
pandera_transport@interia.pl

• 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
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Z notatnika miejskiego strażnika
♦ W porozumieniu z Komisariatem Policji Północ strażnicy miejscy z
Piątkowa ustalili terminarz wspólnych patroli
funkcjonariuszy Wydziału ds. Nieletnich oraz
Straży Miejskiej. Są one
realizowane w ramach
akcji poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie letniego wypoczynku. Podczas
patroli wylegitymowano
9 osób, jedna otrzymała
mandat karny.
♦ Patrol rowerowy na Osiedlu Bolesława Śmiałego
ujął osobę nieletnią spożywającą alkohol. Sprawcę wykroczenia przekazano policji.
♦ W porozumieniu z Zarządem Dróg Miejskich
zlecono zabezpieczenie
półek belek dźwigarów
wiaduktu przy ul. Kurpińskiego oraz obramowań tablic informacyjnych PST. Zabezpieczono je przed siadaniem
ptaków, które brudzą
tablice.
♦ Do Wydziału Gospodarki nieruchomościami
zgłoszono sprawę budy
na opuszczonym parkingu przy ul. Opieńskiego 8, a do Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej zwrócono się o kontrolę pawilonów handlowych, czy
mają zawarte umowy na
wywóz odpadów stałych.
Okazało się, że miały.
♦ W lipcu służby dyżurne
Straży Miejskiej Poznania na Piątkowie przyjęły 476 zgłoszeń od mieszkańców. Najwięcej z nich
dotyczyło nieprawidłowo
zaparkowanych samochodów ((123), zakłócania porządku i spoczynku nocnego (83), spraw
porządkowych (72) oraz
spożywania alkoholu w
miejscach publicznych
(57).
♦ W lipcu strażnicy skontrolowali jedno targowisko ujawniając nieprawidłowości w używaniu
wagi, osobie odpowiedzialnej wręczyli mandat. Sprawdzali też miejsca handlu okrężnego;
za prowadzenie sprzedaży w miejscu niedozwolonym trzy osoby otrzymały mandaty. Miejscami,
gdzie najczęściej stwierdzany jest handel bez ze-

♦

♦

♦

♦

♦

zwolenia, są plac przed
Złotym Groszem na
Chrobrego oraz ul. Naramowicka przed przejazdem kolejowym.
Pozytywne jest, że w
15 skontrolowanych taksówkach nie stwierdzono żadnego uchybienia.
Bez uwag zakończyły się
też kontrole umów na
wywóz nieczystości stałych, sprawdzono 30 posesji. W trakcie kontroli
wykryto za to nieprawidłowości przy świadczeniu usług: niewydawanie
rachunków, niepodpisywanie umów przez firmę
wywożącą nieczystości.
Przygotowano już materiał do złożenia wniosku
do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o cofnięcie jej
koncesji.
W lipcu patrole strażników odwiedziły też 6
miejsc znanych z bytowania lub grupowania się
bezdomnych. Z pięcioma
osobami przeprowadzili
rozmowy prewencyjne,
ujawnili jedną nietrzeźwą, którą umieścili w
Izbie Wytrzeźwień.
W pierwszej połowie
miesiąca strażnicy odebrali cztery uporządkowane przez pensjonariuszy aresztu śledczego tereny należące do miasta.
Do wykoszenia w drugiej
połowie lipca przekazali
kolejnych sześć placów.
Straż Miejska i ZDM
wspólnie prowadziły akcję wyjaśniania nielegalnego zajmowania miejsc
parkingowych przy ul.
Kopczyńskiego. W wyniku akcji najpierw zniknęły dwie stałe blokady,
oczyszczono też pas drogi z luźnych blokad (ruchome pachołki). Informacja o jednej stałej blokadzie i numery pojazdu
najczęściej parkującego
w tym miejscu zostały
przekazane do ZDM.
Strażnicy z piątkowskiego referatu przeprowadzili czynności wyjaśniające zakłócania ciszy nocnej przez kierowców dowożących towary
do Lidla przy ul. Drobnika. W wyniku interwencji kierownictwo firmy
zobowiązało się do ustalania dostaw w uregulowanych prawnie godzinach. Dostarczono kse-

♦

♦

♦

♦

♦

rokopie listów przewozowych z czerwca, z których wynika, że dostawy do marketu odbywają się w godzinach od 6
do 22. Trwają prace nad
sporządzeniem wniosku
do sądu przeciwko osobie odpowiedzialnej za
logistykę.
Przeprowadzono akcję
informacyjną na temat
dokarmiania zwierząt
na terenach nadwarciańskich oraz zlokalizowanych blisko lasu. Rozdawane były ulotki apelujące o niedokarmianie
zwierząt, bo takie działania im szkodzą, stwarzają też niebezpieczeństwo dla ludzi.
Strażnicy przeprowadzili dwie pogadanki o bezpieczeństwie dla młodzieży szkolnej biorącej
udział w półkoloniach w
Dąbrówce oraz organizowanych przez parafię
przy kościele św. Stanisława (na zdjęciach).
Po zgłoszeniu przez Administrację Osiedla Stefana Batorego o uszkodzeniach samochodów
przez gałęzie topoli rosnących w pobliżu bloków 3-9 strażnicy przekazali do wydziałów gospodarki nieruchomościami
oraz ochrony środowiska
prośbę o korektę zadrzewienia około stu drzew.
Przeprowadzono dwie
akcje przeciwdziałające
żebractwu. Przed marketem Tesco rozdawano żetony z napisami: „ „nie,
nie - nie ma dających,
nie będzie biorących”,
a z drugiej strony z numerem infolinii 800 440
450. Żetony mogą służyć
zamiast monet do wózków marketowych.
Na prośbę Poznańskiej
Spółdzielni
Mieszka-

♦

♦

♦

♦

niowej przeprowadzono
dwie kontrole mieszkań
na Osiedlu Bolesława
Chrobrego 11 oraz Bolesława Śmiałego 5 w zakresie zakłócania ciszy
i spokoju. Przesłuchano
świadków i rozpytano inne osoby. Przygotowywane są wnioski do sądu o
ukaranie.
17 lipca strażnicy przewieźli z przystanku PST
Kurpińskiego pijanego
mężczyznę do Izby Wytrzeźwień.
Funkcjonariusze patrolu
szkolnego skontrolowali placówki oświatowe w
dzielnicy w zakresie dewastacji mienia i uchybień porządkowych. Pracowników jednej szkoły
zobowiązano do uprzątnięcia boiska.
19 lipca na ul. Opieńskiego kobieta została
pogryziona przez psa.
Patrol skontrolował rejestrację psa i zaświadczenia o niezbędnych szczepieniach. Uchybień nie
stwierdzono. Na właściciela nałożono 200-złotowy mandat za brak nadzoru nad zwierzęciem.
28 lipca dyżurny referatu otrzymał informację
o mężczyźnie dewastującym windę na Osiedlu Bolesława Chrobrego 39. Patrol ujął sprawcę i przekazał sprawę policji. (rafa)
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Aktywnym i pogoda sprzyja
jąc się, by rozprostować kości i pozbierać szyszki.
Publikujemy także fotografie z wycieczki z kijkami
do lasu, zdjęcie z Golemem
podczas jarmarku świętojańskiego oraz zdjęcia z ogrodu botanicznego, a także dowód naszej działalności plastycznej.
Dorota Mentecka

Seniorki z klubu Złoty
Liść na Osiedlu Władysława Łokietka nie zamierzają narzekać na kondycję i
z początkiem lata śmiało
wyruszyły na długi spacer
wokół Malty. Jak zwykle
na łonie natury dopisywały im humory. Dzielnie
obeszły cały akwen, obserwując trenujących wioślarzy i podziwiając rozwój nadmaltańskiej infrastruktury sportowej i rozrywkowej. Sfotografowały się także pod wspaniałym klombem zapowiadającym Euro 2012.
Wyjazd do Lichenia panie
planowały od dawna. 5 lipca w upalny poranek wyruszyły z osiedla na swoją małą pielgrzymkę. Pogoda była
dla nich łaskawa, gdyż już w
połowie drogi niebo zachmurzyło się i z nieba zaczął padać lekki, orzeźwiający deszczyk. W Licheniu udały się
do kościoła św. Doroty, zaczerpnęły wody ze świętego
źródełka, podziwiały bogatą
roślinność w ogrodach sanktuarium i zwiedziły bazylikę.
Po długim spacerze i udziale
w mszy świętej w nowej bazylice odnowiły siły w miejscowym barze, a następnie
dziarsko weszły na licheńską
Golgotę. Wypiły jeszcze popołudniową kawkę, wsiadły do

klimatyzowanego busa i wyruszyły w drogę powrotną do
domu. Po drodze zatrzymu-
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Liga rusza po wakacjach

Wolę walki trzeba mieć do końca

Wściekłe Wilki II

Miesiąc wrzesień to
początek drugiej części
edycji rozgrywek Piątkowskiej Ligi Piki Nożnej, która trwać będzie
do pierwszych dni listopada. Jak rozgrywki w
trzech grupach wiekowych: B – roczniki 19941996, C – roczniki 19911993 i w grupie Open
się zakończą – na razie
trudno prognozować. Piłka nożna jest grą nieprzewidywalną, a każdy

że się mistrzem i w jakiej
kolejności zakończą się mistrzostwa – za wcześnie prognozować. Największe szanse daje się dwóm zespołom:
ubiegłorocznemu zwycięzcy
Sokół 89 Poznań i UKS 12
Batory I.
W grupie C o tytuł najlepszego zespołu do końca rozgrywek walczyć będą
najprawdopodobniej trzy zespoły z czołówki grupy: QŃ
Poznań, Wściekłe Wilki II z
Chrobrego oraz Fasberg Te-

turnieju z okazji Dni Piątkowa 1:2. Mimo przegranej, kibice zespołu twierdzą i tak,
że Fasberg uważany jest za
faworyta grupy. Jak zakończy się rywalizacja między
tymi dwoma zespołami –
dowiemy się na zakończenie
rozgrywek ligowych.
W grupie Open, w
pierwszej połowie rozgrywek, na czele tabeli znajdował się zespół North Side Poznań, który miał rozegrane dwa mecze więcej
od typowanego na mistrza
– zespołu AC Studio z Sobieskiego, który w sezonie
piłkarskim roku 2009 na
boiskach Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wy-

zdobył komplet punktów,
strzelając przeciwnikom
61 bramek, tracąc zaledwie 10. Jeśli ten zespół w
drugiej połowie rozgrywek
nie przegra meczu lub zremisuje, będzie to ewenement w 20-letniej historii
rozgrywek Piątkowskiej Ligi Piłki Nożnej. Sympatycy oraz kibice piłki nożnej
z Osiedla Jana III Sobieskiego nie mają wątpliwości, że ich zespół AC Studio zostanie mistrzem grupy w roku 2010.
W rozgrywkach piłki
nożnej wszystko jest możliwe i nie brakuje niespodzianek, a – jak mawiają piłkarze – nawet najlepszym ze-

SOKÓŁ 89 POZNAŃ

grywał wszystko, co było
do wygrania. Tak było również w pierwszej połowie
tej edycji. Zespół AC Studio w dziewięciu meczach

UKS 12 BATORY I

rozegrany mecz jest inny. Przekonaliśmy się o
tym na turniejach z okazji Dni Piątkowa, gdzie
nie obyło się bez niespodzianek.
Po wakacyjnej przerwie
o tytuł najlepszego zespołu
w grupie B gra dwanaście
drużyn. Który w nich oka-

am Sobieski, który bez problemu wygrał ligę halową
edycji 2009/2010. W pierwszej połowie gier przed wakacjami szkolnymi Fasberg
Team znajdował się na czele tabeli przed największym
rywalem – zespołem Wściekłe Wilki II, z którym przegrał w finałowym meczu w

AC STUDIO

społom zdarzają się upadki i piłkarzom różne kiksy.
Wolę walki trzeba więc mieć
do końca.
Edward Juskowiak
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Na Osiedlu Bolesława Śmiałego

Nawałnica i śmietnikowe przeprowadzki

Społem po remoncie

Nawałnica z soboty, 24
lipca, mocno się dała we
znaki mieszkańcom i administracji Osiedla Bolesława Śmiałego. Do tej
pory borykają się z usuwaniem skutków licznych
przecieków w mieszkaniach i piwnicach. Po raz
pierwszy od lat woda pozalewała mieszkania poprzez otwory wentylacyjne. Osiedle, pomimo ubezpieczenia, poniesie duże
koszty związane ze zwrotem odszkodowań mieszkańcom.
Tymczasem docieplenie
budynku numer 14 na osiedlu jest właściwie na ukończeniu. W połowie sierpnia,
gdy rozmawialiśmy z Wiesławem Koniecznym, kierownikiem administracji osiedla,
do zrobienia pozostały tylko
likwidacja placu budowy, upo-

rządkowanie otoczenia i renowacja zieleni wokół bloku.
Kierownik potwierdził, że w
tym roku więcej budynków na
osiedlu nie będzie już docieplanych, co nie oznacza, że to
koniec prac na osiedlu.
- Przy budynku nr 14,
od strony ul. Biegańskiego
– informuje kierownik Konieczny – zlikwidowany zostanie śmietnik. Znajduje się
on przy miejskiej drodze i
masowo są tam podrzucane

Docieplona „czternastka”

śmieci przez przyjezdnych.
W miejscu tym powstaną dodatkowe miejsca parkingowe.
Śmietnik natomiast przeniesiony zostanie bliżej pawilonu
104. Prace te rozpoczną się
na przełomie sierpnia i września. Obecnie w trakcie przebudowy jest inny śmietnik
przy pawilonie 104. Będzie
on zamykany. Równocześnie
zlikwidowany zostanie śmietnik przy bloku 8. Stanie się
tak ze względu na utrudniony dojazd samochodów wywożących śmieci. Teraz są one
znacznie większe niż kiedyś

Przy bloku 17 rozpocznie się
modernizacja chodnika i miejsc
parkingowych

i manewrowanie nimi przed
ósemką jest utrudnione.
W najbliższym czasie
przystąpi się do gruntownej modernizacji chodnika i
miejsc postojowych przy bloku 17. Administracja osiedla
ma zatwierdzony projekt i dokonane wstępne uzgodnienia
z wykonawcą prac. Zmiany
na pewno ucieszą mieszkańców budynku.
W tym roku administracja zakończyła obowiązkowy
przeprowadzany co 5 lat przegląd instalacji elektrycznej w
mieszkaniach. Niedawno po
gruntownym remoncie został oddany do użytku sklep
PSS Społem. Administracja
osiedla przy okazji dokonała w nim wymiany instalacji
ciepłej i zimnej wody. Nowy
estetyczny wystrój wnętrza
spowodował, że mieszkańcom
przyjemniej robi się tu zakupy. (big)

Śmietnik przy pawilonie handlowym będzie zamykany

By sąsiad przekonał sąsiada...
Nowa Rada Osiedla
Bolesława Śmiałego liczy
dziesięć osób. Jej przewodniczącym został Piotr
Koper, zastępcą przewodniczącego – Urszula Cicha, a sekretarzem Piotr
Zagawa. Urszula Cicha
została też przewodniczącą Komisji Osiedlowo-Samorządowej w Radzie.
Drugą komisją w Radzie
jest Komisja Rewizyjna;
jej przewodniczącym jest
Stanisław Płonka.
Piotr Koper przewodniczącym został zdecydowaną
większością głosów. Zapytaliśmy go, skąd takie zaufanie kolegów.
- Członkiem rady osiedla

– mówi – byłem wcześniej
przez 9 miesięcy, wszedłem
do niej na zwolnione miejsce. Widocznie przekonałem koleżanki i kolegów swoją dotychczasową działalnością, zabieraniem głosu merytorycznie. Jakim chciałbym być przewodniczącym?
Przede wszystkim wysłuchującym każdego i z każdym
rozmawiającym. Chciałbym

byśmy rozwiązywali problemy nie kierując się emocjami, a właśnie merytorycznie, uwzględniając posiadane przez osiedle środki do
wydania. Rada zaczęła działalność w czerwcu i już zgłoszono nam pierwsze problemy. Teraz trwa przerwa urlopowa i każdy ma czas się nad
nimi w spokoju zastanowić.
We wrześniu będziemy je
dyskutować.
- Wszystkich należy wysłuchać, ale nie wszystko da
się zrobić tak, jak by ktoś
chciał – dodaje przewodniczący Koper. – Rada będzie
jednak otwarta na propozycje mieszkańców. Ja natomiast oczekuję od mieszkań-

ców, by dbali o to, co mają.
O klatkę schodową, otoczenie bloku i osiedle w całości. Wszystko tutaj robi się
bowiem za nasze pieniądze.
Chciałbym, by sąsiad sąsiada przekonywał, by dbać o
nasz wspólny majątek. Administracja osiedla też jest
otwarta, by wysłuchać każdego, ale nie wszystko da
się zrobić od razu. Jednak
każdy chyba widzi, że z roku na rok jest coraz ładniej
na osiedlu. Ja też, jak większość mieszkańców, pracuję
zawodowo. Jednak uważam,
że coś należy od siebie dać.
Ale o tym chciałbym mówić,
jak coś zrobimy – kończy
przewodniczący. (big)
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KALENDARIUM PSM
6 września - dyżur członków RN PSM: Leszka Chełkowskiego i Henryka Bińka
7 września - posiedzenie Komisji Inwestycyjno-Eksploatacyjnej RN PSM
14 września - posiedzenie Komisji Rewizyjnej RN PSM
16 września - Prezydium Rady Nadzorczej PSM
22 września - posiedzenie Komisji Członkowsko-Samorządowej RN PSM
30 września - posiedzenie Rady Nadzorczej PSM

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Skreślenia członków i podwyżki czynszów

W związku z rezygnacją Ewy Porady z członkostwa w Radzie Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
członkiem tego organu,
zgodnie ze statutem, został Kazimierz Paprocki, o
czym pisaliśmy w poprzednim Echu. Juliusz Kubel
podczas posiedzenia Rady w dniu 29 lipca wniósł
o uzupełnienie porządku
obrad o dwie uchwały:
o wygaśnięciu mandatu
oraz o powołaniu nowego członka rady. Po dłuższej dyskusji nad celowością takich porządkowych
uchwał, zdecydowano się
je głosować, a następnie
je podjęto.
Następnie rozpatrywano
propozycje Zarządu skreślenia z członkostwa osób zalegających z płaceniem czynszu. Większość ze wskazanych spłaciła długi w całości
lub większej części. Ostatecz-

nie zdecydowano o wykluczeniu ze Spółdzielni siedmiu
członków. Dwóch innych, którzy zadłużenie wraz z odsetkami spłacili w całości, postanowiono przywrócić w prawach członka.
Następnie rozważano propozycję Rady Osiedla Bolesława Śmiałego zmiany w jej regulaminie działania. Komisje
Rady Nadzorczej PSM jednak negatywnie zaopiniowały zmiany. Zaproponowano,
by projekt uchwały wrócił do
Rady Osiedla w celu uzupełnienia i ewentualnego przedyskutowania, wówczas Rada będzie go głosować.
Dużym zaskoczeniem dla
członków Rady był następny
punkt porządku obrad, czyli podjęcie uchwał w sprawach pozbawienia członkostwa w PSM z tytułu naruszania Statutu PSM. Osobom
tym Spółdzielnia złożyła od
dwóch do dziewięciu propozycji kupna mieszkania, ale
z propozycji nie skorzystali. Zaskoczeniem była właściwie liczba członków oczekujących, którzy przybyli osobiście do siedziby PSM. Przyszło ich około trzydziestu, a
osiem osób przesłało pisma z
wyjaśnieniami, w których powoływali się na swoją trudną

sytuację. Po wysłuchaniu kilku osób, gdy okazało się, że
czekających jest więcej, wyszli do nich przedstawiciele
Zarządu i Rady Nadzorczej
z prawnikiem. Wyjaśniali, że
pozbawienie członkostwa nie
jest równoznaczne z przepadkiem wkładu mieszkaniowego, który znajduje się na książeczce mieszkaniowej PKO.
Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych obecnie mieszkania przydzielane
członkom wyceniane są według wartości wolnorynkowej, a więc pełnej wartości

lokalu. Członkowstwo w spółdzielni nie ma tutaj wpływu
na wartość mieszkania i nie
ułatwia, ani nie utrudnia zakupu mieszkania. Poinformowali, że członkowie oczekujący, jeśli chcieliby nabyć mieszkanie określonego metrażu,
powinni poinformować o tym
PSM i wtedy Spółdzielnia nie
będzie im wysyłała zawiadomień o możliwości nabycia innych. Rada zdecydowała, że
nikt nie zostanie tego dnia
wykluczony ze Spółdzielni.
Ostatecznie postanowiono, że
sprawie tej będzie poświęcone odrębne posiedzenie Rady
Nadzorczej.
Następnie członkowie Rady rozpatrzyli pismo lokatorki z Osiedla Władysława Jagiełły 3 z dnia 31 maja 2010
roku i zaakceptowali odpowiedź do niej. Wysłuchali też
informacji na temat wyników
ekonomicznych PSM za pięć
miesięcy tego roku i przyję-

li je. Podjęli uchwały w sprawie korekt opłat eksploatacyjnych za użytkowanie lokali w
budynkach na Osiedlu Bolesława Śmiałego 12, Osiedlu
Zygmunta Starego 13, 16 i
17. Skorygowali także opłaty za użytkowanie dźwigów
osobowych na Osiedlu Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego.
W związku z pismem Dalkii w sprawie wprowadzenia
nowych cen ciepła z miejskiej
sieci cieplnej, zatwierdzonych
przez Urząd Regulacji Energetyki, zdecydowano o podwyższeniu części stałej opłat
dla całej Spółdzielni, a dodatkowo zaliczki części zmiennej
na Osiedlu Stefana Batorego
z uwagi na zakończone już na
tym osiedlu rozliczenie kosztów ciepła minionego okresu. Uchwalono również wysokość opłaty minimalnej dla
własnościowych lokali użytkowych w PSM. W związku z dociepleniem budynku nr 10 na
Osiedlu Bolesława Chrobrego
zdecydowano o zmniejszeniu
dla tego bloku opłaty stałej za
centralne ogrzewanie.
Na koniec powołano Komisję Statutową, do której
akces zgłosiło 7 członków Rady. (woj)
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Parkingi przy Pestce tylko na kartę
tobusowym, ale starcza dla
nielicznych. Pozostali pozostawiają samochody na parkingu utrzymywanym (np.
podatek, opłata za wieczyste użytkowanie terenu od
miasta) przez mieszkańców
Sobieskiego.
To się wkrótce zmieni.
Administracja i Rada Osiedla podjęły decyzję o podziale parkingu na dwie części.
W miejscu, gdzie wcześniej
parkowały autobusy MPK,

Tutaj powstanie parking dla
mieszkańców.

Wydawać by się mogło, że na osiedlowych
parkingach najtrudniej
znaleźć wolne miejsce
wieczorem, gdy mieszkańcy zjeżdżają do domów. Jednak na dużym
parkingu przy bloku 26
na Osiedlu Jana III Sobieskiego, choć trudno w
to uwierzyć, sytuacja wygląda dokładnie odwrotnie – tak mówi kierownik
administracji Eugeniusz
Jędrzejczak. Po uruchomieniu dworca autobusowego systematycznie od
wczesnych godzin rannych parking ten jest
„zapychany” samochodami przyjezdnych spoza
osiedla.
Przedstawiciel Echa także nie dowierzał, że około
godziny 13 na parkingach
trudno wcisnąć szpilkę. Może szpilkę dało się wcisnąć,

powstanie ogrodzony płatny parking buforowy na
100-110 miejsc dla przyjezdnych spoza Piątkowa,
którzy pozostawią tu samochód a do centrum jechać
będą komunikacją miejską.
Drugi, większy, bo na około 260 miejsc, parking będzie dla mieszkańców osiedla. Wjazd na niego następować będzie przy użyciu
karty magnetycznej, jaką
otrzymali wszyscy członkowie PSM z osiedla. Przy wyjeździe nie będzie potrzeba
karty, bo pod nawierzchnią
drogi umieszczona zostanie pętla indukcyjna, która po najechaniu kołami
sama otwierać będzie zapory przy wyjeździe. Uruchomienie parkingów – jak
informuje E. Jędrzejczak
– planowane jest na wrzesień. Powinno ulżyć sytuacji
mieszkańców Sobieskiego.
Jeżeli przyjezdni przeniosą
się na inne piątkowskie osiedla, być może w przyszłości
powstaną kolejne zamykane
parkingi. (maja)

Kierownik Eugeniusz Jędrzejczak pokazuje parkingi na kartę.

ale z autem już było trudniej, co ilustrują zdjęcia.
Miejsca postojowe zajęte są
przez samochody osób dojeżdżających do śródmieścia
do pracy. Miejski przewoźnik wybudował na Sobieskiego pętlę tramwajową,
dworzec autobusowy, a o
parkingach buforowych zapomniał. Prawda, jest mały parking przy dworcu au-

W godzinach pracy osiedlowe parkingi pękają w szwach.

Piknik na 31 lat

Występy, grill i piwo dla mieszkańców
30 lat osiedla plus 1
rok – pod takim tytułem Administracja i Rada
Osiedla Jana III Sobieskiego oraz Rada Osiedla
Jana III Sobieskiego Jednostka Pomocnicza Samorządu Miasta Poznania przygotowują osiedlowy piknik w dniu 11 września. Już dziś zachęcają
mieszkańców osiedla do
wspólnego spotkania przy
grillu i piwie.

Organizatorzy zakładają,
że impreza odbywać się będzie na świeżym powietrzu,
ale jeśli pogoda nie dopisze, a we wrześniu jest to
całkiem możliwe, w „odwodzie” będą sale bistra i hali sportowej. Gdzie więc ten
piknik się odbędzie? Na terenie bistra Mc’Tosiek, jego
okolicach oraz w sali Klubu Sportowego Sobieski Poznań. Bistro planuje tego
dnia wyjść do mieszkańców

z promocyjnymi cenami na
wszystkie potrawy i napoje.
W klubie „Sobieski” wystąpią między innymi zespół
„Cicha woda” z klubu seniora Hetman, duo Feniks
z humorem i piosenką śląską, kabaret Afera, prawdopodobnie także Eleni.
Początek pikniku o godzinie 16. Otworzą go cykliści,
którzy przybędą na usytuowaną na Sobieskiego metę
XII Rodzinnego Rajdu Rowe-

rowego. Imprezę zorganizuje
Towarzystwo Krzewienia Rodzinnej Turystyki Rowerowej
BICYKL. Zapisywać można
się w sklepie Bicykl na Osiedlu Jana III Sobieskiego, tel.
61 8 235 126. Dla dzieci harcerze zorganizują w parku na
terenie „małpiego gaju” liczne konkursy i atrakcje z nagrodami. Na boiskach piłkarskich rozegrane zostaną turnieje tenisa ziemnego i piłki
nożnej. (big)
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60 lat szkoły na Żniwnej

Unijne wsparcie dla uczniów

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza
Korczaka przy ul. Żniwnej 1 w Poznaniu kształci
młodzież z terenu Poznania
i ościennych gmin. Uczniami i absolwentami są również mieszkańcy Piątkowa.
W tym roku placówka obchodzi 60-lecie swojego istnienia. Przez wiele lat była to szkoła specjalna dla
uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną,
jednak od kilku lat kształcą
się tu również w klasach terapeutycznych – uczniowie
w normie intelektualnej i z
problemami w nauce oraz
w klasach przysposabiających do pracy – uczniowie
z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.
- Corocznie wychodzimy naprzeciw zainteresowaniom kandydatów i potrzebom lokalnego rynku
pracy – mówi dyrektor Zespołu Szkół, pani Grażyna
Woźniak, proponując naukę
w atrakcyjnych i poszukiwanych przez pracodawców zawodach, na przykład: ślusarza, kucharza małej gastronomii, krawca, sprzedawcy,
cukiernika, fryzjera, ogrodnika, stolarza, mechanika
pojazdów samochodowych,
lakiernika, blacharza samochodowego, montera urządzeń sanitarnych i innych.
Nasi absolwenci uzysku-

ją w trakcie egzaminów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe wysokie noty
potwierdzone w raportach
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i Wielkopolskiej
Izby Rzemieślniczej.
Dla podniesienia efektywności kształcenia oraz
uzyskania przez absolwentów jeszcze wyższych wyników edukacyjnych, szkoła przystąpiła do konkursu
o pozyskanie dotacji unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Konkurencja była bardzo
duża. Z zadowoleniem przyjęto informację, że dwa zgłoszone projekty zostały wybrane. Od września 2010 r.
wejdą one w decydującą fazę realizacji.
Pierwszy z nich to projekt o nazwie „Szkolna platforma internetowa w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2
w Poznaniu”, który zakłada
wykorzystanie platformy elearningowej w celu zwiększenia motywacji uczniów
do systematycznej nauki
oraz podniesienia wyników
edukacyjnych. Szkoleniem
z zakresu obsługi platformy zostaną objęci wszyscy
uczniowie klas terapeutycznych oraz klas specjalnych.
Dodatkowo przy realizacji projektu nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostosowywać

metody i formy realizacji zajęć do indywidualnych psychofizycznych i edukacyjnych potrzeb i możliwości
naszych uczniów. Działania
te muszą opierać się również na właściwym przepływie informacji między szkołą a miejscem odbywania
praktycznej nauki zawodu
oraz zakładać wykorzystanie nowoczesnej technologii dla uatrakcyjnienia przekazywanych treści. Dlatego
w realizacji projektu, obok
uczniów, aktywnie uczestniczą również nauczyciele i
pracodawcy współpracujący
z naszą placówką.
Drugi projekt „Dyplom
– też dla mnie”. Program
wsparcia dla uczniów ZSZ
ma na celu wyrównanie
szans uczniów w stosunku do uczniów szkół ogól-

nodostępnych w rozwiązywaniu testów w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Program wsparcia dla
uczniów z matematyki natomiast ma wyrównywać szanse naszych uczniów w stosunku do uczniów szkół ogólnodostępnych w rozwiązywaniu
testów z części ekonomicznej
egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe. W tej części egzaminu są zadania matematyczne, których rozwiązanie
stanowi dla znacznej części
naszych uczniów duży problem. Złe obliczenia lub nierozwiązanie zadań może spowodować, że zdający skazany
jest na niepowodzenie. Próbując zaradzić niekorzystnej
sytuacji, podjęliśmy działania
w ramach planowych zajęć z
matematyki.
Jesteśmy przekonani, że
dobrym sposobem rozwiązania problemu jest opracowanie własnych nowatorskich programów wsparcia
z zakresu zastosowania matematyki w testach egzaminacyjnych. Starania takie
podjęliśmy na obecnym etapie dla trzech zawodów (kucharz małej gastronomii,
sprzedawca i ślusarz). Zakładamy, że nasze dotychczasowe działania, wsparte
dodatkowo realizacją projektów unijnych, przyczynią
się do jeszcze większego rozwoju efektywności kształcenia zawodowego w ZSZ Nr
2, tak by nasi absolwenci
mogli uzyskać kwalifikacje
zawodowe i skutecznie zaistnieć na rynku pracy.
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Sportowe lato na kortach i boiskach
dzieci. Nawet najmłodszy z
nich przymierzał się do rakiety tenisowej. Nie zdziwimy się, gdy wyrosną z nich
sportowcy.
Na boiskach piłkarskich
na Osiedlu Jana III Sobieskiego oraz w Gimnazjum
nr 12 na Osiedlu Stefana
Batorego rozgrywano mecze piłki nożnej. Na jednym
ze zdjęć zajęcia prowadzi
nauczycielka Katarzyna Żebrowska. Zdjęcia te jeszcze
długo przypominać będą o
beztroskim czasie wakacji
szkolnych, gdy dzieci wrócą do ławek. (sła)

Zwycięzcy turnieju deblowego z sędzią

Turniej odbywał się na
kortach na Osiedlu Jana
III Sobieskiego. Pierwsze
miejsce zajęli Marcin Czapracki i Krzysztof Płonczyński, drugie – Ryszard

Sekcja Sportu i Rekreacji Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
była organizatorem tegorocznych ferii na sportowo. O niektórych zajęciach pisaliśmy w po-

przednim numerze. Dzisiaj o Turnieju Tenisa
Ziemnego PSM Piątkowo Lato 2010 w Grze Podwójnej Mężczyzn, którego organizatorem była Sekcja.

Abramowicz i Roger Krzyżostaniak.
Nie tylko dorośli przychodzili na korty tenisowe. Częstym gościem była Alicja Ferhmin, która
przyprowadzała aż piątkę

Arek i Dominik Wo-niak stali bywalcy sportowego lata na
Piątkowie
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Prosto z miasta

Festiwalowa stolica

Lato w kraju, a już szczególnie w Poznaniu, mieliśmy
nieszczególne. Wciąż na coś
trzeba było narzekać, a to na
deszcze i chłody, a to znowu
na upały. Z tego ciągłego blubrania o pogodzie niewiele
na szczęście wynikało. Nie to
co na Śląsku, gdzie musiano
zmagać się z katastrofalnymi
powodziami lub w Warszawie,
gdzie groźniejsza od wylewów
Wisły okazała się przybierająca z każdym dniem letnia wojna o krzyż. Na tych wydarzeniach koncentrowała się uwaga mediów, Polaków i nieco
zadziwionych cudzoziemców.
Natomiast w samym Poznaniu
powiewiało przez wakacyjne
miesiące nudą. Można by nawet powiedzieć, że kulturalną
nudą, gdyż miasto stara się o
tytuł kulturalnej stolicy Europy
i nawet sporo pieniędzy angażuje w te starania. Efekt jest
chyba taki sobie, gdyż mało

kto z poznaniaków uświadamia sobie, o co tak naprawdę w tych staraniach chodzi i
co z tego zaszczytnego kulturalnego miana dla nas wyniknie. Tym bardziej że w szranki o ten tytuł stają także inne
polskie miasta. W dodatku tytuł zostanie przyznany – albo
i nie – za parę lat, tymczasem pieniądze trzeba wydawać
już teraz.
Na co więc je przeznaczamy? Konia z rzędem temu, kto
zgadnie, które z wielu kulturalnych imprez są organizowane
w ramach tych starań, a które
obok lub może nawet przeciw
nim. Zresztą, czy to w ogóle
wiadomo jakie imprezy zaliczają się do tych kulturalnych, a
jakie już do młodzieżowych,
sportowych, biznesowych czy
charytatywnych? Kiedyś było
jasno i prosto, mieliśmy w kraju trzy czy cztery festiwale na

krzyż i wszyscy wiedzieli, że w
Opolu, Sopocie, Zielonej Górze i Kołobrzegu jest kulturalnie. Teraz festiwali większych
i mniejszych jest bez liku. W
każdy weekend w Poznaniu
odbywa się jakiś festiwal. Jak
nie muzyczny, to chóralny, teatralny lub dobrego smaku.
Podobny urodzaj festiwalowy
jest w innych miastach. A w
nadmorskich kurortach to mamy już prawdziwe festiwalowe
zatrzęsienie. Nie wiem, czy ta
liczba festiwali, a zwłaszcza
występujących na nich artystów, upoważnia jakąś polską
metropolię do uzyskania tytułu kulturalnej stolicy Europy,
ale na miano festiwalowej stolicy Poznań z pewnością już
zasługuje.
O letniej rozrywce dla poznaniaków pamiętają tylko
różnej maści artyści. Tradycyjnie zadbali o nią też dro-

gowcy dzielnie wspomagani
przez miejskich urzędników.
Jak to mają latem w zwyczaju, rozkopali kilka newralgicznych punktów komunikacyjnych miasta i pourządzali
wymyślne objazdy. W ten sposób skazali rzesze zmotoryzowanych na uciążliwe przebijanie się przez zatłoczone ulice.
Taka sytuacja powtarza się od
kilku lat. Od wiosny do jesieni jeździ się po Poznaniu kiepsko, bo trzeba budować ulice.
W pozostałe miesiące też jeździ
się źle albo jeszcze gorzej, bo
nowych arterii jest za mało i
musimy czekać aż się je zbuduje i zmodernizuje. I tak w kółko, a komunikacyjnej poprawy
w mieście jak nie było, tak nie
ma. Ale przynajmniej wszyscy
widzą, że na poznańskich ulicach dużo się dzieje. Faktycznie, mamy prawdziwy letni festiwal robót drogowych.
WIST

Królowie „piątkowscy” w datach i faktach

Kazimierz IV Jagiellończyk:
twórca potęgi dynastii
30 listopada 1427 – w Krakowie urodził się Kazimierz – syn króla Władysława Jagiełły i Elżbiety Holszańskiej.
1438 – wybór Kazimierza
na króla Czech, głosami
husytów; rezygnacja z tego zaszczytu
29 czerwca 1440 – Kazimierz wielkim księciem
litewskim
1445 – wybór Kazimierza
na króla Polski, po śmierci starszego brata, Władysława, pod Warną
25 czerwca 1447 – koronacja Kazimierza IV w katedrze wawelskiej
10 lutego 1454 – ślub z Elżbietą Rakuszanką
1454 – 1466 – wojna z
Krzyżakami
11/12 listopada 1454 –
przywilej nieszawski dla
szlachty – rycerstwa
3 czerwca 1460 – papież
Pius II ogłasza ekskomunikę króla polskiego
i zbuntowanych podda-

nych Zakonu Krzyżackiego.
19 października 1466 –
tzw. drugi pokój toruński
z Krzyżakami
7 czerwca 1492 – śmierć
króla w Grodnie. Potem
pochówek w podziemiach
katedry wawelskiej. W
Kaplicy Świętokrzyskiej
jest sarkofag tego króla,
dłuta Wita Stwosza
W życiu Kazimierza Jagiellończyka, pierwotnego
patrona osiedli piątkowskich
– o czym na ogół się dziś nie
pamięta – wiele było zakrętów i wątpliwości, ale przez
ożenek z Elżbietą Rakuszanką i liczne potomstwo (trzynaścioro dzieci) dał ten monarcha początek potężnej
dynastii Jagiellonów, która
przez wiele dziesięcioleci decydowała o tym, co się będzie
działo w Europie Środkowej.
Nawet dziś wśród genealogów krąży przekonanie, że
większość nadal panujących

na kontynencie monarchów,
ma w sobie domieszkę krwi
Jagiellonów.
Kazimierz Jagiellończyk
to przede wszystkim zwycięska wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
(1454 – 1466), rozpoczęta w przeświadczeniu o rychłym zwycięstwie, ale toczona ze zmiennym szczęściem – ostatecznie jednak
podkopująca potęgę Zakonu i przywracająca Polsce
Gdańsk. Od tej pory, od 1466
do 1772 roku Pomorze Nadwiślańskie i Warmia należały do Polski.
Okres panowania tego
monarchy to niezwykłe – nawet jak na owe czasy, umocnienie dynastii Jagiellonów
w Europie, ale też i początek
epoki odrodzenia w Polsce.
To w czasach Kazimierza Jagiellończyka tworzył w Krakowie Wit Stwosz – mistrz
z Norymbergi, szczególnie
upamiętniony monumentalnym ołtarzem w Kościele

Mariackim. To również koniec władców analfabetów
na polskim tronie. Odtąd synowie kolejnych monarchów
byli poddawani wszechstronnej edukacji, a imiona Filipa
Buonaccorsiego – Kallimacha i Jana Długosza na stałe związały się z tymi czasami. To właśnie wtedy powstała najsłynniejsza z kronik polskich.
Przed prawie czterdziestu laty sensacją było przypadkowe odnalezienie w podziemiach katedry wawelskiej
szczątków pary królewskiej:
Kazimierza Jagiellończyka i
Elżbiety Rakuszanki. Ich ponowny uroczysty pochówek w
asyście arcybiskupa Karola
Wojtyły, nawiązywał wyraźnie do podobnej uroczystości
z 1869 roku, gdy w zbliżonych
okolicznościach najpierw odnaleziono, a potem uroczyście ponownie pochowano
szczątki innego monarchy,
Kazimierza Wielkiego.
Marek Rezler
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Poznań, dnia 20-07-2010
Sygn. akt. KM 1198/09, 1319/09, 1567/09
(w koresp. podać sygn.)

OBWIESZCZENIE
O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto
w Poznaniu Zbigniew Głowacki – kancelaria komornicza: Poznań,
ul. Ratajczaka 26/3, działając na podstawie art. 953 kpc podaje do
publicznej wiadomości, że:
w dniu 15-10-2010 o godz. 10.15
Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto, ul. Młyńska 1a
w sali nr 225a
odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA lokalu mieszkalnego
położonego w POZNANIU na Os. Władysława Jagiełły 19/7

stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego należące do: Srokowska Agnieszka.
Przedmiotowy lokal o powierzchni użytkowej 72,80 m kw. usytuowany
jest na trzecim piętrze czteropiętrowego budynku. Składa się z trzech
pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju, posiada balkon. Do
lokalu przynależy piwnica.

Cena wywołania:
Suma oszacowania:

288.000,75 zł
384.001,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w
wysokości: 38.400,10 zł najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem
licytacji na rachunek bankowy: KOMORNIK SĄDOWY ZBIGNIEW
GŁOWACKI w PKO BP SA I/O w Poznaniu nr 18 1020 4027 0000 1002
0290 3607 podając sygn. sprawy KM 1198/09 (tytułem rękojmi) lub
w gotówce na pół godziny przed wywołaniem licytacji w sali Sądu
Rejonowego wskazanej jak na wstępie. Rękojmię można złożyć także
w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa
bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do
wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia
Sądu o utracie rękojmi (art. 953 par. 1 pkt 4 kpc).
W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją można zapoznać
się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z
dokumentacją fotograficzną w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu
Rejonowego Poznań – Stare Miasto, ul. Młyńska 1a, (akta dołączone do
sprawy II Co 1609/09/3 N), w godzinach urzędowania sekretariatu, tj. od
poniedziałku do piątku od 7.30 do 13 oraz od 14 do 15.30 lub w kancelarii
komorniczej.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia
własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te jeszcze przed
wszczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie
nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i
uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie służebności i prawo 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.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Komornik Sądowy
/-/
Zbigniew Głowacki

Gabinet weterynaryjny

www.psm.poznan.pl

Os. B. Śmiałego, ul. Wachowiaka 10
825 55 61
Czynny codziennie
w godz. 9 - 19
soboty 14 - 17
niedziele 15 - 17

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

Tel. 822 78 57, 0 601 56 87 32

Rozwijalnia potencjału osobistego

Rodzina

Dziś czas na kolejny obszar z koła równowagi – rodzinę.
Jest to podstawowa komórka społeczna, podstawowe środowisko wychowawcze. To w niej stawiamy pierwsze kroki, uczymy
się życia, zdobywamy doświadczenie. W życiu dorosłym nasz
dom, założona przez nas rodzina stanowi nasze „dlaczego?”,
jest powodem naszej pracy, a jednak wielu ludzi pod koniec
życia budzi się i żałuje, że tak mało czasu poświęcili swoim
najbliższym.
Co jakiś czas warto znaleźć czas na analizę i przemyślenie swojego życia, zadając sobie pytania: Gdzie jesteśmy teraz?
Gdzie chcemy się znaleźć? Jak idą nam sprawy? Czy tak miało być? Na co byśmy poświęcili swój czas, gdybyśmy się dowiedzieli, że pozostało nam 6 miesięcy życia? Co byśmy robili, gdybyśmy mieli 6 tygodni, 6 dni czy 6 godzin życia? Czy wręcz 60
minut? Co jest dla nas naprawdę ważne?
Wielu ludzi, kiedy dowiaduje się, że została im jedna godzina życia, uświadamia sobie, że naprawdę ważna jest dla
nich rodzina. Z osobą (osobami), z którą chcielibyśmy spędzić
ostatnią godzinę życia – powinniśmy teraz spędzać więcej czasu, gdyż sekret szczęścia polega na tym, aby żyć tak, jakby każdy dzień był ostatnim dniem życia (o czym pisałam w drugim
artykule z cyklu).
Jeśli rodzina jest dla nas najważniejsza, to przebywajmy z
nią jak najwięcej czasu, a nie zapracowując się dla niej tak,
iż – paradoksalnie – brakuje nam dla niej czasu... Żaden sukces publiczny nie jest w stanie skompensować porażki w domu. Można czas porównać do pieniędzy: gdybyśmy mieli ograniczoną ich ilość, wydawalibyśmy ją rozsądnie i oszczędnie oraz
zainwestowalibyśmy ją tak, by przyniosła nam jak największy
zwrot. Podobnie postępujmy z czasem – inwestujmy go tak, by
przyniósł nam jak największą radość i szczęście. Warto zapytać siebie: Czy spędzamy z rodziną tyle czasu, ile chcemy? Czy
dajemy go dużo swoim dzieciom? Jakiej jakości jest ten czas?
W krzyku i pędzie czy w spokoju i radości?
Kiedy jesteśmy z rodziną, bądźmy z nią na sto procent,
bądźmy obecni twarzą w twarz. Tylko wtedy jesteśmy z nią naprawdę. Nie bądźmy obecni tylko fizycznie, ale przede wszystkim emocjonalnie. Ograniczmy telewizję, gazety czy inne zajęcia, a zamiast tego z współmałżonkiem i dziećmi rozmawiajmy o tym, co u nas słychać. Bądźmy razem oraz stwarzajmy
okazje, by być razem. Według Briana Tracy czas dla pracy powinien być wykorzystywany szybko i w sposób zaplanowany, a
czas spędzony z rodziną powinien płynąć wolno i spokojnie. W
domu liczy się ilość spędzanego czasu, a w pracy – jakość. W
domu zajmujmy się rodziną, a w pracy – pracą. Spędzajmy
czas z tymi, którzy są dla nas najważniejsi.
Nina Olszewska

Centrum Rozwoju Potencjału
Osobistego Harmonia,
www.centrumharmonia.pl

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

8 7 IX 2010 o godz. 18 (wtorek). Wieczór Klubowy – nowe teksty (prosimy o kopie ksero). Granice wiersza – twórczość Piotra Macierzyńskiego.
Rozmowa o 40-leciu Klubu i almanachu.
21 IX 2010 o godz. 18 (wtorek). Nowe twarze w literaturze – Mikołaj
Bogajewicz (proza), Marek Kołodziejski (poezja, eseistyka), omówienie –
Łucja Dudzińska.
5 X 2010 o godz. 18 (wtorek). Poezja i proza – spotkanie autorskie Danuty Banaszak i Teresy Januchty.
12 X 2010 o godz. 18 (wtorek). Quiz – czyj to wiersz? Ćwiczenia literackie i próby realizacji tekstów. Propozycje do „Protokołu Kulturalnego”.
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RZĄDZI
GMINĄ

LETNI OWOC

RAPER
JAY

CIĘŻKI
METAL

... NATURY

7

PSIA
RĘKA

ODŻYWKA
ROŚLIN

ZMIANA
NA
LEPSZE

CZĘŚĆ
TWARZY

OKRZYK
BÓLU

WCIELENIE
BÓSTWA

PASTERZ

1

16

O ROKU...

ŚWIĘTA
KSIĘGA

MAŁA
RZEKA

KOŃSKU
LUB
BOŻY

4
TELEWIZJA
W SKRÓCIE

14
CHLOREK
METYLENU

DZIKI KOT

REJESTRACJA
Z LEGNICY

5

Wygrała
z Echem
Hasło krzyżówki z numeru 8 brzmiało: „Wakacje
z PSM”. Nagrodę książkową otrzymuje Elżbieta Lewandowska z Os. Stefana
Batorego 3.
Książkę można odebrać
w redakcji (pok. 81) w
czwartki w godz. 16.3017. Rozwiązanie dzisiejszej
krzyżówki, wystarczy hasło, prosimy przesyłać na
adres redakcji „Echa Piątkowa”: 60-681 Poznań, Os.
B. Chrobrego 117.

HUMORKI

CELTYCKI POETA
I PIEŚNIARZ

NAGONKA

MIASTO
KOŁO
RADOMIA

10

ODMIANA
CHALCEDONU

STOPIEŃ
GAMY

9

6

ROSYJSKA
RZEKA

12

2

ZWIERZĘ
WSZYSTKOŻERNE

NONSENS

15

OD KURY

CZĘŚĆ
DOLARA

NP.
LODOWCOWA

8

PRZEMOWA
DO PICIA

13

PYTAJNIK

- Słyszałem, że twoja żona rozbiła twojego nowego mercedesa. Stało jej się coś?
- Jeszcze nie, zamknęła się w
łazience.
- U mnie w domu modlimy się
przed każdym posiłkiem.
- -My nie musimy, moja żona
dobrze gotuje.
Krzyżówka nr 9

NP. NOCNA

... PAZUR

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

3

TEŚĆ ENGELSA

17
DOKUMENTY
URZĘDOWE

14

CZYNI SWOJĄ POWINNOŚĆ

15 16 17

Gwiazdy mówią... po naszymu
Wiara ino wew te gwiazdy szpycuje, kalafy zadziyro jak kejter do księżyca abo w cajtungi je ciyngiem wtyko. Nasze „Echo” tyż gorsze nie
może być i swój horoskop musi mieć leżeć na zadniej stronie. Blubry o przyszłości im barzy tajemnicze, tym prawdziwsze, dlatego podajemy je po
naszymu. Jeśli ktoś nie rozumie, niech mu gzuby abo jaki wuja objaśni.
BARAN (21.03 - 20.04). Bez te wakacyjne wygiby i ciągłe lofrowanie ino strzyka ci w kościach i kabza świeci pustkami. Jakoś jednak
z pomocą famuły przepynkasz do wypłaty. Trza będzie teraz szporać i
chapać wew robocie by skapło trochę bejmów.
BYK (21.04 - 21.05). Z boczenia się na starą wiarę i bręczenia
na wszystko nic dobrego nie wyniknie. Lepiej ze szwungiem zabierz się
do zaprowadzania wew domu własnych porzundków.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Teraz tobie przyjdzie chapać za tych,
którzy jeszcze se lofrują po ciepłych krajach. Ale zaś przed tobą wew
robocie też się szykuje niezła rajza na szkolenia.
RAK (22.06 - 22.07). Lofrowanie po knajpach i blubranie po nocach z kumplami pora już kończyć. Trza zadbać o robotę i pełną kabzę,
ale zaś potem warto pomyśleć o jakim wygibie dla zdrowotności.
LEW (23.07 - 22.08). Wakacyjne wojaże dodały ci energii i teraz
z możesz chapać za dwóch. Twoja chapanina i akuratność zostaną docenione i skapnie ci awans abo jakie bejmy.
PANNA (23.08 - 22.09). Weekendowy wygib na grilla abo wyprawa
z famułą do marketu lub na słodkie udadzą się fest. Nie ma się jednak
co stalować, ale zaś pilnować by zdrowia i bejmów nie przenorać.

WAGA (23.09 - 22.10). Po wakacyjnych bibach i szaleństwach bierz
się do porządnej roboty. Wew biurze uzbierało się sporo chapaniny, ale
akuratnie wszystko pozałatwiasz i nagłabiesz trochę do kabzy.
SKORPION (23.10 - 22.11). Nie ma się co glapić na innych ani
blubrać po próżnicy. Masz trochę fifnych pomysłów i warto ze szwungiem zabrać się do wprowadzania ich w życie. Sukces murowany.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Powakacyjne tygodnie jakoś trzeba
będzie przepynkać, choć w kabzie pustawo, ale zaś potem szykują się
wew robocie zmiany i skapnie ci trochę bejmów.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Bez to długie letnie nygusowanie
i wystawianie kalafy na słonyszko popadłeś ino w całkowite rozmymłanie i ględzenie. A tu trza się brać do roboty i porzundków.
WODNIK (21.01 - 20.02). Bez to lato dość już zdrowia i bejmów
przenorałeś na różnych bibach. Trza się ustatkować, nie poczynać se
za frechownie ale akuratnie robić swoje.
RYBY (21.02 - 20.03). Z wielką rułą i bez żadnego blubrania dalej rób swoje, a sukcesy wkrótce skapną same. Aż się zadziwisz ile to
po cichu można nazorgować do kabzy.

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, Os. B. Chrobrego 117, pokój 81, e-mail: echopiatkowa@o2.pl. Dyżur
red. czwartki 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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Wakacyjna moc wrażeń

Półkolonie w Klubie
Seniora Hetman od lat
cieszą się znakomitą opinią. Tak dużą, że pod koniec maja listy są już zamknięte, a tygodniowych
turnusów jest osiem. W
każdym z nich uczestniczy czterdziestka dzieci.
To jedyny klub na Piątkowie, w którym półkolonie
trwają dwa miesiące.
- Mam znakomitą kadrę
nauczycielek – mówi organizatorka półkolonii Stenia
Golińska – od kilku lat więc
zapraszam do współpracy te
same panie. W tym roku
przygotowaliśmy dla dzieci
tygodnie geograficzne. Zaczęliśmy od polskiego, potem był europejski, afrykański, amerykański, azjatycki, australijski itp. Podczas zabaw dzieci poznawały różne kultury. Oprócz
tego były liczne wyjazdy do
różnych miejsc w Wielkopolsce, wyjścia do kina, krainy
zabaw, na pływalnię na Batorego i na kręgle. A po powrocie na wszystkich czekał
wspólny obiad w McTośku
na osiedlu.

Trudno
wymienić
wszystkie wyjazdy poza
miasto. Była wyprawa do
„Starej chaty u Kowola”
do Kluczewa, do Parku
Dinozaurów w Rogowie,
do gospodarstwa agroturystycznego w Mniszkach
i do Międzychodu, do Parku Nenufar w Kościanie,
do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy. Również w Poznaniu ciekawie spędzano czas. Były przejażdżki zabytkowym tramwajem

Traktem królewsko-cesarskim oraz ulicami miasta,
przejazd zabytkowym auto-

busem „ogórkiem” do Nowego ZOO i na Maltę, spotkanie z policjantem i aktorem, zjazdy pontonami na
Malta Ski i gra w minigolfa,
zajęcia rekreacyjne na terenie kampusu uniwersyteckiego Morasko. Dzieci były
na Cytadeli i uczestniczyły w warsztatach plastycznych w ramach Wakacyjnego Pogotowia Sztuki.
Przez cały czas dzieci
rywalizowały w dobrym zachowaniu, prowadzona była słoneczkowa punktacja,
a zakończenie wyróżniający się uczestnicy otrzymali
nagrody. (maja)
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Powstaje orlik na Śmiałego

Choć to wakacje, to przy Szkole Podstawowej nr 34 na
Osiedlu Bolesława Śmiałego praca wre. Powstaje tutaj
boisko orlik. Do września ma być gotowe, a tak wyglądało jeszcze w połowie sierpnia. (woj)

STOMATOLOGIA
ORTODONCJA
IMPLANTY
RATY
-

LECZENIE PRÓCHNICY ZĘBÓW LASEREM BEZDOTYKOWO I BEZBOLEŚNIE
LECZENIE PARADONTOZY LASEREM BIOSTYMULUJĄCYM
LECZENIE PRÓCHNICY ŻELEM u dzieci (bez użycia wiertła)
PROTETYKA - pełen zakres usług
WYBIELANIE ZĘBÓW - w ciągu 1 godz. w gabinecie
PIASKOWANIE ZĘBÓW
RTG zębów
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