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Łokietkowe święta
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OBUWIE: DAMSKIE,
MĘSKIE, DZIECIĘCE

Poznań Os. Bolesława Chrobrego paw. 101
OBOK BARU FAMILIJNEGO

SKUPUJĘ KSIĄŻKI
•
•
•
•
•
•

STARE GAZETY (np. ŚWIAT MŁODYCH)
ZDJĘCIA, POCZTÓWKI, STARE MAPY
MONETY (PRL i inne)
ODZNAKI, MEDALE itp. itd.
ZNACZKI
I WIELE INNYCH RZECZY, KTÓRE TOBIE
WYDAJĄ SIĘ NIEPOTRZEBNE
• I Z KTÓRYMI NIE MASZ CO ZROBIĆ!

Koniec maja był bezapelacyjnie miesiącem Osiedla Władysława
Łokietka. Odbywał się doroczny turniej streetballa, festyn łokietkowy,
a Szkoła Podstawowa nr 35 świętowała dwudziestolecie istnienia. O tych
wydarzeniach oraz zebraniach osiedlowych poczytać można w Echu.

DOJAZD DO KLIENTA! PŁACĘ GOTÓWKĄ!!!

784 043 834
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Jubileusz podstawówki i sukcesy liceum
20 lat temu, w 1989
roku na dopiero co powstałym Osiedlu Władysława Łokietka otwarto
nową szkołę, wtedy tylko podstawową. Dziś w
budynku Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr
5 zgodnie koegzystują Szkoła Podstawowa
nr 35, Gimnazjum nr
10 oraz Liceum Ogólnokształcące nr XXIV.
Na jubileuszu dwudziestolecia Szkoły Podstawowej nr 35, 30 maja, spotkali
się nauczyciele i uczniowie
szkoły. Przybyli też przedstawiciele władz oświatowych, rodzice, byli nauczyciele i absolwenci. Goszczono także byłych dyrektorów: Marię Kielich, Aldo-

nę Nowakowską-Jach, Alicję Chojnacką oraz długoletniego dyrektora zespołu szkół – Andrzeja Trojanowskiego.
Przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Urzędu Miasta
Poznania złożyli gratulacje na ręce Jolanty Zielińskiej-Wachowiak. Podczas
uroczystej akademii przypomniano historię szkoły. Zdjęcia w prezentacji
multimedialnej pozwoliły
spojrzeć na szkołę z perspektywy minionego czasu
i z sentymentem wspominać jej początki. Był hymn
szkolny w wykonaniu klasy drugiej oraz piosenka z
akompaniamentem flażoletów w wykonaniu czwarto-

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

klasistów. A na zakończenie występ kabaretu „Władek Ł.”. Później wszyscy
mogli wziąć udział w odbywającym się na terenie
szkoły III Festynie Łokietkowym.
Szkoła Łokietka cieszy się coraz lepszą renomą. XXIV Liceum Ogólnokształcące zajęło pierwsze miejsce w efektywności nauczania w kwietniowym rankingu ogólniaków
opracowanym przez Gazetę
Wyborczą w porozumieniu
z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Poznania.
27 maja uczniowie klasy pierwszej c wraz z profesorami: Martą Wirkus
oraz Elżbietą Niemczewską
gościli na Festiwalu Nauki

na Wydziale Biologii UAM.
W tym roku miał on wyjątkowy charakter, bo stanowił uwieńczenie obchodów 90-lecia UAM i 25-lecia Wydziału Biologii. Po
wykładzie o prawdach i
mitach ewolucji odbyły się
warsztaty laboratoryjne z
hodowli in-vitro, a po nich
finał konkursu „Biologiczna Ekstra-Klasa”. W konkursie szkołę reprezentowały Julia Wiśniewska i
Marta Proch. W klasyfikacji indywidualnej Julia
Wiśniewska była bezkonkurencyjna, pozostawiła w
tyle uczniów z I, II, VIII i
X LO, zajmując pierwsze
miejsce. Gratulujemy Julii
i jej nauczycielom. (big)
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Os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego

Nie poparli własnego projektu
- Czy to prawda, że
Spółdzielnia nosi się z
zamiarem sprzedaży pomieszczeń administracji,
a administracja wróci do
starych pomieszczeń? –
zapytano prezesa Krzysztofa Winiarza na Walnym
Zgromadzeniu PSM na
części dla spółdzielców z
Osiedli Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego
oraz członków oczekujących. Ten odpowiedział: To państwo zadecydujecie
o tym, bo każda inwestycja musi mieć źródło finansowania.
Zbigniew Francuzowicz,
kierownik administracji osiedla mówił m.in. o tym, co w
ostatnim roku zrobiono na
osiedlu oraz o planach remontowych na ten rok. Poinformował o 166 zdarzeniach,
jakie zostały zarejestrowane
przez kamery monitorujące osiedla, Były to kradzieże, dewastacje, podrzucanie
śmieci przez osoby spoza
osiedla. Planowana jest rozbudowa monitoringu, co w
większym stopniu pozwoli
zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo.
Rafał Kupś, przewodniczący Rady Nadzorczej PSM przy
okazji sprawozdania mówił o

planowanych przez miasto
opłatach za odprowadzanie
wody deszczowej oraz o programach, jakie PSM przygotowała, by nie wpuszczać całej tej wody do kanalizacji. A
tym samym zmniejszyć opłaty, odzyskując wodę do celów
osiedli.
Następnie uczestnicy zebrania przegłosowali absolutorium dla członków Zarządu PSM. Ostateczne wyniki
znane będą po zsumowaniu
wyników ze wszystkich części Walnego.
Następnie rozpoczęła się
dyskusja nad podziałem nadwyżki bilansowej za 2008 r. Z
trzech projektów, w tym zgłoszonej przez członków mieszkających na Osiedlu Władysława Jagiełły i Zygmunta
Starego, na tej części zebrania wybrano wersję zgłoszoną przez... członka z Osiedla
Bolesława Śmiałego. Czy ona
przejdzie – mieszkańcy dowiedzą się po podsumowaniu głosowań na wszystkich
osiedlach.
Przy okazji omawiania
zmian do Statutu PSM i propozycji, by do odwoływania
rady osiedla nie trzeba było
zwoływać Walnego całej spółdzielni a tylko zebranie na
tym osiedlu, ujawniła się róż-

nica zdań. Jedna z osób była
przeciwna, by można było dowolnie często odwoływać radę
osiedla i powiedziała: - Raz w
roku wystarczy. Jej opinii nie
podzieliła jednak większość
głosujących.
Na koniec zebrania komisja odczytała zgłoszone przez
obecnych dwa wnioski, które
przekazane zostaną do rozpatrzenia przez odpowiednie

organy Spółdzielni. Pierwszy
dotyczył kosztów korespondencji: gdy adres właściciela jest inny niż na osiedlach,
to powinien on być obciążany kosztami listów poleconych. Drugi dotyczył zabudowania śmietników umieszczonych na obrzeżach osiedli, by uniemożliwić podrzucanie śmieci osobom spoza
PSM. (big)

Sprzęt do terapii i rehabilitacji polem magnetycznym
i światłem
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os. Wł Łokietka 10C (wejście z tyłu bloku)
rejestracja telefoniczna, tel. 503 008 489
www.medandlife.com

ZAPRASZAMY NA ZABIEGI!

BISTRO
ALLADYN

ELEKTROINSTALACJE

0 512 309 335
www.elektroinstalacje.king.pl

• REMONTY
• ALARMY
• DOMOFONY
• PODŁĄCZANIE
KUCHENEK EL.

ul Naramowicka 244
tel. 605 678 885
Zapraszamy codziennie
do lokalu

pn.-pt. 11-19; sob. 12-18
- Organizujemy imprezy
okolicznościowe
Wolne terminy
KOMUNIA 2010

CENTRUM ROZWOJU POTENCJAŁU OSOBISTEGO
MASZ KŁOPOTY ZE SWOIM PSEM???
Tel. 061 435-28-27
0608 789 424
www.abc.poznan.pl
piotr.lisiecki@interia.pl

Harmonia (os. Wł. Łokietka 6f)
zaprasza na:
Psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych
Mediacje (w tym rodzinne)
Konsultacje psychologiczne

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

Treningi psychologiczne
tel. 501 481 186 lub 61 825 68 44
www.centrumharmonia.pl
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Os. Władysława Łokietka

Lokatorzy z gruntami i... sąsiadami
Już na wstępie Walnego Zgromadzenia mieszkańców Os. Władysława
Łokietka zainteresowanie
wzbudziła kwestia spółdzielczych działań wobec
dłużników. Zanim zdecydujemy czy uwzględnić odwołanie jednego z nich w
sprawie jego wykluczenia
musimy wiedzieć co władze PSM robią w takich
przypadkach, jak wiele
ich jest i jaki jest los osób,
które często nie z własnej
winy wpadły w kłopoty
finansowe - argumentowano.
- Ogólne zadłużenie lokatorów wobec spółdzielni systematycznie maleje, ale nadal
wynosi ono ponad 3,5 mln
zł. Powody są zróżnicowane,
jest grupa osób, która zwleka
z opłatami, bo to „modne” i
odpowiednio zmobilizowana
szybko reguluje należności,
ale są też osoby mające problemy finansowe i wtedy mogą one skorzystać z pomocy miasta. Każdego miesiąca
spółdzielcze władze rozpatrują około setki spraw związanych z czynszowymi zaległościami. Mimo zapraszania
dłużników na spotkania, w
spółdzielni pojawia się zwykle

tylko kilku z nich. A przecież
podjęcie rozmów, nawiązanie
współpracy umożliwiłoby w
wielu przypadkach uniknięcia konieczności podejmowania dalszych przykrych kroków. Chcemy rozmawiać i
wychodzić naprzeciw staraniom dłużników, ale musimy
też bronić interesów wszystkich członków spółdzielni. To
oni są bowiem poszkodowani
niepłaceniem czynszów przez
innych lokatorów. Procedura
wykluczania członka ze spółdzielni jest długotrwała i nawet po jej zakończeniu lokator może mieszkać nadal w
mieszkaniu opłacając czynsz
- wyjaśniał Michał Tokłowicz,
wiceprezes PSM.
Po wysłuchaniu tych argumentów uczestnicy zebrania
zdecydowali o uwzględnieniu
odwołania lokatorki i opowiedzieli się za utrzymaniem jej
członkostwa w spółdzielni.
Następnie z zainteresowaniem wysłuchali sprawozdania z działalności PSM przedstawionego przez Krzysztofa
Winiarza, jej prezesa. Spółdzielnia skupia obecnie 21
tys. członków, w tym blisko
2 tys. członków oczekujących.
Osiągnięty w 2008 r. zysk w
wysokości 4,5 mln zł jest naj-

lepszym dowodem sprawnego
działania spółdzielni. Potwierdza to także audyt dokonany
przez profesjonalną firmę.
- Osiedle Władysława Łokietka jest najmniejszą spółdzielczą jednostką. W roku
ubiegłym ubyło 42 mieszkańców i obecnie jest ich 3142
- mówił Aleksander Meyza,
kierownik administracji. Najważniejszym zadaniem jest
kontynuacja dociepleń budynków. W tym roku obejmie ona budynki 12 i 13.
Zwiększa się liczba mieszkań, w których wymieniane są okna. Powoduje to konieczność usprawniania systemów wentylacyjnych. Skutecznie działa na osiedlu system monitoringu. W ubiegłym roku zarejestrował on
38 zdarzeń przestępczych i
rozważane są możliwości jego rozbudowy.
Rafał Kupś, przewodniczący Rady Nadzorczej PSM
i mieszkaniec osiedla podziękował jego mieszkańcom za
cierpliwość okazywaną podczas procedury przejmowania gruntów od miasta i wykupu mieszkań na własność.
Ta postawa znacznie ułatwia
przebieg niezwykle skomplikowanej operacji, która od-

bywa się na podstawie kiepskiego prawa i na dodatek
pod presją czasu. Rodzi to
niekiedy wiele emocji i konfliktów. Na Os. Władysława
Łokietka udaje się ich uniknąć, a sprawa mieszkańców
bloku nr 3, gdzie na skutek
zmiany przepisów wyliczono
znacznie wyższe koszty wykupu gruntu także zostanie
wyjaśniona - zapewnił.
Wokół kameralnego Osiedla Władysława Łokietka wyrosły deweloperskie bloki i to
sąsiedztwo wiąże się z uciążliwościami. Zwracano na nie
uwagę w dyskusji. To mieszkańcy tych bloków wykorzystują często miejsca parkingowe na osiedlu i korzystają
z osiedlowych placów zabaw.
Postulaty ograniczenia dostępu, a próbowano tego na
innych osiedlach, nie mają
raczej szans powodzenia.
Po dyskusji uczestnicy zebrania udzielili zdecydowaną większością głosów absolutorium członkom Zarządu
i opowiedzieli się za przyjęciem podziału zysku zgodnie
z wielkościami wypracowanymi przez poszczególne osiedla i przekazania nadwyżki
na wspólny fundusz remontowy. (wi)

Os. Bolesława Chrobrego

Odwołano radę osiedla
Podobnie jak w ubiegłym roku ustalono, że
Walne
Zgromadzenie
PSM w części na Osiedlu Bolesława Chrobrego
trwać będzie do godziny
21, a jeśli nie uda się zrealizować porządku obrad,
to mieszkańcy spotkają
się w kolejnym terminie.
Nie udało się, więc wyznaczono drugi termin na 16
czerwca.
Przewodniczącym zebrania wybrano Jerzego Ratajczaka. Przegłosowano także zmianę porządku obrad,
by głosowanie nad odwołaniem poszczególnych członków rady osiedla odbyło się
na początku. Taki bowiem
wniosek został zgłoszony
przed rozpoczęciem pierw-

szej części Walnego Zgromadzenia.
- Odwołanie rady osiedla
– broniła się Danuta Lulewicz, dotychczasowa przewodnicząca Rady Osiedla Bolesława Chrobrego – zorganizowała grupa z budynku
nr 20. Mieszkańcy tego budynku poróżnili się, bo część
chciała wykupić mieszkania
na wieczystym użytkowaniu
gruntu, a część na pełnej
własności. My nie działaliśmy wbrew intencjom mieszkańców, ja też chcę wykupić
mieszkanie. Tu was okłamano, w sejmie po pierwszym
czytaniu jest projekt ustawy, by wieczyste użytkowanie przekształcić bezpłatnie
w prawo własności.
- Działalność rady osiedla

pozbawiła mieszkańców możliwości uzyskania 95-procentowej bonifikaty od miasta
– stwierdził głos przeciwny.
I choć związku między prywatnymi wyborami mieszkańców nie chcących wykupywać udziału w gruncie a
działalnością rady nie uzasadnił, to nie musiał przekonywać. Większość przybyłych głosowało za odwołaniem całej rady osiedla. Choć
różnica między zwolennikami odwołania a jej przeciwnikami nie była taka duża ok. 23 głosów.
Jerzy Czapczyk, kierownik administracji osiedla odczytał swoje sprawozdanie.
Administracja gospodaruje
41 budynkami spółdzielczymi i 12,5 m kw. lokali użyt-

kowych, wykonuje też administrację zleconą 5 wspólnot
mieszkaniowych, łącznie obsługuje 307 tysięcy metrów
kwadratowych. Na koniec
2006 r. Osiedle zamieszkiwało 13.180 osób, a teraz
jest niecałe 12 tysięcy. Ma
to wpływ na wzrost stawek
za dźwigi, wywóz śmieci. O
ból głowy przyprawiają dewastacje. Na przykład, z budynku nr 16 ktoś wymontował skrzydło okna i wyrzucił
je z XII piętra na daszek wiatrołapu. Szczęście, że nikt dołem nie przechodził.
Po ogłoszeniu wyników
głosowania nad odwołaniem
rady osiedla i przedstawieniu przez prezesa PSM sprawozdania Zarządu zebranie
przerwano. (big)
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Os. Stefana Batorego

Weekendy bez hałasów
Podobnie jak na innych
osiedlach mieszkańcy Osiedla Stefana Batorego uznali odwołanie mieszkanki
Osiedla Bolesława Śmiałego od decyzji wykluczającej
ją z Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Kobieta
od wielu miesięcy zalega ze
spłatą czynszu, jednak łączny wymiar zaległości nie
jest zbyt duży, a opisywana
przez nią jej sytuacja życiowa trudna.
Wykluczenie z członkostwa
to jedna z metod odzyskiwania należności czynszowych.
Ale procedura wcale nie trwa
krótko – tłumaczył wiceprezes
Michał Tokłowicz na Walnym
Zgromadzeniu PSM na Osiedlu Stefana Batorego. Najpierw
lokator wzywany jest do zapłaty przez administrację osiedla.
Gdy to nie skutkuje, sprawa trafia do Zarządu PSM, potem na
Komisję Członkowsko-Mieszkaniową Rady Nadzorczej, która
zaprasza spółdzielcę. Gdy nie
ma reakcji, sprawa przekazywana jest do Rady Nadzorczej.
Na posiedzenie Rady zapraszany jest też dłużnik i bardzo często Rada daje mu kolejną szansę na uregulowanie zaległości.
Dopiero gdy nie ma żadnej reakcji następuje wykluczenie członka ze Spółdzielni.
Po znowelizowaniu ustawy

o spółdzielniach mieszkaniowych do Zarządu PSM wpłynęło 4854 wniosków o przekształcenie prawa do mieszkania w
pełną własność. Do dziś zrealizowano około 3500 wniosków, a
do końca roku Zarząd chce się
uporać z pozostałymi – powiedział Krzysztof Winiarz, prezes PSM.
Podczas dyskusji nad sprawozdaniami poruszono sprawę
dociepleń budynków. Jest ona
podnoszona od kilku lat na zebraniach i nigdy nie uzyskała
akceptacji mieszkańców. Kierownik osiedla ustosunkowując
się do problemu przedstawił
koszty ogrzewania metra kwadratowego budynków na starszej i nowej części osiedli. Wynika z nich, że na starszej części są one niższe, bo wynoszą
od 0,72 do 0,85 zł na m kw.,
a od 0,82 do 0,85 zł za m kw
na nowej części, która jest wykonana w nowej technologii, a
więc z ocieplonymi ścianami
zewnętrznymi. Obala to tezę o
ekonomicznej konieczności docieplania budynków na starej
jednostce.
Jeden z mieszkańców powiedział, że sprzeciwia się powtórnemu wydawaniu pieniędzy na drogi na ryneczku, które niedawno były robione. Kierownik osiedla stwierdził, że odkąd pracuje na osiedlu, na ry-

neczku były płytki, których nigdy nie wymieniano. Ponieważ
mieszkaniec upierał się, prezes obiecał, że sprawdzi sprawę i mieszkaniec otrzyma odpowiedź na piśmie.
Inna z mieszkanek poprosiła, by to nie rada osiedla, lecz
mieszkańcy decydowali o częstotliwości malowania klatek
schodowych. Kierownik przypomniał, że od roku stosuje się zasadę, że przed malowaniem informuje się mieszkańców o jego terminie i możliwości zgłaszania uwag. Jeśli jest sprzeciw,
to wtedy robi się ankietę wśród
mieszkańców.
Prezes Winiarz udzielił odpowiedzi, wyjaśniając, że od lipca ubiegłego roku we wszystkich aktach notarialnych jest
już zapis, że do dyspozycji
właściciela jest piwnica. Gdy
wszystkie mieszkania zostaną
przekształcone, to wtedy sprawę własności piwnic zapisze
się jednym aktem notarialnym
przeniesienia na odrębną własność.
Obecni na zebraniu w zdecydowanej większości opowiedzieli się za udzieleniem Zarządowi
PSM absolutorium.
Przed uchwaleniem maksymalnej kwoty kredytu, jaki może zaciągnąć Zarząd PSM, padają pytania o zaciągnięte już kredyty. Odpowiedź brzmi, że za-

ciągane są tylko kredyty termomodernizacyjne, których spłatą
obciążane są docieplone nieruchomości. Kredyty są o tyle korzystne, że udzielana jest premia termomodernizacyjna, która pozwala obniżyć koszt kredytu. Do marca tego roku premia
wynosiła 25 procent kwoty kredytu, a obecnie 20 proc.
Większością głosów mieszkańcy Batorego optują za przyjęciem wersji Zarządu podziału nadwyżki budżetowej, czyli
część wypracowana na osiedlu
powiększa fundusz remontowy
osiedla, a część wypracowana
przez Zarząd, bazę Boranta i
na budynku przy ul. Rubież zasila centralny fundusz remontowy PSM.
Na koniec odczytano zgłoszone wnioski. Dotyczą głównie spraw porządkowych osiedla: otwarcia pasa jezdni na ul.
Opieńskiego w kierunku Umultowskiej dla lewoskrętu, wykonania dróg w miejscach wydeptanych przez pieszych, niewykonywania hałaśliwych prac remontowych na osiedlu w soboty, niedziele i przedłużone weekendy, niekoszenia trawników w
weekendy, wrzucania korespondencji do skrzynek pocztowych
zamiast dostarczania przez gospodarza domu do mieszkań.
Wnioski zostaną skierowane do
odpowiednich adresatów. (big)

Zainteresowanie plakatami,
rozczarowanie rzeczywistością
Kolejka spółdzielców
chcących wziąć udział w
Walnym na Osiedlu Bolesława Śmiałego ciągnęła
się aż do połowy placyku
przed budynkiem szkoły.
Ostatecznie zarejestrowało
się przeszło 260 osób. To
jednak dużo mniej niż w
roku ubiegłym. Większość
przyszła zaciekawiona plakatami, które pojawiły się
na osiedlu mając na celu
ich mobilizację.
Najszybciej uporano się z
wyborem przewodniczącego zebrania, którym został Leonard
Ławrynowicz, lider grupy dążącej do odwołania rady osiedla.
Wygrał z Tadeuszem Kieliszewskim, przewodniczącym rady
osiedla. Nowy przewodniczący zebrania zaraz na początku
poddał pod glosowanie wniosek o przerwanie obrad o godzinie 13 i kontynuowanie ich
w następnym terminie. Jako
powód podał, że w sobotę wie-

lu mieszkańców osiedla pracuje a pozostali chcą wypoczywać.
Wzbudziło to protest niektórych osób argumentujących, by
obradować dłużej skoro się już
przyszło i szanować swój czas.
Natomiast fakt, że organizacja
kolejnego zebrania będzie kosztowała, nie przekonał. Zdecydowana większość opowiedziała
się za przerwaniem zebrania i
kontynuowaniem go 15 czerwca od godz. 17.
Przewodniczący forsował
głosowanie nad niezgodnym z
prawem wnioskiem o wydzielenie się osiedla ze spółdzielni. Prawnicy przekonywali, że
wprowadzenie takiego punktu
obrad na części Walnego wymaga akceptacji co najmniej 50
procent plus 1 osoby uprawnionych do podjęcia takiej decyzji
na osiedlu.
Jedna z mieszkanek zwróciła uwagę, że w spółdzielni trwają obecnie przekształcenia mieszkań na własność,

a zmiany mogą spowodować,
że proces ten zostanie zakłócony. Wnioskowała o referendum na osiedlu, by o sprawie
wypowiedzieli się wszyscy spółdzielcy, których jest 8 tysięcy,
a nie grupa kilkunastu osób.
Kolejni mówcy prosili o audyt
i konkretne wyliczenia ekonomiczne skutków wydzielenia
się ze struktur spółdzielni. Inna
mieszkanka zarzuciła przewodniczącemu zebrania, że sam
chce zostać prezesem spółdzielni. Wniosek formalny Krzysztofa Winiarza, prezesa PSM,
by zakończyć obrady, a na kolejnym spotkaniu spokojnie nad
tematem podyskutować, upadł
w głosowaniu.
Dochodziło południe, gdy
zdezorientowani mieszkańcy
tłumnie zaczęli opuszczać zebranie. Mijała bowiem trzecia godzina obrad, a nie został
nawet przegłosowany porządek obrad. Przepychanki słowne, przekrzykiwania i wzajem-

ne obrażanie się zdominowały
dyskusję. Pięciokrotnie zgłoszono formalny wniosek o odwołanie przewodniczącego zebrania. Przewodniczący, oświadczył, że jest to żądanie „niezgodne z prawem” i nie podda
go pod głosowanie.
Ostatecznie, tuż po południu przegłosowano porządek
obrad i jako pierwszy rozpoczął
sprawozdanie prezes Winiarz.
Zaczął od sprostowania informacji o zarobkach pracowników PSM, przedstawiając swój
punkt widzenia odnośnie przekroju zatrudnienia. Następnie
przedstawił wyniki ekonomiczne spółdzielni, zaawansowanie przekształceń własnościowych mieszkań oraz wykupu
gruntów od miasta. Słuchany
był z uwagą, na ten czas umilkły nawet rozmowy na sali. I
na tym wystąpieniu zakończyła się pierwsza część Walnego
Zgromadzenia na Osiedlu Bolesława Śmiałego. (big)
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Piątkowski Streetball Challenge
po raz dziesiąty!
na było wystartować w turnieju szachowym, zmierzyć się na ergometrze wioślarskim z olimpijczykiem Grzegorzem
Nowakiem, sprawdzić swoją celność na
strzelnicy a także uczestniczyć w różnych konkursach i zabawach dla dzieci.
Swoimi występami zawody uświetniła
grupa Metrum oraz szkolne zespoły taneczne. Organizatorami imprezy byli
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
oraz ZSO nr 5. Fotoreportaż z imprezy zamieszczamy na str. 15.
Tomasz Mierzejewski
Klasyfikacja końcowa
Kat A
I miejsce – BANABY
II miejsce – KRZ&VT
III miejsce – KRZ JUNIOR

Jubileuszowe X Otwarte Mistrzostwa Piątkowa w Koszykówce Ulicznej odbyły sie 30 maja na
boiskach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 na Osiedlu Władysława Łokietka. Do turnieju
zgłosiło sie 50 zespołów w pięciu
kategoriach wiekowych, co dało
liczbę 200 zawodników.
Wszyscy zawodnicy, którzy zajęli
miejsca od pierwszego do trzeciego,
otrzymali nagrody rzeczowe oraz medale i dyplomy. Podczas zawodów wybrano także najlepszego koszykarza
turnieju a został nim Piotr Gacek.
Otrzymał wspaniałą odzież firmy Sixty Nine ufundowaną przez sklep Supreme z ul. Długiej.
Rozegrany został także konkurs

rzutów za trzy punkty. Zgłosiło się do
niego 50 osób. W finale na 10 rzutów
najlepszym okazał się Maciej Smidowicz (6/10), drugi był Filip Szamocin
(5/10), trzeci Michał Ibodnar (także
5/10, ale w gorszym czasie). Zwycięzca otrzymał główną nagrodę – weekend w Lądku Zdrój dla dwóch osób.
Nagrodę ufundowało Biuro Podróży
„Sportom”.
Rozegrano również konkurs wsadów, w którym wystartowało 20 zawodników. W finale najlepszych trzech
otrzymało atrakcyjne nagrody. I miejsce zajął zawodnik o pseudonimie
Nicpoń, drugie – Mowlas, a trzecie
– Wiechu.
Podczas turnieju odbywał się festyn rodzinny dla mieszkańców. Moż-

Kat B
I miejsce – FENIKSY
II miejsce – POLIBUDA TEAM
III miejsce – WŚCIEKŁE SROKI
Kat. C
I miejsce – BT KOKSY
II miejsce – JESTEM HARDKOREM
III miejsce – TO NIE JEST TAKIE
PROSTE
Kat. D
I miejsce – BLACK HORSE
I miejsce – IV L O
III miejsce – XVII L O
Kat. OPEN
I miejsce – GRZYBIARZE
II miejsce – PP TERROR SQAUD
III miejsce – AJ LOW JU MEN

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Piątkowska Liga Piłki Nożnej
Tabela po meczach rozegranych 7. 6. 2009 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nazwa drużyny
P-Ń SOKÓŁ 89 POZNAŃ
OSB NIE DAWAJ GRYZA
OBCH CHROBRY TEAM
OSB UKS 12 BATORY I
P-Ń BRONX POZNAŃ
OSB UKS 12 BATORY IV
OSB UKS 12 BATORY III
OSB UKS 12 BATORY VII
OSB UKS 12 BATORY II
P-Ń FC NOWA WIEŚ
OJIIIS KS PYRLANDIA
P-Ń ORATORIUM ŚWIATEŁKO
OSB UKS 12 BATORY VI
P-Ń SALOS POZNAŃ
OSB UKS 12 BATORY V

GRUPA B
li.mec.
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
6
7
6
6
7

pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
16 22
8
14
15 58
17
41
15 50
17
33
13 33
9
24
12 35
17
18
12 46
31
15
9
24
25
-1
9
29
32
-3
8
22
18
4
1wo
8
34
36
-2
1wo
6
19
30
-11
6
21
41 -20
4
19
40 -21
2wo
3
19
46 -27
-1 11
75 -64
1wo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

OJIIIS FASBERG TEAM
OBCH FC SZEWCE
P-Ń NIEPOSKROMIONE LWY
OJIIIS FC DREWNIAKI
P-Ń CZERWONE DIABŁY
OBCH WŚCIEKŁE WILKI II
P-Ń KOLOROWI
OSB EDEK TEAM
P-Ń SALOS POZNAŃ I

GRUPA C
7
6
6
6
6
7
6
6
5

19
16
15
14
14
13
10
9
2

42
44
32
47
27
51
26
19
9

11
8
13
8
11
23
7
14
23

31
36
19
39
16
28
19
5
-14

1wo

10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

P-Ń SALOS POZNAŃ II
P-Ń FC SOŁACZ
OWJ BLUE DEVILS
P-Ń TUTSI SQUAD
P-Ń PREMIUM TEAM JUNIORS
P-Ń PRZYSTANKERSI

6
6
6
6
5

2
12
36 -24
1wo
2
6
36 -30
2wo
0
9
42 -33
1wo
0
8
47 -39
-1
3
56 -53
1wo
drużyna wycofana z rozgrywek

GRUPA OPEN
OJIIIS AC STUDIO
7
16 43
15
28
OJIIIS PI - KO TEAM
7
16 26
12
14
YANOSIK.ORG
6
14 19
6
13
OSB UKS 12 BATORY
7
12 31
23
8
OJIIIS PREMIUM TEAM
6
12 10
8
2
P-Ń SZALONE KEFIRY
6
11 26
15
11
OJIIIS PAC - SKI
6
10 32
25
7
OJIIIS RUDA SQUAD
6
10 20
16
4
OBŚ OKP ŚMIAŁY
5
9
17
14
3
OJIIIS PIECHOTA
6
8
15
13
2
ZMECHANIZOWANA
6
8
14
15
-1
NORTH SIDE I POZNAŃ
AE CARPE DIEM
7
8
18
20
-2
NORTH SIDE II POZNAŃ
6
7
9
12
-3
OBCH GT PROJEKT
2
4
6
4
2
P-Ń KKS POTFURKO
7
4
10
25 -15
P-Ń VOLKSWAGEN - ODLEWNIA
6
3
11
26 -15
P-Ń ALL BLACKS
7
3
9
31 -22
OJIIIS JAMAJKA
7
0
10
46 -36
P-N KULCZYK TRAMPEX
druzyna wycofana z rozgrywek
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Po Pucharze Kierownika już myślą o jesieni

30 maja, po raz siódmy Administracja i Rada
Osiedla Bolesława Śmiałego zorganizowały Wiosenny Turniej Piłki Nożnej o
Puchar Kierownika Osiedla. Turniej, podobnie jak
w poprzednich latach, organizacyjnie i sportowo
był bardzo udany, a to za
sprawą kierownika zawodów i znanego organizatora tego typu imprez –
Krzysztofa Rexa oraz bezpośrednich organizatorów
boiskowych.
W turnieju uczestniczyły
zespoły szkolno-podwórkowe

ły Poznań, którzy w trzech
meczach strzelili 13 bramek,
tracąc przypadkowo jedną w
przegranym meczu. Brązowe
medale i cztery punkty przypadły zespołowi FC Chupa
Chups. Najlepszy strzelec w
tej grupie to Maurycy Śmiałkowski, najlepszy zawodnik –
Łukasz Sobkowiak, najlepszy
bramkarz – Bartosz Skowron
(Śmiały Poznań).
W grupie B zwyciężył zespół Nadchodzące Gwiazdy z
kompletem punktów i z imponującym stosunkiem bramkowym 10:0. Drugie miejsce zajął zespół Actimel z sześcio-

w czterech kategoriach wiekowych: grupa A (roczniki
1993-1995), grupa B (roczniki
1996-1997), grupa C (roczniki 1998-1999), grupa D (roczniki 2000-2001). Tradycyjnie
nie zabrakło też oldbojów, którzy nie zapomnieli kopać w
piłkę i grali jak za dawnych,
młodych lat. Mecze rozgrywano jak najbardziej sprawiedliwym systemem – każdy z
każdym.
W grupie A zwyciężył
zespół FC Poznań. Zdobywcy złotych medali zgromadzili
na swym koncie siedem punktów, strzelili osiem bramek,
stracili dwie. Drugie miejsce i srebrne medale wywalczyli piłkarze zespołu Śmia-

ma punktami i stosunkiem
bramek 6:4. Trzecie miejsce
przy równiej liczbie punktów
z zespołem Prawo i Sprawiedliwość, ale lepszym stosunkiem bramkowym, wywalczył
zespół Klopy. Najlepszym zawodnikiem w grupie wybrano Michała Jeske (Atimel),
najlepszym strzelcem został
Filip Weber, a bramkarzem
– Jakub Stróżyk, obaj z zespołu Nadchodzące Gwiazdy.
W grupie C o pierwszym
miejscu, przy równiej liczbie
punktów, zadecydował stosunek bramkowy; lepszym pochwalić się mógł zespół Czesio i Spółka. Mokre Pieluchy
zajęły więc drugie miejsce.
Trzecie zdobyła drużyna MK

Suszone Ryby. Najlepsi w tej
grupie okazali się: w kategorii zawodnik – Jan Sokołowski, strzelec Nikos Kutsostatis z Mokrych Pieluch,
a najlepszym bramkarzem
Krzysztof Ciszewski z Czesio
i Spółka.
W grupie D w turnieju grały tylko dwa zespoły –
tak twierdzili bezstronni obserwatorzy. Mecz został rozegrany na dobrym poziomie. Lepsi okazali się piłkarze KKS Lech, pokonując zespół Manchester 5:2. Najlepszymi w tym meczu byli: w
kategorii zawodnik – Paweł
Michalski, bramkarz – Emil
Maćkowiak, strzelec – Wojciech Wilak, wszyscy z zespołu KKS Lech.
Na tym emocje się nie
skończyły. Do tradycyjnego
trójmeczu przystąpiły, tak
jak w minionych latach, trzy
drużyny oldbojów: Kaczki
Dziennikarskiej, Zakładu Budowlano-Drogowego BRUK i
Administracji Osiedla Bolesława Śmiałego. BRUK musiał uznać wyższość Administracji, przegrywając z nią
1:2. Również i w tym trójmeczu administratorzy nie
zostali pokonani przez zespół Kaczki, remisując z fa-

woryzowanym zespołem 1:1.
Wynik ten zapewnił administratorom pierwsze zwycięstwo turniejowe w okresie
siedmiu lat. Druga byłą Kaczka Dziennikarska, z trzeci –
jak z tego wynika – BRUK.
Najlepszym zawodnikiem w
grupie okazał się Daniel Lasek (BRUK), bramkarzem –
Jerzy Kondracki (Kaczka),
najlepszym strzelcem – Bartosz Flis.
Na zakończenie turnieju,
który cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci, rodziców i mieszkańców osiedla,
nastąpiła dekoracja medalami najlepszych zespołów i
wręczanie pucharów oraz dyplomów, a najlepszym zawodnikom pamiątkowych statuetek. Dokonywali tego, oczywiście kierownik Wiesław Konieczny oraz jego zastępca –
Grzegorz Adamski.
W trakcie trwania rozgrywek od uczestników – młodych piłkarzy usłyszałem, że
są bardzo zadowoleni z rozgrywek piłkarskich. Warto
byłoby dla nich zorganizować podobny turniej jesienią
na zakończenie sezonu piłkarskiego na boiskach otwartych.
Edward Juskowiak
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KALENDARIUM PSM
25 czerwca
2 lipca
6 lipca
7 lipca
14 lipca
16 lipca
21 lipca
30 lipca
sierpień

-

zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM
Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN PSM
dyżur członków RN PSM
Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa RN PSM
Komisja Rewizyjna RN PSM
Prezydium RN PSM
Komisja Społeczno-Samorządowa RN PSM
zebranie plenarne RN PSM
przerwa urlopowa

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Ciche „hydrofornie” na Sobieskiego

Majowe posiedzenie
Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej było kolejnym,
na którym dyskutowano
nad planem działalności
kulturalnej, społecznej,
oświatowej i sportowej
Spółdzielni. W rezultacie
uchwalono jedynie wydatkowanie środków na organizację Dnia Dziecka
na osiedlach: Bolesława
Śmiałego oraz Władysława Jagiełły i Zygmunta
Starego, a także na organizację turnieju streetballa na Osiedlu Władysława Łokietka, które to imprezy już wcześniej uznano za wymagające wsparcia. A dyskusja nad planem została przełożona
na czerwcowe posiedzenie Rady.
Wcześniej, po rozpatrzeniu spraw członków zalegających z płaceniem czynszu
Rada zdecydowała o wykluczeniu z PSM trzech spółdzielców.
Omówiono wyniki eko-

nomiczne PSM za pierwszy
kwartał tego roku. Zaległości
czynszowe w lokalach mieszkalnych spadły o 2,1 procent,
natomiast w lokalach użytkowych zmalały aż o 26,1 proc.
Od stycznia do marca 2009
r. do Spółdzielni wpłynęło
od gminy 65.810 zł z tytułu
dodatków mieszkaniowych,
z których przeciętnie korzystało 128 osób. Wydatki na
eksploatację na Osiedlu Bolesława Śmiałego były większe niż wpływy, jednak nie
miało to większego wpływu
na działalność Spółdzielni.
Na Osiedlu Jana III Sobieskiego wydatki na gaz były
większe niż wpływy, jednak
w ciągu roku koszty i wpływy powinny się zbilansować.
Na Osiedlu Bolesława Chrobrego wpływy nie pokryły
kosztów wywozu odpadów
komunalnych. Jednak całościowo wyniki ekonomiczne
PSM były dobre.
Skorygowano opłaty za
użytkowanie lokali, które
przekształcono w odrębną
własność w kwietniu i ma-

ju. Rada Nadzorcza w drodze uchwały wyraziła zgodę na nabycie na własność
działek będących w użytkowaniu wieczystym PSM, na
których znajdują się bloki
2, 10 i 12 na Osiedlu Bolesława Śmiałego oraz nr 47
na Osiedlu Bolesława Chrobrego. Podjęła także uchwałę w sprawie odpłatnego
obciążenia nieruchomości
na Osiedlu Władysława Jagiełły prawem przechodu i
przejazdu. Natomiast nieodpłatne prawo użytkowania nieruchomości gruntowych na tym osiedlu uzyskali dostawcy mediów w
celu dostawy i odbioru mediów oraz dokonywania napraw lub modernizacji sieci. Rada ustanowiła też nieodpłatne prawo użytkowania na rzecz Aquanet S.A.
na Osiedlu Jana III Sobie-

skiego. Firma ta ma wybudować nieemitujące hałasu
urządzenia podnoszące ciśnienie wody. Zastąpią one
hydrofornie, które zostaną
zlikwidowane.
Rozpatrzono pismo lokatora z Osiedla Władysława
Jagiełły 3. Otrzyma on odpowiedź na adres domowy.
Członkowie Rady z Osiedla Władysława Jagiełły i
Zygmunta Starego podnieśli temat finansowania
przez mieszkańców osiedla
kosztów budowy nowej administracji osiedla. Uważają, że osiedle nie jest odrębną jednostką prawną.
Na koniec przyjęto korekty „Regulaminu działania Rady Osiedla Bolesława Śmiałego” oraz „Regulaminu działania Rady
Osiedla Bolesława Chrobrego”. (big)

Z głębokim smutkiem żegnamy
Ś.P.

DOMICELĘ
ANTONIEWICZ
Dobrego i szlachetnego Człowieka
o wielkim sercu
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17
w Poznaniu
TAK TRUDNO JEST ŻEGNAC KOGOŚ,
KTO JESZCZE MÓGŁBY BYĆ Z NAMI
Rada Nadzorcza i Zarząd
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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Os. Jana III Sobieskiego

Inwestowanie w ściany, dachy i rury

Początek
Walnego
Zgromadzenia na Os. Jana III Sobieskiego zdominowały kwestie proceduralne związane z porządkiem obrad. Jeden z
uczestników domagał się
ujęcia w nim proponowanych przez siebie punktów i projektów uchwał,
które jednak - jak wykazywali radcy prawni PSM
- zostały przez niego zgłoszone niezgodnie z terminami określonymi w Statucie Spółdzielni. Dyskusja nad prawnymi zawiłościami zajęła nieco czasu,
w końcu jednak przeważyły racje o konieczności
przestrzegania statutu i
obrady nad ważnymi spółdzielczymi sprawami mogły się rozpocząć.
Krzysztof Winiarz, prezes PSM przedstawiając sprawozdanie z rocznej działalności podkreślił, że spółdzielnia administruje ponad 1,1
mln m kw. i nadal prowadzi działalność inwestycyjną. W ubiegłym roku oddano dwa budynki mieszkalne
na osiedlach Stefana Batorego i Władysława Jagiełły.
Jednak tereny pod kolejne
inwestycje, mimo że w spółdzielni jest nadal 1937 członków oczekujących, są na wyczerpaniu. Na Os. Bolesława Śmiałego mieszkańcy nie
zgadzają się na wznoszenie
kolejnych bloków. Jest jednak
szansa na uzyskanie od miasta gruntu przy Os. Władysława Łokietka, na którym można byłoby postawić budynek

dopasowany do struktury tego niewielkiego osiedla. Rozmowy z miastem o przejęcie
działki w trybie bezprzetargowym są na dobrej drodze.
- Priorytetami w naszym
działaniu są docieplenia bu-

na zakup mieszkań własnościowych, nie kryli rozczarowania i pretensji, że nie
stali się pełnymi właścicielami lokali i gruntów. Sytuacja
prawna niektórych działek,
na których wzniesiono osie-

dynków, wymiana instalacji
wodociągowych i centralnego ogrzewania oraz modernizacja dachów - mówił kierownik administracji osiedla.
W wieżowcach udało się dostosować windy do obecnych
wymogów, ale niebawem będą konieczne znów ich remonty, gdyż zwiększają się wymagania bezpieczeństwa. Rośnie
także zainteresowanie mieszkańców wymianą okien. Zachętą jest możliwość uzyskania zwrotu połowy kosztów.
W dyskusji pojawił się
głos o konieczności naprawy
klatek schodowych, skuteczniejszego oszczędzania energii przez wymianę żarówek
i ochrony zieleni, ale została ona zdominowana przez
sprawy związane z wykupami
mieszkań na własność. Lokatorzy, którzy zdecydowali się

dle, okazuje się jednak skomplikowana, gdyż pojawili się
spadkobiercy dawnych właścicieli. Możliwości działania
władz PSM w tej kwestii były więc ograniczone, ale podejmują one wysiłki dla rozwiązania problemów i umożliwienia spółdzielcom wykupu mieszkań. Proces ten naj-

lepiej przebiega na Os. Władysława Łokietka, gdzie PSM
jest już właścicielem całości
osiedlowych gruntów.
Choć chwilami niektóre
wypowiedzi lokatorów były
bardzo emocjonalne, to jednak rzeczowe wyjaśnienia
członków Zarządu PSM przekonały uczestników zabrania
i w głosowaniu udzielili oni
absolutorium. K. Winiarz i E.
Szmidt otrzymali po 58 głosów a M. Tokłowicz - 56. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się było po kilka
Rzetelne gospodarowanie
spółdzielczymi zasobami oraz
ciągłe inwestowanie w docieplanie budynków i wymianę
instalacji umożliwiło ograniczenie kosztów eksploatacyjnych i osiągnięcie w minionym roku zysku, który
przekroczył 4,6 mln zł. Decyzja o jego podziale należy do kompetencji Walnego
Zgromadzenia. W tej sprawie
przedstawiono aż trzy projekty uchwał. Po długiej dyskusji, w której rozważano, który z nich jest najkorzystniejszy dla osiedla, zdecydowaną
większością głosów uczestnicy zebrania opowiedzieli
się za wariantem przewidującym, że zysk zostanie przekazany osiedlom w takiej wielkości jak został przez nie wypracowany, natomiast pozostałe
nadwyżki zasilą wspólny fundusz remontowy.
Pojawiające się raz po raz
spory proceduralne, w których nie zabrakło stwierdzeń,
że tylko wszczynające je osoby są z nich zadowolone, spowodowały, że niewielu mieszkańców dotrwało do końca zebrania i nie zgłosili oni żadnych wniosków. (wi)
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PIĄTKOWSKE CENTRUM KULTURY

Instytucje kultury sezon działalności zaczynają we wrześniu a kończą w czerwcu. Nie inaczej jest w Piątkowskim
Centrum Kultury DĄBRÓWKA.
Sezon
kulturalny
2008/2009 rozpoczął się
koncertem inauguracyjnym 26 września, jednak już od początku miesiąca ruszyły wszystkie stałe
zajęcia prowadzone w DĄBRÓWCE. Były to:
w poniedziałki: - Klub
Malucha – zajęcia dla
małych dzieci,
- Senior – Fit – zajęcia
ruchowe dla osób starszych,
- Szkoła Rodzenia – zajęcia dla przyszłych mam,
- Aerobic – 3 sekcje –
zajęcia dla wszystkich,
- Klub IDEA – dyżur
specjalisty do spraw rodziny,
- New Voice – zajęcia estradowe dla dzieci.
we wtorki: - Klub Malucha,
- Zdrowy Kręgosłup –
zajęcia pilates,
- Aerobic – gimnastyka
i fitness,
- zajęcia grupy Tańca
Latino,
- Klub IDEA – dyżur doradcy zawodowego,
- Klub Literacki – spotkania twórców literatury,
- New Voice.
w środy: - Klub Malucha,
- Szkoła Ruchu i Tańca
– zajęcia taneczne dla
dzieci,
- Grupa Tańca Towarzyskiego,

- Klub IDEA – zajęcia
plastyczne dla dzieci.
w czwartki: - Klub Malucha,
- Senior – Fit,
- Szkoła Rodzenia,
- Aerobic – 3 sekcje,
- Klub IDEA – warsztaty rozwojowe „Warsztatownia”,
- Klub IDEA – dyżur organizatora społeczności,
- zajęcia z gitarą,
- próby zespołów muzycznych.
w piątki: - Klub Malucha,
- Szkoła Ruchu i Tańca,
- New Voice.
- Warsztaty Plastyczne
w soboty: - New Voice,
- Szkoła Ruchu i Tańca.
W zajęciach stałych sekcji każdego tygodnia bierze
udział ponad 400 uczestników, wypełniając wszystkie
dostępne sale PCK Dąbrówka. Prócz tego w Dąbrówce
ma stałe miejsce pracy Teatr M + M, który regularnie przygotowuje i prezentuje na naszej scenie spektakle.
Wspomniana inauguracja sezonu kulturalnego w
Dąbrówce rozpoczęła realizację przedsięwzięć estradowych. W tym roku na
scenie zaprezentowały się
zespoły z PCK Dąbrówka:

BEEZEE oraz OUTSIDER.
Ponad 2-godzinny koncert
zakończył się owacjami widzów, którzy wypełnili salę.
We wrześniu w Dąbrówce odbyły się również
2 kiermasze, które chętnie odwiedzali mieszkańcy
Piątkowa.
Październik to przede
wszystkim obchody Międzynarodowego Dnia Seniora.
Główne imprezy z tej okazji
miały miejsce w DĄBRÓWCE 23 i 24 października.
Pierwszego dnia odbyły się
prezentacje estradowe piątkowskich klubów oraz wystawa prac, a następnego
zaprosiliśmy seniorów na
koncert muzyki biesiadnej,
podczas którego widzowie
wspólnie z zespołem śpiewali znane i lubiane piosen-

ki. Również z tej okazji odbył się w Dąbrówce Festiwal Twórczości III Młodości, zorganizowany wspólnie z klubem IDEA.
Zaprosiliśmy też mieszkańców na jesienny kiermasz.
W listopadzie odbyła
się kolejna edycja estradowego spotkania dzieci pod
wspólną nazwą „Miasteczko Oświatowe”, koncert zespołu New Voice oraz spektakl pt. „Magnat” w wykonaniu teatru „Szutnik” z
UAM.
Grudzień to z kolei
przede wszystkim okres
przedświąteczny.
Dzieci
piątkowskich szkół mogły
zobaczyć spektakl „Mikołajkowa przygoda małej
Wiedźmy Popeliny”. Dorosłych widzów zaprosiliśmy wspólnie z Klubem Seniora „Przyjaciele” na koncert pt „O Bożym Narodzeniu nie tylko śpiewająco”.
Również w grudniu odbył się finał konkursu literackiego „O pierścień Dąbrówki”, zorganizowanego

przez Klub Literacki działający w PCK DĄBRÓWKA.
Pierwszą imprezą w
2009 roku był Koncert
Noworoczny. W tym roku
na scenie zaprezentował się
zespół The Postman w repertuarze opartym o przeboje The Beatles.
Publiczność, która wypełniła salę DĄBRÓWKI,
nie tylko domagała się bisów, ale w czasie trwania
koncertu rozśpiewała się
do znanych melodii. Koncert zostawił niezapomniane wrażenia i satysfakcję z
udanej imprezy.
Również w styczniu odbył się koncert poświęcony pamięci Czesława Niemena w wykonaniu Piotra
Kuźniaka.
Luty to też okres ferii
zimowych. Przygotowaliśmy dla dzieci bogaty program, który bardzo spodobał się uczestnikom. Zorganizowaliśmy zajęcia sportowe m.in. w Centrum Sportowym NIKU i na basenie
ATLANTIS, odwiedził nas
również sierżant Pyrek.
Wybraliśmy się do kina i
teatru, a w DĄBRÓWCE
malowaliśmy, tańczyliśmy i
poznawaliśmy historię.
W marcu odbył się X
Festiwal Medycyny Naturalnej i Wiedzy Ezoterycznej. Interesujący program kilkudniowej imprezy
przyciągnął nie tylko mieszkańców z Piątkowa, ale i z
całego Poznania.
Niezwykle bogatą oprawę miała impreza przybliżająca kulturę i tradycję celtycką oraz Irlandii. Na program tej imprezy złożyły się: koncert zespołu JRM prezentującego
Dokończenie na stronie 13
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Z notatnika miejskiego strażnika
♦ W maju służby dyżurne
piątkowskiej Straży Miejskiej przyjęły 409 zgłoszeń. Głównie dotyczyły
one nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów (126),
zakłócania porządku nocnego (80) oraz spożywania alkoholu w miejscach
publicznych (52).
♦ Strażnicy skontrolowali 20
taksówek, właściciel jednej
nie posiadał wymaganego
zezwolenia.
♦ Przeprowadzono 21 lustracji miejsc związanych z pomieszkiwaniem lub grupowaniem się bezdomnych.
Strażnicy przeprowadzili 18 rozmów prewencyjnych, w dwóch przypadkach spowodowali, by bezdomnym udzielono pomocy medycznej, w dwóch
przypadkach doprowadzili do umieszczenia bezdomnych w Izbie Wytrzeźwień.
♦ W związku z zakłócaniem
ciszy nocnej przez lokatorów patrole interweniowały 33 razy. W 9 przypadkach zgłoszenie nie potwierdziło się, w 10 przypadkach przeprowadzono
rozmowy dyscyplinujące,
3 właścicieli lokali ukarano mandatami. Często powodem zgłoszenia byli głośno zachowujący się młodzi ludzie, w większości
przypadków kończyło się
na rozmowie pouczającej
i nakazaniu opuszczenia
miejsca.
♦ Mieszkańcy zawiadomili o
nielegalnym handlu na Os.
Bolesława Chrobrego 101.
Okazało się, że mężczyzna
posiadał zezwolenie od administracji osiedla.
♦ Patrol udał się do bloku
nr 17 na Chrobrego, gdzie
przebywał nietrzeźwy mężczyzna. Odmówił on udzielenia sobie pomocy i o własnych siłach udał się w kierunku bloku, w którym
mieszkał.
♦ Patrol otrzymał informację o wyprowadzaniu agresywnego psa bez smyczy
do parku Żurawiniec. Na
miejscu przeprowadził rozmowę pouczającą z właścicielką psa.
♦ Podobną rozmowę przeprowadzono z właścicie-

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

lem biegającego bez smyczy psa na Osiedlu Bolesława Chrobrego 11.
Kierownika sklepu LIDL
przy ul. Drobnika ukarano mandatem za bardzo
głośny wyładunek towaru
w sklepie.
Strażników poinformowano o otwartym włazie na
dachu bloku 11 na Osiedlu Bolesława Śmiałego.
Pojechali na miejsce i zasunęli właz.
Strażników zawiadomiono
o roju pszczół znajdującym się na żywopłocie w
pobliżu bloku 37 na Osiedlu Stefana Batorego. Patrol potwierdził zdarzenie
i zawiadomił administrację osiedla.
Patrol otrzymał zawiadomienie o dewastacji znaku informującego o objeździe na ul. Znanieckiego 10. Po potwierdzeniu
uszkodzeń zawiadomiono
Administrację Osiedla Bolesława Śmiałego, której
pracownicy ustawili nowy znak.
Zgłoszenie o nielegalnym
połowie ryb ze stawu znajdującego się między ul.
Umultowską a Różanym
Potokiem (na kampusie
Morasko) sprawdzili strażnicy miejscy. Po potwierdzeniu powiadomili Państwową Straż Rybacką.
Strażnicy odszukali właściciela samochodu stojącego na Os. Bolesława
Chrobrego 35, w którym
samoczynnie włączał się
alarm. Poproszono go o
wyłączenie alarmu, co też
uczynił.
Municypalni wezwali karetkę pogotowia ratunkowego do mężczyzny leżącego przed wejściem do
klatki schodowej bloku
nr 17 na Osiedlu Bolesława Chrobrego. Lekarz zbadał mężczyznę i wydał dyspozycję przewiezienia do
Izby Wytrzeźwień, co zostało uczynione przez specjalny patrol RS-13.
Patrol udał się na ul.
Umultowską, gdzie leżała
padlina psa. Powiadomiono Pogotowie Czystości,
którego pracownicy usunęli padlinę.
Strażników zawiadomiono

o grupie młodzieży, która miała hałasować i spożywać alkohol przy bloku
nr 1 na Osiedlu Bolesława Śmiałego. Na miejscu
zastano trzy osoby, którym nakazano opuszczenie miejsca.
♦ Patrol udał się na Dworzec Autobusowy Os. Jana III Sobieskiego, gdzie
przebywała bezdomna kobieta. Wezwano do niej
pogotowie ratunkowe, którego lekarz ją przebadał,
nie stwierdzając żadnych
urazów. Kobieta odmówiła udzielenia sobie jakiejkolwiek pomocy.
♦ Straż Miejską zawiadomiono o grupce młodych ludzi rzucających kamieniami w tramwaje jadące
przez PST Kurpińskiego.
Gdy przybył patrol, nie
potwierdził rzucania kamieniami.

♦ Życzliwy sąsiad zawiadomił strażników o rozpalaniu grilla na balkonie bloku nr 19 na Osiedlu Bolesława Chrobrego. Doniesienie nie potwierdziło się.
♦ Zawiadomiono strażników
o porzuconych na klatce schodowej bloku 41 na
Osiedlu Bolesława Chrobrego kotach. Patrol znalazł dwa koty wsadzone
do skrzynki z zaworem
gazowym. Wezwano pracowników Schroniska dla
Zwierząt, którzy zabrali
je z sobą.
♦ Straż Miejska otrzymała
zawiadomienie o próbie
włamania do samochodu
marki Nissan. Na miejscu
zastano dwóch mężczyzn,
z których jeden był właścicielem auta. (Pb)

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Os. Wł. Jagiełły
i Z. Starego

Świetlice Młodzieżowe

Os.Wł. Jagiełły 15 i Z. Starego 15 C
Małe Formy Wczasów dla Dzieci

– Akcja LATO 2009

I turnus 29.06. - 3. 07.2009 5 dni
II turnus 06.07. - 10.07.2009 5 dni
III turnus 13.07. - 17.07.2009 5 dni
IV turnus 20.07. - 24.07.2009 5 dni
Poprzez zajęcia świetlicowe zapewniamy:
1. Fachową opiekę wychowawców instruktorów
w godz. 9.00 – 14.00
2. Poczęstunek + napoje
3. Bogaty program imprez, wśród nich m.in.
zajęcia świetlicowe – turnieje w grze: bilard, piłkarzyki,
tenis stołowy
wyjścia do kina
warsztaty plastyczne, origami
warsztaty muzyczne, teatralne
kręgielnia bowlingowa
wyjazdy na pływalnię
konkursy, turnieje, gry i zabawy
wycieczki plenerowe (autokarowa)
gry i zajęcia sportowe.

Opłata za turnus - 35,00 zł od dziecka
za 1 turnus
Zgłoszenia od 16.00- 19.00 w świetlicy
osiedlowej Os. Wł. Jagiełły 15,
świetlica Os. Z. Starego 15 c
lub tel.kont. 601 556 584.
Przewidywana ilość dzieci dla turnusu – 30.

12

ECHO 6/167 (XII)

Prosto z miasta

Idziemy i idziemy
ale kiedy dojdziemy
Wielkie kolorowe plansze i plakaty, które pojawiły się przed kilkoma tygodniami w najdziwniejszych miejscach przypomniały większości społeczeństwa, że mamy europarlamentarzystów, którzy
reprezentują nas na europejskich salonach władzy.
Przez minione lata na
ogół nie zawracali oni głowy mieszkańcom kraju, w
czas wyborów przypomnieli jednak o sobie. Zewsząd
uśmiechały się do nas
twarze najlepszych kandydatów i płynęły obietnice rozwiązania wszelkich problemów. Mimo to
niewiele osób pofatygowało się do urn wyborczych.
Ale nowych europosłów i
tak mamy, a przypomną
oni o sobie zapewne podczas kolejnej kampanii wyborczej, za jakieś pięć lat.
Na osłodę pozostaną nam
plakaty, które jak zwy-

kle przez długie miesiące
straszyć będą na ulicach
i płotach.
Tegoroczne eurowybory
niemal zbiegły się z obchodami dwudziestej rocznicy
rozpoczęcia naszego wchodzenia do Europy. Wtedy,
4 czerwca 1989 r. zainteresowanie było powszechne i ludzie masowo głosowali za zmianami. Teraz
po 20 latach, frekwencja
podczas europejskiej elekcji i na obchodach rocznicy pierwszych półdemokratycznych wyborów w
Polsce była znikoma. Brak
zainteresowania udziałem
w życiu społecznym jest powszechny i żadne sondaże
ani naukowcy nie potrafią
wyjaśnić przyczyn tego zjawiska. Nie wiadomo więc,
czy Polacy w ten sposób
okazują niechęć do władzy, czy też radość, że nie
muszą się już nią przej-

mować, bo sami sobie bez
niej lepiej poradzą.
Jednak w czasach kryzysu, nazywanych obecnie
spowolnieniem gospodarczym, dobra i skuteczna
władza to połowa sukcesu. Jej decyzje, czy tego
chcemy czy też nie, mają
bowiem znaczący wpływ
na nasze życie. To władze miasta decydują o
wielu różnorakich kwestiach, choćby cenach wody czy przejazdów tramwajowych. Jak zapytamy,
dlaczego są one w Poznaniu takie wysokie, to zwykle usłyszymy, że między
innymi dlatego, żeby były środki na inwestycje i
dostosowanie komunalnej
infrastruktury do unijnych
wymagań. A kto ustala
te unijne standardy? Zdaje się, że w znacznej mierze europarlament, którego członków, przy nie-

wielkim zainteresowaniu
społecznym, właśnie wybraliśmy.
Dobrze więc mieć swoich przedstawicieli w
Brukseli. Tylko żeby oni
jeszcze pamiętali, po co
tam są i czyich interesów
mają tam bronić. Jeśli o
Wielkopolsce przypomną
sobie dopiero przy okazji
kolejnych wyborów, to cała ta zabawa w eurowybory zaczyna tracić sens.
A przecież naprawdę trudno wymyślić coś lepszego
niż wspólna, zjednoczona
i dostatnia Europa.
Do takiej idziemy już
od 20 lat i chyba jakoś
wciąż jeszcze nie doszliśmy. Może dlatego, że za
mało nas idzie... na wybory oraz bierze udział w
innych europejskich przedsięwzięciach.
WIST

Królowie „piątkowscy” okiem Jana Matejki

Władysław Łokietek

Niewysoki – nawet jak
na realia średniowiecza,
gdy ludzie byli znacznie
niżsi niż dzisiaj. Zadziorny, wojowniczy, wręcz
agresywny i nieprawdopodobnie uparty. Ogromnie ruchliwy: raz przepę-

dzony z jednego miejsca,
pojawiał się w innym – i
stopniowo, krok za krokiem eliminował konkurentów do władzy, umiejętnie wykorzystując aktualną sytuację. Wreszcie z
lokalnego księcia stał się
królem – jednoczycielem,
a jego syn wprowadził Polskę na arenę europejską.
Innymi słowy: król Władysław Łokietek, patron
jednego z osiedli piątkowskich. Dodajmy, że z Poznaniem częściej miał na
pieńku, niż znajdował tu
poparcie.
Jan Matejko takim
go właśnie przedstawił
na rysunku z cyklu „Poczet królów i książąt pol-

skich”. Agresywne, marsowe spojrzenie znad sumiastego wąsa, nienajmłodsza twarz, wsparty na
mieczu. Odziany w kolczugę, z płaszczem na ramionach, spiętym tarczą
z herbem rodzinnej Ziemi Kujawskiej – macierzystych stron Łokietka.
Najbardziej charakterystycznym elementem wizerunku jest róg myśliwski zawieszony na pasie.
To znak, że dążąc do władzy polował – i na niego
polowano. Owym rogiem
wzywał też do boju. Król
nie przypomina majestatycznego monarchy, mimo
że na głowie ma koronę.
To raczej wiejski zabija-

ka, późniejszy sejmikowy
rębacz, któremu nie było bezpiecznie wchodzić
w drogę. Jak niewielki,
tak bojowy. Szymon Kobyliński w swoich „Tajemnicach pocztu Matejki”
widzi tu wpływ mickiewiczowego „Pana Tadeusza”
i postaci Wojskiego, a nawet sugeruje sentyment,
jakim niewysoki artysta
miał darzyć równie wzrostem niepokaźnego Łokietka. Na pewno trochę w
tym prawdy, z pewnością
też Matejko wykorzystał
zachowany do dziś sarkofag monarchy w katedrze
wawelskiej, z portretową
rzeźbą króla.
Marek Rezler
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Wieczór autorski Jacka Cygana

Poezja rodzi się z zachwytu nad pięknem
Poezja odnajduje swoją tożsamość w spotkaniu
z drugim człowiekiem – taka myśl stała się „wierszem przewodnim” wieczoru autorskiego Jacka
Cygana, wybitnego autora literackich tekstów pisanych do piosenek. Artysta gościł w poznańskim
Klubie „Korona” na zaproszenie swojego wieloletniego przyjaciela Janusza Hojana oraz animatorek życia kulturalnego „Korony” – Ludmiły Kłos i
Barbary Wiśniewskiej. Spotkanie z artystą podsumowało tegoroczny sezon wydarzeń kulturalnych
w „Koronie”.
Wieczór autorski Cygana stał się „Cyganerią” przeżyć, które rozogniły barwy wierszy i opowieści z życia
estradowego. Na scenie wspomnień roztańczyła się poezja, która miała odwagę „wyjść z niemej ambony”. Doceniając wartość chwili, przyznała że „czas może być
Bogiem”. Nawet deszcz za oknem, wprawiony w czerwcowy nastrój, uwierzył opowieściom Cygana. Słońce jego słów przybliżyło wybrzeża Wenecji, Rzymu, oraz rodzimy krajobraz Polski.
Artysta przekonał, że prawdziwy „artyzm” rodzi się
w chwili spotkania z pięknem i z umiejętności zachwytu
nad tym, co życie czyni wartościowym – miłością, szacunkiem i dobrem. Każdy z nas ma swoją „białą łódź z
napisem Ambulanza”, która go ratuje. Ona nie zawsze
„wpływa na sygnale do izby przyjęć weneckiego szpitala”. Ważnym jest jednak, by gubiąc kroki dni, dostrzec,
że „na szczęście kolejna uliczka otwiera się na mrugający kolorowymi światłami bar. Oto nasza ambulanza (…)
Przywróci nas życiu”.

PIĄTKOWSKE CENTRUM
KULTURY
Dokończenie ze strony 10

muzykę irlandzką, bretońską i walijską. Odbyły się
warsztaty tańca celtyckiego, a podsumowanie stanowił poczęstunek smakołykami kuchni irlandzkiej.
Publiczność spędziła w Dąbrówce kilka niezapomnianych godzin.
Z okazji Dnia Kobiet Teatr M+M przygotował spektakl nietypowy dla swojej
działalności. Specjalnie - 8
marca - można było zobaczyć „całkiem (nie)babską
komedię” pt. LAST MINUTE.
W kwietniu mieliśmy
premierę spektaklu MACBETH
wg
Szekspira,
wspólnie z Klubem IDEA
zorganizowaliśmy Festyn
Wielkanocny, odbyły się też
kolejne koncerty: „Przeboje naszych dziadków –
lata 20-te, lata 30-te” –
zorganizowany wspólnie z

Klubem Seniora „Przyjaciele” oraz koncert zespołu
BEEZEE.
Maj i nowa premiera,
tym razem czarna komedia romantyczna wg Freda Apke pt. „Kura na plecach” oraz kolejne spektakle już prezentowane na
scenie PCK DĄBRÓWKA,
a w czerwcu, oprócz powtórek, spektakl z udziałem
młodzieży niesłyszącej z językiem migowym na scenie
pt. „Słyszę cię…”
Wiosną odbyło się też
kilka kiermaszy dla mieszkańców Piątkowa.
Czerwiec to imprezy z okazji Dnia Dziecka
(wspólnie z Klubem IDEA)
i przede wszystkim organizacja letnich ferii. Jak co
roku przygotowaliśmy dla
uczestników wiele atrakcji
na lato, o czym informujemy w ogłoszeniu.
Piotr Starzyński

Ten „Owierzyświat” – bo takim mianem Cygan określa siebie w jednym z wierszy, porwał do krainy, której horyzont nie kończy się z zachodem słońca, a nowy
dzień wstaje nadzieją – jak inaczej można nazwać rzeczywistość, która inspiruje, by „wyrywało mi się z ust
jedynie: – Boże, jak jest pięknie!”. Tutaj zawsze jest
sposobność, żeby zdobyć ocenę celującą z „lekcji przyrody nad szklaneczką pastisu” albo napisać „poemat na
temat brzucha”. Nawet „Starzy ludzie ze starymi psami” wydają się młodsi, ilekroć „myślą sobie: – Może to
jest szczęście?”.
Szczęściem wieczoru autorskiego Jacka Cygana były
nie tylko wiersze prawdziwe jak „trzask zapałki w momencie narodzin płomienia”, ale relacja, jaka wytworzyła się między poetą, a publicznością. Dialog zrozumienia i współodczuwanie emocji wyraziły liczne pytania i
wspólne śpiewy. W ich nutach wybrzmiało pragnienie
życia, które podsyca pytanie: „Gdzie Ty byłeś gdzie,
kiedy młodość brało się, taką mocną, co przez lata ani
drgnie”. Odpowiedzi na słowa tej piosenki, nie odnalazł
chyba żaden poeta, ale właśnie to jest piękne – chociaż
nie zawsze jesteśmy tam, gdzie „życie można czerpać
pełnymi szklankami”, potrafimy śpiewać o tym, co jest
dla nas ważne.
W rozmowie po koncercie, Jacek Cygan wyznał, że
poetycka twórczość, zamiast stawiać pytania, powinna
mieć odwagę dawać mądre odpowiedzi – może w tym
skrywa się tajemnica twórczości tego artysty?
Dominik Górny

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

Piątkowskie Centrum Kultury
Os. Bolesława Chrobrego 117
30 czerwca 2009 o godz. 12 (wtorek) Nowe tomiki poetyckie: Barbara Tylman – „Spóźnione powroty”,
Tomasz W. M. Rzepa – „To tylko szept”. Spotkanie z autorami. Omówienie – Piotr Bagiński.
Wszystkie spotkania w sali karminowej „Dąbrówki”
(parter), we wtorki. Wstęp wolny.
Imprezy prowadzi Jerzy Grupiński.

„Echo Piątkowa”
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna
Zapraszamy do reklamy Tel. 822 78 57
Katarzyna Skolasińska 0 601 56 87 32
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DOWCIP

SPOSÓB

ZIOMALE

NIE JA LECZ...

INCYDENT

PUŁAPKA

1
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MLECZARZA

16

14

15

5

KOLEGA
ATOMKA

ZDROWIA
LUB
DUCHA
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NAUCZANIE

NACZYNIE

DO WOLNOŚCI

META
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WYRÓB

DO
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IMIĘ
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FILMU

PRZYPRAWA

RUCH

PIES
MYŚLIWSKI

12

KSIĄDZ
W ARMII

PYTAJNIK
LUBIĄ
GO MYSZY

10

LUKIER NA
SZNECE

17

W BARŁOGU
NIEPODZIELNA

7
DO
PRZENOSZENIA
POTRAW

PASMO
WŁOSÓW

BIAŁY ZĄB

WIERZBA

2

6

SKŁAD
BRONI

19
MA KOTA

Hasło majowej krzyżówki brzmiało: „Maj zwiastuje lato”. Nagrodę książkową otrzymuje Grażyna Michałek z Osiedla Bolesława
Chrobrego 11.
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

ŚPIEWA
O 99
BALONACH

18

Wygrała
z Echem

CHŁOPIEC

Tato, czemu ten pan grozi pani kijem – pyta Jasiu
w operze.
– On nie grozi, tylko dyryguje.
– To czemu ta pani
krzyczy?
– Mamo, jakie ty masz
śliczne loki.
– To nie są loki, lecz
fale.
– Wiem, a tata na głowie plażę.

11

9

Krzyżówka nr 6
TYLNA
CZĘŚĆ

JEDNOSTKA
OPORNOŚCI

WODOROST

3
8

MIĘSO
Z
KONIA
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Gwiazdy mówią... po naszymu
Wiara ino wew te gwiazdy szpycuje, kalafy zadziyro jak kejter do księżyca abo w cajtungi je ciyngiem wtyko. Nasze „Echo” tyż gorsze nie
może być i swój horoskop musi mieć leżeć na zadniej stronie. Blubry o przyszłości im barzy tajemnicze, tym prawdziwsze, dlatego podajemy je po
naszymu. Jeśli ktoś nie rozumie, niech mu gzuby abo jaki wuja objaśni.
BARAN (21.03 - 20.04). Wew wakacje przestań się czepiać o byle co szczunów. Zamiast cięgiem na nich bręczeć zagraj z nimi w
piłę albo zaproś ich do marketu lub na jakie słodkie.
BYK (21.04 - 21.05). Bez te ciągłe wygiby na działkę i nygusowanie na słonyszku popadłeś ino w jakieś rozmymłanie. Ze szwungiem
bierz się do roboty, bo wpadniesz w jeszcze większe bachandryje.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). W wakacyjne tygodnie przyjdzie ci
harować za dwóch albo i trzech. Wew biurze i domu uzbierało się
bowiem trochę spraw do załatwienia i klamotów do wyćpnięcia.
RAK (22.06 - 22.07). Letnie słodkie nygusowanie z famułą może
ci wyjść bokiem. Lepiej trochę pochapać wew robocie albo wziąć
się do porzundków i zadbać o gzubów i kejtra.
LEW (23.07 - 22.08). Lofrowanie ze starą wiarą i blubranie do
późnej nocy przyniesie niespodzianki. Uważaj jednak na nowe znajomości oraz niby atrakcyjne propozycje, z których ino jakie bachandryje wynikną.
PANNA (23.08 - 22.09). Wakacyjna rajza do ciepłych krajów zapowiada się fest. Z nową wiarą nie poczynaj se jednak zbyt frechownie
i uważaj byś podczas wygibów zdrowia i bejmów nie przenorał.

WAGA (23.09 - 22.10). Wew te wakacje przestań udawać nyrola i cięgiem bręczeć na innych. Za harowanie wew robocie skapną ci fest bejmy. Może tyż uda się coś nagłabać w totku albo inszych grach.
SKORPION (23.10 - 22.11). Nachapałeś się w ostatnich tygodniach sporo i warto pomyśleć o dobrym wypoczynku. Podczas
niespodzianego wygibu będzie okazja pobrechtać się w morzu. Ino
bacz na zdrowie i kabzę, by se poruty nie narobić.
STRZELEC (23.11 - 21.12). W urlopowe dni będzie już tylko lepiej. Ze szwungiem bierz się więc za realizację swych fifnych pomysłów. W razie kłopotów wsparciem będzie ci stara eka.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). W letnie wieczory idź śmiało polofrować z kumplami. Szykuje się fest zabawa i czekają cię nowe
znajomości i szanse. Ino bacz byś się w jaki gemyli nie utunkał.
WODNIK (21.01 - 20.02). Lepiej przestań się już z wszystkimi
mądrować, zwłaszcza z szefami. Tym bardziej że wew robocie szykują się duże zmiany i może ci skapną jakie bejmy.
RYBY (21.02 - 20.03). Z wakacyjnych planów nie rezygnuj, ale
zaś nie ma się co przed wiarą stalować. Bejmów trochę ci skapnie
i na wygib z famułą czy kumplami powinno wystarczyć.

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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Streetbal Challenge 2009 na Łokietka

V Wakacyjny Puchar Poznania
Od 3 do 5 lipca na Os. B. Chrobrego odbędzie się turniej piłki nożnej na boisku ze sztuczną trawą przy bloku nr 7
Kategorie wiekowe:
A - 1998 i młodsi
B - 1996 i młodsi
C - 1994 i młodsi
D - 1992 i młodsi
E - 1990 i młodsi
Gramy 5 + bramkarz, drużyna max 10 zawodników.
Zapewniamy cenne nagrody!
Udział w turnieju jest bezpłatny - należy dostarczyć
kupony zgłoszeniowe z Głosu Wielkopolskiego!!!
Informacje:
www.sportchrobry.pl,
e-mail: sportchrobry@op.pl, tel. 0696 036 007
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Piątkowskie Centrum Kultury

www.psm.poznan.pl

tradycyjnie zaprasza dzieci do udziału w letnich
półkoloniach. Zajęcia odbędą się w terminach:
I turnus – 22 – 26 czerwca,

II turnus – 29 czerwca – 3 lipca,
III turnus – 6 – 10 lipca,
IV turnus – 13 – 17 lipca.
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.
W programie:
Spotkania w P.C.K. Dąbrówka, zajęcia plastyczne, gry
i zabawy. Spotkania integracyjne i poznawcze.
Centrum Sztuki Dziecka – Cytadela – Letnie Pogotowie Sztuki.
Fantasy Park i seanse filmowe.
Gry i zabawy oferowane przez kompleks rozrywkowy połączone z
seansem filmowym.
Zajęcia sportowe - wyjście na basen, boisko sportowe, NIKU –
kręgle.
LOK – zajęcia na strzelnicy sportowej.
Wyjazd do ZOO -przejazd kolejką, Malta.
Spotkanie z Historią – spotkanie z drużyną wojów.
Fachowa opieka pedagogiczna
Zapisy i informacje: Piątkowskie Centrum Kultury „Dąbrówka”,
Os. B. Chrobrego 120, tel. 061 822 38 33

www.dhdomino.pl

DYWANY

WYKŁADZINY,
CHODNIKI
CERATY
KOMPLETY ŁAZIENKOWE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Os. B.Chrobrego
Pawilon 101
Czynne: Pn-Pt 10:00-18:00
Sob 10:00-14:00
Tel. 061 670-85-26

Ul. Obornicka 337
C.H. GIANT,
Czynne: Pn-Pt 9:00-19:00
Sob 9:00-14:00
Nd 10:00-14:00
tel. 061 82-71-349

