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Z Piątkowa
na podium

AIR
POLSKA

BIURO
PODRÓŻY

Turystyka,
bilety lotnicze
Os. B. Chrobrego 13 C

tel. 061 868 15 03
www.airpolska.pl
Biuro przeniesione
z lotniska ŁAWICA

Jolanta Sikorska, mieszkanka
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zajęła trzecie miejsce w
organizowanych pod koniec sierpnia I Mistrzostwach Polski Nordic
Walking w Gnieźnie. Piszemy o
niej na stronie 15.

www.psm.poznan.pl
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Wystawa grafiki warsztatowej w PCK Dąbrówka
Na wystawie zaprezentowano
czternaście prac wykonanych techniką linorytu. Są one wizytówką warsztatów plastycznych prowadzonych w
PCK „Dąbrówka” przez artystę plastyka Annę Szyszkę. Wystawione grafiki były nagradzane i wyróżniane na Międzynarodowym Biennale Grafiki i innych
prestiżowych konkursach. Różnią się tematyką, zaskakują pomysłami i odwagą
ale łączy je technika i oprawa graficzna wystawy. Autorkami prezentowanych
prac są: Marta Mazur, Beata Kostrzewska, Roksana Wiśniewska, Zuzanna Piosik i Marianna Klejewska.
- Moim zdaniem przygoda z grafiką zamieniła się w poważną zabawę, ocierającą się o sztukę z prawdziwego zdarzenia
– mówi opiekun artystyczny warsztatów,
Anna Szyszka.
Serdecznie zapraszamy do ”Dąbrówki”
na wystawę, bo warto, a młodym artystkom życzymy wielu sukcesów. (bf)

FIRANKI FIRANKI
CENY PROMOCYJNE
pościele, koce, kołdry,
ręczniki, bielizna, podomki
NARZUTY DO SYPIALNI
NA ZAMÓWIENIE

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

BISTRO
ALLADYN

ELEKTROINSTALACJE

0 512 309 335
www.elektroinstalacje.king.pl

ul Naramowicka 244
tel. 605 678 885

• REMONTY

Zapraszamy codziennie
do lokalu

• ALARMY
• DOMOFONY
• PODŁĄCZANIE
KUCHENEK EL.

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

GABINET MEDYCYNY NATURALNEJ
„NATURALIA”
Licencjonowane Biuro Obrotu NieruchomoĞciami oferuje usáugi w zakresie:

www.jerzypawliknaturalia.pl

SPRZEDAĩY I KUPNA
nieruchomoĞci w rejonach:

WINOGRADY, PIĄTKOWO, NARAMOWICE, PODOLANY, WINIARY, SOàACZ,
UMULTOWO, MORASKO, STRZESZYN.
Osoby zainteresowane skuteczną sprzedaĪą lub poszukujące nieruchomoĞci,
prosimy o kontakt:
tel. 61 828 05 27 lub 501 716 408
e-mail: biuro@bazarnieruchomosci.pl
www.bazarnieruchomosci.pl

PoznaĔ, ul. Murawa 27

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

tel. 783 504 000
Suchy Las, Nowy Rynek 6
CENTRUM ROZWOJU POTENCJAŁU OSOBISTEGO

Harmonia (os. Wł. Łokietka 6f)
zaprasza na:
Psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych
Warsztaty i treningi psychologiczne
Warsztaty muzykoterapii

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

Mediacje (w tym rodzinne)
tel. 501 481 186 lub 61 825 68 44
www.centrumharmonia.pl
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Z Różańską i baśnią senegalską
19 października
w bibliotece Szkoły Podstawowej nr
34 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Z baśnią przez
świat”.
Baśń senegalską
zatytułowaną „Penda i trzej młodzieńcy” przeczytała aktorka Teatru Nowego, Agnieszka Różańska. Przy okazji zwróciła dzieciom uwagę na potrzebę głośnego i wyraźnego czytania, co przełoży się w przyszłości na
prawidłowe piękne mówienie. Gościem specjalnym był również
Łukasz Wierzbicki, który opowiedział o wyprawie Kazimierza
Nowaka i poprowadził atrakcyjne zabawy.

Na warsztatach plastycznych dzieci robiły dla siebie
biżuterię etniczną, a na warsztatach tanecznych prowadzonych przez instruktorów uczyły się afro dance. Udział wzięło ponad 60 uczniów ze szkół
naszego miasta.
Kolejne spotkania odbyły i odbędą się w następujących terminach: „Z baśnią
do Brazylii” – 16 listopada,
„Z baśnią do Wietnamu” –
14 grudnia, „Zapraszamy do
Polski” – 8 lutego. Zapraszają
Magdalena Kozłowska i Hanna Łobza z biblioteki w „34”.
(emzetka)

Z notatnika miejskiego strażnika
♦ Dyżurni
piątkowskiej
Straży Miejskiej przyjęli
w październiku 455 zgłoszeń. Najwięcej z nich
(204) dotyczyło nieprawidłowo zaparkowanych samochodów, były też 53
zgłoszenia o bezdomnych
oraz tyle samo informacji o nieporządkach na
osiedlach.
♦ Strażnicy 3-krotnie kontrolowali targowiska. W
rezultacie jedną osobę pouczono za nieuwidacznianie cen towarów.
♦ Skontrolowali także 15
taksówek. W trzech z nich
ujawnili brak identyfikatora na widocznym miejscu.
♦ Ujawnili dwa przypadki
prowadzenia handlu bez
zezwolenia oraz sześć handlu w miejscu zabronionym. Pięć osób pouczyli,
dwie ukarali mandatem.
♦ Chłodniejsza pogoda spowodowała, że w budynkach, zwłaszcza wysokich,
zaczęli poszukiwać schronienia bezdomni. Strażnicy przeprowadzili więc 76
lustracji miejsc znanych z
bytowania bądź grupowania się tych osób. Na miejscu odbyli 60 rozmów prewencyjnych, dla czterech
osób wezwali pomoc medyczną, jedną osobę przewieźli do punktu pomocy
socjalnej, a dwie zostały
przewiezione do Izby Wytrzeźwień.
♦ Patrol otrzymał informację o spożywaniu alkoholu na Osiedlu Stefana Batorego 82. Na miejscu zastał dwóch mężczyzn, którzy alkoholu nie pili.
♦ Strażnicy udali się na ul.
Hulewiczów, gdzie stoi pojemnik na używaną odzież.
Jest on notorycznie uszkadzany, a odzież rozkradana

♦

♦

♦

♦

♦

♦

przez bezdomnych. Rezultatem niszczenia pojemnika jest jednak bałagan wokół niego. Strażnicy ustalili osobę odpowiedzialną
za ustawienie pojemnika i
ukarali ja mandatem, zobowiązując do usunięcia
pojemnika z tej ulicy.
Strażnicy wezwali straż pożarną do wyłowienia martwego łabędzia ze stawu na
Różanym Potoku.
Strażnicy otrzymali mailem wiadomość o nielegalnym wysypisku odpadów komunalnych przy ul.
Rubież. Kierownika budowy, który dopuścił do powstania wysypiska, ukarali mandatem. Odpady zostały usunięte następnego dnia.
Patrol strażników udał się
na interwencję dotyczą zakłócania ciszy nocnej na
Osiedlu Bolesława Chrobrego 39. Na miejscu okazało się, że krzyki dochodziły od osób uwięzionych
w zablokowanej windzie.
Wezwano pogotowie dźwigowe, które uwolniło trzy
osoby znajdujące się wewnątrz.
Strażnicy otrzymali zgłoszenie o potrąconej sarnie
leżącej na ul. Dzięgielowej.
Okazało się, że zwierzę żyje, wezwali więc weterynarza, który zabrał ranną sarnę.
Do leżącego przy ul. Naramowickiej dzika wezwano weterynarza i leśniczego. Weterynarz uśpił dzika, którego zabrało pogotowie czystości.
Operator nadzoru kamer
z „Cerbera” poinformował
strażników o leżącym przy
bloku 2 na Osiedlu Bolesława Śmiałego mężczyźnie. Mężczyznę przewie-

♦

♦

♦

♦

♦

♦

ziono do miejsca zamieszkania.
Patrol zabezpieczył dwa
małe kocięta na ul. Obornickiej. Strażnicy powiadomili Fundację „Zwierzęta i
My”, która zabrała kotki.
Przy budynku 26 na Osiedlu Jana III Sobieskiego
siedział na wpół rozebrany mężczyzna. Ponieważ
nie można z nim było nawiązać kontaktu, wezwano
pogotowie ratunkowe, którego lekarz podjął decyzję
o przewiezieniu mężczyzny do szpitala.
Strażnicy interweniowali
w budynku nr 10 na Osiedlu Bolesława Chrobrego
z powodu zakłócania porządku publicznego. Jako
że najemca lokalu był już
pouczany wcześniej, nałożono na niego 500-złotowy
mandat za wykroczenie.
Interweniowali także w
bloku 18 na tym samym
osiedlu. Tutaj skończyło
się na rozmowie, gdyż właściciel dostosował się do
przepisów o konieczności
zachowania ciszy nocnej.
Kierownika budowy z
ul. Mateckiego ukarano
500-złotowym mandatem
za zanieczyszczanie ulicy
przez wyjeżdżające z placu pojazdy. Mężczyznę zobowiązano też do uprzątnięcia ulicy.
Strażnicy doprowadzili do
wykoszenia i posprzątania terenów przy PST, posprzątania terenów miejskich przy zbiegu ulic Wojciechowskiego i Zana oraz
przy ZOZ na Os. Marysieńki. Doprowadzili także do likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci, ziemi i gruzu przy ul. Nadwarciańskiej oraz Wojciechowskiego a Suszki. Zgłosili Zarządowi Dróg Miej-

♦

♦

♦

♦

♦

♦

skich konieczność naprawy chodnika przy blokach
1 i 4 na Osiedlu Stefana
Batorego.
Do leżącego koło bloku 28
na Osiedlu Jana III Sobieskiego mężczyzny strażnicy wezwali karetkę pogotowia. Po zbadaniu przez lekarza odwieźli mężczyznę
do domu, gdzie odebrała
go żona.
Do mężczyzny leżącego
przy Żurawińcu koło Osiedla Władysława Łokietka
wezwano pogotowie ratunkowe, którego lekarz po
zbadaniu wydał decyzję o
przewiezieniu mężczyzny
do Izby Wytrzeźwień.
Strażnikom zgłoszono informację o wyrzucaniu
śmieci przez okno mieszkania w budynku 1 na
Osiedlu Stefana Batorego.
Ponieważ brak było świadka zdarzenia, przeprowadzono rozmowę z najemcami lokalu, z którego wyrzucono śmieci.
Kierowcę TIR-a zaparkowanego wraz z naczepą
przy ul. Naramowickiej
ukarano mandatem.
Jeden z mieszkańców ul.
Znanieckiego poinformował, że sąsiad nie podpisał
umowy na wywóz śmieci
komunalnych. Patrol sprawę sprawdził, potwierdził,
sprawcę ukarał mandatem
i nakazał podpisanie umowy na wywóz odpadków.
Patrol udał się na Osiedle Bolesława Śmiałego,
gdzie odbywał się „Happening”. Było to spontaniczne spotkanie umówione
przez przypadkowych ludzi w internecie. Po około
15 minutach ludzie opuścili miejsce spotkania. Patrol
strażników nie miał żadnych uwag. (rafa)
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Tanie przekształcenia
tylko do końca roku

Do 30 grudnia będą
obowiązywały korzystne dla lokatorów zasady wykupu mieszkań
od spółdzielni. Posłowie, mimo wcześniejszych zapowiedzi, nie
uchwalili ustawy, która

pozwalałaby na zamianę po preferencyjnych
stawkach lokatorskiego
prawa do mieszkania
na prawo własnościowe
lub pełną własność.
W piątkowskich administracjach każdego dnia

podpisywane są kolejne
akty notarialne. Kierownicy twierdzą, że do końca roku uda im się zrealizować wszystkie złożone
przez spółdzielców wnioski. Do osób, które złożyły wnioski o przekształcenie prawa do mieszkania, Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa wysłała
pisma informujące o trybie załatwienia ich wniosków. Czasami spółdzielcy
będą musieli podjąć decyzję o przekształceniu lokatorskiego prawa do mieszkania w prawo własnościowe, a czasami o przekształceniu w pełną własność, ale na wieczystym
użytkowaniu gruntu.
Choć wnioski o przekształcenie prawa do mieszkania lokatorskiego składać
można było od lipca 2007
roku, to sporo osób decyduje się na jego złożenie
dopiero teraz, gdy czasu
pozostało niewiele.
A jakie zasady wykupu będą obowiązywały w przyszłym roku? Jeżeli Sejm
nie podejmie innej decyzji, o zasadach przekształceń będą decydowały walne zgromadzenia. (woj)

Kolejna
nagroda
w konkursie
plastycznym!
Zawsze Zielono, Zawsze Niebiesko - Toruń
2009 - to tytuł XV Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej
Dzieci i Młodzieży, w którym wzięły udział Beata
Kostrzewska, Roksana Wiśniewska, Marta Mazur i Zuzanna Piosik, podopieczne
Anny Szyszki, instruktorki
z PCK „Dąbrówka”.
Na konkurs nadesłano
aż 25.500 prac z 56 krajów. Do wystawy zakwalifikowano 1162 prace z 53
krajów, wśród których znalazły się prace Beaty Kostrzewskiej i Roksany Wiśniewskiej. Przyznano 50
nagród i 50 wyróżnień indywidualnych, a także 2 nagrody dla placówek za kolekcje
prac. Jedną z nagród otrzymała 16-letnia Beata Kostrzewska.
Uroczyste wręczenie nagrody nastąpiło 15 października podczas otwarcia pokonkursowej wystawy.
Nagrodzonej, uczestniczkom i ich opiekunce serdecznie gratulujemy, czekamy na kolejne nagrody. (bf)

Działo się w klubie KORONA...

NZOZ MED-FAMILIA
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
OS. B. CHROBREGO 118, I piętro
W związku z zatrudnieniem drugiego lekarza
jest możliwość zapisania się (złożenia deklaracji)
do wyżej wymienionej Poradni.
W kawiarence klubu KORONA herbatę parzą klubowicze

6 października w osiedlowym klubie KORONA
na Bolesława Śmiałego
rozpoczął się Biały Tydzień. Z tej okazji odbyły
się konsultacje i porady
lekarskie dla seniorów,
mieszkańców osiedla.
Tydzień później w klubie
gościła radna miejska Barbara Nowaczyk Gajdzińska.

O „guziku życia”, domowym aniele stróżu pisaliśmy w poprzednim numerze Echa. 20 października
w klubie odbyła się prezentacja systemu.
„Z Batutą i Puzonem”
– taki był tytuł koncertu w
Auli UAM, na który 23 października udali się seniorzy
z KORONY. (lk)

Przyjmują lekarze z długoletnią praktyką.
Opieką lekarską obejmujemy dorosłych i dzieci.
Prowadzimy działania profilaktyczne oraz
badania medycyny pracy dla zawodów bez
narażenia na czynniki szkodliwe.
Rejestracja pacjentów telefoniczna lub osobista.

tel. 061 828 30 40
tel. 603 575 834
www.medfamilia.pl
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Podsumowanie udanego sezonu
Październik to koniec
tegorocznych zorganizowanych rozgrywek w najpopularniejszej dyscyplinie sportowej – piłce nożnej na boiskach otwartych w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Tradycyjnie warto podsumować, czy miniony sezon był bardziej udany jak
ubiegłoroczny. Postronni
obserwatorzy, sympatycy
piłki nożnej i biorący udział
w rozgrywkach zawodnicy
twierdzą, że tak.
W lidze piątkowskiej rozgrywki toczyły się w trzech
kategoriach wiekowych. W
grupie B (najmłodszej, roczniki 1995-1993) grało 15 zespołów, najwięcej szkolnych
z Osiedla Stefana Batorego
(7), 3 spółdzielczo-osiedlowe, 5 spoza Piątkowa. Po zakończeniu ligowych zmagań
czołówkę tabeli tworzyło z
niewielką różnicą punktową
5 zespołów. Na pierwszym
miejscu znalazł się Sokół 89
Poznań, na drugim UKS 12
Batory I, na trzecim UKS
12 Batory IV, na czwartym
Bronx Poznań i na piątym
Chrobry Team.
W grupie C (roczniki
1992-1990) o zwycięstwo rywalizowało 14 zespołów, 9
spoza Piątkowa, 5 z PSM.
Od samego początku rozgrywek o mistrzostwo grupy walka toczyła się pomiędzy czterema zespołami:

Czerwone Diabły Poznań,
Drewniaki OJIIIS, Fasberg Team OJIIIS, Szewce
OBCh. W ostatniej kolejce
rozgrywek w tej grupie pozostały dwie drużyny: Czerwone Diabły i Drewniaki.
Ostatnia lekkoatletycznym
rzutem na taśmę zdobyła
tytuł najlepszego zespołu w
grupie C, pokonując w ostatnim meczu Nieposkromione Lwy 5:0. Podobnie zakończyła się rywalizacja o
tytuł trzeciego zespołu grupy, który zasłużenie wywalczył zespół Fasberg Team
OJIIIS, wygrywając w końcowych rozgrywkach z zespołem Premium Team Juniors Poznań 5:1.
W grupie Open grało
18 zespołów, 9 z Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jeden szkolny UKS
12 Batory, 8 spoza piątkowskich osiedli. Od pierwszego meczu o tytuł najlepszego wspaniale grały zespoły
z Osiedla Jana III Sobieskiego, których trzy z siedmiu biorących udział w grze
zajęły czołowe miejsca. Mistrzem grupy, tak jak w roku ubiegłym, został zespół
AC Studio, wicemistrzem
PI-KO Team, na trzecim
miejscu zakończył rozgrywki zespół PAC-SKI OJIIIS.
W tegorocznych rozgrywkach ligi piątkowskiej
dominacja piłkarzy PSM
była niepodważalna. Poza

ligową piłką nożną Sekcja
Sportu i Rekreacji Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej organizował różnego
rodzaju okazjonalne turnieje. Odbył się również jeden
bardzo udany wiosenny turniej piłki nożnej dla dzieci
i młodzieży na Osiedlu Bolesława Śmiałego. Szkoda
że tylko raz w roku młodzi
amatorzy kopania piłki mogą się cieszyć z osiedlowego
piłkarskiego święta.
Rozgrywki piłki nożnej
na boiskach otwartych na
Osiedlu Bolesława Chrobrego rozpoczęły się na początku kwietnia, a zakończyły
się w październiku sukcesem sportowym i organizacyjnym. Mecze rozgrywano
w kilku kategoriach wiekowych, od najmłodszej przedszkolaków do najstarszej
oldbojów. Rozgrywki przedszkolaków to tradycja Chrobrego, co roku odbywa się
turniej na boisku otwartym
i mikołajkowy w hali. Dla pozostałych grup wiekowych
organizowane były atrakcyjne systemowe rozgrywki
typu turniejowego: Grand
Prix Chrobrego, Mistrzostwa Chrobrego oraz trzecia edycja Poznańskiej Ligi
Oldbojów, która zakończyła
rozgrywki dopiero w ostatni
czwartek 29 października.
Na pierwszym miejscu, tak
jak w roku ubiegłym, zakończył rozgrywki zespół Stare

Miasto, na drugim zespół
s’Oliver, na trzecim medalowym zespół JA Borscy, który w roku 2008 zajął miejsce czwarte. Słowa uznania
należą się najstarszym piłkarzom oldbojom, którzy po
pracy znajdują wolny czas
na czynny wypoczynek, grając w piłkę nożną.
W tym roku, tak jak w
poprzednich, rozgrywki na
boiskach otwartych Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej były zadowalające i
bardzo udane. Mimo że od
dłuższego czasu daje się zauważyć, iż frekwencja grających i zainteresowanie sportowymi rozgrywkami, szczególnie wśród dzieci i młodzieży młodszej, zmalały,
to nadal piłka nożna jest i
pozostanie w naszej Spółdzielni sportem numer jeden. Po zakończeniu rozgrywek na boiskach otwartych w pierwszych dniach
listopada rozpoczęła rozgrywki Halowa Piątkowska
Liga Piłki Nożnej edycji
2009/2010. Rozpoczęły się
również atrakcyjne systemowe rozgrywki halowe dla
różnych grup wiekowych organizowane na Osiedlu Bolesława Chrobrego w Szkole
Podstawowej nr 17. Na które
wszystkich chętnych zapraszają instruktorzy Świetlicy
Sportowej na Osiedlu Bolesława Chrobrego 2F.
Edward Juskowiak

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Piątkowska Liga Halowej Piłki Nożnej
Tabela po meczach rozegranych 8. 11. 2009 r.
GRUPA OPEN
li.
mec. pkt
HETMANIA POZNAŃ
2
6
AC STUDIO
2
6
PI - KO TEAM
2
6
AE CARPE DIEM
1
3
FC DREWNIAKI
2
3
FC SUCHE DRZEWCE
1
3
ARGALA TEAM
1
3
NORTH SIDE III POZNAŃ
2
3
COŚ TU NAMIESZAMY
1
3
OKP ŚMIAŁY
1
3
CZERWONE DIABŁY
1
3
NORTH SIDE II POZNAŃ
2
3
YANOSIK.ORG
2
3
WKP KORONA POZNAŃ
1
0
BLUE DEVILS
1
0
BALBINA
1
0
PREMIUM TEAM
1
0
K. P . POZNAŃ 09
1
0
UKS BATORY
1
0
BRYGADA VOLKSWAGEN
2
0
KLĘSKA
1
0
SALOS POZNAŃ
1
0
NDW SOBIESKI
2
0
JAPAN LIFT
0
0
NORTH SIDE I POZNAŃ
0
0

Lp. Nazwa drużyny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1 ODRZUTOWE KASZTANY
2 FC NOWA WIEŚ
3 SOKÓŁ 89 POZNAŃ

GRUPA B
2
1
1

3
3
3

br.zd. br.str. różn.
12
11
9
11
14
9
4
10
5
5
6
9
8
5
3
0
0
1
1
3
2
3
1
0
0

1
2
1
3
7
2
0
8
3
3
5
9
9
7
5
4
4
6
7
10
9
11
16
0
0

11
9
8
8
7
7
4
2
2
2
1
0
-1
-2
-2
-4
-4
-5
-6
-7
-7
-8
-15
0
0

20
11
10

8
1
1

12
10
9

prz./
wo

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

UKS 12 BATORY I
UKS 12 BATORY V
3 PO 3
UKS 12 BATORY III
MOBIL POZNAŃ
UKS 12 BATORY II
UKS 12 BATORY VI
UKS 12 BATORY IV
AKADEMIA FUTSALU 96
BAYR SOBIESKI
DA VINCI
LOTNIK POZNAŃ

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

BOCA SENIORS
FASBERG TEAM
AC MATERACE
GWIAZDORY Z BATORY
UKS BATORY
SALOS POZNAŃ
XV LO
EDEK TEAM
ARKA BATORY
BRONX POZNAŃ
WŚCIEKŁE WILKI I
WŚCIEKŁE WILKI II
UKS MIDAS POZNAŃ
FC KAKAŁOWCE
ŻEL - BETON PODOLANY
ODDAJ WIERTARKĘ
ŁASICZA SZARAŃCZA
FC MASTERCZUŁKI
LOTNIK POZNAŃ

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
0
GRUPA C
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
0

3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0

11
7
4
2
8
3
1
2
4
1
1
0

4
2
3
1
16
4
2
7
11
10
15
0

7
5
1
1
-8
-1
-1
-5
-7
-9
-14
0

6
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

11
9
7
7
12
4
5
3
5
5
5
2
1
1
2
3
1
0
0

3
1
2
3
9
1
3
1
5
5
5
3
3
4
7
9
8
11
0

8
8
5
4
3
3
2
2
0
0
0
-1
-2
-3
-5
-6
-7
-11
0
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IX GWIAZDKOWY TURNIEJ
HALOWEJ PIàKI NOĩNEJ
ORGANIZATOR
POZNAēSKA SPÓàDZIELNIA MIESZKANIOWA
ADMINISTRACJA OSIEDLA WàADYSàAWA àOKIETKA

I ZESPÓà SZKÓà OGÓLNOKSZTAàCĄCYCH NR 5
PATRONAT MEDIALNY: WTK, ECHO PIĄTKOWA
1. Kategorie wiekowe:
KAT. A – URODZENI W 1997 r. I MàODSI
KAT. B – URODZENI W 1994 r. I MàODSI
KAT. C – URODZENI W 1990 r I MàODSI
KAT. D - ,,OPEN ''
Zespoáy z kategorii A, B, muszą mieü peánoletniego opiekuna
2. ZAPISY PRZYJMOWANE BĉDĄ do 1. 12. 2009 W ZESPOLE SZKÓà
OGÓLNOKSZTAàCĄCYCH NR 5 NA OS. Wà. àOKIETKA 104
iloĞü miejsc ograniczona
3. Zgáoszenie zostanie przyjĊte po dostarczeniu listy zawodników
oraz wpáaceniu wpisowego w wysokoĞci:





KAT. A
KAT. B
KAT. C
KAT. D

- 50 zá
- 50 zá
- 50 zá
- 150 zá

4. Terminy zawodów:

KAT. A – 5. 12. 2009
KAT. B - 6. 12. 2009

KAT. C – 12. 12. 2009
KAT. D – 13. 12. 2009

SZCZEGÓàOWY HARMONOGRAM DLA POSZCZEGÓLNYCH
KATEGORII
ZOSTANIE USTALONY NA ZEBRANIU ORGANIZACYJNYM
W DNIU 3. 12. 2009
O GODZ. 18.00 W ZSO NR 5, W AULI SZKOLNEJ ( SALA 207 )
1. Trzy pierwsze zespoáy we wszystkich kategoriach wiekowych
otrzymają medale, dyplomy i nagrody rzeczowe na uroczystym
zakoĔczeniu w dniu 13.12.2009
2. Wszystkie mecze rozgrywane bĊdą w hali sportowej Z.S.O. nr 5 na Os. Wá. àokietka
3. Informacje szczegóáowe uzyskaü moĪna pod numerem telefonu

502 380 888

Gang Marcela wystąpił w Dąbrówce
Koncertem zespołu Gang
Marcela 27 października w
Dąbrówce rozpoczęto nowy
sezon kulturalny 2009/2010
r. Symbolicznie, bo już od
września zaczęły działalność
zespoły, które będą pracowa-

ły do końca czerwca przyszłego roku. Codziennie do Piątkowskiego Centrum Kultury
DĄBRÓWKA przychodzi ponad 200 uczestników, i tych
dużych, i tych małych. Zajęcia prowadzone są dla przed-

szkolaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Prócz tego co miesiąc zapraszamy
do Dąbrówki na koncert.
Właśnie koncert inaugurujący zespołu Gang Marcela,
choć nie pierwszy w tym sezonie, to szczególnie zapisze
się w historii naszych wydarzeń artystycznych. Doskonałe wykonanie znanych i
lubianych od ponad 25 lat
przebojów, świetny kontakt
z publicznością zagwarantowały widzom doskonałą zabawę. Gang Marcela bisował
3 razy, a publiczność gorąco
oklaskiwała wykonawców. Na
koniec życzono sobie wzajemnie kolejnego spotkania gdyż
i członkowie zespołu doskonale czuli się w atmosferze,
którą stworzyła publiczność
Piątkowa. (starz)

Pomogą w nauce
i wyborze zawodu
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
jest placówką oświatową
Miasta Poznania. Mieści
się na Osiedlu Bolesława
Chrobrego 105 (przy Szkole Podstawowej nr 17). Zatrudnia psychologów i pedagogów. Jej zadaniem jest
pomoc rodzicom, uczniom i
nauczycielom w problemach
związanych z nauczaniem i
wychowaniem.
- Przyjmujemy dzieci –
mówi Małgorzata Rybarczyk,
dyrektor poradni – uczęszczające do placówek oświatowych Piątkowa i z Osiedla
Kosmonautów. Doradzamy
gimnazjalistom i licealistom
w wyborze dalszego kształcenia się.
W tym roku poradnia
wzięła udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery poprzez organizację warsztatów
kariery dla gimnazjalistów,
licealistów, szkolnych doradców kariery i rodziców.
- Korzystanie z naszych
usług jest dobrowolne i bezpłatne – dodaje M. Rybarczyk. Można się z nami
kontaktować telefonicznie:
61 8234 431, lub mailowo:
ppp_4@wp.pl (nad)

Kocie kafelki
pomogą kotom
Powstałe w 2005 roku
Koło Miłośników i Obrońców
Zwierząt pomogło już wielu
kotom, dokarmia je, sterylizuje kotki, zapewnia opiekę weterynaryjną, utrzymuje
bezwzględną czystość w miejscach ich przebywania. Koło
funkcjonuje wyłącznie z prywatnych funduszy swoich ponad 30 wolontariuszek, wspomaganych jak dotąd w niewielkim stopniu przez dobrowolne
datki ludzi dobrej woli.
Na początku października
powołano Komitet na Rzecz
Wspierania Koła Miłośników i
Obrońców Zwierząt przy PCK
Dąbrówka. Dzięki uprzejmości Klubu Miłośników Kotów
Rasowych „Felis Posnania”
udostępniono bezpłatnie komitetowi stoisko na Międzynarodowej Wystawie Kotów
odbywającej się 21-22 listopada. Wyrażono także zgodę
na zbiórkę środków na rzecz
piątkowskiego koła podczas
targów.
W akcję włączyły się młode artystki z Warsztatów Plastycznych w PCK „Dąbrówka”, prowadzonych przez artystę plastyka Annę Szyszkę.
Wykonały prace plastyczne o
tematyce „kociej”, z których
dochód ze sprzedaży zasili
konto koła. (bf)
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KALENDARIUM PSM
26 listopada - zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM
1 grudnia
- Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa RN
PSM
3 grudnia
- Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN
PSM
7 grudnia
- dyżur członków RN PSM
8 grudnia
- Komisja Rewizyjna RN PSM
10 grudnia - Prezydium RN PSM
15 grudnia - Komisja Społeczno-Samorządowa RN PSM
17 grudnia - zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM

Z prac Rady Nadzorczej PSM

O planach remontowych na 2010 rok

12 osób zalegających
z płaceniem czynszu Rada Nadzorcza Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej na swoim październikowym (29.) posiedzeniu
postanowiła wykluczyć z
członkostwa w PSM.
Następnie członkowie Rady wysłuchali informacji na
temat wyników ekonomicznych za 8 miesięcy tego roku.
Są one niezłe wyjąwszy niedobory na wywozie odpadów
komunalnych. Na osiedlach:
Jana III Sobieskiego, Bolesława Śmiałego oraz Władysława Jagiełły i Zygmunta
Starego braki środków miały pokrycie w nadwyżce na
rozliczeniach międzyokresowych, problemem jest jednak zmniejszająca się liczba
osób zameldowanych na osie-

dlach. Dla zbilansowania niedoboru środków z opłat na
Osiedlu Bolesława Chrobrego od października podniesiono czynsz. Podobnie, problem
niedoboru na zimnej wodzie
na większości osiedli wymaga podjęcia decyzji w sprawie
sposobu rozliczania z mieszkańcami.
Spośród 12 ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2009 Rada wybrała Przedsiębiorstwo Usługowe Ekspertyz i Doradztwa
Finansowo-Księgowego „FINRACH” Sp. z o.o. z Piły. Zatwierdziła też plan finansowy
Zarządu PSM na rok 2010
zamykający się po stronie
kosztów i sprzedaży kwotą
5.103.900 zł oraz odpis w wysokości 0,29 zł od metra kwadratowego powierzchni użyt-

kowej lokali na sfinansowanie
tej części kosztów działalności Zarządu Spółdzielni, która nie zostanie pokryta realizowanymi przez Zarząd PSM
wpływami z działalności inwestycyjnej i gospodarczej.
Rada Nadzorcza podjęła
też uchwały w sprawie ceny zbycia prawa wieczystego
użytkowania działki na Osiedlu Władysława Jagiełły na
rzecz Enei, obciążenia nieruchomości na Osiedlu Stefana
Batorego 31 A-H nieodpłatnym prawem użytkowania
na rzecz dostawców mediów
w celu przeglądów, remontów
czy wymiany sieci. Wyraziła
też zgodę na nabycie od Mia-

zł przeznaczone zostanie
na remonty infrastruktury
osiedlowej, a 104.035 na zamknięcie boksów śmietnikowych. Z 20 do 50 groszy
od metra kwadratowego powierzchni użytkowej lokali zostanie zwiększony miesięczny odpis na fundusz
termomodernizacji dla budynków 30 i 31 na Osiedlu
Bolesława Chrobrego.
Mieszkańcy lokali, które
we wrześniu i październiku
przekształcono w odrębną
własność, będą wnosić niższe
opłaty eksploatacyjne z powodu zmniejszenia opłat za wieczyste użytkowanie, płacić będą jednak indywidualnie do

sta Poznań działek na Osiedlu
Bolesława Chrobrego 13 A.
W związku z wykupem przez
Spółdzielnię gruntów na Osiedlu Bolesława Chrobrego 47
oraz Jana III Sobieskiego 24 i
25 A-C na własność, Rada zatwierdziła zmniejszenie opłaty miesięcznej z tytułu wieczystego użytkowania dla mieszkańców tych budynków.
Członkowie Rady podjęli uchwałę zwiększającą wydatki z funduszu remontowego Osiedla Jana III Sobieskiego o kwotę 671.687 zł
pochodzącą z podziału ubiegłorocznego zysku wypracowanego na osiedlu. 567.652

kasy miasta podatek od nieruchomości.
Na koniec członkowie Rady zatwierdzili plany remontowe osiedli: Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego,
Bolesława Śmiałego, Stefana
Batorego oraz Władysława
Jagiełły i Zygmunta Starego.
W związku z przyjęciem planów rzeczowo-finansowych
remontów na Osiedlu Władysława Jagiełły i Zygmunta
Starego zwiększony zostanie
odpis na fundusz remontowy
osiedla o 8 groszy od metra
kwadratowego, a na Osiedlu
Stefana Batorego o 6 groszy. (maja)
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Parkowanie, docieplenia i reduktory ciśnień

Osiedle Władysława
Łokietka jest ostatnim
z piątkowskich osiedli,
które wprowadziło strefę zamieszkania. Obowiązuje ona na razie na
części osiedla, być może
zostanie powiększona w
przyszłym roku. Choć –
zdaniem kierownika administracji, Aleksandra Meyzy
– wprowadzenie jej na terenie całego osiedla, zwłaszcza tam, gdzie są chodniki
dla pieszych, wydaje się nieracjonalne. Wiązałoby się
to bowiem m.in. z ograniczeniem prędkości do 20
km na godzinę, bezwzględnym pierwszeństwem pieszych oraz parkowaniem tylko w miejscach wyznaczonych. Na razie wszyscy czekają na zmiany przepisów,
jakie być może nastąpią od
nowego roku.
W ostatnim czasie na
osiedlu nastąpiła zmiana organizacji ruchu. Przy miejscach postojowych dla samochodów pojawiły się znaki,
że są to miejsca wyłącznie
dla pojazdów osobowych. Takie były oczekiwania mieszkańców, że spod bloków mają zniknąć pojazdy ciężarowe i przyczepy kempingowe. Problem Osiedla Władysława Łokietka nie polega na braku miejsc postojo-

wych, lecz na tym, że nie ma
miejsc pod oknami budynków. Wszędzie, gdzie tylko
się dało, utworzono już parkingi. Pozostały miejsca przy
placach zabaw, gdzie założono, że ruchu samochodowego
nie będzie. Takim miejscem
jest np. plac pomiędzy blokami 5 i 6. Spółdzielnia wynajmuje do miasta plac przy
ul. Łużyckiej. Jest oświetlony, utwardzony i może się
na nim zmieścić 70 samochodów, jednak świeci on pustkami mimo że postój na nim
jest bezpłatny.
W ciągu pięciu lat udało
się docieplić 77 procent budynków na osiedlu. To dobry wynik, zwłaszcza jeśli

porównać z innymi piątkowskimi osiedlami. W przyszłym roku modernizacja
czeka elewację budynku nr
4, a w 2011 docieplone zostaną dwa ostatnie na osiedlu bloki 5 i 6. Takie dobre
tempo udało się utrzymać
za cenę zadłużenia. Modernizacja odbywa się z kredytu Banku Gospodarstwa
Krajowego, dzięki czemu
Spółdzielnia i mieszkańcy
otrzymują premię termodernizacyjną, która pokry-

Wynika z niego, że zużycie
ciepła spada i to w następujących po sobie latach, więc
niezależnie od wahań pogodowych.
W tej chwili głównym
problemem osiedla nie jest
ciepło, lecz koszty zużycia
wody. Enea jest spółką kontrolowaną przez urzędy państwowe, natomiast Aquanet
jest spółką, która co roku
stawia samorząd miejski
pod ścianą i uzyskuje zgodę na podwyżki cen wody.

wa koszt odsetek. Osiedle
zaciąga też wewnętrzną pożyczkę w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Czy
ma to sens? Jak najbardziej.
A. Meyza od lat prowadzi
rejestr kosztów ogrzewania.

Wzrost cen jest wyższy od
inflacji.
Osiedle leży najniżej ze
wszystkich piątkowskich,
dlatego w sieci wodociągowej panowało najwyższe
ciśnienie, co powodowało liczne awarie instalacji.
Często w nocy „puszczały” zawory bezpieczeństwa.
Administracja postanowiła
temu zaradzić i założono
wszędzie reduktory ciśnień.
Dzięki temu po odkręceniu
kranu wycieka mniej wody,
a i awaryjność zdecydowanie spadła. Osiedle ma też
stosunkowo niskie, drugie
po Osiedlu Jana III Sobieskiego, zużycie wody. W
przyszłym roku zakończona
zostanie ostatecznie wymiana instalacji wodociągowej
na plastikową, większość
sieci została już zmodernizowana. (big)

Tajemnicza Europa w Dąbrówce
Piątkowskie Centrum
Kultury zaprasza na spektakl „Tajemnicza Europa”
w wykonaniu Zespołu Tańca Irlandzkiego Celtica. „Tajemnicza Europa” jest kom-

pozycją sześciu choreografii
zainspirowanych postaciami
mitologii celtyckiej, skandynawskiej i słowiańskiej.
Choreografie oparte są w
głównej mierze na energe-

tycznym stepie irlandzkim
oraz pełnym lekkości tańcu
softhoe. Różnorodne stylistycznie i odmienne w nastroju układy taneczne tworzą spójną całość w połącze-

niu z pełną pasji muzyką. Zapraszamy: 4 grudnia o godz.
19 w P.C.K. Dąbrówka, Os.
B. Chrobrego 120. Zaproszenia do odbioru w P.C.K.
Dąbrówka.

10

ECHO 12/173 (XII)

Otwórzcie mi okno!

W roku 2005 przy PCK „Dąbrówka” powstało Koło Miłośników i Obrońców Zwierząt. Zorganizowaliśmy się w
związku z lawinowym wzrostem sygnałów o kociej niedoli na terenie naszej
Spółdzielni. Koło powstało za wiedzą i
zgodą Zarządu PSM na potrzeby wszystkich Administracji, z zamiarem podjęcia wspólnych akcji zmierzających do
poprawy sytuacji.
Pomogliśmy już wielu kotom, ale to
wciąż kropla w morzu potrzeb. Przed
nami ogrom pracy i to nie tylko żmudnej, codziennej jak: dokarmianie, sterylizacja kotek, opieka weterynaryjna, wyszukiwanie kotom miejsc dla ochrony
przed deszczem i mrozem, także utrzymywanie w nich bezwzględnej czystości,
ale przede wszystkim to trudna, mozolna praca u podstaw.
Walczymy z fałszywymi mitami na
temat kotów. Przekonujemy lokatorów,
że można mieć kilka tych zwierząt w
piwnicach nie czując kocich woni, że
można nie tracić ciepła w parterowych
mieszkaniach, jeśli w okienku piwnicznym wystarczy otwór 15 x 15 centymetrów, że ta koegzystencja nie musi być
wcale uciążliwa dla mieszkańców. Taki
zresztą warunek postawił właśnie Zarząd PSM, gdy powstawało nasze koło. Obecnie współpraca z kierownikami osiedli, administratorami, gospodarzami domów oraz wieloma lokatorami
układa się coraz lepiej.
Im wyższa jest świadomość człowieka i jego wrażliwość, tym mniej wyjaśniania i przekonywania, że w myśl art.
21 ustawy o ochronie zwierząt stanowią one nasze dobro ogólnonarodowe i
powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu.
Kot europejski ma definicję kota
wolno żyjącego. My, ludzie, mamy obowiązek zapewnić mu życie w jego naturalnych warunkach. Wręcz powinnością każdej wspólnoty mieszkaniowej
jest zapewnienie nowego domu zwierzętom, które zostają wyrzucone z piwnic.
I to właśnie czynimy zabiegając o stworzenie im tzw. minimum bytowego, czyli zapewnienia miejsca na symbolicznej
rurze. Inaczej cała nasza praca traci
sens, a pieniądze podatników asygnowane przez Urząd Miasta na sterylizację kotek, wyrzucane są w błoto. Koty
pozbawione dachu nad głową nie są
w stanie przeżyć zimy. One, podobnie
jak ludzie, odczuwają głód, pragnienie
i zimno. Przy tym nigdy nie mieszkały
w lasach, norach czy dziuplach, a od
zarania dziejów towarzyszyły człowiekowi służąc mu na swój sposób, bo tak
zostały zaprogramowane przez Stwórcę.
Będąc sprzymierzeńcami ludzi w walce z groźnymi plagami gryzoni zawsze
mogły liczyć na przysłowiową miseczkę
mleka i dach nad głową. W miastach,

które są dla nich coraz mniej przyjazne, ich schronieniem pozostały piwniczne rury.
Tyle, że zbyt mało jest życzliwości ze
strony niektórych lokatorów. O każde,
nawet zabezpieczone przed utratą ciepła
okienko trzeba tygodniami walczyć jak
o ogień... Ludzie, co z Wami ...?
Czy można z czystym sumieniem zamknąć zimą wszystkie okienka w piwnicy? Czy można kratować i zakładać
siatki na wszystkie okienka w bloku?
Czyż człowiek, lokator, katolik, rodzic
może pozbawić azylu biedne zwierzę i
potem spokojnie patrzeć jak zdezorientowany futrzak, godzinami wspinając się
na tylnych łapkach, czeka na cud pod
zamkniętym okienkiem?
On całym swym nieszczęsnym, przeganianym kocim jestestwem pyta nas
dlaczego...?
Jeśli nie widzieliście nigdy takich
obrazków, jeśli nie połykaliście łez bezsilności, patrząc jak pod waszymi docieplonymi blokami umierają na zapalenie płuc koty, które za sprawą jednego niegodziwca z bloku nie mają wstępu do piwnicy, jesteście ludźmi szczęśliwymi...?
Znana nam z mediów dr Dorota Sumińska wciąż przestrzega ludzi przed
pozbywaniem się kotów z własnego sąsiedztwa. Jeśli wytępimy koty piwniczne, gwałtownie rozmnożą się szczury.
Tymczasem już sama tylko obecność
kotów w piwnicach sprawia, że samica nie założy tam gniazda w trosce o
swoje potomstwo. Fakt, że wolno żyjące koty są dokarmiane przez ludzi nie
powoduje u tych zwierząt zaniku myśliwskich instynktów.
Choć wcale nie jest miłe, że giną inne zwierzęta, każdy rozsądny człowiek z
pewnością zdaje sobie sprawę, iż obecność szczurów w nadmiarze nie byłaby dla mieszkańców korzystna ani zbyt

zdrowa. Trzeba też pamiętać, że prześladowania kotów przed wiekami obróciły się w końcu przeciw ludziom. Gdy
wytępiono większość tych zwierząt, Europę zalała plaga myszy i szczurów, a
wraz z gryzoniami pojawiły się groźne
choroby (dżuma). Nie trzeba nawet sięgać tak daleko. Wystarczy przypomnieć
czasy wielkiej powodzi, jaka dotknęła
południowe rejony Polski. Po opadnięciu wody, na miejsce kotów, które zginęły, trzeba było natychmiast wprowadzić
„do pracy” koty z innych części kraju,
aby zapobiec pladze szczurów, a co za
tym idzie, epidemii.
„Koty wolno bytujące – pisze dr nauk przyrodniczych, Maria Borowik, w
liście do jednej z warszawskich spółdzielni mieszkaniowych – najskuteczniej
ograniczają populację gryzoni, nosicieli
wielu chorób stanowiących zagrożenie
dla ludzkiego zdrowia. A szczury wędrowne, najczęstsi mieszkańcy naszych
piwnic, rozmnażają się w postępie geometrycznym. Małe z wiosennych miotów w zimie tego samego roku są już
dziadkami. Przysługa, jaką oddają nam
koty, jest nie do przecenienia. Szczelnie zamknięte przed kotami okienka w
piwnicach, nie stanowią żadnej bariery dla gryzoni, które obierają inną drogę: kanały wentylacyjne, zsypy, systemy
instalacji wodnych. Wynikające z bezmyślności skazywanie na śmierć kotów
poprzez zamykanie okien piwnicznych
godzi więc w samych ludzi”.
Mając więc na uwadze dobro nie
tylko naszych osiedlowych kotów, ale
także po części i swoje własne zacznijmy wreszcie myśleć jak gospodarze. Na
wyciągnięcie ręki mamy dobro, które w
myśl ustawy o ochronie zwierząt z dnia
21 sierpnia 1997r. powinniśmy chronić.
Apelujemy więc do tych lokatorów, którym nieobca jest wrażliwość na krzywdę zwierząt: Udostępniajcie kotom swoje
piwnice, jeśli posiadacie w nich okienka. Zabezpieczcie drzwi tak, aby zwierzak nie wydostał się na korytarz, a
uchylone okienko w taki sposób, by nie
powodowało ono utraty ciepła.
Rozmawiajcie też Państwo z sąsiadami i pomóżcie nam walczyć o jedno przyjazne okienko w każdym piątkowskim bloku. Apelują o to włodarze
miast, służby weterynaryjne a także organizacje, których działalnością statutową jest ochrona zwierząt. Niehumanitarne traktowanie kotów, a tym jest
właśnie zamykanie przed nimi okienek piwnicznych, jest nie tylko działaniem wbrew ustawie o ochronie zwierząt, ale także czynem głęboko godzącym w ludzką przyzwoitość. Stójmy na
straży tej przyzwoitości, bo w tym przypadku naprawdę niewiele potrzeba, by
ją zachować.
Irena Wittig
członek Koła
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Piątkowo w Lesznie
Ludzie pióra z Dąbrówki jak
co roku, zaostrzyli swe długopisy
i pojechali na turniej do Leszna.
Już po raz dwunasty spotkali się
tu poeci na „Popołudniu z poezją
biesiadną”.
Tym razem impreza odbyła się na
Dziedzińcu Miejskiej Biblioteki Publicznej. Współorganizatorami i fundatorami nagród, jak co roku byli Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, Urząd Miasta
Leszna, Stowarzyszenie Kupców Leszczyńskich i Klub „Twój Styl”. Spotkanie prowadził niezastąpiony w tej roli, prezes Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Sergiusz
Sterna-Wachowiak. Tematem przewodnim leszczyńskiego turnieju O Nagrodę
Publiczności były w tym roku KLEJNOTY. Prezes przybliżył różne spojrzenia i
znaczenie klejnotów od starożytnej Grecji po współczesność. Temat okazał się
dość kontrowersyjny, wywołujący czasami uśmieszki i frywolne skojarzenia,
więc i takich wierszy nie zabrakło. Dowcipne rymowane i nie rymowane rozgrzewały słuchaczy. Prezentacjom utworów towarzyszyła piękna muzyka Rafała Ratajczaka i śpiew Lidii Gertner. W
miłej, rodzinnej atmosferze serwowana
była kawa, herbata, ciasteczka.
I Nagrodę Publiczności dostała młoda leszczyńska poetka Dagmara Poch.
Nagrodę Prezydenta Rotary Club Leszno wręczono poetce z Dąbrówki Barbarze Tylman, a Nagrodę Klubu „Twój
Styl” otrzymała Elżbieta GałęzewskaKrasińska, również z Dąbrówki. Poeci

z naszego Klubu Literackiego Dąbrówka
już od kilku lat uczestniczą w tej świetnie zorganizowanej imprezie i obdarowywani są nagrodami i wyróżnieniami. W
latach ubiegłych otrzymali je Wiesława
Felińska, Barbara Lempka, Krzysztof

Przypadek polityka
Pewien znany polityk Iksiński Ksawery
miał hobby – uwielbiał klejnoty
poza tym był bardzo szczery
To nie żadne ploty
Ksawery Iksiński
nowych ciał wciąż chciał
przeto kilka młodych dam
w krótkim czasie miał
Jedną sznurem pereł oczarował
Zapinając go – czule w kark całował
dobra była ta mała
innej założył na szyję prawdziwe korale
na pocieszenie – nie kochał jej wcale
a ona taka słodka / idiotka /
jeszcze innej poznanej przypadkiem
wisior z rubinem chciał podarować
ale nie wzięła tylko szepnęła
-misiu daj spokój
kolie i wisiory to jubilerskie wytwory
ja zaś wolę ponad bibeloty
na własność mieć twoje klejnoty
Elżbieta Gałęzewska-Krasińska

Ratajczak, Zygmunt Dekiert. Oto teksty
nagrodzone w Lesznie w tym roku.

Barbara Tylman

sonet VI
Klejnoty, to te szlachetne, drogie kamienie,
co pod pancernej szyby zamknięte gablotą,
wystawiają nas, jak trzecią ligę po
złoto,
grawerują apetyt, szlifują marzenie.
Towarzyszy im wizja luksusu i splendor,
Wiedzą, że zawsze są przedmiotem pożądania.
Zimne, dalekie od uległości kochania,
prawie twoje, już rodzinne, a ciągle
outdoor.
Przegrywam z ich blaskiem, urodzeniem, urodą.
Nie wkrence sie w te bajke- a jakoś
żyć trzeba.
Siedzę więc na kanapie i obrabiam
słowo,
i za bezcen rozrzucam, co mi skapnie z nieba.
Mam w sobie ciszę - a spróbuj ją rozbić głową.
Nie rozumem smaruje się tę kromkę
chleba.
Elżbieta Gałęzewska-Krasińska

Z klubu literackiego Dąbrówka
Jacek Kukorowski, rocznik przygodę ze spadochroniarstwem. Oj1967, ukończył studia na wydziale et- ciec trzech synów. Pisze wiersze i krótnologii i antropologii kulturowej UAM kie formy prozatorskie odkąd tylko paw Poznaniu. Pracował jako listonosz, mięta. Publikuje głównie na portalu
dyplomowany stolarz, pracownik le- www.poezja-polska.pl. Debiut w „Prośny, archiwista na UAM-ie, sprzedaw- tokole kulturalnym”. Zdobył drugą naca w sklepie meblowym, domokrążca, grodę w Turnieju Jednego Wiersza na
rolnik, przedstawiciel handlowy kil- zlocie portalu w lutym 2009 roku.
ku branż od gąbek do mycia naczyń,
poprzez papier biurowy, kserokopiarki, młodzi obrazoburcy (poznań 16)
kosze i pojemniki na
śmieci, po profesjo- błogosławiona maciejka - przeklęte zapominajki andrzejowe wdychania (poznań 41)
nalny sprzęt i urzą- pancerzyki z kwiatów
no i jestem piękny jak ten kot
dzenia dla gospodar- wyziewają pozłacane sztućce wbite w poręcz
z jednym niedojrzałym okiem
ki komunalnej; obec- nieposkładane dłonie mlaszczą o więcej
nie prowadzi firmę
nudności z chodzeniem
z branży ochrony do obgadania
pod ramię po rynku
środowiska. Zapalo- skutki zbyt twardych sutków
ny miłośnik i hodow- starówka wita
ze ściskanej szyjki
ca konika polskiego. umarłe z głodu szczeniaki
wyciekają rubiny
Pasjonat gór i wspinaczki górskiej i ja- zaczarowanym wieczorem miodosytni
jest styczeń warczę marcem
skiniowej, prowadził sikamy w bramie
czego nie należało dowodzić
wiele obozów gór- przy wronieckiej
skich, w tym szkolekukorzewo, 21 stycznia 2009 roku
kukorzewo, 23 stycznia 2009 roku
niowe. Miał krótką
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Prosto z miasta

„Playboy” wygrywa
z „Ceglorzem”?
Latem w centrum Poznania z hukiem odsłonięto
pomnik Hipolita Cegielskiego. Twórca potęgi poznańskiego przemysłu długo czekał na taki dowód uhonorowania, wreszcie się jednak doczekał. Tylko na co
mu to, skoro dzieło jego życia chyli się ku upadkowi.
Przez lata H. Cegielski nie
miał pomnika, ale miał firmę swego imienia, która
chyba najlepiej rozsławiała i jego, i miasto. Teraz
wprawdzie ufundowano mu
okazałą statuę, ale zakłady
Cegielskiego, dotknięte katarem stoczniowym, dogorywają. Najdziwniejsze, że
upadek firmy, stanowiącej
przez lata chlubę Poznania
nie wywołuje większego zainteresowania. Zwalniani pracownicy, wspomagani przez
stoczniowców oraz grupki
anarchistów próbują protestować. Chyba jednak sami
nie mają większego przekonania, że to coś pomoże.

Jak „Ceglorz” zatrudniał
kilkanaście tysięcy osób, to
mógł trząść władzami. Dzisiaj firma rozparcelowana
na spółki, pozbawiona zleceń i kapitału, ledwo wiąże koniec z końcem. Choć
mocno osłabiona pewnie
przetrwa, ale ile w niej będzie z dawnego wielkiego i
dumnego „Cegielskiego”, wizytówki miasta?
Bez „Ceglorza” Poznań
sobie poradzi. Wielu nawet
twierdzi, że bez tego balastu, jaki stanowi firma z
ponad stuletnią tradycją i
rzeszą robotników, miastu
będzie łatwiej. Natomiast
bez promocji Poznań nie
da rady. Włodarze miasta
konsekwentnie brną więc w
kampanię zapoczątkowaną
hasłem hau-hau, czyli know-how i logo nawiązującym
do reklamy mrożonek. Teraz postanowili podbić cały
świat i zainwestowali gru-

be pieniądze w reklamy na
kanale telewizyjnym CNN.
Amerykanom pewnie oko
zbieleje, jak zobaczą widoczki znad Warty i inwestycyjny potencjał naszego grodu.
Przypomną o nim także reklamy w „Playboyu”. Cegielski oraz inni pionierzy pracy
organicznej chyba się w grobie przewracają. Jednak rewolucyjnej kampanii na budowanie nowoczesnego wizerunku stolicy Wielkopolski nawet skrytykować nie
można. Jej pomysłodawcy i
władze miasta twierdzą bowiem, że skutki niezwykłych
działań będzie można ocenić
dopiero po dwóch latach. A
do tego czasu pozostaje płacić i siedzieć cicho. A może
twórcom promocji też należałoby zapłacić dopiero po
dwóch latach. Jak już będzie wiadomo za co?
Na razie jednak poznaniakom przyjdzie płacić wię-

cej za parkowanie w śródmieściu, a wkrótce pewnie
także za przejazdy autobusami i tramwajami, wodę, wywóz śmieci i parę innych komunalnych utrudnień. Nieuniknione podwyżki są w
pełni uzasadnione. Przecież
władze miasta muszą mieć
pieniądze na promowanie
Poznania w światowych mediach. Poglądy, że najlepszą
promocją byłyby wygodne i
bezpieczne ulice, sprawna i
tania komunikacja miejska,
rozwijające się, a nie upadające firmy oraz odczuwalna poprawa warunków życia mieszkańców, są prymitywne, prostackie i w ogóle
nie odpowiadają wymogom
współczesności. Wiadomo,
że przyjemniej się promować
niż cokolwiek w Poznaniu
zbudować. Czy jednak kolorowa reklama w „Playboyu”
wygra z realnym upadkiem
„Ceglorza”?
WIST

Królowie „piątkowscy” okiem Jana Matejki

Stefan Batory

Król – żołnierz. Monarcha nie związany emocjonalnie z Polską, nie zaangażowany w polityczne i ustrojowe spory, nie solidaryzujący
się z żadnym stronnictwem
ani ugrupowaniem. W sumie więc władca idealny w

realiach rodzącego się sobiepaństwa i wybujałego indywidualizmu. Nie znał języka
polskiego (z otoczeniem najczęściej porozumiewał się po
łacinie), zbytnio się nie przejmował humorami i ansami
poddanych.
Był królem niemalowanym, rządził zdecydowanie
i energicznie. Nieprzypadkowo zgadzał się doskonale ze
swym kanclerzem, orędownikiem drobnej szlachty, Janem Zamoyskim, i bez wahania rozprawiał się z magnackim warcholstwem, skazując
choćby Samuela Zborowskiego na karę śmierci. Dobry żołnierz i dowódca, skutecznie
powstrzymywał marsz Iwana
IV Groźnego ku wybrzeżom
Bałtyku – dopóki papież nie

dał się zwieść mirażom moskiewskiego władcy o wspólnej wyprawie na Turcję i nie
powstrzymał ofensywy polskiego króla. Stefan Batory
był też bardzo skromny pod
względem powierzchowności,
niemal abnegatem. Żołnierz
z krwi i kości, nie najlepiej
czuł się na komnatach pałacowych i zamkowych, najbardziej odpowiadał mu namiot
obozowy. Nie przywiązywał
też większej wagi do wyglądu
zewnętrznego – tu był niemal
abnegatem.
Takim też przedstawił
króla Stefana Jan Matejko w
„Poczcie królów i książąt polskich”. Wizerunek to doskonale znany z różnych portretów, bez jakichkolwiek akcesoriów monarszych, ale za to

z szablą w ręku. Nie byle jaką: z charakterystyczną „batorówką”. Bo i mamy tu wiele akcentów ubioru związanych z tym królem. Jest więc
czapka – futrzany kołpak ze
szkofią, czyli ozdobną spinką i piórem. Jest wschodnia
delia z węgierskim żupanem
pod spodem. To właśnie wtedy kontusz, żupan, magierka,
szabla batorówka zaczęły być
elementem stroju uważanego
za polski, do czasu modyfikacji w XVIII wieku. W prawej
ręce król trzyma dobytą szablę, ale drugą podtrzymuje
pochwę, jakby w gotowości
do natychmiastowego schowania broni. Jest więc gotowy
nie tylko do walki, ale też do
negocjacji, do rozmów.
Marek Rezler
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W szkole jak w kinie

Zastępca Komornika Sądowego (dawniej Rew. .I) przy
Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
Paweł Bobek
Kancelaria Komornicza Plac Wolności 5/5
61-738 Poznań
tel. (61) 852-45-60 fax 852-82-88
KM 1626/09

Poznań, dnia 28-10-2009

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 02. 12. 2009 r. o godz 9.00
w lokalu na Os. Władysława Łokietka 12/24, 61-616 Poznań
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
Lp.

wartość
cena
szacunkowa wywołania
1. Laptop Fujitsu Siemens, model RD02-D450 seria 1 szt. 1.800,00 *)
1350,00
YK7E018359, Amino Pro V3515
około 2-letni
2. Pralka Mastercook, ładowność 6 kg, klasa ener- 1 szt. 1.000,00 *)
750,00
getyczna AA, 1000/obrotów na minutę

Dzień Edukacji, jak co
roku, w Szkole Podstawowej nr 34 na Osiedlu Bolesława Śmiałego uczniowie
i nauczycieli spędzili uroczyście i wesoło. Wszyscy
bawili się znakomicie, co
uwiecznione zostało obiektywem Marii Zielińskiej, na-

uczycielki z „34”. Uczniowie
śpiewali ulubioną piosenkę:
„że w naszej szkole, jak w
dobrym kinie, szybko, ciekawie przemija czas, bo nasza
szkoła z radości słynie, my
ją lubimy, a ona nas!” Miło
słyszeć tak radosną relację.
(emzetka)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym PoznańStare Miasto w Poznaniu Zbigniew Głowacki
(dawniej REWIR V) ul.Ratajczaka 26/3 61-815
Poznań, tel. 061 855 1630, fax. 0618528439

Sygn. akt KM 83/09,653/09,
1642/09 (w koresp. podać sygn.)
Poznań, dnia 2009-11-04

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Zbigniew Głowacki -kancelaria komornicza: Poznań, ul. Ratajczaka 26/3,
działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

dnia 18.12.2009 r. o godz. 10.00
w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu przy ul.
Młyńskiej la w sali nr 225a
odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA własnościowego spółdzielczego
prawa do lokalu mieszkalnego położonego pod adresem:
Poznań, Os. Bolesława Chrobrego 27/109 należącego do: Reichelt Tomasz
Przedmiotowy lokal o powierzchni użytkowej 65,50 m2 składa się z trzech pokoi,
kuchni, łazienki, WC, korytarza, usytuowany na dwunastym piętrze. Do lokalu
przynależy balkon oraz pomieszczenie zlokalizowane w piwnicy.
Mieszkanie zostało oszacowane na kwotę: 258.080,00 zł
Cena wywołania wynosi: 193.560,00zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości:
25.808,00zł. najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem licytacji na rachunek
bankowy: KOMORNIK SĄDOWY ZBIGNIEW GŁOWACKI PKO BP SA I/O w
Poznaniu nr 18 1020 4027 0000 1002 0290 3607 podając sygn. sprawy KM
83/09 (tytułem rękojmi) lub w gotówce na pół godziny przed wywołaniem licytacji
w sali Sądu Rejonowego wskazanej jak na wstępie.
Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej banków
uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela
książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego
postanowienia Sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc).
W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją można zapoznać się z
operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją
fotograficzną w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań
- Stare Miasto ul. Młyńska la, (akta dołączone do sprawy II Co 262/09/3 N), w
godzinach urzędowania sekretariatu tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do
13.00 oraz od 14.00 do 15.30 lub w kancelarii komorniczej .
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności
na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed wszczęciem licytacji
nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie prawa do lokalu lub
przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie służebności i prawo dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w
Księdze Wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie
zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą
uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia
się postanowienia o przysądzenia własności.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny
Komornik Sądowy
Zbigniew Głowacki

Gabinet weterynaryjny

www.psm.poznan.pl

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

nazwa ruchomości

ilość

*) cena za sztukę
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
UWAGA Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Zastępca Komornika Sądowego
Paweł Bobek
Sygn.akt KM 2659/05, 1433/06, 2965/07,
3401/08, 993/09, 1684/09, 1685/09, 2538/09

Poznań, dnia 04/10/2009

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 02/12/2009 roku o godzinie 10:30
w sali nr 225A Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto II Wydział Cywilny ul.
Młyńska 1A, 61-729 Poznań odbędzie się I licytacja nieruchomości opisanej jako
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położone w miejscowości
Poznań, Os. Bolesława Chrobrego 9/100, którego właścicielem jest Marek
Chmielewski i Anna Chmielewska zam. Poznań Os. Bolesława Chrobrego 9/100. W
skład ww. lokalu wchodzą: 3 pokoje, kuchnia, łazienka i korytarz o łącznej powierzchni
użytkowej 63,40 m2. Dla ww. nieruchomości Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Poznaniu Os. Bolesława Chrobrego 117 prowadzi zbiór dokumentów- księga
wieczysta dla ww. lokalu nie jest zaprowadzona.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 332.800,00 zł.
Cena wywołania wynosi: 249.600,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć Komornikowi rękojmię w
wysokości: 33.280,00 zł w sali nr 225A Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto
II Wydział Cywilny ul. Młyńska 1A 61-729 Poznań. Rękojmia powinna być złożona
w gotówce przed rozpoczęciem licytacji bądź poprzez wpłacenie jej na konto
komornika w BZ 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 wywieszenia niniejszego
obwieszczenia, zaś akta postępowania egzekucyjnego przeglądać można na 2
tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym, operat szacunkowy 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 przysądzenia
na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem
licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej
nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji 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

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

1 XII 2009 o godz. 18 (wtorek) Poeci Australii w przekładach Katarzyny Michalewskiej. Warsztaty i konsultacje literackie – zapraszamy wszystkich piszących.
15 XII 2009 o godz. 18 (wtorek) Wigilia Klubu Literackiego i Salonu Artystycznego im. Jackowskich w dwusetną rocznicę urodzin
Juliusza Słowackiego. Promocja książki „W cieniu wronczyńskiego 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.

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

Tel. 822 78 57, 0 601 56 87 32
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PACYNKA

IMPREZA
W
KOŚCIELE

AZJATYCKI
MIŚ

TELEWIZYJNY
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MUZYKA
DO TAŃCA

DUŻY
BUT

SOBEK

10

NA UGORZE

SZARAK

6

ROŚLINA
LINA
Z PUSZCZY

RYNEK

ODBITY
GŁOS

5
DŹWIĘK
GAMY

CZASAMI
KOLCZASTY

ODGŁOS
ŚMIECHU

2

NABYCIE

4

PŁYNNY
METAL

JEDNOSTKA
POWIERZCHNI

OKOŁO

WRONA

POKÓJ NA STATKU

1

Wygrał
z Echem
Hasło krzyżówki z numeru 11 brzmiało: „Sport
z PSM”. Nagrodę książkową otrzymuje Zbigniew Jabłoński z Osiedla Jana III
Sobieskiego 26.
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
Małżonkowie jadą pokłóceni
samochodem. Żona zauwa-

STAROĆ

ża świnie na drodze:

8

- To twoja rodzina?

TUZ
OWIEC
NA HALĘ

KIERUNEK

RUCH
WSPARCIA

7
DUSZEK
LEŚNY

ROSŁY
MŁODZIENIEC

- No jasne, teściowie!
***

NOCNY
OWAD

DECYBELE W SKRÓCIE

Blondynki oglądają TV:

11

TKANINA

- O, Benedykt szesnasty!
- A Kubica który?

WYPRAWA
MYŚLIWSKA

9

Krzyżówka nr 12

WZIĄTKA
RODZINA

ŁATWOWIERNY

TANIEC

1

2

3

4

7

8

9 10 11

5

3

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). Z wiarą wew robocie lepiej za dużo nie
blubraj. Nie słuchaj też bręczenia innych, bo ino patrzą jak cię przekabacić i więcej nazorgować do własnej kabzy.
BYK (21.04 - 21.05). Trochę nerwów będą cię kosztować bachandryje z urzędowymi sprawami, ale zaś potem szykuje się fest spotkanie
ze starą wiarą. Ino uważaj, by zdrowia i bejmów nie przenorać.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Zamiast cięgiem nygusować na wywczasach, lepiej ze szwungiem zabierz się do roboty. Jak się akuratnie przyłożysz, to skapnie ci sporo bejmów do kabzy.
RAK (22.06 - 22.07). W długie jesienne wieczory miło będzie polofrować po knajpach i poblubrać z wiarą ze starej eki. Ale zaś trzymaj fason, bacz na zdrowie i nie rób żadnej poruty.
LEW (23.07 - 22.08). Wew robocie chapałeś bez cołkie tygodnie,
więc warto pomyśleć o odrobinie słodkiego nygusowania. Zdał by ci
się wygib z famułą do ciepłych krajów abo już na narty.
PANNA (23.08 - 22.09). Churchlanie, a nawet strzykanie w krzyżu
przypominają o choróbskach. Trza więc zadbać o zdrowie, zająć się
jakim sportem albo chociaż pospacerować z gzubami i kejtrem.

WAGA (23.09 - 22.10). Nie ma się co borchać na znajomą wiarę
ani też frechownie se z nią poczynać. Cołkiem spokojnie rób swoje i
żadnych mądrych, co ino głupoty klepią, nie słuchaj.
SKORPION (23.10 - 22.11). Wew robocie i chałupie cięgiem jakieś
zamieszanie. Porzundki trza jednak zaprowadzić. Zwłaszcza że na łeb
zwali ci się daleka famuła z gzubami.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Galimatias wew robocie wkrótce się
zakończy. Nowe porzundki nie będą złe, może skapnie jaki awans,
wygib, szkolenie abo trochę większe bejmy.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Fundnij se wygib za miasto, najlepiej z famułą abo inszą bliską osobą. Za wiele się tam jednak nie
staluj i pilnuj zdrowia oraz kabzy.
WODNIK (21.01 - 20.02) Z wiarą sobie za frechownie nie poczynaj,
bo se ino poruty i bachandryji narobisz. Daj se trochę luzu i fundniej
se słodkie abo lajsnij jaką nową jupkę.
RYBY (21.02 - 20.03) Wew domu cięgiem chapanina z porzundkami oraz użeranie się z nygusowatymi gzubami, którym ino głupoty
we łbie. Ale odpoczniesz na weekendowym wygibie.

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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Mąż już patrzy na kijki

Jolanta Sikorska z mężem po zwycięstwie

- Mąż, który trochę
żartobliwie traktuje moje hobby – wspomina Jolanta Sikorska – w internecie znalazł informację
o mistrzostwach Polski
w nordic walking. Może
byś pojechała? – zaproponował.
Siedzimy w klubie Korona na Osiedlu Bolesława
Śmiałego. To tutaj J. Sikorska znalazła grono entuzjastek tego dość młodego w
Polsce sportu. Codziennie o
godzinie 7, a jak jest ciemno – to o 8 spotykają się
koło „Korony” i wyruszają
w kilka osób na wędrówkę.
Przeszkodą jest tylko mróz,

poniżej –10 stopni nie chodzą. Tak jest od półtora roku. Zwykle na miejsce stawiają się trzy, cztery osoby.
Kiedyś było sześć pań, ale
wykruszyły się. Pozostałe
dzielnie chodzą.
- Niektórym jest za wcześnie, tłumaczą, że kijków
nie mają. To jednak słabe tłumaczenie, my też na
początku kijków nie miałyśmy – wyjaśnia Jolanta
Sikorska, która na I Mistrzostwach Polski Nordic
Walking w Gnieźnie 29 i
30 sierpnia zdobyła trzecie
miejsce w swojej kategorii
wiekowej – 56+. – Chodzimy razem do rezerwatu Żu-

Krystyna Giżowska
wystąpi w Dąbrówce
Piątkowskie
Centrum
Kultury Dąbrówka oraz
Osiedle Piątkowo Zachód
Jednostka Pomocnicza Rady Miasta Poznania zapraszają na koncert Krystyny Giżowskiej zatytułowany
„Jak za dawnych lat”. Rozpocznie się on 18 grudnia o
godz. 19 w PCK Dąbrówka
na Osiedlu Bolesława Chrobrego 120.
Bezpłatne zaproszenia są do
odebrania w PCK Dąbrówka.

rawiniec, mamy tam stałą
trasę. Codziennie przechodzimy – sądząc po czasie
– około 5 kilometrów. Przyjemnie spędzamy ranek. A
koleżanki się podśmiechują,
ale widzę, że trochę nam zazdroszczą. Jednak nie mogą się zmobilizować, by do
nas dołączyć.
Mistrzostwa odbywały
się Gębarzewie koło Gniezna. Organizatorem była
Polska Federacja Nordic
Walkingu, Klub Sportowy
Gniezno oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Nordic
Walkingu. Przyjechało około 300 osób. Trzy czwarte z
nich startowało na dystansie 5 kilometrów, pozostali
na 20 kilometrów. Pogoda
dopisała. Wszyscy wystartowali razem. Pani Jolanta
otrzymała numer startowy
178, do którego z tyłu zamontowany był czip, który
sprawdzał czas. Na trasie
peleton rozciągnął się, kijki
zahaczały o gałęzie i o inne
kijki. Sędziowie kontrolowali tylko, czy ktoś nie biegnie.
Na mecie oddawało się czip,
z którego dane wprowadzano do komputera. Dlatego
trochę trzeba było czekać
na wyniki.
- Starałam się jak mogłam – mówi pani Jolanta.
–Dopingowała mnie rodzi-

na, przyjechali nawet z Włocławka. Młode osoby mnie
wyprzedzały cały czas. Mąż
przyznał się, że jak zobaczył
mnie na mecie, to mało było starszych twarzy. Okazało się, że w mojej kategorii wiekowej byłam trzecia
z czasem 41 minut i 41 sekund. To podobno niezły wynik. Rekordowy czas 37 minut miała dziewczyna, która
była pierwsza w najmłodszej
kategorii wiekowej. A matka tej dziewczyny zdobyła
pierwsze miejsce w mojej
kategorii.
Wręczanie nagród też
było przeżyciem, zwycięzcy
odebrali je z rąk Roberta
Korzeniowskiego oraz Dariusza Szpakowskiego. Pani
Jolanta, oprócz pamiątkowego pucharu, przywiozła
także koszyk z przetworami
z Borów Tucholskich.
- Nigdy nie uprawiałam
żadnych sportów – zaprzecza, gdy pytam o wcześniejsze epizody sportowe. – Nie
było czasu, w szkole późno
rozpoczynałam lekcje i nie
dało się tego pogodzić z treningami. Gdy jednak przeszłam na emeryturę, zaczęłam chodzić na siłownię. W
klubie seniora przychodzę
dwa razy w tygodniu na gimnastykę, na zakończenie zajęć przed latem otrzymałam
nawet od prowadzącej pani
Hani dyplom za frekwencję.
Koleżanki z klubu na wieść
o sukcesie były zaskoczone i cieszyły się ze mną. A
mnie przez dwa dni bolały
mięśnie, dostałam gorączki, jednak następnego dnia
przeszła.
J. Sikorska miała kiedyś
problemy ze stawami biodrowymi. Jak zaczęła chodzić,
ból przeszedł i do tej pory
nie wrócił. Czasami tylko narzeka na kręgosłup, ale nie
ma porównania z tym, co było wcześniej. A było tak źle,
że pani Jolanta nie mogła
sypiać z tego powodu. Kijki odciążają kręgosłup, ćwiczą ręce, to sport odpowiedni dla starszych osób.
Widocznym efektem sukcesu jest to, że mąż kupił sobie kijki, postawił je na widocznym miejscu i patrzy na
nie. Może dojrzeje do chodzenia, kto wie? (big)

Zdrowia i dobrego
nastroju na cały rok
2010
życzy
Barbara Małasiewicz
tel.503 008 489
Os. Łokietka 10 C Poznań

Prezentacja i dystrybucja Systemu Viofor JPS
Sprzęt do terapii i rehabilitacji polem magnetycznym i światłem

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

Doner Kebab za pół ceny
PROMOCJA OBOWIĄZUJE
ODWOŁANIA
OD 12 PAŹDZIERNIKA DO
Ahmed Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,
tel. (061) 822-35-05
szczegóły na www.ahmed.pl

