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Turystyka, 

bilety lotnicze
Os. B. Chrobrego 13 C

tel. 061 868 15 03
www.airpolska.pl

Biuro przeniesione 
z lotniska ŁAWICA

KARCHER REM-PUC S.C. 
CZYŚCIMY, TANIO, 
SZYBKO, SOLIDNIE 

DYWANY, WYKŁADZINY, 
MEBLE TAPICEROWANE 

ORAZ 
TAPICERĘ 

SAMOCHODOWĄ 
MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA 
USŁUGI U NAS W FIRMIE 
OŚ STEFANA BATOREGO 4

663-747-382
Fot. Maria Zielińska

Szkoła to czas nie tylko zdobywania wiedzy, ale przede wszystkim 
umiejętności życia wśród innych. Z harcerzami czas upływa wesoło - 
zdają się mówić twarze uczniów Szkoły Podstawowej nr 34 na Osiedlu 
Bolesława Śmiałego.

Pierwszoklasistom pomagają na razie poznać szkołę, ale i podczas 
wakacji - gdy wspólnie wybiorą się pod namioty - chętnie pokażą młod-
szym, jak pokonywać trudności.

Harcerskie harce
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  FIRANKIFIRANKI    FIRANKIFIRANKI
CENY PROMOCYJNECENY PROMOCYJNE
 pościele,  pościele,  koce,  koce,  kołdry, kołdry,

   ręczniki,  ręczniki,  bielizna,  bielizna,  podomki podomki
NARZUTY DO SYPIALNI NARZUTY DO SYPIALNI 

NA ZAMÓWIENIENA ZAMÓWIENIE
Os. B. Chrobrego między blokami 13 i 14Os. B. Chrobrego między blokami 13 i 14

poniedziałek-piątek 11-18poniedziałek-piątek 11-18
sobota 10-14sobota 10-14

tel. 603 675 941tel. 603 675 941

Ślubowanie - pasowanie
Jak co roku, w końcu września w Szkole Pod-

stawowej nr 34 na Śmiałego odbyło uroczyste paso-
wanie na pierwszaka. Pierwszoklasiści, jak zwykle, 
mieli kilka zadań do wykonania... zanim nastąpiło 
uroczyste ślubowanie w holu szkoły.

Wszyscy dzielnie się spisali i na zakończenie grom-
ko zaśpiewali:

„że w naszej szkole, jak w dobrym kinie,
szybko, ciekawie przemija czas,
bo nasza szkoła z radości słynie,
my ją lubimy, a ona nas!”
Wszyscy śpiewając, znakomicie się bawili. Ci star-

si uczniowie również, co widać na załączonych fotogra-
fiach. (emzetka)
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CENTRUM ROZWOJU POTENCJAŁU OSOBISTEGO

Harmonia (os. Wł. Łokietka 6f)

 zaprasza na: 

  Psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych 
  Warsztaty i treningi psychologiczne
  Warsztaty muzykoterapii 
  Mediacje (w tym rodzinne) 

tel. 501 481  186 lub 61 825 68 44
www.centrumharmonia.pl

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

KOMUNIA 2010

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

Jeżli  chcesz  odzyskać  zdrowie...
szybka i skuteczna likwidacja stanów zapalnych 

i bólu,
dotlenienie, natychmiastowa  poprawa krążenia, relaks

wyższa odporność na infekcje.

Zastosowanie:
Zwyrodnienia, złamania, rehabilitacja udar/zawał, 
alergia, astma, migrena, zakrzepowe zapalenia żył, 

oparzenia, powikłania cukrzycowe,
nerwice, choroby układu pokarmowego, inne...

 inf. i zapisy  na zabiegi  bez skierowania
  telefon: 503 008 489
Os. Wł. Łokietka 10 C

blisko przystanku autobusowego  51 i 69

GABINET 
MEDYCYNY 

NATURALNEJ
- PEŁNE WYLECZENIE
- RAK AIDS
-  PORAŻENIE 

MÓZGOWE
-  STWARDNIENIE 

ROZSIANE
- STANY ZAWAŁOWE 
- CUKRZYCA OTYŁOŚĆ
- ASTMA ALERGIA
-  WSZELKIE 

UZALEŻNIENIA
- I NNE NIEULECZALNE

I PRZEWLEKŁE 
CHOROBY

Jerzy Pawlik 
tel.783 504 000

Suchy Las Nowy Rynek 6

Gang Marcela w Dąbrówce
Piątkowskie Centrum Kultury DĄBRÓWKA zaprasza na 

koncert inaugurujący sezon kulturalny 2009/ 2010. Na sce-
nie zobaczymy i usłyszymy „GANG MARCELA” - grupę mu-
zyczną założoną przez „szefa gangu” – Marcela Trojana, któ-
ra od 1982 r. pojawia się na polskiej scenie muzycznej we 
własnym repertuarze z utworami z pogranicza muzyki pop i 
country. Estradowa droga to liczne koncerty, trasy krajowe i 
zagraniczne, a także udział w krajowych i zagranicznych fe-
stiwalach piosenki, m.in. udział w roli reprezentanta Polski 
na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie w 1984 
roku, z piosenkami: „Kto jeśli nie ty” i „Mężczyzna i łzy”. 
Obecnie zespół przygotowuje się do muzycznego uczczenia 
kolejnego jubileuszu „GANGU MARCELA, to jest 25-lecia 
istnienia, a także połączonego z tym wydarzeniem wydania 
płyty, zatytułowanej „Wciąż chce mi się żyć!” – utrzymanej 
w konwencji „pop”.

Wszechstronność i bogaty repertuar zespołu powodują, że 
„GANG MARCELA”, mając niezmiennie swoich wiernych fa-
nów z dawnych lat, zdobywa także nowych zwolenników spo-
śród następnego, młodszego pokolenia, dla których ta różno-
rodna w nastrojach i pełna pozytywnych treści muzyka „gan-
gu” wydaje się być także atrakcyjna i godna posłuchania.

Koncert odbędzie się 29 października br. o godz. 19 w 
Sali P.C.K. DĄBRÓWKA.
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Dokończenie na stronie 9

Na Osiedlu Bolesława 
Śmiałego w tym roku za-
kończono już wszystkie pra-
ce związane z wymianą na-
wierzchni drogowych. Powo-
dy są dwa: pogoda i wyczer-
panie środków przeznaczo-
nych na ten cel. Udało się 
jednak zrealizować prawie 
cały plan.

- W ostatnim podejściu 
– mówi Grzegorz Adamski, 
zastępca kierownika admi-
nistracji ds. technicznych – 
wymieniliśmy podejścia do 
wiatrołapów w budynkach 

Jesień na Śmiałego

33 i 34. W przyszłym ro-
ku będziemy kontynuować 
prace przy bloku 31. Jest 
tam większy zakres prac 
do wykonania, okazało się 
bowiem, że ze względu na 
dużą różnicę poziomu mię-
dzy początkiem a końcem 
budynku zrobienie chodni-
ka będzie droższe.

W tym roku, choć nie by-
ło tego w planie, to jednak 
sytuacja wymusiła, by wy-
konać nowy chodnik wraz 
z izolacją budynku nr 16 
przed sklepami. Do piwnic 

budynku zaczęła bowiem 
przesiąkać woda opadowa.

W czerwcu Walne Zgro-
madzenie Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej zde-
cydowało o podziale nad-
wyżki budżetowej na osie-
dla. Z tych środków na 
Śmiałego postanowiono do-

datkowo docieplić budynek 
nr 12. Osiedle korzysta też 
oczywiście z kredytu termo-
modernizacyjnego, bo to się 
opłaca (premia po zakończe-
niu robót pokrywa bowiem 
koszty oprocentowania kre-
dytu). Zamiast zaplanowa-

Zakończyliśmy prace drogowe – mówi Grzegorz Adamski

Nowy chodnik przed blokiem 11

Docieplany budynek 12

Nowe zamykane śmietniki powstały przed blokami 17 i 29

Do piwnic pod sklepami nie przecieka już woda
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Opieka z guzikiem

- Co się stało panie Mi-
chale. W czym mogę po-
móc? – w kilka sekund po 
naciśnięciu guzika życia z 
głośnika stojącego na stole 
10 metrów dalej rozlega się 
głos operatorki. Na szczę-
ście to tylko pokaz. Ale w 
ostatnich kilku miesiącach 
w Poznaniu wiele osób sko-
rzystało z pomocy. Kilka-
dziesiąt razy wzywano po-
moc osób bliskich i sąsia-
dów, było też kilka inter-
wencji medycznych.

Guzik życia to usługa 
znana w krajach zachodnich 
od 15 lat. Stanowi już stan-
dard w opiece nad osobami 
starszymi, gdy nie możemy 
z nimi przebywać całą dobę. 
Na świecie korzysta z niej 
1,5 miliona osób, z tego tyl-
ko w Niemczech – pół milio-
na. Na czym polega?

W domu podopiecznego 
zainstalowany jest system 
teleopieki, który składa się 
z dwóch części: wyposażo-
nego w czuły głośnik termi-
nala podłączonego do linii 
telefonicznej oraz „guzika” 
wzywającego pomoc. Guzik 
nosi się zawsze przy sobie, 
czy na to ręce jak zegarek, 
czy zawieszony na szyi, tak-
że podczas kąpieli. W mo-
mencie zagrożenia możemy 

go nacisnąć i natychmiast 
następuje połączenie z ca-
łodobowym Centrum Obsłu-
gi Podopiecznego. Terminal 
jest bardzo czuły, co umożli-
wia rozmowę z osobą prze-
bywającą w dowolnej czę-

ści mieszkania. Zasięg mię-
dzy głośnikiem a skrzynką 
wynosi ok. 50 metrów w 
mieszkaniu, a do 250 me-
trów na terenie otwartym. 
Pracownik Centrum nawią-
zuje rozmowę z podopiecz-
nym przez głośnik termina-

la i w zależności od sytuacji 
i życzeń podopiecznego po-
dejmuje odpowiednie działa-
nia, na przykład wzywa bli-
ską osobę, sąsiada, lekarza, 
karetkę pogotowia, straż po-
żarną itp. 

- Dzięki guzikowi życia 
– mówi Michael Gomola z 
firmy GKT-Serwis, usługo-
dawcy w Poznaniu – pod-
opieczny jest samodzielny i 

bezpieczny w swoim miesz-
kaniu, a rodzina zyskuje 
komfort psychiczny. Pomoc 
można wezwać przez całą 
dobę, także w weekendy. 
W razie potrzeby wystarczy 
nacisnąć guzik.

GKT-Serwis jest pierw-

szą taką firmą w Poznaniu, 
jej partnerami są Ośrodek 
Opieki Środowiskowej, SIC! 
PKPS oraz miasto Poznań. 
Firma deklaruje, że jest w 
stanie zrobić pokaz w domu 
dla wszystkich zainteresowa-
nych osób. W najbliższym 
czasie o możliwość takich po-
kazów zwróci się do klubów 
seniora na Piątkowie. (big)
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Bardzo ciekawe i emocjo-
nujące były kończące się paź-
dziernikowe rozgrywki ligo-
wej piłki nożnej edycji 2009. 
Zorganizowała je – przypo-
mnę – Sekcja Sportu i Re-
kreacji Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

W grupie B (roczniki 
1995-1993) szanse na zdo-
bycie pierwszego miejsca w 
grupie miało aż pięć zespo-
łów. W najlepszej sytuacji na 
mistrzostwo był zespół Po-
znań Sokół 89 z równą licz-
bą punktów z drużyną OBCh 
Chrobry. Sokół miał do ro-
zegrania dwa mecze. Żeby 
zdobyć tytuł najlepszej dru-
żyny obydwa mecze musiał 
wygrać z zespołami UKS 12 
Batory VI i z zespołem UKS 
12 Batory VII. Jak zakończy-

ła się ta ciekawa rywalizacja 
dowiemy się po zakończeniu 
ligowych rozgrywek.

Bardzo interesująco za-
powiadały się ostatnie czte-
ry mecze w grupie C (rocz-
niki 1992-1990). Przed za-
kończeniem ostatniej kolej-
ki na czele tabeli znajdował 
się zespół Czerwone Dia-
bły Poznań, ubiegłoroczny 
zwycięzca tej grupy, który 
wyprzedzał dwoma punkta-
mi zespół FC Drewniaki z 
Osiedla Jana III Sobieskie-
go. Drewniaki, aby stanąć 
na czele grupy i zdobyć mi-
strzostwo, muszą wygrać - 
obojętnie jakim wynikiem - 
ostatni mecz zespołem Nie-
poskromione Lwy Poznań. 
Wtedy zrównają się punkta-
mi z Czerwonymi Diabłami, 

a Drewniaków promować bę-
dzie lepszy stosunek bram-
kowy. Szanse na zdobycie 
trzeciego miejsca ma zespół 
Fasberg Team z Osiedla Ja-
na III Sobieskiego, pod wa-
runkiem że w swoim ostat-
nim meczu tej jesieni poko-
na zespół Premium Team 
Juniors Poznań. Jeśli tak za-
kończą się rozgrywki w tej 
grupie, będzie to wspania-
ły sukces piłkarzy z Osiedla 
Sobieskiego.

W najliczniejszej grupie 
Open gra osiemnaście ze-
społów. Na czele tabeli, na 
trzy kolejki przed zakończe-
niem rozgrywek, znajdują 
się trzy zespoły z Osiedla Ja-
na III Sobieskiego, z najbar-
dziej utytułowanym zespo-
łem AC Studio, który beza-

pelacyjnie zwyciężył w ubie-
głorocznej edycji ligi. Obec-
nie dwa następne miejsca 
zajmują PI-KO Team oraz 
PAC-SKI. Wśród tych ze-
społów należy szukać zwy-
cięzców grupy, gdyż trudno 
sobie wyobrazić, by któryś 
z niżej notowanych zespo-
łów mógł w końcówce roz-
grywek zagrozić piłkarzom 
z Sobieskiego, chociaż pił-
ka nożna jest nieprzewidy-
walna i wszystko może się 
zdarzyć. Nieważne na ja-
kich miejscach  zakończą  i 
w jakiej kolejności zdobędą 
puchary osiedlowi piłkarze 
z Sobieskiego, to i tak bę-
dzie to kolejny sukces gra-
jących w lidze piątkowskiej 
od 1991 roku.

Edward Juskowiak

W lidze od 18 lat

Od 2003 roku rozgry-
wany jest Międzyszkolny 
Turniej Piłki Nożnej dla 
Szkół Podstawowych z tere-
nu Poznańskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Jedynie 
w pierwszej edycji zagrało 
sześć drużyn (istniała wów-
czas Szkoła Podstawowa nr 
41). Natomiast od 2004 ro-
ku w turnieju biorą udział: 
Szkoła Podstawowa nr 15 
(Osiedle Jana 
III Sobieskie-
go), Szkoła 
Pods t awowa 
nr 17 (Osie-
dle Bolesława 
Chrobrego ) , 
Szkoła Podsta-
wowa nr 34 
(Osiedle Bo-
lesława Śmia-
łego), Szkoła 

Podstawowa nr 35 (Osie-
dle Władysława Łokietka) 
oraz Piątkowska Szkoła 
Społeczna (ul. Stróżyńskie-
go). W tym roku, podob-
nie jak w ubiegłym, wy-
grała drużyna prowadzo-
na przez Krzysztofa Rexa, 
czyli Szkoła Podstawowa 
34. Za nimi uplasowali się 
kolejno: SP 35, SP 17, SP 
15, PSS. (D)

VII Międzyszkolny Turniej 
o Puchar Kierownika Osiedla 
Bolesława Chrobrego

W sobotę 10 października rozegrany został V Jesienny 
Puchar Chrobrego. Zespoły grały w dwóch kategoriach wie-
kowych. Najlepszymi drużynami zostały w kategorii rocz-
ników 1996 i młodsi: 1. Akademia Futsalu, 2. Hannover, 
3. FC Ptkwo; w kategorii 1994 i młodsi: 1. J.A. BORSCY, 
2. Sparta Kiekrz, 3. Real Maciejowa.

V Jesienny Puchar Chrobrego

J.A. Borscy

Podczas gry
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POZNA SKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

PI TKOWSKA LIGA 
HALOWEJ PIŁKI NO NEJ  

ZAPISY - EDYCJA 2009/2010 

 

MECZE ROZGRYWANE B D  W SZKOŁACH NA OBCH, OSB 

 

PODZIAŁ NA GRUPY WIEKOWE: 

  GRUPA „B” – roczniki 1994 - 1996   (rozgrywa 5 zawodników), 

  GRUPA „C” – roczniki 1991 - 1993    (rozgrywa 5 zawodników), 

  GRUPA „D” – OPEN - roczniki 1987 - 1990 (rozgrywa 5 zawodników), 

  GRUPA „E” – OPEN - roczniki 1986 i starsi  (rozgrywa 5 zawodników), 

Wykaz zgłoszeniowy powinien zawiera : 

- imi  i nazwisko, dat  urodzenia; 

- adres zamieszkania, nr telefonu; 

- podpis rodziców (gr. B - C), oraz personalia minimum 1 opiekuna zespołu. 

Wpisowe od dru yny za cał  lig  (sezon: jesie , zima) ł cznie wynosi: 

gr. „B” – 160zł (z Pi tkowa), 200zł (pozostali); 

gr. „C” – 200zł (z Pi tkowa), 250zł (pozostali); 

gr. „D - OPEN” - 400 zł (z Pi tkowa), 500 zł (pozostali); 

gr. „E - OPEN” - 600 zł (z Pi tkowa), 750 zł (pozostali); 

   

INFORMACJE I ZAPISY DO 30 PA DZIERNIKA 2009 r. w POZNA SKIEJ 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ na osiedlu Bolesława Chrobrego 117, p.81: 

1. Od poniedziałku do pi tku w godz. 9.00 – 13.00, tel. 061-827-22-81; 

2. Telefon kontaktowy – 662-142-707 , e-mail: sport@psm.poznan.pl 
 

PIERWSZE MECZE JU  OD 7 LISTOPADA 

ZAPRASZAMY DO GRY ! ! ! 
www.psm.poznan.pl 

Dane kapitana 
wpisa  na 

pierwszym miejscu. 

31 sierpnia wystartowa-
ła trzecia edycja Poznań-
skiej Ligi Oldbojów. Mecze 
rozgrywane są w dni po-
wszednie w godzinach 18.30 
– 21.00. Zawodnicy muszą 
mieć ukończone 34 lata (je-

den zawodnik w drużynie 
może być młodszy). Liga 
zakończy się 29 paździer-
nika, a od początku listo-
pada ruszy druga edycja w 
hali. Informacje: www.spor-
tchrobry.pl

III edycja Poznańskiej Ligi Oldbojów

MECZE PUNKTY BRAMKI
1. STARE MIASTO 11 31 46:19
2. s.OLIVER 10 27 69:24
3. ABAK-MESSE TEAM 10 19 38:25
4. J.A. BORSCY 9 18 50:25
5. OFO 8 12 25:28
6. UNITEL 10 7 30:45
7. BOCA SENIORS 11 7 34:65
8. DROMADER 8 4 20:36
9. DRUKARNIA CLASSIC 11 3 27:72ABAK MESSE-TEAM

OFO

GRUPA B - TABELA KOŃCOWA
Lp. Nazwa drużyny                  il.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
1 P-Ń SOKÓŁ 89 POZNAŃ 14 37 62 17 45
2 OSB UKS 12 BATORY I 14 33 75 16 59
3 OSB UKS 12 BATORY IV 14 33 79 36 43
4 P-Ń BRONX POZNAŃ 14 32 81 27 54 1wo
5 OBCH CHROBRY TEAM 14 31 93 44 49
6 P-Ń ORATORIUM ŚWIATEŁKO 14 21 54 67 -13
7 OSB UKS 12 BATORY III 14 18 45 45 0
8 P-Ń FC NOWA WIEŚ 14 18 53 62 -9 1wo
9 OSB UKS 12 BATORY II 14 15 38 44 -6 2wo

10 OSB UKS 12 BATORY VII 14 14 47 54 -7 1wo
11 OSB UKS 12 BATORY VI 14 12 37 72 -35 2wo
12 OJIIIS KS PYRLANDIA 14 6 30 74 -44 2wo
13 OSB UKS 12 BATORY V 14 0 25 118 -93 2wo
14 OSB NIE DAWAJ GRYZA 14 16 73 49 24 5wo
15 P-Ń SALOS POZNAŃ 14 -5 19 86 -67 7wo

GRUPA C - TABELA KOŃCOWA
1 OJIIIS FC DREWNIAKI 13 35 85 11 74
2 P-Ń CZERWONE DIABŁY 13 35 72 16 56
3 OJIIIS FASBERG TEAM 13 31 62 18 44
4 OBCH FC SZEWCE 13 30 70 17 53 1wo
5 OBCH WŚCIEKŁE WILKI II 13 24 72 37 35 1wo
6 P-Ń NIEPOSKROMIONE LWY 13 23 54 31 23 1wo
7 OSB EDEK TEAM 13 19 41 31 10 2wo
8 P-Ń TUTSI SQUAD 13 13 38 65 -27
9 P-Ń PREMIUM TEAM JUNIORS 13 5 17 104 -87 1wo
10 P-Ń  KOLOROWI 13 11 39 32 7 5wo
11 P-Ń SALOS POZNAŃ I 13 10 37 50 -13 3wo
12 OWJ BLUE DEVILS 13 -1 22 81 -59 5wo
13 P-Ń SALOS POZNAŃ II 13 -2 19 70 -51 5wo
14 P-Ń FC SOŁACZ 13 -5 6 71 -65 9wo
15 P-Ń  PRZYSTANKERSI drużyna wycofana z rozgrywek

GRUPA OPEN 
1 OJIIIS AC STUDIO 15 36 73 23 50
2 OJIIIS PI - KO TEAM 16 36 69 23 46
3 OJIIIS PAC - SKI 16 33 70 47 23
4 YANOSIK.ORG 16 31 41 22 19
5 NORTH SIDE I POZNAŃ 16 30 44 30 14
6 OJIIIS PREMIUM TEAM 15 30 30 23 7
7 OJIIIS RUDA SQUAD 16 28 46 45 1
8 OBŚ OKP ŚMIAŁY 16 27 50 38 12
9 OBCH GT PROJEKT 16 26 33 21 12

10 OSB UKS 12 BATORY 16 26 50 41 9 1wo
11 NORTH SIDE II POZNAŃ 16 24 28 30 -2
12 OJIIIS PIECHOTA ZMECHANIZOWANA 16 20 34 28 6
13 AE CARPE DIEM 16 14 35 55 -20
14 P-Ń KKS POTFURKO 15 12 29 46 -17 2wo
15 P-Ń VOLKSWAGEN - ODLEWNIA 16 8 22 52 -30
16 P-Ń ALL BLACKS 16 7 22 68 -46 1wo
17 OJIIIS  JAMAJKA 16 2 28 80 -52 1wo
18 P-Ń SZALONE KEFIRY 17 6 31 63 -32 5wo
19 P-N KULCZYK TRAMPEX drużyna wycofana z rozgrywek

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Piątkowska Liga Piłki Nożnej 

Tabela po meczach rozegranych 11. 10. 2009 r.
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KALENDARIUM PSM 
29 października zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM
3 listopada  Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa RN 

PSM
5 listopada  Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN 

PSM
10 listopada Komisja Rewizyjna RN PSM
12 listopada Prezydium RN PSM
24 listopada  Komisja Społeczno-Samorządowa RN 

PSM
26 listopada zebranie plenarne RN PSM

Od rozpatrzenia spraw 
członków zalegających z 
płaceniem czynszu rozpo-
częło się wrześniowe (24.) 
posiedzenie Rady Nad-
zorczej Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. Po 
wysłuchaniu przybyłych 
osób (część zlekceważyła 
zaproszenie i nie przyszła 
na posiedzenie) w głoso-
waniu zdecydowano o po-
zbawieniu członkostwa w 
PSM 9 spółdzielców.

Następnie omówiono wy-
niki ekonomiczne Spółdziel-
ni za 7 miesięcy tego roku. 
Członków Rady niepokoi, iż 
baza przy ul. Boranta przy-
nosi okresowo niskie zy-
ski. Niepokoi również wzrost 
kosztów wywozu śmieci przy-
padający na jedną osobę; na 
osiedlach ubywa zameldowa-
nych osób, a pozostali mu-
szą płacić z każdym miesią-
cem coraz więcej. Zapropo-
nowano więc, by przeprowa-
dzić analizę zmiany sposobu 
rozliczania kosztów wywozu 
śmieci i przejścia na rozli-
czanie w przeliczeniu na po-
wierzchnię mieszkania.

Podjęto także kilka 
uchwał m.in. w sprawie ko-
rekty opłat z tytułu wzrostu 
kosztów wywozu odpadów 
komunalnych na Osiedlu Bo-
lesława Chrobrego, zmian 
z tytułu opłat za wieczyste 
użytkowanie gruntu na osie-
dlach: Batorego, Śmiałego i 
Chrobrego (budynki pod któ-
rymi wykupiono grunty na 
własność), z tytułu użytkowa-
nia lokali na kilku osiedlach 
(mieszkania w blokach „do-
cieplonych” lub przekształco-
nych w odrębną własność).

Członkowie Rady roz-
patrzyli pismo mieszkańca 
Osiedla Władysława Jagiełły 
3 i uzgodnili treść udzielonej 

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Korekty remontowych planów

mu odpowiedzi. Wysłucha-
li też informacji w sprawie 
kierowanych do Spółdzielni 
w sprawie Walnego Zgroma-
dzenia pism z maja tego roku 
grupy mieszkańców Osiedla 
Bolesława Chrobrego, Bole-
sława Śmiałego i mieszkańca 
Osiedla Jana III Sobieskiego 
30 oraz opinii prawnej na te-
mat zamieszczonych w nich 
wniosków.

Rada postanowiła skory-
gować tegoroczny plan re-
montowy Osiedla Stefana 
Batorego. Przeszło 214 ty-
sięcy złotych pochodzących z 
podziału zysku za 2008 rok 
przeznaczone zostanie na 
wykonanie remontów dróg i 
malowanie na nich znaków 
poziomych, usuwanie awa-
rii budowlanych, dociepla-
nie attyk budynków oraz wy-
mianę stolarki okiennej. Na 
wniosek Rady Osiedla Stefa-
na Batorego zwiększono też 
odpisy na fundusz remonto-
wy osiedla w blokach 29 a-j, 
30, 33, 34, 51, 64, 74, 76, 77 
i 78, w których skończył się 
okres gwarancji. Wyrażono 
też zgodę na czasowe zaanga-

żowanie 160 tysięcy złotych 
środków pożyczki dla osiedla 
na sfinansowanie przyczyn 
zalewania piwnic i platformy 
garażowej w osiedlowych bu-
dynkach.

Spełniając wolę Rady 
Osiedla Bolesława Śmiałego 
Rada Nadzorcza PSM zmie-
niła przeznaczenie kwoty 
100 tysięcy złotych, przyzna-
nej osiedlu w ubiegłym ro-
ku, na dofinansowanie kosz-
tów budowy kortu tenisowe-
go. Kwotę tę przeznaczy się 
na budowę boiska sportowe-
go pod warunkiem zawarcia 
stosownego porozumienia z 
Radą Osiedla Piątkowo-Za-
chód na dofinansowanie te-
go przedsięwzięcia.

Członkowie Rady wyrazi-
li też zgodę na sfinansowa-
nie remontu odwodnienia 
boiska sportowego na Osie-
dlu Jana III Sobieskiego za 
12.820 zł ze środków cen-
tralnego funduszu remon-
towego Spółdzielni. Podjęli 
też 8 uchwał w sprawie ob-
ciążenia nieruchomości na 
różnych osiedlach służebno-
ściami przechodu i przejaz-

du. Wyrazili też zgodę na 
nieodpłatne prawo użytko-
wania nieruchomości grun-
towych na trzech osiedlach 
przez dostawców mediów w 
celu dostawy i odbioru me-
diów oraz dokonywania na-
praw i modernizacji sieci.

Michał Tokłowicz, wice-
prezes PSM, poinformował 
zebranych o spotkaniu z 
miejskimi radnymi. Przyszło 
ich pięciu, wszyscy zaprosze-
ni, i byli dobrze przygotowa-
ni. Jeśli chodzi o wykonywa-
nie wyroków eksmisyjnych, 
Miasto jest zarzucone wnio-
skami. O przydział lokali so-
cjalnych ubiega się 1500 ro-
dzin. PSM sugerowała zawie-
ranie ugód, jednak jej przed-
stawiciele usłyszeli, że trze-
ba iść do sądu. Spółdzielnia 
zaproponowała też, by Mia-
sto przejęło sieć kanalizacyj-
ną, by nie ponosić kosztów 
odbioru deszczówki. W tej 
sprawie wypowiedzieć się bę-
dzie musiał wiceprezydent. 
Natomiast jeśli chodzi o uję-
cie Piątkowa w miejskich 
planach rewitalizacji, na co 
można by starać się o dofi-
nansowanie modernizacji ze 
środków unijnych, radni za-
uważyli, że w mieście są re-
jony bardziej zaniedbane niż 
Piątkowo, które powinny się 
znaleźć w takim opracowa-
niu. W przypadku zbycia 
przez Miasto gruntów, o któ-
re wspólnie starają się Spół-
dzielnia i wieczyści użytkow-
nicy, z przepisów ustawy o 
gospodarce nieruchomościa-
mi nie wynika, by takiej bo-
nifikaty można było udzielić. 
Spółdzielcy zaproponowali, 
by rozważyć zastosowanie in-
nych przepisów. W przyszło-
ści podobne spotkania będą 
kontynuowane. (maja)

Osiedlowe drogi będą dostępne dla przechodzących
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Dokończenie ze strony 4

Anna Szyszka, in-
struktorka z „Dąbrów-
ki” otrzymała przyzna-
waną przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego presti-
żową nagrodę „Artistic 
Supervisor” za krzewie-

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Nagrody dla instruktorki i jej uczennicy

nie wśród dzieci i mło-
dzieży zainteresowania 
sztuką i muzealnictwem. 
Jej podopieczna, Beata 
Kostrzewska, za swoją 
pracę plastyczną odebra-
ła pierwszą nagrodę w 
kategorii wiekowej 16 

Beata Kostrzewska na toruń-
skim wernisażu

Nagrodę odbiera Anna Szyszka

Jesień na Śmiałego

– 19 lat. Nastąpiło to 
podczas rozstrzygnięcia 
XXXI Międzynarodowe-
go Konkursu Plastyczne-
go dla Dzieci i Młodzie-
ży „Moja przygoda w mu-
zeum” w Toruniu.

Na konkurs nadesłano 
2500 tysiąca prac z 15 
państw. Z tego na wysta-
wę pokonkursową zakwa-
lifikowało się 200 – zda-
niem jurorów – najciekaw-
szych prac. Nagrodzone pra-
ce zadziwiają różnorodno-
ścią ujęć tematu, pomy-
słowością przedstawienia, 
mistrzostwem warsztatu i 
bogatą gamą kolorystycz-
ną. We wszystkich katego-
riach wiekowych przyzna-
no 12 nagród i 24 wyróż-
nienia, wśród nich dla po-
znanianki.

Uroczyste wręczenie na-
gród wraz z otwarciem wy-
stawy pokonkursowej odby-
ło się 18 września w Ratu-

szu Staromiejskim w Toru-
niu. Wystawa czynna jest do 
końca października.

Zajęcia Warsztatów Pla-
stycznych w PCK „Dąbrów-
ka” odbywają się w środy 
od godz. 16 (grupa począt-
kująca) oraz w piątki, tak-
że od 16 (grupa zaawanso-
wana). (BF)

nego budynku nr 11 będą 
więc docieplone dwa. Na 
szczęście prace przy nich 
są tańsze niż przy najwięk-
szym na osiedlu bloku 1, 
który docieplano w ubie-
głym roku. Pochłonęły one 
tyle środków, że w tym ro-
ku trzeba było wstrzymać 
się z malowaniem klatek 
schodowych.

Ważne dla wielu miesz-
kańców są przekształce-
nia mieszkań lokatorskich. 

Wszyscy wnioskujący otrzy-
mują pełną informację na 
temat sytuacji ich mieszka-
nia oraz dostępnych możli-
wości przekształcenia prawa 
do mieszkania. Decyzję mu-
szą jednak podjąć sami. Do 
tej pory na Śmiałego podpi-
sano około 900 umów. Śred-
nio dziennie podpisywanych 
jest 20 umów. Obecnie pod-
pisywane są akty notarial-
ne na nieruchomości z wy-
kupionymi od miasta dział-
kami. Dotyczy to bloków 31 
i 32. W listopadzie prawdo-

podobnie zacznie się podpi-
sywanie umów z mieszkań-
cami budynków 2, 10 i 12. 
W administracji uważają, że 
uda im się z tym uporać do 
świat Bożego Narodzenia. 
Większość przekształceń od-
bywa się jednak na wieczy-
stym użytkowaniu gruntów. 
Zdarza się, że wnioskujący 
o przekształcenie prawa do 
mieszkania są zawiadamia-
ni o możliwości podpisania 
umowy, ale wcale się nie 
zgłaszają.

Wkrótce na osiedlu roz-

pocznie się jesienne sadze-
nie żywopłotów, w admini-
stracji czekają właśnie na te-
lefon ze szkółki, że sadzonki 
są do odebrania. Oddane zo-
staną także dwa place zabaw 
przy blokach 17 i 6. Ogrodzo-
no je krawężnikami, wymie-
niono piasek, w najbliższych 
dniach dotrą na miejsce no-
we urządzenia do zabawy 
dla dzieci, które wykonane 
są z drewna i tworzywa. Za-
stąpią metalowe, które były 
mniej bezpieczne. (big)

Budynki 32 i 33 otrzymały nowe dojścia Plac zabaw przed szóstką czeka na urządzenia
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Książka poetycka „Poemat o 
moim Chopinie” odnajduje swo-
ją tożsamość w emocjach cho-
pinowskiej muzyki. Nutą prze-
wodnią wierszy jest przedmowa 
prof. Jana Miodka: „Od lat śle-
dzę z wielkim zainteresowaniem 
i intelektualną satysfakcją twór-
czość poetycką Dominika Gór-
nego. Podziwiam jego zmaganie się 
ze słowem, głębię myśli i warsztato-
wą sprawność. Skądinąd wiem o je-
go wyjątkowym wyczuleniu na war-
stwę brzmieniową tekstu poetyckie-
go - tak jak dobrze mi jest znana je-
go fascynacja językiem. Nie jest więc 
dla mnie żadnym zaskoczeniem, że 
kolejny tomik poznańskiego twórcy 
poświęcony jest Fryderykowi Cho-
pinowi, wpisując się zarazem w ju-
bileuszowy rok 2010 poświęcony ge-
nialnemu kompozytorowi. Wszak 
ktoś zafascynowany muzyką słowa 
nie może być obojętny na dokona-
nia stricte muzyczne. Między takimi 
odczuciami zachodzi relacja komple-
mentarności, dialektycznego dopeł-
nienia. Z wyjątkową radością witam 
dlatego to szopenowskie poezjowa-
nie Dominika Górnego, życząc jego 
czytelnikom doznań mieszczących 
się w obszarze nie tylko roman-
tycznej, ale - myślę - uniwersalnej i 
wiecznej syntezy sztuk”. 

Klimat „Poematu o moim Chopi-
nie” oddaje posłowie autorstwa He-
leny Gordziej: „Książka poetycka 
poświęcona Fryderykowi Chopino-
wi jest wyrazem miłości i podziwu 
dla muzycznego geniuszu Twórcy, je-
go siły oddziaływania na słuchaczy. 
(…) Być może inspiracją do napisa-
nia tomiku Poemat o moim Chopi-

„Poemat o moim Chopinie”
w klubie KORONA

Klub Korona z Osiedla Bolesława Śmiałego włącza się w obchody Roku 
Chopinowskiego. Wszystko za sprawą wieczoru poetycko-muzycznego, któ-
ry odbędzie się 24 listopada o godz. 17. Spotkanie jest związane z wyda-
niem nowej książki poetyckiej Dominika Górnego „Poemat o moim Chopi-
nie”. Książka poznańskiego poety otrzymała oficjalne logo Roku Chopinow-
skiego, któremu patronuje Międzynarodowy Komitet Obchodów m.in.: Kry-
stian Zimmermann, Andrzej Wajda i Placido Domingo. Podczas spotkania 
usłyszymy chopinowskie wiersze, których atmosferę podkreślą kompozycje 
fortepianowe w wykonaniu Dominika Górnego. Spotkanie w „Koronie” bę-
dzie pierwszym tego rodzaju wydarzeniem, które zaprezentuje „Poemat o 
moim Chopinie”, do którego przedmowę napisał prof. Jan Miodek, a okład-
kę zaprojektował Ryszard Kaja.

„Poemat o moim Chopinie”

Poemat o moim Chopinie 

Narodził się  
z miłości nut

ukrył w nich
przepowiednię
tę dobrą 
spełnianą w rytmie  
mazurków
i taką co w pięciolinie dni 
wpisuje tęsknotę  

echo minionych lat
rozedrgał nokturnem 
chłodnym niczym wiatr
ciemnym jak 
bezksiężycowa noc  

o duszę Polski 
nie pytał gwiazd

uwierzył sonatom

preludiom 
nasyconym namiętnością
słowiańskiej duszy
 
etiudom 
których pulsacja
ochroniła polskość          

Wiersz w tonacji c-moll

Żal najprościej usłyszeć
w głuszy sierpniowego zmierzchu

wtedy tęsknota 
skrywa się 
w dźwiękach fortepianu

wystarczy zagrać 
poloneza c-moll
aby przywołać 
pejzaż ojczystych ziem

usłyszeć jak 
kasztanowo szumiące echo 
zaklina imię 
Żelazowej Woli
a mazur wiatr bisuje 
dla złoto pachnących 
wierzb 

Jeszcze kilka 
dotknięć klawiatury
i wejdziesz do Polski –
kraju młodzieńczych 
westchnień 

Dominik Górny

nie był Nokturn cis-moll op. 27 nr 
1, który wyraża specyficzny nastrój. 
W nocnych rozmyślaniach o ojczyź-
nie ukazuje on miłość i tęsknotę do 
Polski. Górny zafascynowany muzy-
ką tego utworu, bacznie wsłuchiwał 
się w kolejne kompozycje Mistrza. 
Stały się one inspiracją do powsta-
nia poetyckiego poematu wyrażają-
cego emocjonalne stany Fryderyka 
Chopina. Autor niniejszego zbioru 
wierszy, chce wykazać, że muzyka 
Chopina żyje i powinna coraz sil-
niej zakorzeniać się w narodowym 
obiegu. Pragnie, żeby zaistniała w 

świadomości każdego wrażliwego 
człowieka. Muzyka Mistrza powinna 
użyźniać wyobraźnię pokoleń, pod-
niecać do wyzwolenia człowieczej 
godności, nawoływać do odrodzenia 
etosu, który we współczesności do-
znał sporego uszczerbku. Dominik 
Górny, poprzez poetycką metafory-
kę, udowadnia czytelnikom, że mu-
zyka Chopina jest szerokim pomo-
stem porozumienia między naszym 
krajem, a otaczającym światem. No-
stalgią strof chce scalić rozluźnio-
ną narodową więź, wprowadzić ją 
na drogę pojednania i zrozumienia, 
że ojczyzna jest najcenniejszą, nie-
powtarzalną wartością”. 
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♦  Strażnik Osiedla Jana III Sobie-
skiego ujawnił świadka podpaleń 
kontenerów na osiedlu. Informację 
przekazano Policji, co przyczyniło 
się do identyfikacji sprawcy nisz-
czenia mienia. Straty poniesione 
przez firmę wywożącą nieczystości 
oszacowane zostały na około 25 ty-
sięcy złotych. Podpalenia ustały.

♦  Piątkowska placówka Straży Miej-
skiej przekazała Miejskiemu Ośrod-
kowi Pomocy rodzinie informację o 
rodzinie patologicznej, w której do-
chodzi do łamania praw dziecka.

♦  We wrześniu dyżurni piątkowskiej 
Straży Miejskiej przyjęli 434 zgło-
szenia od mieszkańców. Najwięcej z 
nich (154) dotyczyło nieprawidłowo 
zaparkowanych pojazdów, zakłóca-
nia spoczynku nocnego (113) oraz 
spraw porządkowych (42).

♦  Strażnicy przeprowadzili 25 lu-
stracji miejsc znanych z bytowa-
nia i grupowania się bezdomnych. 
Na miejscu przeprowadzili rozmo-
wy prewencyjne z 35 osobami, w 
trzech przypadkach doprowadzi-
li do udzielenia pomocy medycz-
nej potrzebującym, w dwóch do 
umieszczenia nietrzeźwych w Izbie 
Wytrzeźwień. Żaden z bezdomnych 
nie zgodził się na przewiezienie do 
domów pomocy socjalnej.

♦  Patrol udał się na Osiedle Włady-
sława Jagiełły, gdzie pouczył i usu-
nął 7 mężczyzn spożywających al-
kohol. Podczas podobnych dwóch 
interwencji na Osiedlu Bolesława 
Śmiałego (przy pawilonie handlo-
wym 104 i budynku 21) patrol po-
uczył i usunął 3 i 2 osoby.

♦  Strażnicy miejscy wspólnie z poli-
cjantami i strażakami zdjęli z dru-
giego piętra budynku 53 przy ul. 
Królewskiej rannego gołębia. Pta-
ka przewieziono do ZOO. 

♦  O przypadku chorego ptaka na 
Osiedlu Bolesława Chrobrego 4 po-

wiadomiono fundację AZYL, której 
pracownicy zabrali ptaka do ZOO.

♦  Do leżącej przy pawilonie TESCO 
(ul. Opieńskiego) pijanej kobiety 
wezwano pogotowie ratunkowe, 
którego lekarz zbadawszy kobie-
tę zalecił ją przewieźć do Izby Wy-
trzeźwień.

♦  Strażnicy miejscy asystowali pra-
cownikom Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej oraz 
Wojewódzkiego Inspektoratu We-
terynarii przy zabraniu z posesji 
przy ul. Lechickiej psów do schro-
niska. Właściciel na znak protestu 
usiłował dokonać samospalenia ob-
lewając się benzyną. Na miejsce we-
zwano więc Straż Pożarną, Policję 
i pogotowie ratunkowe.

♦  We wrześniu trzykrotnie kontrolo-
wano targowiska. Za nieumieszcze-
nie cen na towarach jedną osobę 
ukarano mandatem, a 5 pouczono. 
Jedna osoba otrzymała też man-
dat za używanie nielegalizowane-
go urządzenia wagowego.

♦  Skontrolowano też 14 taksówek, 
nieprawidłowości nie stwierdzono.

♦  Przy bloku 10 na Osiedlu Bolesła-
wa Śmiałego leżał mężczyzna, do 
którego patrol strażników wezwał 
karetkę pogotowia. Lekarz zabrał 
go do szpitala.

♦  Patrol strażników poproszono o 
interwencję na Osiedlu Bolesława 
Chrobrego między budynkami 15 
a 16. Picia alkoholu strażnicy nie 
stwierdzili, natomiast zakłócanie 
ciszy nocnej – owszem. Nakaza-
no więc grupie około 10 osób ro-
zejście się.

♦  Pedagog szkolny z Os. Stefana Ba-
torego poinformował, że w parku 
przy osiedlu obnaża się jakiś męż-
czyzna. Mimo kilku kontroli w dniu 
zgłoszenia i następnych, sprawcy 
nie udało się ujawnić.

♦  Mieszkańcy poskarżyli się straż-
nikom, a ci postanowili sprawdzić 
doniesienie, że lokator bloku 1 na 
Osiedlu Bolesława Chrobrego na-
gminnie wypuszcza psa z klatki 
schodowej na dwór, a sam pozosta-
je w domu. Zgłoszenie potwierdziło 
się, zlokalizowano właściciela psa i 
ukarano go mandatem.

♦  Skierowaniem wniosku do sądu na 
sprawcę zakłócania ciszy nocnej za-
kończyła się interwencja na Osie-
dlu Bolesława Śmiałego 15 w rejo-
nie boiska szkolnego.

♦  Strażników zawiadomiono o poża-
rze w forcie V przy ul. Sarmackiej. 
Po zlokalizowaniu źródła ognia po-
wiadomili oni strażaków, którzy 
przyjechali i ogień ugasili. (rafa)

Z notatnika miejskiego strażnika

Biblioteka Szkoły Podstawo-
wej nr 34 w obecnym roku szkol-
nym realizuje projekt edukacyjny 
„Z baśnią przez świat”. Będzie to 
cykl spotkań z kulturami różnych 
narodów, począwszy od Brazy-

Spotkania z taborem i Afryką

Straż Miejska Miasta Poznania wyraża podziękowanie
dla Państwa Pauliny i Michała Sądej

za udzielenie bezinteresownej pomocy przy przetransportowaniu 
rannego psa do lecznicy weterynaryjnej.

Państwa  postawa jest godna  uznania oraz powinna być  
przykładem do naśladowania przez  innych ludzi, co świadczyłoby 

o większej wrażliwości naszego społeczeństwa.
Rafał Krajewski

Kierownik Referatu Piątkowo

lijczyków, a na Wietnamczykach 
skończywszy.

21 września odbyło się pierwsze 

ze spotkań, z Romami. Była prezen-
tacja multimedialna pt. „Szlakiem ta-
boru cygańskiego”, czytanie baśni cy-

gańskiej przez akto-
ra Teatru Nowego 
w Poznaniu, Walde-
mara Szczepaniaka, 
warsztaty artystycz-
ne oraz występ zespo-
łu romskiego Bahta-
łe Roma.

19 października 
odbyło się następne 
spotkanie z kultu-
rą afrykańską. (em-
zetka)

Fot. - Karolina 
Piszczek
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Prosto z miasta 

Drugie Rio czy trzeci świat
Zmotoryzowani pozna-

niacy mają coraz więcej 
czasu na… nie, wcale nie 
na jazdę, lecz na przemy-
ślenia podczas wyczekiwa-
nia w ulicznych korkach 
spowodowanych przebudo-
wą trasy Niestachowskiej 
i paru innych arterii. W 
sznurach niemrawo suną-
cych pojazdów kierowcy 
spędzają mnóstwo czasu. 
Większość nie przeznacza 
go na pogodne rozmyśla-
nia i próby wzbogacania 
swej osobowości, a było-
by to bardzo wskazane w 
obliczu starań Poznania 
o miano kulturalnej stoli-
cy Europy i drugiego Rio, 
lecz oddaje się prymityw-
nym narzekaniom i zło-
rzeczeniom. Niewdzięczni-
cy. Zamiast się cieszyć, że 
mimo światowego kryzysu i 
zapowiadanych ograniczeń 
finansowych w Poznaniu 
jednak się buduje, to oni 
tylko marudzą, że za dłu-
go się buduje i nie tam ani 
nie tak jak trzeba. A może 
budowlańcy też muszą mieć 
czas na przemyślenie, jak, 

kiedy i czy w ogóle warto 
im kończyć drogową inwe-
stycję. Jak już dorwą się do 
roboty, to muszą przy niej 
posiedzieć i zadbać żeby 
na dłużej starczyła. Dlate-
go zapewne na remontowa-
nych ulicach pojawiają się 
z rzadka i rękawów sobie 
nie wyrywają. Oddają się 
głównie obserwacjom po-
jazdów oraz gotowych do 
rękoczynów kierowców.

Na szczęście miasto wy-
kazuje troskę o stan ducha 
zmotoryzowanych. Dla ty-
siąca poznańskich szofe-
rów zorganizowano kursy 
ekologicznej jazdy. Ecodri-
ving modny jest w boga-
tych krajach zachodnich. 
Ale oni mają tam dobre sa-
mochody i dobre ulice, mo-
gą więc uczyć się płynnej 
zmiany biegów lub oszczęd-
nego naciskania hamulca. 
Jak jednak te słuszne zasa-
dy praktykować na poznań-
skich zatłoczonych ulicach, 
w kilometrowych korkach? 
Równie dobrze można było-
by przeznaczyć te pieniądze 

na naukę kierowców jazdy 
łazikami po księżycu. Poży-
tek byłby podobny. Topienie 
unijnych pieniędzy w szko-
leniach, które pasują do 
polskiej rzeczywistości jak 
siodło do krowy, ma jed-
nak przyjemniejsze strony. 
Zawsze to lepiej, że zmar-
notrawimy je w Polsce niż 
mieliby to zrobić w innych 
krajach.

Podobna zasada przy-
świeca też rozdającym miej-
skie pieniądze na dofi-
nansowanie badań nauko-
wych. Poznańscy uczeni bę-
dą więc analizować wpływ 
kasztanowców na życie 
mieszkańców, dzieje imion 
naszych przodków, a nawet 
poziom spożycia narkoty-
ków poprzez laboratoryjne 
badania poznańskich ście-
ków. Jak się mędrcy przy-
łożą, to dojdą do ciekawych 
wniosków i szanse na zdo-
bycie Antynobla mają spo-
re. A to już sława i pro-
mocja miasta.

W imię tych celów rad-

ni miejscy lekką ręką zde-
cydowali wydać ze wspól-
nej kasy kilkadziesiąt mi-
lionów złotych na wsparcie 
komercyjnej imprezy mu-
zycznej Rock in Rio. Jest 
ona ponoć tak znana i 
popularna w świecie, że… 
w Polsce nikt do tej pory 
o niej nie słyszał. Ale jak 
miasto dopłaci organizato-
rom, to Poznań stanie się 
znany i lubiany jak karna-
wał w Rio. Trudno pojąć, 
dlaczego oszczędni i go-
spodarni poznaniacy ule-
gli takim mirażom, że go-
towi są zaciągnąć kredyt 
byle gościć jakiś festiwal. 
Podobnych imprez tylko w 
Polsce są organizowanych 
tysiące. Każdy organizator 
twierdzi, że jego jest naj-
ważniejsza, najsławniejsza 
i jedyna. Głównym pożyt-
kiem z tej rockowej promo-
cji będą więc zapewne ku-
pione na kredyt setki toi-
toi. Tylko, czy to wystarczy 
żebyśmy zamiast w drugim 
Rio nie poczuli się jak w 
trzecim świecie? 

WIST

  

Został królem ku wła-
snemu zaskoczeniu. Począt-
kowo królewicz Zygmunt 
nie był przewidywany do 
tronu polskiego. Miał tylu 
starszych braci, że nic nie 
wskazywało nadciągającego 
kryzysu dynastii. A jednak, 

po krótkim panowaniu Ja-
na Olbrachta i Aleksandra, 
Zygmunt musiał zasiąść na 
tronie – początkowo bez en-
tuzjazmu. Czasy panowania 
Zygmunta I były okresem 
rozkwitu kultury renesansu 
w Polsce. Jagiellonowie by-
li jedną z najpotężniejszych 
dynastii w Europie Środko-
wej, o ich względy zabiega-
no, ich się bano, z nimi ry-
walizowano. Zakon Krzyżac-
ki, długoletni przeciwnik, w 
wyniku uciążliwej wojny, zo-
stał w Prusiech wyelimino-
wany i zmuszony do zmia-
ny profilu działania. Jed-
nak za rządów tego króla 
głowy zaczęła podnosić oli-
garchia szlachecka, poczęła 
się tworzyć magnateria. Po-
jawiły się też pierwsze ozna-

ki trudności ustrojowych. W 
sumie był to władca odpo-
wiedni dla swoich czasów. O 
interesy dynastii, tak wtedy 
ważne, dbała jego operatyw-
na żona, Bona, która jednak 
nie była w stanie przeciw-
stawić się skutecznym intry-
gom znienawidzonych przez 
nią Habsburgów. Ostatecz-
nie okazało się, że to ona  
miała rację.

Zygmunt Stary (nie ty-
le wiekiem, ile w stosunku 
do „młodego” – czyli syna, 
Zygmunta Augusta) był czło-
wiekiem silnej budowy, dość 
krępym, o raczej spokojnym 
usposobieniu – co i widać 
na rysunku Jana Matejki. 
Mimo wydawanych edyktów 
przeciw innowiercom, król 
Zygmunt nie zanadto prze-

szkadzał w rozprzestrzenia-
niu się nowych wyznań – 
zatem krzyż na piersi kró-
la ma tu znaczenie bardziej 
ozdobne. Znacznie ciekaw-
szy jest arkusz planu archi-
tektonicznego w lewej ręce. 
Bo i rzeczywiście za jego 
czasów odbywała się wielka 
przebudowa zamku wawel-
skiego według planów Fran-
ciszka Florentczyka i Bar-
tłomieja Berrecciego. Szko-
da, że artysta nie przedsta-
wił jakimś symbolem poczu-
cia humoru, jakie cechowa-
ło króla Zygmunta; nieprzy-
padkowo to za jego czasów 
i za panowania Zygmunta 
Augusta przypadł czas naj-
wyższej aktywności słynne-
go Stańczyka.

Marek  Rezler

Królowie „piątkowscy” okiem Jana Matejki

Zygmunt I Stary



ECHO 11/172 (XII) 13

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,  0 601 56 87 32 

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

KLUB LITERACKI 

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY
10 XI 2009 o godz. 18 (wtorek) IV Turniej wierszy „O pierścień 
Dąbrówki”. Jury – Jolanta Baziak red. nacz. „Akantu”. Nagrody 
fundują: SPP, PSM, art. plast. Grażyna Kielińska, art. plast. 
Kazimierz Rafalik, Beata K. Mrowińska. Dr Jan Majewski 
(apteka „Pod złotym lwem”) wręczy liquor benedictinorum. Teksty 
do turnieju (w dwóch egz. A4) prosimy zgłaszać w godz. 16-17. 
Konsultacja wierszy – Barbara Lempka.
17 XI 2009 o godz. 18 (wtorek) Spotkanie autorskie Jolanty i 
Stanisława Szwarców – „Przerwa w podróży”. Promocja nowej 
książki. Omówienie – Łucja Dudzińska.
1 XII 2009 o godz. 18 (wtorek) Poeci Australii w przekładach Ka-
tarzyny Michalewskiej. Warsztaty i konsultacje literackie – za-
praszamy wszystkich piszących.
15 XII 2009 o godz. 18 (wtorek) Wigilia Klubu Literackiego i Salo-
nu Artystycznego im. Jackowskich w dwusetną rocznicę urodzin 
Juliusza Słowackiego. Promocja książki „W cieniu wronczyńskie-
go dworu”. Kolędy i piosenki Wiesi Felińskiej. Prosimy o wigilijne 
teksty i Boże Dary na wigilijny stół.

Wszystkie spotkania w sali karminowej „Dąbrówki” (parter), 
we wtorki. 

Wstęp wolny. Imprezy prowadzi Jerzy  Grupiński.

  

    

VII Grand Prix Chrobrego w hali
W listopadzie wystartuje VII Grand Prix Chrobre-

go w hali, które rozgrywane będzie w Szkole Podstawo-
wej nr 17. Grand Prix to cykl czterech jednodniowych tur-
niejów. Zwycięzcą będzie drużyna, która po czterech tur-
niejach zgromadzi największą liczbę punktów.

Rozgrywki toczyć się będą w następujących katego-
riach wiekowych: 
A - rocznik 1999 i młodsi  (koszt 40 złotych za udział
                                 we wszystkich 4 turniejach)
B - rocznik 1997 i młodsi  (55 zł)
C - rocznik 1995 i młodsi  (75 zł)
D - rocznik 1993 i młodsi  (85 zł)
E - rocznik 1991 i młodsi  (95 zł)
Turnieje odbywać się będą w 4 terminach: 28-29 listopa-
da, 12-13 grudnia, 13-14 lutego oraz 27-28 lutego. (na)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  Poznań, dnia 17/09/2009
Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 
Piotr Winter Kancelaria Komornicza 
61-477 Poznań, ul. Wiśniowa 12 
tel, 061-83-! 18-53,"e-mail: kancelaria@ksr9.pl 
B Z WBK SA j0/0/Poznań (14) 
40109027340000000102395771

Sygn.akt  KM 270107, KM 559107, KM 1689107, KM 3770107, KM 1511109, KM 2210/09

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu Piotr Winter ,ul. Wiśniowa 12 działając na podstawie art. 953 kpc - 
podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 18 listopada 2009 r. o godzinie 9.30
w sali nr 225 A Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu ul. Młyń-

ska 1a, 61-729 Poznań odbędzie się
II licytacja

nieruchomości oznaczonej jako:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego w miejsco-
wości Poznań, os. Stefana Batorego 4E/45. Przedmiotowy lokal zlokalizowany 
jest w budynku wielorodzinnym, IV-piętrowym, na parterze i składa się z 2 pokoi, 
kuchni, łazienki, wc i korytarza o łącznej pow. 49,40 m2. Lokal do remontu kapi-
talnego. Dla ww. nieruchomości Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi 
zbiór dokumentów. Księga wieczysta nie została zaprowadzona. Właścicielem 
lokalu jest Urszula Żywiczko zam. Poznań os. Stefana Batorego 4e/45.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 245.100,00 zł.
Cena wywołania wynosi: 163.400,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć Komornikowi rękojmię w wy-
sokości: 24.510,00zł w sali nr 225 a Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto II 
Wydział Cywilny ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań. Rękojma powinna być złożo-
na w gotówce przed rozpoczęciem licytacji bądź poprzez wpłacenie jej na kon-
to komornika w B Z WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr 4010902734 0000 0001 
0239 5771 z zastrzeżeniem iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto 
komornika przed dniem licytacji. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch 
tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz.10.00 15.00 od dnia wywie-
szenia niniejszego obwieszczenia zaś akta postępowania egzekucyjnego prze-
glądać można na 2 tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym, operat sza-
cunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni 
powszednie w godz.10.00-15.00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysą-
dzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed roz-
poczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod 
egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od eg-
zekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze 
wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem 
licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą 
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Piotr Winter

Zastępca Komornika Sądowego (dawniej Rew.1)  Poznań, dnia 17-09-2009
przy Sądzie Rejonowym 
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
Paweł Bobek
Kancelaria Komornicza Plac Wolności 5/5
61-738 Poznań
tel. (61) 852-45-60 faks 852-82-88
KM 3088/05

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1P/00113001/6

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Mia-
sto w Poznaniu Paweł Bobek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej 
wiadomości, że:
w dniu 04.11.2009 r. o godz. 9:30 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Sta-
re Miasto w Poznaniu, mającego siedzibę przy ul. Młyńska l a, w sali nr 225 a 
odbędzie się pierwsza licytacja własnościowego spółdzielczego prawa do lo-
kalu mieszkalnego położonego w Poznaniu, os. Stefana Batorego 35/2, skła-
dającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, WC o łącznej powierzchni 53,10 m2, 
przysługującego Renacie Galas, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: 
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (Adres spółdzielni: 60-681 Poznań, os. 
Bolesława Chrobrego 117), dla którego Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto 
w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nume-
rze KW PO1P/00113001/6
Suma oszacowania wynosi 249 757,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 
sumy oszacowania i wynosi 1873l7,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jed-
nej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 975,70zł. Rękojmię można uiścić 
także na konto komornika:
PKO Bank Polski S. A. I O/Poznań 1710204027 00001802 02903524
Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, 
które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a 
zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w 
dni powszednie od godz.8:30 do godz. 14:30 oraz przeglądać w Kancelarii Za-
stępcy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w 
Poznaniu Pawła Bobka Pl. Wolności 5/5, Poznań odpis protokołu oszacowania 
nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzęnia własności 
na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetar-
gu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub 
przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orze-
czenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księ-
dze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zo-
staną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą 
uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia 
się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastępca Komornika Sądowego
Paweł Bobek
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Wygrała  
z Echem

Hasło krzyżówki z nu-
meru 10 brzmiało: „Czas 
na grzyby”. Nagrodę książ-
kową otrzymuje Małgorza-
ta Nowak z Osiedla Bole-
sława Śmiałego 35.

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). Na jesienne słonyszko nie można za bar-
dzo liczyć, ale niespodziana rajza do ciepłych krajów będzie udana. 
Sypną się też bejmy i nowe znajomości z całkiem dobra wiarą.
BYK (21.04 - 21.05). Bez żadnych fefrów możesz iść do urzędów. 
Załatwisz wszystko jak należy, a urzędnicy będą ci świadczyć i pod-
suwać fifne pomysły na zrobienie fest interesów.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Bez te ciągłe fefry, co ludzie po-
wiedzą, popadasz ino w bręczenie i nygusowanie. Jesteś szpor-
towny szczun z pomysłami, bierz się więc do roboty z większym 
szwungiem.
RAK (22.06 - 22.07). Wew robocie za frechownie se nie poczy-
naj, bo sobie ino poruty i wrogów narobisz. Postępuj rozważnie i 
akuratnie a sukcesy same wnet skapną.
LEW (23.07 - 22.08). Z wystawianiem kalafy oraz inkszych czę-
ści ciała na jesienną chlabrę lepiej nie przesadzaj, bo jeszcze jakie 
choróbsko cię dopadnie. Na berbeluchę i blondkę tyż uważaj.
PANNA (23.08 - 22.09). Na słodkie nygusowanie i blubranie nie 
ma czasu. Wew domu trza kończyć rozbabrany remont, a wew ro-
bocie przyjdzie chapać za dwóch abo i trzech.

WAGA (23.09 - 22.10). Zamiast cięgiem marzyć o wielkich rajzach 
po świecie, lepiej zabierz famułę i kumpli na działkę abo do lasu na 
grzyby. Będzie dobra okazja do blubrania i wypoczywania.

SKORPION (23.10 - 22.11). Z większym szwungiem trza się brać 
do szukania dobrej roboty. Od znajomej wiary skapną ci fest pro-
pozycje. Uda się też uzorgować trochę bejmów do kabzy.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Jesienny wygib za miasto z famułą 
i kejtrami zapowiada się całkiem udanie. Ino za wiele się nie sta-
luj i uważaj, byś zdrowia i bejmów nie przenorał.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01).Warto pomyśleć o jakiejś rajzie 
zez szczunami abo inszą bliską osobą. Niedzielna wyprawa na słod-
kie lub jakie zakupy wszystkim poprawi humory.

WODNIK (21.01 - 20.02). Z lofrowania i ciągłego blubrania z 
wiarą ze starej eki niewiele dobrego wyniknie. Ino bacz byś pod-
czas tych spotkań zdrowia i bejmów nie przenorał.

RYBY (21.02 - 20.03). Wew robocie skapnie ci miła niespodzian-
ka. Może awans albo jakie szkolenie z fest wiarą. Ino się pilnuj, za 
wiele nie blubraj i bacz byś poruty se nie narobił.

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. 
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   Gwiazdy mówią... po naszymu    

Krzyżówka nr 11

HUMORKI
- Ile dostałeś? - pyta kole-
ga z celi.
- 8 lat. A ty?
- 5.
- To zajmij pryczę koło 
drzwi, bo wcześniej wy-
chodzisz.

- Poczekaj z tą awanturą 
jak nikogo nie będzie w 
domu!
- Przecież nikogo nie ma.
- Ja jestem.
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We wrześniu na Osiedlu Bolesława Chrobrego 
rozegrano turniej siatkówki plażowej. Do turnieju 
przyjęto 6 drużyn. Po stojących na wysokim poziomie 
meczach okazało się, że najlepszą parą została druży-

na „Ale Maniana” (Mateusz Praczyk i Marcin Tylutki), 
drugie miejsce zajęli „Volt” (Łukasz Jędrzejczak i Mar-
cin Panfil), a trzecie „Banany” (Jakub Olesiński i Ja-
kub Pielak). (dom)

Mieszkańcy Piątkowa mogą korzystać z usług PKO BP 
w wielu placówkach - zastosowane w nich rozwiązania 
technologiczne, nowoczesne stanowiska obsługi, komfor-
towa przestrzeń, ale także kompetentni i służący radą pra-
cownicy - wszystko to sprosta oczekiwaniom wymagają-
cych Klientów.

Oferta dla „Kowalskiego”
Klientom indywidualnym PKO BP proponuje: rachunek SU-

PERKONTO z pakietem usług, konto oszczędnościowe, loka-
ty terminowe złotowe i walutowe, karty kredytowe i płatnicze, 
Superkredyt i Szybki Serwis Kredytowy, pożyczkę gotówkową, 
kredyt hipoteczny Własny Kąt, pożyczkę hipoteczną, kredyt 
konsolidacyjny, iPKO - dostęp do SUPERKONTA lub rachun-
ku firmowego za pośrednictwem telefonu oraz internetu, stałe 
zlecenia lub polecenia zapłaty umożliwiające przelewanie pie-
niędzy na inne konto, wygodne przy regulowaniu stałych opłat 
i zobowiązań.

SUPERKONTO - komfort najlepszej obsługi domowego 
budżetu

Posiadacz SUPERKONTA ma dostęp do rachunku przez 
całą dobę, z każdego miejsca na świecie. Otrzymuje SMSy i 
e-maile informujące o każdej zmianie salda na rachunku. Kar-
tą PKO Ekspres bez prowizji zrobi zakupy w Polsce i na całym 
świecie oraz wypłaci pieniądze z naszych bankomatów. W każ-
dej chwili może skorzystać z salda debetowego lub kredytu od-
nawialnego. Dla posiadaczy SUPERKONTA bank posiada spe-
cjalną ofertę ubezpieczeniową.

Pożyczka sprawdzona przez miliony Klientów
Max Pożyczkę z Mini Ratą z opcją ubezpieczenia na wypa-

dek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, można przeznaczyć 
na dowolny cel - w zależności od aktualnych potrzeb. Maksy-
malna wysokość to aż 20 000 zł, ale można wziąć już 500 zł. 
PKO BP gwarantuje długi okres kredytowania - do 96 miesięcy 
oraz niskie oprocentowanie -  już od 6,99% w stosunku rocznym. 
Standardowo przy udzielaniu Max Pożyczki nie wymagane są 
zabezpieczenia i poręczyciele, a przy kwocie do 10 000 zł bank 
udziela jej na podstawie oświadczenia o dochodach. Wystarczy 
przyjść do banku tylko z dowodem osobistym, a w przypadku 
osób, które nie są jeszcze Klientami PKO BP - dodatkowo z dru-
gim dokumentem ze zdjęciem. Już po jednej wizycie w oddziale 
PKO BP pieniądze mogą być do dyspozycji Klienta. 

Wybierz pakiet dla swojej firmy
Małym i średnim firmom dedykowane są 4 pakiety - Biznes 

Debiut, Biznes Rozwój, Biznes Komfort, Biznes Sukces. To no-
woczesna i atrakcyjna oferta, dopasowana do potrzeb zarówno 
małych firm dopiero rozpoczynających działalność, jak i więk-
szych, dynamicznie się rozwijających. To idealne rozwiązanie 
dla oczekujących kompleksowego zarządzania finansami oraz 
profesjonalnego wsparcia bankowego.

Zawarte w nich usługi i produkty pozwolą zaoszczędzić 
czas i zminimalizować koszty. We wszystkich Pakietach możli-
we jest to dzięki bezpłatnemu dostępowi do rachunku przez In-
ternet, serwis telefoniczny i terminale samoobsługowe oraz do-
konywanie bezpłatnych przelewów do ZUS i US przez serwis 
internetowy. Przedsiębiorcy otrzymują kartę debetową dającą 
dostęp do gotówki w największej sieci bankomatów oraz możli-
wość skorzystania z dopuszczalnego salda debetowego już od 
chwili otwarcia rachunku. 

Nowe, większe mieszkanie? 
Poważniejsze inwestycje, nie tylko te związane z nierucho-

mościami można sfinansować kredytami i pożyczką hipoteczną. 
PKO Bank Polski oferuje bardzo atrakcyjne warunki kredytowa-
nia potrzeb mieszkaniowych – także tych związanych z wykoń-
czeniem czy remontem mieszkania. 

Zapraszamy do placówek PKO BP:
Oddział 5 PKO BP, os. Bolesława Śmiałego 121, pon.-piątek 
w godz. 8.00-19.00
Oddział 22, os. Stefana Batorego 17, pon. i wtorek 9.00-16.00, 
środa-piątek 11.00-18.00
Oddział 39, os. Bolesława Chrobrego 8 C, pon.-piątek w godz. 
10.30-17.30
Oddział 47, os. Stefana Batorego 79, pon.-piątek w godz. 
10.30-17.30

Wrześniowa plażówka

PKO BP NA PIĄTKOWIE
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Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A, tel. (061) 822-35-05

KARTA RABATOWA

DOSTĘPNAW LOKALU

RABAT 15% DLA STA YCH KLIENTÓWŁ

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

  

    

Kilka minut brakowa-
ło żeby w tym roku tur-
niej brydżowy nie odbył 
się. Przyczyną zamiesza-
nia była zmiana organiza-
cji ruchu na ulicy Żerom-
skiego wprowadzona wła-
śnie w dniu 8 październi-
ka - dniu, w którym zapla-
nowany był XXII Osiedlo-
wy Turniej w Brydżu Pa-
rami. Autobusy, taksówki i 
prywatne samochody trasę 
od Ogrodów do Piątkowa w 
tym dniu pokonywały w trzy 
do czterech godzin. Ogrom-
ne korki na trasie Naramo-
wickiej spowodowały, że go-
ście, sędziowie i zawodnicy 

Brydż sportowy

Turniej Parami opóźniony i atrakcyjny

spóźnili się dość znacznie. 
Tylko mieszkańcy Poznań-
skiej Spółdzielni Mieszka-
niowej byli na czas i gdyby 
sędzia też się nie spóźnił - 
turniej odbyłby się w bardzo 
okrojonym składzie - tylko 
z brydżystami z Piątkowa. 
Na szczęście po dwóch go-
dzinach oczekiwań i sędzio-
wie, i pozostali zawodnicy 
zjawili się, a turniej rozpo-
czął się.

Impreza jak zwykle 
uatrakcyjniona była kawą, 
napojami i słodyczami, ale za-
wodników interesowało tylko 
zdobycie jak najlepszego miej-
sca, a co za tym idzie - punk-

tów WK do zdobycia tytułu 
klasyfikacyjnego oraz jednej 
z licznych nagród.

Ciekawostką XXII turnie-
ju było zajęcie dopiero ósme-
go miejsca przez teoretycz-
nie najsilniejszą parę: arcy-
mistrza brydża sportowego – 
dr. Jacka Wędrychowicza gra-
jącego z mistrzem krajowym 
- Kazimierzem Dujsem.

Turniej klasyfikowany był 
w dwóch kategoriach: osiedlo-
wej i otwartej.

W klasyfikacji osiedlowej 
zwyciężyła para Henryk Du-
szyński z Tadeuszem Nawro-
tem. W klasyfikacji całego 
turnieju para ta zajęła czwar-
te miejsce. Z przyjemnością 
informujemy, że Henryk Du-
szyński - stały bywalec Klu-
bu Brydżowego „Chrobry” - 
jest jednym z najstarszych sę-
dziów brydżowych w Polsce. 
9 października minęło 51 lat 

od uzyskania przez pana Hen-
ryka uprawnień do sędzio-
wania spotkań brydżowych 
Ligi Okręgowej i Turniejów 
Parami. Z tej okazji w imie-
niu mieszkańców i pracowni-
ków Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej życzenia Hen-
rykowi Duszyńskiemu skła-
dają: Danuta Lulewicz - prze-
wodnicząca Rady Osiedla i Je-
rzy Czapczyk - kierownik Ad-
ministracji Osiedla Bolesława 
Chrobrego.

Pierwsze miejsce w otwar-
tym XXII turnieju brydżo-
wym zajęła para Julian Ko-
perski grający z Grzegorzem 
Smentem.

Uczestnicy turnieju wy-
rażają podziękowanie za zor-
ganizowanie tak sympatycz-
nych zawodów i proszą o 
częstsze urządzanie tego ty-
pu imprez.

Wojciech Tatara

Rodzinne zdjęcie uczestników turnieju

Drugi od lewej: Tadeusz Nawrot, a obok Henryk Duszyński, Grzegorz 
Sment oraz Julian Koperski

Turniejowe skupienie...


