
marzec 2009
ISSN 1505-4497
Nr 3/164 rok XII

Bezpłatna
www.psm.poznan.pl

Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom
AIR POLSKA
B I U R O  P O D R ÓŻY

Turystyka, bilety lotnicze
Os. B. Chrobrego 13 C
tel. 061 868 15 03
www.airpolska.pl
Biuro przeniesione z lotniska ŁAWICA

Ferie 
na macie, 
farmie 
lub 
pływalni
Tegoroczne ferie szkolne 
na Piątkowe pobiły chy-
ba rekord pod względem 
propozycji spędzania zimy 
z mieście. Nie zawsze by-
ły to atrakcje w Poznaniu, 
dzieci pojechały nawet na 
farmę agroturystyczną 
czy do Planetarium w To-
runiu. Najczęściej jednak 
było wesoło tak jak na 
matach w klubie zapaśni-
czym na Sobieskiego. Sze-
rzej o feriach wewnątrz 
numeru.



2  ECHO 3/164 (XII)

  

  

  

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
ul. Słowiańska 55A (blok TBS) www.laserplus.com.pl

godz. przyjęć tel. 061 826 99 26, 693 720 756
pon.-pt. 11-20 kom. 0691 76 42 07

Z inicjatywy Straży 
Miejskiej Miasta Pozna-
nia funkcjonariusze Refe-
ratu Piątkowo wspólnie z 
Jednostką Straży Pożar-
nej na obszarze Poznań-
skiej Spółdzielni Mieszka-
niowej przeprowadzili ćwi-
czenia. Ich celem było spraw-
dzenie możliwości dojazdu do 
budynków wysokich na osie-
dlach piątkowskich jednym z 
większych wozów bojowych, 
jaki jest w posiadaniu PSP. 
Jest to pojazd o rozmiarach 
około 12 metrów długości i 7 
do 8 m szerokości po rozsta-
wieniu hydraulicznych pod-
pór pomocniczych, i o wadze 
ok. 30 ton. Wysięgnik wraz z 
koszem, jaki posiada ten po-
jazd, umożliwia prowadzenie 
akcji na najwyższych piętrach 
budynków.

Ćwiczenia przeprowadzo-
no na osiedlach: Jana III So-
bieskiego, Bolesława Chrobre-
go i Bolesława Śmiałego. W 
wyniku akcji funkcjonariusze 
stwierdzili, iż dojazd do wie-
lu miejsc był utrudniony lub 
wręcz niemożliwy ze wzglę-

du na pojedynczo parkujące 
pojazdy w miejscach do tego 
niewyznaczonych.

Pozostawianie pojazdów 
przez niefrasobliwych kierow-
ców na drogach dojazdowych 
i przeciwpożarowych utrudni 
lub uniemożliwi przeprowa-

dzenie ewentualnej akcji ra-
towniczej.

W niektórych miejscach 
odnotowano niewystarczają-
ce oznakowania poziome i 
pionowe dróg dojazdowych, 
ujawniono również że nie tyl-
ko pojazdy utrudniają dojazd 
lecz także znaki drogowe, la-
tarnie, klomby itp.

Szczegółowe wyniki dzia-
łań zostaną przekazane do Za-
rządu Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, który dokona 
niezbędnych poprawek. Rów-
nież sami mieszkańcy w tro-
sce o własne bezpieczeństwo 
muszą pamiętać, by właści-
wie parkować samochody w 
miejscach do tego przezna-
czonych.

Rafał Krajewski, 
Straż Miejska Piątkowo

Beata Frajtak, PSM

Na szczęście to tylko ćwiczenia
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KURSY PRAWA JAZDY kat. B
Doskonalenie techniki jazdy

Zapisy 
Piątkowskie Centrum Kultury 

„DĄBRÓWKA”
Każdy Wtorek i Czwartek godz.18

Informacja telefoniczna 
606 831 133, 061 822 70 30

Serdecznie zapraszamy

CENTRUM ROZWOJU POTENCJAŁU OSOBISTEGO

Harmonia (os. Wł. Łokietka 6f)

 zaprasza na: 

  Trening asertywności dla kobiet – 22-23.05.2009
  Trening radzenia sobie ze złością – 8 – 9.05.2009
  Psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych 
  Mediacje (w tym rodzinne) 
  Warsztaty z muzykoterapii

Informacje i zgłoszenia: 
tel. 501 481  186 lub 61 825 68 44

www.centrumharmonia.pl

 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 941tel. 603 675 941

BISTRO 
ALLADYN

ul Naramowicka 244
tel. 605 678 885

Zapraszamy codziennie 
do lokalu
pn.-pt. 11-19; sob. 12-18
-  Organizujemy imprezy 

okolicznościowe
Wolne terminy 
NA KOMUNIE

ELEKTROINSTALACJE

0 512 309 335
 www.elektroinstalacje.king.pl

• REMONTY

 • ALARMY

  • DOMOFONY

   •  PODŁĄCZANIE
KUCHENEK EL.

Nekielka ul. Kwiatowa 17
(dawniej Tulce, ul. Poznańska 13)

Tel.  061 435-28-27
0608 789 424

MASZ KŁOPOTY ZE SWOIM PSEM???

www.abc.poznan.pl
piotr.lisiecki@interia.pl

FOTOGRAFFOTOGRAF
fotografia ślubnafotografia ślubna
sesje sesje 
pleneroweplenerowe
reportaże reportaże 
z uroczystościz uroczystości

605 188 010; 605 188 010; 
601 914 818601 914 818

www.twojfotograf.comwww.twojfotograf.com

Salon Fryzjerski
DAMSKO-MĘSKI

MARI
Os. Bolesława Śmiałego 31, 

tel. 061 825 12 72

Kosmetyka
SZCZEGÓLNIE POLECAMY ZABIEGI:

•  Masaż relaksacyjno-leczniczy pleców 30zł/40 min
•  Masaż kosmetyczny twarzy, szyi, dekoltu + 

antystresowy masaż karku 30zl/40 min
Zapraszamy również na masaże całościowe.

S
O
L
A
R
IU
M

specj. ds. masażu
Alicja Włodarczyk

wt-śr - 20% rabatu
505 135 714

Piosenka niesie w so-
bie echo wspomnień, któ-
rych głosem jest miłość 
– taką myśl wyśpiewała 
Irena Jarocka podczas 
koncertu w klubie „Ko-
rona” 5 marca. Legenda 
polskiej piosenki przyby-
ła do Poznania na zapro-
szenie Janusza Hojana, 
Ludmiły Kłos i Barbary 
Wiśniewskiej – animato-
rów koncertowego życia 
„Korony”.

Irena Jarocka w swo-
ich piosenkach podzieliła 
się z poznańską publiczno-
ścią „małymi rzeczami”, czy-
li tym, co ją najbardziej cie-
szy i daje energię do twór-
czego działania i czynienia 
swoich marzeń spełniony-
mi. Każda z jej piosenek by-
ła jak łza szczęścia, przez 
której pryzmat można by-
ło dostrzec duszę Jarockiej. 
Sama artystka, w rozmowie 
po koncercie, przyrównała 
ją do krajobrazu nasycone-
go impresjami kojarzonymi 
z płótnami Moneta. Może 
właśnie w tym kryje się ta-
jemnica barwnych w emocje 
jej utworów?

Wszyscy, którzy przybyli 
na koncert, popłynęli wraz 
z „Gondolierami znad Wi-
sły” tam, gdzie „Odpływa-
ją kawiarenki”. Piosenki Ja-
rockiej otwarły dla poznań-
skich słuchaczy „kawiaren-
ki” szczerych przeżyć. Za-
prosiły do świata, gdzie „ko-
cha się raz”, a jeśli śpiewać 

o „chłopcach z weselszych 
lat”, to tylko po to, „by coś 
zostało z tych dni”. Dla Ire-
ny Jarockiej koncert poka-
zał, że „z tych dni” pełnych 
dawnych wzruszeń, pozo-
stało to, co najważniejsze – 
„miłość” słuchaczy jej pio-
senek i wielbicieli estrado-
wego talentu. A co pozosta-
ło dla jej publiczności? Na 
pewno pełne uśmiechu pio-
senki. Dla wielu z nas stały 
się one wiernymi towarzysz-
kami codzienności, powier-
niczkami smutków i radości, 
które zdają się nieustannie 
wołać – „niech tańczą nasze 
serca”. Serce Ireny Jarockiej 
było tego wieczoru prawdzi-
wie „roztańczone”, co udo-
wodniło wyznanie, że „mo-
tylem jestem”.

„Nie wrócą te lata, te la-
ta szalone…” – jeśli nawet 
temu uwierzymy, to na oko-
liczność koncertu w „Koro-
nie” należałoby od razu do-
śpiewać drugą część refre-
nu, z którego pochodzą sło-
wa tej piosenki – „tak jak 
ja zawsze jasną miej twarz 
(…) żyj chwilą, dopóki jesz-
cze trwa”. Koncert Ireny Ja-
rockiej był „chwilą” obcowa-
nia z tym, co piękne i peł-
ne szczęścia. Nie zapomnij-
my o nim, bo jak mówi sama 
Jarocka – należy pamiętać 
tylko to, co dobre, bo dzięki 
pogodnym wspomnieniom 
łatwiej żyć.

Dominik Górny

Irena Jarocka w „Koronie”
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Na Sobieskiego za-
kończono w ubiegłym 
roku docieplenia blo-
ków 12, 17, 24, 25 a-d 
oraz 25 d-g. Tym samym 
zakończono prace ter-
modernizacyjne w bu-
dynkach należących do 
Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej na tym 
osiedlu. Ostatnie nie-
docieplone bloki nr 11, 
13 i 18 są własnością 
Komendy Wojewódzkiej 
Policji.

- Koszt ubiegłorocz-
nych prac termomoder-
nizacyjnych - mówi Eu-
geniusz Jędrzejczak, kie-
rownik administracji osie-
dla - wyniósł 3.846.000 zł. 
Zgodnie z audytami osie-
dle uzyskało 364 tysiące 
zł bezzwrotnej premii ter-
modernizacyjnej z Banku 
Gospodarstwa Krajowego. 
Uzgodniono też z wyko-
nawcą, że część z tej kwo-
ty - pół miliona złotych - 
zostanie zapłacona w tym 
roku.

Administracja osiedla 
zakończyła też wymianę 
starych instalacji ciepłej 
i zimnej wody wraz z cyr-
kulacją na rury polipropy-

lenowe. W ubiegłym ro-
ku wydano na ten cel 274 
tys. zł. Obecnie wszystkie 
budynki mają wymienioną 
instalację wodną.

Kończona jest też mo-
dernizacja dachów. W 
2008 r. pokrycia dacho-
we wymieniono na budyn-
kach 10, 17, 25 a-c, 27, 35, 
38 i 42 (kosztowało to 490 
tys. zł) Do wymiany pozo-
stały pokrycia na budyn-
kach 21, 25 a-c, 30, 31 i 
44 oraz na hydroforniach. 
Prace te wykonane zosta-
ną w tym roku.

- Warto zaznaczyć - do-
daje kierownik Jędrzejczak 
- że wymiana instalacji wo-
dy i modernizacja dachów 
nie obciążyły bezpośrednio 
funduszy remontowych po-
szczególnych nieruchomo-
ści. Pokryta została z Osie-
dlowego Funduszu Remon-
towego.

W zeszłym roku konty-
nuowano wymianę okien 
w mieszkaniach (zaawan-
sowanie tych prac to 80 
procent), na klatkach scho-
dowych oraz w zespołach 
pralniczych w wysokich 
budynkach. Koszt wymia-
ny okien wyniósł ponad 
340.000 zł . Znaczną po-
zycją w wydatkach ubiegłe-
go roku były remonty log-
gii i odnawianie szczytów 
budynków docieplonych – 
ponad 712.000 zł.

- W tym roku - mówi 
E. Jędrzejczak - zaplano-
waliśmy wymianę okien 
na klatkach schodowych 
we wszystkich pozostałych 

800 tysięcy dopnie budżet  

budynkach. Staramy się co 
roku wykonywać dość sze-
roki zakres robót na infra-
strukturze osiedlowej (pla-
ce zabaw, zieleń, parkin-
gi, chodniki, jezdnie itp.) 
W ubiegłym roku wykona-
liśmy z pozbruku między 
innymi chodniki i jezdnie 
przy wjazdach na osiedle, 
to jest wzdłuż budynku nr 
42 i wjazdu do budynków 
25 i 26. Prace te pochłonę-
ły ponad 640.000 zł.

- Od tego roku - kon-
tynuuje - priorytetem bę-
dą remonty (moderniza-
cje) wejść, klatek scho-
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 osiedla?

dowych i korytarzy. Roz-
poczynamy od budynków 
wysokich nr 12 i 7 (czę-
ściowo) oraz niskich 27 i 
1. Oczywiście malowanie 
wraz ze szpachlowaniem 
będzie wykonane w tech-
nologii farb natryskowych 
lub lateksowych.

W planie tegorocznych 
wydatków administracja z 
radą osiedla uwzględni-
ły środki wypracowane w 
2008 r. przez osiedle na 
tzw. działalności opodatko-
wanej, czyli gospodarczej 
(lokale użytkowe, dzier-
żawa terenów, reklamy, 
zarządzanie wspólnotami 
itp.). To około 800.000 
zł. O przeznaczeniu tych 
środków zadecydują człon-

kowie PSM na częścio-
wych Walnych. Gdyby wy-
pracowane przez osiedle 
środki z 2008 r. nie trafi-
ły na Osiedlowy Fundusz 
Remontowy, oznaczałoby 
to praktycznie zaniecha-
nie planowanych prac w 
infrastrukturze osiedlowej 
(nowe miejsca parkingo-
we, dalsze prace z pozbru-
ku, czyli chodniki, jezdnie 
itp.) oraz ograniczenie ro-
bót w budynkach.

Kierownik Jędrzejczak, 
ale nie tylko on, mają na-
dzieję, że członkowie za-
mieszkali na poszczegól-
nych osiedlach zagłosują 
zgodnie z interesem wła-
snym i osiedli, na których 
zamieszkują. (woj)

Działo się, działo w "34"
W „34” znów było wiel-

kie święto. Tym razem 
uroczystość związana z 
obchodami XX-lecia szko-
ły.

W piątek, 13 lutego, na 
szczęście nie padał deszcz. 
W Szkole Podstawowej nr 34 
na Osiedlu Bolesława Śmia-
łego od samego rana pełna 
gala. Ostatnie próby, ostat-
nie przygotowania, otwiera-
nie licznych wystaw: szkoła 
moich marzeń, festyny i pro-
jekty edukacyjne, uroczysto-
ści szkolne i państwowe, go-
ście w bibliotece i sport.

O 10 rozpoczęła się szkol-

na uroczystość, na którą 
przybyło wielu znakomitych 
gości, m. in. z Wydziału 
Oświaty i Kuratorium. Część 
artystyczna to znakomicie 
przygotowany korowód - prze-
gląd ostatnich 20 lat w wyko-
naniu uczniów naszej szkoły, 
pod kierunkiem pań Grażyny 
Olesińskiej i Elżbiety Krysz-
tofiak. Scena zamieniła się w 
studio radiowe, z którego ze-
spół „wziętych dziennikarzy” 
nadawał audycję „na żywo”, a 
działo się, oj działo...

Na zakończenie, jako że 
szkoła nosi imię Wojska Pol-
skiego, wystąpiła ze wspa-

niałym koncertem 
Orkiestra Repre-
zentacyjna Sił Po-
wietrznych z Po-
znania.

Maria 
Zielińska

nauczycielka,
Szkoła 

Podstawowa 
nr 34
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W 1999 roku po za-
kończeniu rozgrywek 
Piątkowskiej Halowej Li-
gi Piłki Nożnej dla dzieci 
i młodzieży po raz pierw-
szy zorganizowano Halo-
wy Turniej o puchar kie-
rownika Osiedla Bolesła-
wa Chrobrego Jerzego 
Czapczyka. Był on tak-
że współorganizatorem 
Piątkowskiej Ligi Piłki 
Nożnej w Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej oraz współorgani-
zatorem wielu poczynań 
sportowych na Osiedlu 
Bolesława Chrobrego.

Pierwszy turniej roze-
grano pod hasłem: każde-
mu wolno kopać, grać w 
piłkę i dryblować. Do tur-
nieju zaproszono cztery re-
prezentacyjne zespoły pił-
karskie, wszystkie z Osie-
dla Bolesława Chrobrego: 
Policję, Straż Miejską, re-
prezentacje Straży Pożar-
nej oraz Gospodarzy Do-
mów. Organizatorami tur-
niejów są członkowie rady 
osiedla i administracji, a 
bezpośrednimi organizato-
rami boiskowych imprez - 
pracownicy Świetlicy Spor-
towej na Chrobrego.

W pierwszym historycz-

nym turnieju zwyciężył ze-
spół Policji. W następnym 
roku 2000 zwyciężyła Straż 
Pożarna, w 2001 Straż Miej-
ska, w 2002 Gospodarze Do-
mów, w 2003 Straż Pożar-
na. W następnych czterech 
latach 2004-2007 zwycięża-
li Gospodarze Domów. Dzie-
siąty jubileuszowy puchar 
wywalczył zespół Straży Po-
żarnej. W tabeli dziesięcio-
lecia pięć razy najlepsi oka-
zali się gospodarze domów, 
trzy zwycięstwa na swym 
koncie zanotowali strażacy, 
po jednym policjanci i straż-
nicy miejscy. W tegorocz-
nym jedenastym turnieju, 
który został zorganizowa-
ny 14 lutego pod hasłem: 
Dla tych co bronią, chro-
nią i utrzymują porządek, 
rozgrywki rozpoczęły się 
meczem pomiędzy zespoła-
mi Policji i Gospodarzy Do-
mów. Policjanci w tym me-
czu okazali się minimalnie 
lepsi i po bardzo zaciętej 
grze pokonali Gospodarzy 
Domów 2:1.

Pierwszą bramkę turnie-
ju w ósmej minucie strze-
lił Michał Łuczak z Poli-
cji. Bramka ta przyczyniła 
się do zdobycia pierwszych 
trzech punktów dla druży-

ne, ponieważ grali składniej 
i skuteczniej. W następnym 
meczu strażacy pokonali 
strażników miejskich 5:0. 
W meczu o trzecie miejsce 
spotkały się zespoły, które 
miały na kontach po dwa 
przegrane mecze: Gospoda-
rze Domów i Strażnicy Miej-
scy. Mecz ten zakończył się 
wysoką przegraną strażni-
ków 6:2. Szkoda że zespół 
strażników był osłabiony i 
musiał rozgrywać wszyst-
kie mecze piątką zawodni-
ków bez możliwości wpro-
wadzania zmian, to najważ-
niejsza przyczyna wysokich 
porażek.

Oczekiwany z niecier-
pliwością mecz o pierwsze 
miejsce pomiędzy Strażą 
Pożarną a Policją zakończył 
się zwycięstwem strażaków. 
Niski wynik meczu to nie 
brak umiejętności strzelec-
kich zawodników, to przede 
wszystkim zasługa świetnie 
grających obu bramkarzy, 
którzy zostali wybrani naj-

lepszymi zawodnikami tur-
nieju: Marka Mrćko ze Stra-
ży Pożarnej i Adama Przy-
sieckiego z Policji. Królem 
strzelców został Piotr Cie-
sielski, który również strze-
lił najładniejszą bramkę tur-
nieju.

Na zakończenie rozgry-
wek, po podsumowaniu wy-
ników kierownik admini-
stracji osiedla Jerzy Czap-
czyk podziękował wszyst-
kim uczestnikom za wzięcie 
udziału w turnieju. Ponieważ 
turniej ten na stałe wpisano 
do kalendarza imprez spor-
towych na Chrobrego, zapro-
sił cztery sympatyczne ze-
społy do rozgrywek w przy-
szłym roku. Nagrody rzeczo-
we dla wyróżniających się 
zawodników a puchary dla 
zespołów wręczali kierow-
nik administracji osiedla, 
kierownik piątkowskiej pla-
cówki Straży Miejskiej oraz 
komendant Komisariatu Po-
licji Poznań Północ.

Edward Juskowiak

Puchar kierownika dla strażaków

ny. Następne trzy 
punkty zespół Po-
licji zdobył zwycię-
żając osłabiony ze-
spół Straży Miej-
skiej 4:0. W me-
czu Straży Pożar-
nej z Gospodarzami 
Domów padł dość 
nieoczekiwanie wy-
nik 4:1. Zwycięstwo 
strażaków było jak 
najbardziej zasłużo-
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Zespół EKIPA BOLKA I LOLKA wygrał Wakacyjny 
Halowy Turniej Piłki Nożnej - ZIMA 2009. Zorganizowa-
ła go Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w dniach 
od 23 do 27 lutego. EKIPA w finale pokonała drużynę 
FC SZEWCE z Osiedla Bolesława Chrobrego 2:0.

Od poniedziałku do czwartku codziennie rozgrywano 
po osiem turniejowych meczy. Ostatniego dnia odbyły się 
ćwierćfinały, półfinały i wreszcie finał pomiędzy najlepszy-
mi drużynami. A oto wyniki ostatniego dnia:

Ćwierćfinały
Pń  CZERWONE DIABŁY - Pń EVERYBODY WINOGRADY  3:1
OBCH FC SZEWCE - OBŚ LOS MAGIKOS  2:1
OBCH WŚCIEKŁE WILKI II - Pń RÓŻOWE TRUSKAWECZKI  2:0
Pń EKIPA BOLKA I LOLKA - OJIIIS WŚCIEKŁE WILKI I  8:3

Półfinały
Pń CZERWONE DIABŁY - OBCH FC SZEWCE   3:3  k. 0:1
OBCH WŚCIEKŁE WILKI II - Pń EKIPA BOLKA I LOLKA  1:3

Finał
OBCH FC SZEWCE - Pń EKIPA BOLKA I LOLKA  0:2

GRUPA C 
Lp. Nazwa drużyny li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
1 P-Ń CZERWONE DIABŁY 21 63 169 24 145
2 OBCH FC SZEWCE 20 55 158 42 116
3 OBCH WŚCIEKŁE WILKI II 20 54 142 39 103
4 P-Ń EKIPA BOLKA I LOLKA 21 52 147 50 97
5 OJIIIS AC MATERACE 20 46 107 59 48
6 OJIIIS TOTAL 30 22 44 93 44 49 2wo
7 OBŚ LOS MAGIKOS 21 42 117 73 44
8 OJIIIS FC DREWNIAKI 20 40 123 56 67
9 P-Ń EVERYBODY WINOGRADY 20 40 118 79 39

10 P-Ń EURO - MEDICUS 21 39 83 64 19
11 OWJ BLUE DEVILS 21 38 95 74 21
12 OSB EDEK TEAM 20 33 93 83 10
13 P-Ń RÓŻOWE TRUSKAWECZKI 20 30 81 75 6
14 OJIIIS WŚCIEKŁE WILKI I 19 27 91 89 2
15 P-Ń SALOS POZNAŃ I 21 26 87 104 -17 1wo
16 P-Ń BAPISIWOŁUMA XX 23 22 75 110 -35
17 P-Ń FC SOŁACZ 20 21 79 108 -29 1wo
18 P-Ń FCTK POZNAŃ 20 19 56 134 -78
19 OBŚ LEŚNI TROPICIELE 20 17 79 109 -30 2wo
20 OBCH CHROBRY POZNAŃ 20 17 79 115 -36 1wo
21 OBCH POWER RANGERSI 21 16 65 122 -57
22 P-Ń SALOS POZNAŃ II 21 12 55 129 -74 2wo
23 OBCH  XV LO 20 12 54 129 -75 2wo
24 P-Ń LOTNIK POZNAŃ 20 10 45 148 -103 2wo
25 POZNAŃ UNITED 25 -3 35 135 -100 12wo
26 OBŚ KOPAKABANA TEAM 25 -11 22 154 -132 15wo

GRUPA  B  
1 OSB UKS 12 BATORY I 19 54 216 31 185
2 P-Ń SOKÓŁ 89 POZNAŃ 18 51 220 21 199
3 OSB UKS 12 BATORY VII 20 46 120 60 60
4 OSB UKS 12 BATORY III 19 40 152 44 108
5 P-Ń BRONX POZNAŃ 19 40 135 63 72

6 P-Ń SALOS POZNAŃ II 19 40 130 80 50
7 OSB UKS 12 BATORY II 20 33 108 84 24
8 OSB UKS 12 BATORY VI 20 19 80 134 -54 2wo/1p
9 OSB UKS 12 BATORY IV 20 17 61 125 -64 1wo

10 OSB UKS 12 BATORY VIII 20 14 58 149 -91 2wo
11 P-Ń SALOS POZNAŃ I 19 11 46 138 -92 2wo
12 OJIIIS BAYR SOBIESKI 19 9 52 254 -202
13 OJIIIS BAD BOYS 25 2 50 224 -174 9wo
14 P-Ń BLACK TEAM 13 1 33 54 -21 8wo

GRUPA  OPEN   
1 OJIIIS AC STUDIO 21 51 108 45 63
2 OJIIIS RACING SOBIESKI 20 45 109 49 60
3 P-Ń BABS TEAM 21 45 109 63 46
4 OBŚ  BALBINA 21 45 104 61 43
5 OSB UKS 12 BATORY 21 41 118 78 40
6 P-Ń NORTH SIDE II 22 39 71 59 12
7 OJIIIS COŚ TU NAMIESZAMY 20 37 112 80 32
8 OBŚ BAKA ŚMIAŁY 21 37 93 69 24
9 P-Ń NORTH SIDE I 19 36 94 64 30

10 OBŚ  CZMONIEC 20 36 73 56 17
11 P-Ń  PRESTON 19 34 74 46 28
12 OJIIIS FC SUCHE DRZEWCE 21 31 97 86 11 1wo
13 AE CARPE DIEM 21 29 73 80 -7
14 OJIIIS RESZTA ŚWIATA 22 28 92 79 13 1wo
15 P-Ń SZALONE KEFIRY 21 28 90 93 -3 2wo
16 OJIIIS JP KILMARNOCK 20 26 83 81 2 1wo/1p
17 P-Ń HETMANIA POZNAŃ 19 23 77 72 5 1wo
18 OJIIIS PREMIUM TEAM 21 23 74 88 -14
19 OJIIIS PAC - SKI 20 22 62 86 -24 1wo
20 OJIIIS PI - KO TEAM 20 21 57 71 -14 1wo
21 OBŚ OKP SMIAŁY 21 15 60 126 -66
22 P-Ń VOLKSWAGEN - ODLEWNIA 21 11 51 127 -76
23 OJIIIS JAMAJKA LA CORUNA 21 4 48 132 -84
24 P-Ń  NIERUCHOMI 23 -3 51 189 -138 6wo

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa — Piątkowska Liga Halowej Piłki Nożnej 
Tabela po meczach rozegranych w dniu  8. 3. 2009 r

Dział Sportu i Rekre-
acji PSM 2009 był orga-
nizatorem akcji ZIMA z 
PSM. Zajęcia sportowo-re-
kreacyjne odbywały się na 
terenie Gimnazjum nr 12 
na Osiedlu Stefana Batore-
go w Poznaniu oraz w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 5 na Osiedlu Wła-
dysława Łokietka codzien-
nie od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 9 do 14 
w terminie 16 - 27 lutego 
2009 roku.

Zajęcia zorganizowano w 
salach gimnastycznych w obu 
szkołach, gdzie prowadzone 
były gry zespołowe takie jak 
piłka nożna, koszykówka, siat-
kówka oraz piłka ręczna. W 
holach szkół były wystawio-
ne stoły do tenisa stołowe-

go, gdzie każdy mógł sobie 
pograć.

Zajęcia w obu szkołach cie-
szyły się bardzo dużym zainte-
resowaniem dzieci i młodzie-
ży - każdego dnia w zajęciach 
w sali gimnastycznej oraz ho-
lu uczestniczyło od 80 do 100 
osób w każdej ze szkół.

Dodatkowo w drugim ty-
godniu ferii w Zespole Szkół 
Zakonu Pijarów na Osiedlu 
Jana III Sobieskiego rozegra-
no Wakacyjny Turniej Piłki 
Nożnej (kategoria szkoły śred-
nie). W zawodach tych wzię-
ło udział 20 zespołów, każdy 
liczył średnio po 10 osób. O 
wynikach i zwycięzcach pisze-
my obok.

Współorganizatorem za-
jęć w Gimnazjum nr 12 była 
także Administracja Osiedla 
Stefana Batorego. (hal)

Ferie na sportowo

Szewców pokonała Ekipa Bolka i Lolka
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KALENDARIUM PSM 
26 marca - zebranie plenarne RN PSM
 2 kwiecień - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN PSM
 6 kwiecień - dyżur członków RN PSM
 7 kwiecień - Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa RN PSM
 8 kwiecień - Komisja Rewizyjna RN PSM
16 kwiecień - Prezydium RN PSM
21 kwiecień - Komisja Społeczno-Samorządowa RN PSM
30 kwiecień - zebranie plenarne RN PSM

R o z p a t r z e n i e m 
spraw członkowskich i 
wykluczeniem - z powo-
du niepłacenia czynszu 
- jednej osoby z członko-
stwa w Spółdzielni roz-
poczęło się 26 litego po-
siedzenie Rady Nadzor-
czej Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

Przy omawianiu sta-
nu wykupów przez Spół-
dzielnię gruntów od mia-
sta wywiązała się dys-
kusja, czy starczy spół-
dzielczych środków na ten 
cel. Na Osiedlu Bolesława 
Chrobrego część osób prze-
kształciła lokatorskie pra-
wo do mieszkania w pra-
wo własności na wieczy-
stym użytkowaniu gruntu. 
Teraz czekają na wykupie-
nie gruntu. Spółdzielnia 
wystąpiła z wnioskiem do 
miasta i czeka na wycenę 
terenu. Jednak niektórzy 
właściciele mieszkań nie 
wyrażają zgody na kupno 
gruntu. Postanowiono wy-
słać do nich ponownie pi-
sma z propozycją kupna. 
Jeśli nadal nie będą za-
interesowani, a większość 
mieszkańców będzie za wy-
kupem, pozostanie już tyl-
ko droga sądowa.

W związku z rosnącymi 

kosztami gazu i powstały-
mi deficytami w rozlicze-
niach z użytkownikami lo-
kali Rada Nadzorcza PSM 
postanowiła zwiększyć od 
1 marca miesięczne opła-
ty z tego tytułu na Osie-
dlu Bolesława Chrobrego 
(z 5,70 do 8,10 zł na oso-
bę), Osiedlu Jana III So-
bieskiego (z 5 na 6,60 zł 
na osobę), Osiedlu Stefana 
Batorego 23, 24 i 25 (z 5,70 
do 6,85 zł na osobę) oraz 
w budynkach 26, 27 i 28 
(z 4,30 na 6,30 zł na oso-
bę). Od 1 marca z powodu 
podniesienia cen przez wy-
sypisko śmieci mieszkańcy 
wszystkich osiedli będą też 
płacić więcej za wywóz od-
padów komunalnych.

Z uwagi na zakończe-
nie prac termodernizacyj-

nych dokonano korekty 
mocy zamówionej dla bu-
dynków na Osiedlu Bole-
sława Chrobrego, dlatego 
zmniejszona zostanie mie-
sięczna stała opłata na 
centralne ogrzewanie w 
tych blokach.

Następnie członkowie 
Rady zatwierdzili plany re-
montowe wszystkich osie-
dli na ten rok. Konstru-
owano je na osiedlach po 
kilkakroć, by sprostać po-
trzebom mieszkańców, wy-
mogom ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych i 
ograniczonym środkom, 
były też opiniowane przez 
działaczy osiedlowych i ko-
misje Rady Nadzorczej.

Rada podjęła też uchwa-
ły w sprawie obciążenia od-
płatnymi służebnościami 
(prawem przechodu i prze-
jazdu dla zapewnienia do-
stępu do drogi publicznej) 
nieruchomości na Osiedlu 
Władysława Łokietka. Na-
tomiast dostawcy mediów 

- na czas dostawy i odbio-
ru mediów oraz dokonywa-
nia napraw lub moderniza-
cji sieci stanowiących ich 
własność - otrzymają nie-
odpłatne prawo ich użyt-
kowania.

Ożywiona dyskusja wy-
wiązała się na temat ewen-
tualnej organizacji Dni 
Piątkowa. Po zapoznaniu 
się z ofertami agencji ar-
tystycznych i kosztami im-
prezy, większość członków 
Rady przychyliła się do 
propozycji, by zrezygno-
wać w tym roku z imprezy, 
a pieniądze przeznaczyć na 
przykład na festyny z oka-
zji Dnia Dziecka, półkolo-
nie letnie i organizację je-
sienią jubileuszu 30-lecia 
Osiedla Jana III Sobieskie-
go. Nie bez znaczenia by-
ły argumenty, że wszystko 
drożeje i wiele rodzin nie 
będzie stać na wyjazdy wa-
kacyjne dzieci, lepiej więc 
urządzić dla nich ciekawe 
wakacje w mieście. Za do-
stępne pieniądze nie uda 
się zorganizować atrakcyj-
nej imprezy, a pozyskać 
sponsorów dla festynu nie 
byłoby łatwo. Ostatecznie 
nikt z członków Rady nie 
podniósł ręki za organiza-
cją Dni Piątkowa, a 7 osób 
się wstrzymało od głosu 
w tej sprawie. O podziale 
środków przeznaczonych 
na Dni Piątkowa Rada za-
decyduje w terminie póź-
niejszym. (big)

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Bez Dni Piątkowa w tym roku?
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Lodowisko przy blo-
ku 24 miało być jedną z 
większych atrakcji tego-
rocznych zimowych ferii 
na Osiedlu Jana III So-
bieskiego. Było nawet 
oświetlone po zmroku. 
Niestety, służyło tylko 
kilka dni, potem przy-
szło ocieplenie i woda 
spłynęła. Udały się za 
to zajęcia w Szkole Pod-
stawowej nr 15 oraz w 
Klubie Sportowym So-
bieski.

Administracja Osiedla 
Jana III Sobieskiego we 
współpracy z wymieniony-
mi placówkami zorganizo-
wała akcję Zima na osiedlu. 
Blisko 850 uczniów podsta-
wówek i gimnazjów uczest-
niczyło w zajęciach organi-
zowanych w Szkole Podsta-
wowej nr 15. Od 16 do 20 
lutego oraz od 23 do 26 
lutego w sali gimnastycz-
nej odbywały się gry i tur-

Akcja Zima na Sobieskiego

Nie zostały na lodzie

nieje organizowane przez 
nauczycieli wf. Pod nad-
zorem pedagogów w holu 
szkolnym zmagano się w 
turniejach tenisa stołowe-
go i bawiono się w świetli-
cy szkolnej.

Turnieje ping ponga od-
bywały się w dwóch gru-

pach: podstawówki i gim-
nazjum. W kategorii szkoły 
podstawowej w pierwszym 
tygodniu najlepszy okazał 
się Michał Dawidowski, a 
w drugim tygodniu Kacper 
Baumann. W grupie gim-
nazjalistów w pierwszym 
tygodniu najlepszy był Kyle 

Hansford, a w drugim Ar-
tur Michalski.

Odbył się także kon-
kurs rysunkowy „Osiedle 
w oczach dziecka”. Wszyst-
kie dzieci codziennie otrzy-
mywały napoje, a po połu-
dniu jadły smaczne obiady 
przygotowywane przez Bar 
Familijny. Łącznie wydano 
590 obiadów.

Przez dwa tygodnie zi-
mowych wakacji, w ponie-
działki, środy i piątki za-
paśniczy klub sportowy So-
bieski zapraszał młodych 
mieszkańców osiedla na za-
jęcia do siłowni i sali tre-

ningowej. Na siłownię chęt-
nych nie było, za to po kil-
kanaścioro dzieci dziennie 
bawiło się na matach za-
paśniczych. I tutaj uczest-
nikom zapewniono napo-
je, a nagrodami za udział 
w konkursach były słody-
cze. (woj)
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Pretekstem do rozmo-
wy o kobietach, ich ak-
tywizacji oraz o pozycji 
na rynku pracy jest nie 
tylko marcowy Dzień Ko-
biet, ale i propozycja, ja-
ką przygotował dla pań 
Klub Pracy Idea i Punk-
ty Konsultacyjno-Dorad-
cze dla Rodzin. Bezpłat-
ne warsztaty rozwojowe 
mają przede wszystkim 
wzmocnić uczestniczki w 
byciu bardziej świadomą 
kobietą, ale i lepszym 
pracownikiem.

Zajęcia mają pomóc roz-
winąć ich umiejętności za-
wodowe i społeczne. We-
wnętrzna harmonia, zgoda 
z samą sobą, zaczyna się od 
większej samoświadomości. 
Taka wiedza na swój temat 
pomaga w określaniu nie 
tylko drogi życiowej, ale i 
ścieżki zawodowej. Chcieli-
śmy dowiedzieć się więcej 
na temat pozycji kobiet na 
rynku pracy. Po co je akty-
wizować i w jaki sposób? - 
między innymi na te tematy 
rozmawialiśmy z Ewą Paplą 
-współzałożycielką  i członki-
nią Business and Professio-
nal Women’s Club Poznań, 
koordynatorką Przedwybor-
czej Koalicji Kobiet w Po-
znaniu, organizatorką licz-
nych konferencji dotyczą-
cych spraw kobiet, autorką i 
realizatorką projektu „Unia 
Europejska szansą dla ko-
biet biznesu” oraz  współ-
autorką i dyrektor „Progra-
mu Aktywizacji Zawodowej 
Kobiet”, który realizowany 
był w Poznaniu w latach 
2005-2008.

- Co oznacza pojęcie 
aktywizacja kobiet? Ja-
kie jest tło społeczne dla 
zaistnienia tego zjawi-
ska? Jakie są najczęstsze 
problemy utrudniające tę 
aktywizację? 

Ewa Papla: - Aktywiza-
cja to pojęcie, które określa 
wzmożenie, ożywienie dzia-
łalności. W przypadku ak-
tywizacji kobiet możemy ją 
odnieść do działalności za-
wodowej i społecznej. I w za-
leżności od natężenia zjawi-
ska mówić o niskiej lub wy-
sokiej aktywności. W Polsce 
obserwujemy niską aktyw-
ność zawodową kobiet, na 
co znaczący wpływ ma  zja-
wisko dyskryminacji. Rok 
1989, który rozpoczął okres 
wielkich zmian w życiu po-
litycznym, gospodarczym i 

społecznym kraju, spowodo-
wał duże zmiany na rynku 
pracy. Zaczęła ona podlegać 
regułom gry rynkowej. 

Mimo iż kobiety są le-
piej wykształcone niż męż-
czyźni, to jednak na rynku 
pracy ich pozycja jest słab-
sza niż przed transforma-
cją. Kobietom o wiele trud-
niej znaleźć zatrudnienie 
zgodnie ze swoimi kwalifi-
kacjami, zarabiają mniej od 
mężczyzn, rzadziej awansu-
ją, częściej są zwalniane, i 
mniej chętnie przyjmowane 
są do pracy, szczególnie ko-
biety starsze. Od lat stano-
wią większość wśród osób 
pozostających bez pracy.

Niska aktywizacja zawo-
dową kobiet wynika z kil-
ku przyczyn. Po pierwsze 
z ograniczonych możliwo-
ści przekwalifikowania się 
i zdobywania nowych, ade-
kwatnych do potrzeb rynku 
pracy kwalifikacji. Kobiety 
w większości nie posiadają 
umiejętności do samodziel-
nego i efektywnego porusza-
nia się po rynku pracy, nie 
mają  nawyku ustawicznego 
dokształcania się, nie posia-
dają wiedzy na temat wy-
mogów rynku pracy, mają 
niską świadomość potrzeby 
korzystania z usług dorad-
ców zawodowych. Napotyka-
ją również na ograniczony 
dostęp do bezpłatnych usług 
świadczonych przez dorad-
ców zawodowych, psycho-
logów, prawników i pośred-
ników pracy. Druga z przy-
czyn to ograniczony dostęp 
do usług opiekuńczych nad 
dzieckiem.

Trzecią przyczyną jest 
niski poziom świadomości 
pracodawców na temat po-
trzeby zatrudniania kobiet 
oraz funkcjonowanie stereo-
typów w postrzeganiu ról 
kobiecych i męskich w życiu 
społeczno-zawodowym. Po 
czwarte, niska jest skutecz-
ność działań podejmowa-
nych przez instytucje około-
biznesowe na rzecz zatrud-
niania kobiet. Szczególnie 
kobiet z terenów wiejskich, 
które mają trudności ze zna-
lezieniem pracy, a którym 
dodatkowo znikoma zna-
jomość technologii komu-
nikacyjnych i informatycz-
nych wręcz uniemożliwia 
otrzymanie zatrudnienia. 
Do tych przyczyn należa-
łoby także dołączyć proble-
my natury psychologicznej 

bezrobotnych kobiet: niską 
samoocenę i brak poczucia 
własnej wartości, brak aser-
tywności i wiary we własne 
umiejętności.

- Jakie działania 
wspierające aktywizację 
zawodową kobiet podej-
mowane są dziś?

- Od kilku lat powstają 
specjalne programy aktywi-
zujące kobiety pozostające 
bez zatrudnienia, które re-
alizowane są przez powia-
towe i wojewódzkie urzę-
dy pracy, wdrażane są licz-
ne projekty finansowane 
przez Europejski Fundusz 
Społeczny, których lidera-
mi są jednostki samorządu 
terytorialnego, niepublicz-
ne instytucje rynku pracy 
oraz organizacje non profit. 
Jednym z takich projektów 
był „Kompleksowy program 
doradczo-szkoleniowy szan-
są dla kobiet Poznania i po-
wiatu poznańskiego”, w ra-
mach którego działał „Pro-
gram Aktywizacji Zawodo-
wej Kobiet” w Poznaniu. 

Projekt adresowany był 
do kobiet bezrobotnych i za-
trudnionych o niskich kwali-
fikacjach, zagrożonych utra-
tą pracy oraz do przedsię-
biorczyń chcących zmienić 
swoje kwalifikacje. Przez 
okres dwóch lat 930 kobiet 
skorzystało z usług dorad-
ców zawodowych, prawnika, 
psychologa, ukończyło dwa 
rodzaje szkoleń tzw. „mięk-
kich” zwiększających ich 
motywację, wiarę we własne 
siły, uczących umiejętności 
autoprezentacji, wzmacnia-
jących samoocenę i asertyw-
ność oraz szkolenie zawodo-
we podnoszące kwalifikacje 
i umiejętności zawodowe.

- Jaki jest ostateczny 
cel takich działań? Jaki-

mi wskaźnikami mierzo-
na jest efektywność ak-
tywizacji?

- Ważnym wsparciem w 
programach aktywizujących 
kobiety są działania dorad-
cze – rozmowy, a właściwie 
współpraca ze specjalistami 
– doradcą zawodowym, psy-
chologiem i prawnikiem, po-
średnikiem pracy, które ma-
ją na celu stworzenie ścieżki 
pobytu w programie, zdia-
gnozowanie predyspozycji 
zawodowych, wybór odpo-
wiedniego szkolenia oraz 
przygotowanie do rozmów 
kwalifikacyjnych.

Bardzo ważne miejsce w 
niektórych programach zaj-
muje pośrednictwo pracy. 
Każda kobieta zdecydowana 
na podjęcie pracy ma kon-
takt z pośrednikiem, który 
sprawdza jej życiorys (CV), 
list motywacyjny i instru-
uje, jak ma się zaprezento-
wać na rozmowie kwalifika-
cyjnej. Pośrednik aktywnie 
poszukuje ofert pracy, uma-
wia na spotkania, sprawdza 
czy spotkania się odbyły. 
Najbardziej zmotywowane 
i zdeterminowane kobiety 
same znajdują pracę. Głów-
nym wskaźnikiem efektyw-
ności jest liczba zatrud-
nionych kobiet, które sko-
rzystały z programowego 
wsparcia. Europejski Fun-
dusz Społeczny minimal-
ny wskaźnik ustalił na po-
ziomie 40 proc. przeszkolo-
nych kobiet.

rozmawiała:
Edyta Pszczoła

Centrum Innowacji 
Społecznej SIC!

wstęp i redakcja:
Magda Grząślewicz
Centrum Innowacji 

Społecznej SIC!

Klub Pracy Idea i Punkty przygotowały bezpłatną ofer-
tę warsztatów rozwojowych dla kobiet. Na zajęciach bę-
dzie można popracować nad autoprezentacją i autoro-
zwojem. Ja jako pracownik i ja jako kobieta, matka czy 
żona, to główne obszary, nad którymi będzie można 
pracować z prowadzącymi zajęcia: trenerką i psycholo-
giem. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w PCK 
Dąbrówka w godzinach od 16 do 18. 

Informacje i zapisy: Agnieszka Kudlik 604 750 532, 
Magda Popłońska 601 201 130.

Ponadto można skorzystać z bezpłatnych porad do-
radcy zawodowego, prawnika i psychologa - więcej in-
formacji pod nr tel.: 061 852 16 43 lub na www.sic.to 
w zakładce spotkania/szkolenia.

Aktywna kobieta - szczęśliwa kobieta



ECHO 3/164 (XII) 11

  

Dla zdyscypli-
nowania kierow-
ców źle parku-
jących swoje sa-
mochody straż-
nicy miejscy za-
kładają między 
innymi urządze-
nia blokujące ko-
ło. Blokada skła-
da się z dwóch 
metalowych czę-
ści, które strażnik zaciska na przednim kole od strony kierow-
cy. Specjalny zamek z zapadką uniemożliwia jej samowolne 
zdjęcie, a dodatkowym wyposażeniem jest kwadratowa płyta 
stalowa umieszczona w środkowej jej części. Płyta służy nie 
tylko jako nośnik informacji, ale głównie jako osłona przed 
dostępem do śrub mocujących koło. Dodatkowo płyta jest za-
bezpieczeniem przed możliwością zarysowania felgi. Strażnik 
po założeniu blokady odnotowuje ten fakt w notatniku i prze-
kazuje dyżurnemu straży informację wraz z danymi pojazdu 
(numerem rejestracyjnym oraz marką).

Wydawałoby się, że samo urządzenie oraz możliwość iden-
tyfikacji właściciela pojazdu jest gwarantem przed kradzieżą 
blokad. Otóż nic bardziej mylnego - chyba wszystko można 
ukraść. Tylko w ostatnim miesiącu na terenie Piątkowa skra-
dziono 2 blokady. Powód jest zawsze ten sam - chęć uniknię-
cia kary, jaką najczęściej jest 100 zł i 1 punkt karny. Jednak 
osoba decydująca się na taki czyn musi liczyć się z o wiele 
poważniejszymi konsekwencjami. Kradzież blokady jest prze-
stępstwem, a decyduje o tym jej wartość. Koszt zakupu urzą-
dzenia w zależności od jego rodzaju wynosi od 427 do 440 
złotych, natomiast granica w wartości mienia pomiędzy wy-
kroczeniem a przestępstwem to 250 zł. Każdorazowo więc, ja-
ko poszkodowani, utratę mienia ruchomego zgłaszamy Policji, 
która prowadzi stosowne dochodzenie. Zatem każdy musi so-
bie sam udzielić odpowiedzi, czy warto kraść, czy może lepiej 
z honorem ponieść konsekwencje wykroczenia?

Straż Miejska Miasta Poznania zwraca się do mieszkańców 
z prośbą o powiadamianie nas w przypadku zauważenia prób 
zdejmowania takiego urządzenia przez osoby inne niż umun-
durowani funkcjonariusze Straży Miejskiej. Zgłoszenia można 
dokonywać pod numery telefonu 986 lub 061 822 32 11.

Artykuł 278 Kodeksu karnego
§ 1. „Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
§ 3. „W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, ka-
rze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

Rafał Krajewski kierownik Referatu Piątkowo SMMP

Parkowanie wykroczeniem 
kradzież blokady przestępstwem

Dobry aktor powinien 
potrafić zagrać zarówno 
rolę komediową, jak i dra-
matyczną – prawdziwość 
tych słów udowodnił An-
drzej Lajborek podczas 
swojego ostatniego wystę-
pu w klubie „Korona” na 
Osiedlu Bolesława Śmia-
łego 104. Recital aktora, 
związanego na co dzień z 
poznańskim Teatrem No-
wym, pokazał, że poczu-
cie „prawdziwości” bycia 
na scenie niejednokrotnie 
wynika z umiejętnego opo-
wiadania historii i prze-
konania do tego, że każ-

dy z nas mógłby z powo-
dzeniem zostać ich boha-
terem.

Andrzej Lajborek z cha-
rakterystycznym dla siebie li-
ryzmem, a jednocześnie nu-
tą estradowego dramatyzmu, 
wprowadził do krainy, na któ-
rej ścieżkach spotykał posta-
ci z „dawnych, dobrych lat”. 
Głosem Lajborka, dla słucha-
czy „Korony” przemówili i 
zaśpiewali m.in. Marian He-
mar, Wojciech Młynarski czy 
Bułat Okudżawa. Wydźwięk 
ich tęsknot i radości wzmac-
niał brzmieniem gitary, któ-
ra dla każdego ze śpiewanych 

słów zdawała się być kochan-
ką. Anegdoty i wspomnienia, 
które przyszły do „Korony” z 
przedmieść aktorskiej pamię-
ci Lajborka, roznieciły klimat, 
pamiętanych zazwyczaj w pio-
senkach, dawnych miast. W 
opowieściach aktora ożywał 
gwar i dźwięki miejsc, w któ-
rych sztuka syciła przedstawi-
cieli dawnej bohemy.

Dzięki sugestywnej aktor-
skiej grze Lajborka nie by-
ło nawet „żal, że znów w 
drzwiach nie pojawi się Pusz-
kin, a po Moskwie nie suną 
już sanie”. Byliśmy w Pozna-
niu, w którym choć za oknem 

gawędy snuł śnieg, w duszach 
przybyłych do „Korony” nad-
chodziła wiosna. Może nawet 
ważniejsza niż ta z przebiśnie-
gami i zieloną trawą w ogro-
dzie. To była „wiosna spokoju 
i optymizmu”, zakwitła z pio-
senki „Jeszcze w zielone gra-
my”. Aktor przyznał, że celo-
wo włączył do swojego reci-
talu ten utwór. Kryje on bo-
wiem prawdę, że każdy dzień 
powinien być twórczy, wnosić 
jakąś wartość do życia, nawet 
jeśli jak Ikarowi niejednego z 
nas przyjdzie „kleić połamane 
skrzydła”.

Dominik Górny

Dzieci i młodzież zapraszane są na rozgrywki na sztucz-
nej trawie. Na cykl Grand Prix Chrobrego składać się będą 3 
turnieje. Zwycięzcą zostanie drużyna, która po trzech turnie-
jach zgromadzi największą liczbę punktów; punkty przyzna-
wane są za zajęte w danym turnieju miejsce.

Kategorie wiekowe: A - rocznik 1998 i młodsi B - rocznik 
1996 i młodsi C - rocznik 1994 i młodsi D - rocznik 1992 i 
młodsi E - rocznik 1990 i młodsi

Terminy Grand Prix: 25 i 26 kwietnia, 16 i 17 maja, 6 i 
7 czerwca.

Odpłatność za udział we wszystkich trzech turniejach: kate-
goria A - 40 złotych, B -55 złotych, C - 80 złotych, D - 90 zło-
tych, E - 100 złotych. Zapisy przyjmowane są do 5 kwietnia w 
świetlicy sportowej na Osiedlu Bolesława Chrobrego 2 F. Licz-
ba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje: 696 036 007, sportchrobrv@op.pl www.
sportchrobry.pl

VII Grand Prix Chrobrego 
na sztucznej trawie

Na snookera - 4 kwietnia
W sobotę 4 kwietnia w Świetlicy Sportowej na Osie-

dlu Bolesława Chrobrego 2 F odbędzie się XI Turniej Sno-
okera.

Administracja Osiedla Bolesława Chrobrego przygoto-
wała następujące atrakcyjne nagrody:
I miejsce: kij do snookera wraz z futerałem, puchar oraz bon 
na 3 godziny bezpłatnej gry,
II miejsce: puchar oraz bon na 2 godziny bezpłatnej gry,
III miejsce: puchar oraz bon na 1 godzinę bezpłatnej gry.

Wpisowe wynosi 15 złotych. Liczba miejsc jest ograniczo-
na i decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowe informacje: tel. 
061 825 25 79, www.sportchrobry.pl, sportchrobry@op.pl

„Jeszcze w zielone gramy” z Andrzejem Lajborkiem

Poznańska Liga Oldbojów
Już dziś zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji 

Poznańskiej Ligi Oldbojów na sztucznej trawie. Inaugura-
cja ligi planowana jest na 15 kwietnia. Podstawowe informa-
cje na temat ligi:
-  w każdej drużynie może być jeden zawodnik do 34 roku ży-
cia, pozostali muszą mieć skończone 34 lata, każda druży-
na rozegra minimum 16 meczów, gramy od poniedziałku do 
piątku w godzinach 18-21, mogą zdarzyć się również terminy 
weekendowe, czas gry 2 x 20 minut, gramy 5 + bramkarz

-  tabele, statystyki na stronie internetowej, relacje z Ligi w 
dzienniku Polska The Times (Głos Wlkp.), bony o warto-
ści 1000 złotych do wykorzystania w sklepie FUTBOLPLA-
NET.PL

-  okazałe nagrody rzeczowe 
Wpisowe: tylko 800 złotych Dodatkowe informacje: 
696 036 007, e-mail: sportchrobry(a)op.pI
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Prosto z miasta 
Promowanine przez podróżowanie
Pośród mnożących się w 

mediach porad, jak tanim 
kosztem przetrwać kryzys i 
zapowiedzi o planowanych 
kolejnych zwolnieniach w fir-
mach, raz po raz trafiają się 
także radosne wiadomości o 
promocyjnych sukcesach Po-
znania i to od razu na kil-
ku frontach. W tej dziedzi-
nie miasto działa bowiem z 
rozmachem, zarówno na da-
lekim wschodzie, jak i bli-
skim zachodzie. W Londy-
nie przedstawiciele Poznania 
informowali, jak pięknie jest 
nad Wartą i zachęcali prze-
bywających tam rodaków do 
powrotu na ojczyste łono. 
Działanie ze wszech miar 
pożyteczne, zwłaszcza w do-
bie rosnącego w Polsce bez-
robocia i planów zmniejsza-
nia zarobków oraz podwyż-
szania podatków. Jednak w 
opinii inicjatorów całej ak-
cji promocyjnej polskie mia-
sta oraz działające w nich 
przedsiębiorstwa z utęsknie-
niem oczekują rodaków do-

świadczających brytyjskiego 
kapitalizmu. Zaangażowa-
nie w rozsławianie na an-
gielskiej ziemi wiedzy o po-
znańskich możliwościach i 
rozwojowych szansach jest 
godne pochwały. Żeby jesz-
cze tylko ojcowie miasta wy-
kazywali tyle troski o los tu-
bylców znad Warty. 

Ile to już razy władze Po-
znania ubiegały się o organi-
zację uniwersjady i zawsze z 
wiadomym skutkiem? Ze trzy 
albo i cztery razy reprezen-
tanci miasta z poświęceniem 
tłukli się po różnych konty-
nentach, by sławić sportowe 
walory Grodu Przemysława. 
Może w tych zmaganiach nie-
ważne jest zwycięstwo, lecz 
jedynie sam udział? Z takie-
go założenia wyszły zapewne 
poznańskie władze po raz ko-
lejny i silną grupą pojechały 
do Chin promować Poznań, 
który z racji wstrzymania 
rządowych gwarancji o or-
ganizację imprezy ubiegać 

się już i tak nie może. Ja-
ka to jednak różnica? Prze-
cież nawet jakby się oficjal-
nie ubiegał o organizację 
uniwersjady, to wynik i tak 
byłby przesądzony. Liczy się 
więc udział. Poznaniacy by-
li i… jeszcze nie raz będą. 
Nawiązane kontakty warto 
wszak pielęgnować.

Promocyjnych wojaży po-
zazdrościły miastu władze 
wojewódzkie i urządziły nie-
dawno wielką wyprawę do 
Indii. Kraj z pewnością 
wart zobaczenia. Na począt-
ku przemian ustrojowych 
na turystyczno-handlowych 
wojażach w tamten region 
wyrosło nawet nieco rodzi-
mych fortun. Czasy się jed-
nak zmieniły i szanse na 
zrobienie wielkich interesów 
czy choćby nawiązanie przy-
jaznych kontaktów rysują się 
obecnie raczej mglisto. Cho-
ciaż pojeździć i pozwiedzać 
trochę świata zawsze war-
to. Ciekawych kierunków 

podróżowania przedstawicie-
lom wielkopolskich władz w 
czasach globalizacji z pewno-
ścią nie zabraknie.

Kiedyś Polacy skazani by-
li na pociągi przyjaźni, któ-
re jeździły tylko w jednym 
wschodnim kierunku. Teraz 
możliwości jest bez liku. Urzę-
dy i wszelakie instytucje za-
interesowane są więc roz-
wijaniem międzynarodowych 
kontaktów, promowaniem i 
umacnianiem przyjaźni. Wła-
dze Poznania, województwa 
oraz niemal wszystkich wiel-
kopolskich gmin mają zazwy-
czaj po kilkanaście umów o 
przyjaźni i współpracy z po-
dobnymi ośrodkami na naj-
różniejszych kontynentach. 
Co z nich wynika konkret-
nego dla mieszkańców? Na 
ogół niewiele albo nic. Ale 
przynajmniej jest okazja do 
wojaży. Jaki jest jednak sens 
zamieniania urzędów w biu-
ra podróży?

WIST

  

W lutym 1890 roku 
Jan Matejko przystąpił do 
pracy nad zestawem wi-
zerunków polskich wład-
ców, zamówionym przez 
wiedeńskiego wydawcę 
Maurycego Perlesa. W 
dwa lata później cykl był 
skończony, a w 1893 ro-
ku – opublikowany w po-
staci ozdobnego albumu 
– dziś bibliofilskiego ra-
rytasu. W oryginale są 
to 44 rysunki wykonane 

Królowie „piątkowscy” okiem Jana Matejki (1)

Mieszko I
ołówkiem; dziś przecho-
wywane w zbiorach wro-
cławskich. Każda plansza 
jest owocem długoletnich 
studiów nad daną epoką, 
a portret – kwintesencją 
wiedzy o danym władcy. 
W miarę możności arty-
sta starał się oddać i wy-
gląd króla czy księcia, i 
cechy charakterystyczne 
dla jego rządów, oczy-
wiście w świetle wiedzy 
i poglądów obowiązują-
cych w jego epoce. Dziś 
już nie wyobrażamy so-
bie polskich władców w 
innej wizji niż matejkow-
ska. Popatrzmy, jak Jan 
Matejko widział królów 
„piątkowskich”…

W wizerunku Mieszka I 
zawarto niemal cały zbiór 
wiedzy o pierwszym histo-
rycznym władcy Polski, jaką 
posiadali uczeni w czasach 
Matejki. Mamy tu więc księ-

cia niepokornego, trochę dzi-
kiego, zwróconego od nas w 
lewo, czyli na zachód.

Ubrany jest w chłopską 
świtkę – ale już z książęcym 
płaszczem na ramionach 
i diademem na głowie. W 
prawej ręce dzierży miecz, 
którego rękojeścią uderza 
w zrąb – jak murarz, który 
kielnią utrwala cegłę przed 
chwilą położoną na zapra-
wie. To zrąb budowanego 
właśnie państwa polskiego. 
Umacniany mieczem goto-
wym do użycia. Bronią osła-
nia Mieszko też krucyfiks, 
symbol wiary chrześcijań-
skiej, trzymany na piersi, 
lewą ręką. Książę stanow-
czo patrzy na zachód, w 
stronę Niemiec. To stam-
tąd może nadejść zagroże-
nie dla państwa i świeżej 
na ziemiach polskich wia-
ry: najpierw miecz, broń, a 
potem krzyż. Nie ma takiej 

siły, która mogłaby zakwe-
stionować szczerość przyję-
cia nowej wiary w państwie 
Mieszka I, jak Niemcy wte-
dy często czynili. Wiemy 
jednak, że książę był pierw-
szym władcą polskim, któ-
ry przyjął chrześcijaństwo, 
zatem nie wszystkie praw-
dy nowego wyznania zosta-
ły i przez niego, i przez je-
go poddanych przyjęte bez 
zastrzeżeń i bez najmniej-
szych wątpliwości. Zatem 
krzyż trzyma Mieszko w 
dość specyficzny sposób, 
niewygodnie, trzema środ-
kowymi palcami dłoni. To 
jettatura, stary włoski gest 
odpędzania złych duchów. 
Wiara wiarą, ale odrobina 
magii też nie zaszkodzi… 
Do dziś przecież nam się 
zdarzają magiczne gesty, 
postukiwanie w niemalo-
wane drewno, zawieszanie 
czerwonych kokardek. A co 
dopiero naszym praojcom 
przed ponad tysiącem lat.

Marek Rezler
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Gabinet weterynaryjny 
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 
Katarzyna Skolasińska 0 601 56 87 32 

  

www.psm.poznan.plwww.psm.poznan.pl

Piątkowskie  Centrum  Kultury
 Os. Bolesława Chrobrego 117

7 IV 2009 o godz. 18 (wtorek) Ludzie sztuki, 
artyści Piątkowa. Wieczór autorski Teresy 
Tomsi – „Skażona biel”. 

28 IV 2009 o godz. 12 (wtorek) Finał III Kon-
kursu Młodych Piór, wręczenie nagród i 
wyróżnień. Przewodnicząca jury – Jolanta 
Szwarc. Termin nadsyłania prac do „Dą-
brówki” – 31 marca 2009.Zapraszamy na-
uczycieli i młodzież.
Wszystkie spotkania w sali karminowej 

„Dąbrówki” (parter).Wstęp wolny. 
Imprezy prowadzi Jerzy  Grupiński.

Ukazał się kolejny numer Protokołu kulturalnego. 
Wstęp do niego pochodzący z tomu „Trzecie błyski” 
dla czytelników podpisała Julia Hartwig. A w nim 
zawarła następujące stwierdzenie: „Apollinaire re-
dagował „Biuletyn Rentiera” - trwało to stosunko-
wo krótko. Kawafis do końca był agentem banko-
wym. Elliot, zanim zaczął pracować w wydawnic-
twie, przez lata urzędował w banku. Jeśli jesteś 
naprawdę poetą, nic ci nie zaszkodzi.”

W antrejce pod ryczką

Dzień Kobiet
Zdzicha wew Dzień Kobiet poruty narobiła na cołkie 

osiedle. A Grzechu wew kościach czuł, że ta pierduśnica z 
trzeciego piyntra znowu ich obszczeko w rzeźnika. Wiync 
zanim do Jacha polozł, to już zez Zdzichną się pokrycha-
li. - Same baby w chałupie jakby bomba atomowa - bra-
wyndził Grzechu.

- Niemoto jedyn, dziecioki bierz i do Jacha wiej, bo zez 
nerwów w te moje święto jeszcze ci w kalafe rumnąć mo-
gę.

- Zdzichna opamiętaj się, nie bądź tako frechowno, o co 
ci się rozchodzi, my już idymy.

Wiaruchna, co to było, jak Grzechu do chaty wieczorem 
wtochnął i szpeknął co jest lozł. Nie wiedział, czy ma zo-
stać, czy wiać nazod. Grajotko grało na całkum pare, Kry-
cha, ta blyrwa, na leżance leżała, i girami mojtała. Zocha, 
ta szparaga, z tą małą pyrdą Wiechą na bosola migały. A 
Zdzichna w jakimś uciyntym śpioszku na materacu leżała, 
jakby amby zez przerzutkami dostała.

- Precz wylyngi jedne - darł się Grzechu, kto to wszyć-
ko pouskromnio?

Zdzicha zez materaca wstała i piać zaczła: - Ty stary 
śrupie, kakrze jedyn, wynocha, nie będziesz moich koleża-
nek obrażoł. - A une trzewików nie zdążyły oblec i na boso-
la zgolały. Zdzichna z ty rachy wsyćkie bejmy, co na ame-
rykanke były uszporane, przemataczyła. Grzechu zdalasiały 
łazi i tero drygo, bo Zdzichna zażarto jest i jak spiknie się 
z tymi heksami, to mogum mu przyfastrygować.

Halina Płoszyńska

6 lutego 2009 panie ze Złotego Liścia na Osiedlu 
Władysława Łokietka były na imprezie karnawałowej 
w Rarytasie, którą także dla swoich klubowiczów zor-
ganizowała Anna Szmytkowska, kierowniczka Klu-
bu Seniora Batory. Była to bardzo fajna impreza z 
tańcami. Wszystkim dopisywały humory.

W podziękowaniu seniorki z Łokietka zaprosiły przed-
stawicielki Klubu Batory na swoją imprezę na koniec kar-
nawału, czyli na Podkoziołka. Początkowo miał być bal prze-
bierańców, w ostatniej chwili panie z tego zrezygnowały. 
Jednak goście się przebrali. Była więc kowbojka, lekarka 
i Indianka. Za to seniorki ze Złotego Liścia poubierały za-
bawne kapelusze. Było wesoło, tanecznie, sympatycznie i 
apetycznie, co można zobaczyć na zdjęciach.

Wszyscy chętni, którzy chcą dołączyć do grona klubu 
Złoty Liść, zostaną mile powitani. Klub mieści się na Osie-
dlu Władysława Łokietka 6c. (nin)

Karnawałowo 
u seniorów
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Wygrał  
z Echem

Hasło lutowej krzyżów-
ki brzmiało: „Śnieg dla 
dzieci”. Nagrodę książko-
wą otrzymuje Antoni Ja-
skólski z Osiedla Jana III 
Sobieskiego 7.

Książkę można odebrać 
w redakcji (pok. 81) w 
czwartki w godz. 16.30-
17. Rozwiązanie dzisiejszej 
krzyżówki, wystarczy hasło, 
prosimy przesyłać na adres 
redakcji „Echa Piątkowa”: 
60-681 Poznań, Os. B. Chro-
brego 117.

BARAN (21.03 - 20.04). Wiosenne słonyszko zaświeci dla ciebie. 
Warto więc pomyśleć o wygibie za miasto z famułą abo starą eką. 
Dla zdrowia możesz trochę polotać i zagrać w piłę.

BYK (21.04 - 21.05). Bez to ciągle babranie się w zaszłościach 
ino se biedy napytasz. Trza frechownie z większym szwungiem za-
suwać do przodu i zorgować do kabzy co się da.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Różnych takich mądrych za wiele 
nie słuchaj, bo ino patrzą jak cię przekabacić abo nawet oszwabić. 
Spokojnie rób swoje i trzymaj ze starą eką.

RAK (22.06 - 22.07). Za wiele się nie staluj wew robocie ani nie 
poczynaj se frechownie z wiarą, bo sobie poruty narobisz i jeszcze 
w kalafę abo inszą część ciała oberwiesz.

LEW (23.07 - 22.08). Przestań się mądrować z wiarą i stalować 
przed szefami. Nie udawaj też wielkiego nyrola. Zadbaj o famułę, 
fundnij gzubom jupki abo zabierz ich w niedzielę na słodkie.

PANNA (23.08 - 22.09). W wiosenne tygodnie czeka cię chapa-
nina i użeranie z famułą oraz szefami wew robocie. Trochę nagród 
ci jednak skapnie i do kabzy uszporasz nieco bejmów.

WAGA (23.09 - 22.10). Wew robocie przyjdzie ci chapać za tych, 
którzy cięgiem gdzieś lofrują. Ale tobie też szykują się fest wygiby 
oraz ciekawe znajomości z takimi o blond kudłach.
SKORPION (23.10 - 22.11). Za wiela się nie staluj, ino zaś z 
rułą i akuratnie rób swoje, a twoja chapanina zostanie doceniona. 
Szykuje się fest wygib i będzie można podylać z nową wiarą.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Daj se więcej luzu, przestań się bor-
chać na famułę czy inkszą wiarę. Zrób sobie wolne, polofruj trochę 
po marketach i lajsnij se jaki nowy ancug z westką.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Zamiast cięgiem lofrować po 
knajpach i brawendzić z kumplami weź się fest do roboty. Zabierz 
się też do wiosennych porzundków wew domu.
WODNIK (21.01 - 20.02). Najwyższa pora kończyć ze słodkim 
nygusowaniem i blubraniem zez sąsiadkami. Masz dryga do roboty 
i jak się przyłożysz, wnet nagłabiesz pełną kabzę bejmów. 
RYBY (21.02 - 20.03). We łbie już ci ino rajzy i cywanie na sło-
nyszku. Ale zaś na brechtanie w chlabrze przyjdzie czas, a teraz 
weź się lepiej za porzundki na działce. Stare zbyry i klunkry wy-
ćpnij na gemyle.

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. 

Wydawca: Agencja META. Redaktor naczelny: Marta 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. 

   Gwiazdy mówią... po naszymu    

Krzyżówka nr 3

HUMORKI
- Powiedz Andrzeju, kto 
cię poznał z żoną?
- To był przypadek, nie ma 
nawet kogo winić.

- Zdaje się, że przyszli do 
nas goście.
- Dlaczego - pyta siostra.
- Bo mama śmieje się z 
dowcipów taty.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16



ECHO 3/164 (XII) 15

  

Półkolonie zorganizo-
wane w drugim tygodniu 
zimowych ferii w Klubie 
Osiedlowym Korona na 
Osiedlu Bolesława Śmia-
łego zadowoliły najbar-
dziej wybrednych rodzi-
ców oraz zmęczoną co-
dziennym trudem nauki 
szkolnej i spragnioną wy-
poczynku grupę dzieci. 
Organizatorami byli klub 
Korona oraz administra-
cja osiedla.

W bogatej ofercie pro-
gramowej znalazły się atrak-
cje, które umiliły czas. By-

ły to: wyjście do kina na 
film „Madagaskar 2”, tur-
niej bowlingowy w Fanta-
sy Park, zajęcia na pływal-
ni pod okiem instruktora, 
spotkanie z policjantem, 
wyjście do redakcji Głosu 
Wielkopolskiego, wyciecz-
ka autokarowa do gospo-
darstwa agroturystycznego 
w Pawłowie połączona ze 
zwiedzaniem mini zoo, pie-
czeniem kiełbasek, prze-
jażdżką bryczkami, wizyta 
w wytwórni cukierków po-
łączona z degustacją oraz 
zwiedzenie pałacu w Czer-

niejewie, a wreszcie bal 
przebierańców.

Codziennie organizowa-
ne były zabawy muzyczno-
ruchowe oraz zajęcia pla-
styczne wdrażające półko-
lonistów do poznania no-
wych technik. Wytwory pra-
cy dzieciaków zachwyciły nie 
tylko rodziców, ale wszyst-
kie osoby odwiedzające klub 
Korona, w tym seniorów. W 
realizacji zajęć techniką de 
coupage, collage, prace ze 
styropianem, jak również od 
strony zabezpieczenia mate-
riałowego, znacząco pomógł 

wolontariusz i terapeuta za-
jęciowy Lech Mroczkowski. 
Przedsięwzięcie wsparła or-
ganizacyjnie także Barbara 
Wiśniewska, radna i osoba 
bardzo aktywnie działająca 
na osiedla.

Za udział w licznych kon-
kursach oraz za wspaniałe 
prace plastyczne wszyscy 
uczestnicy zimowiska otrzy-
mali nagrody oraz drob-
ne upominki. Mimo nie-
zbyt przyjaznej, praktycznie 
deszczowej aury, był to czas 
radosny.

Danuta Fliszewska

Jak zwykle, chętnych 
dzieci było więcej aniże-
li można było objąć opie-
ką podczas zimowego wy-
poczynku w mieście, ja-
ki został zaproponowa-
ny w czasie ferii zimo-
wych w dwóch świetli-
cach na Osiedlach Włady-
sława Jagiełły i Zygmun-
ta Starego.

Harmonogram zajęć 
był bardzo bogaty. Dzieci 
uczestniczyły w zajęciach 
sportowych (nauka podsta-
wowych technik judo, zaję-
cia na pływalni, turnieje bi-
larda stołowego, piłkarzyki, 
szachy), w zabawie na krę-
gielni NIKU, w warsztatach 
plastycznych (sztuka origa-
mi i nauka spożywania po-
siłku patyczkami) prowa-
dzonych przez zaproszone-
go gościa z Japonii, kompo-
nowaniu przestrzeni (Bau-
haus - ZAMEK- warsztaty 
plastyczne, w tym projekto-
wanie i budowanie domów), 
wyjściach na seanse filmowe 
do kina i klubu dyskusyjne-
go oraz w całodniowej wy-

cieczce autokarowej do Pla-
netarium w Toruniu.

W zajęciach udział wzię-
ło 32 dzieci w wieku od 7 
do 14 lat. Głównym progra-
mowym założeniem była or-
ganizacja zajęć dla dzieci po-
zostających w mieście pod-
czas ferii zimowych.

Uczestnicy mieli zapew-
niony poczęstunek i napo-
je, a podczas wycieczki do 
Torunia - obiad w miejsco-
wym barze. Pobyt w Planeta-

rium i udział w seansie oraz 
możliwość pracy na urządze-
niach w Orbitarium bardzo 
podobały się dzieciom. Od-
wiedziły one również Admi-
nistrację Osiedla Władysła-
wa Jagiełły i Zygmunta Sta-
rego, aby pochwalić się swy-
mi pracami - projektami do-
mów wykonanych podczas 
zajęć w Zamku.

Czasu na nudę nie było. 
Z wielkim zaangażowaniem 
dzieci uczyły się posługiwać 

pałeczkami, a następnie wy-
konały z papieru pudełeczka 
na prezenty. Pani Maho Iku-
shima zasypywana była py-
taniami o przetłumaczenie 
wielu polskich słów na ję-
zyk japoński. Była to wspa-
niała lekcja poznania kultu-
ry i obyczajów Japonii. Wyj-
ścia na pływalnię , do kina, 
na kręgielnię jak i turnieje 
świetlicowe były kolejnymi 
propozycjami zajęć.

Tegoroczna akcja prze-
prowadzona została we 
współpracy z Uczniowskim 
Klubem Sportowym „Chro-
bry” oraz Samorządem Po-
mocniczym Poznań- Zachód. 
Udział administracji osiedla 
to lokale świetlic wraz z wy-
posażeniem i opłacenie jed-
nego wychowawcy. (kk)

Udane półkolonie w Koronie

Ferie 2009 pełne atrakcji w świetlicach Os. Wł. Jagiełły
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www.dhdomino.pl

DYWANYDYWANY
WYKŁADZINY,WYKŁADZINY,
CHODNIKICHODNIKI
CERATYCERATY
KOMPLETY ŁAZIENKOWEKOMPLETY ŁAZIENKOWE

SERDECZNIE ZAPRASZAMYSERDECZNIE ZAPRASZAMY

Os. B.Chrobrego Os. B.Chrobrego 
Pawilon 101 Pawilon 101 
Czynne:  Pn-Pt 10:00-18:00Czynne:  Pn-Pt 10:00-18:00

Sob 10:00-14:00Sob 10:00-14:00
Tel. 061 670-85-26Tel. 061 670-85-26

Ul. Obornicka 337Ul. Obornicka 337
C.H. GIANT,  C.H. GIANT,  
Czynne:  Pn-Pt 9:00-19:00Czynne:  Pn-Pt 9:00-19:00

Sob 9:00-14:00Sob 9:00-14:00
Nd 10:00-14:00Nd 10:00-14:00

tel. 061 82-71-349 tel. 061 82-71-349 

Oferujemy:
  okna PCV 
5- i 6-komorowe

  okna i fasady 
aluminiowe

  drzwi PCV oraz 
aluminium 

  drzwi zewnętrzne 
drewniane 

  rolety zewnętrzne
  rolety materiałowe 
w prowadnicach

  parapety wew. i zew.
Bardzo konkurencyjne 
ceny!

Usługi dekoracji 
okiennych:

  projektowanie 
i wykonawstwo

  szycie i upinanie firan 
i zasłon 

  szycie rolet rzymskich

Duży wybór pięknych, 
nowoczesnych oraz 
tradycyjnych tkanin

  koce i ręczniki 
Pierre Cardin

  narzuty
  pościel satyna bawełniana

Nasza oferta jest za duża 
na tę reklamę 
- sprawdź w internecie  
www.montex-salon.pl

Nasz adres: 
Os. Stefana Batorego 80 lok. 1

(koło solarium Capri)
tel. 061 825 37 93, 

kom. (plus) 667 177 293
napisz do nas: 

biuro@montex-salon.pl

poniedziałek-czwartek 
od 12.00 do 19.00
piątek od 10.00 do 17.00
Zapraszamy

  

  

  

Salon Okien 
i Aranżacji Okiennych

Zdarzyło się w klubie Korona
5 marca na koncercie 

Ireny Jarockiej pojawił się 
w klubie Bogdan Smoleń.

10 marca odbył się wieczór 
poetycko-literacki Dominika 
Górnego, poety i dziennikarza, 
laureata międzynarodowych 
konkursów literackich. 
Połączony został z konkursem 
na najlepszy wiersz.

13 marca zainteresowani 
mogli wysłuchać prelekcji na 
temat profilaktyki zaburzeń 
słuchu, a wieczorem seniorzy 

wybrali się do auli UAM na 
koncert. W programie były 
arie z oper Belliniego, Bizeta, 
Borodina, Czajkowskiego, 
Verdiego, Wagnera i 
Rachmaninowa.

Na prapremierę „Oszusta” 
wybrali się seniorzy 19 
marca do Teatru Nowego. W 
sztuce występowali Agnieszka 
Różańska i Andrzej Lajborek, 
których seniorzy poznali 
podczas ich wizyt w klubie. 
(kls)


