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Dni Piątkowa
30 czerwca 2012 r.

miejsce: boisko sportowe,
Os. J. III Sobieskiego

Łukasz Zagrobelny
na Piątkowie

Godz. 15.00 – Prezentacje klubów Piątkowa
Godz. 15.30 – Koncert zespołu BAST
Godz. 16.45 – Nagroda „Piątkowianin na piątkę”,
Nagrody 35-lecia Osiedla Bolesława
Chrobrego
Godz. 17.00 – Piotr Bugzel - ELVIS
Godz. 18.00 – Spektakl Kabaretu WEŹRZESZ
Godz. 19.00 – Koncert DANIEL i IWONA
Godz. 19.30 – Koncert zespołu BIAŁE WIŚNIE

Godz. 21.00 – Gwiazda:
ŁUKASZ ZAGROBELNY
Godz. 22.30 - POKAZ SZTUCZNYCH OGNI
Ponadto:
- Pokaz Ratownictwa Medycznego
- PREZENTACJE KLUBÓW PIĄTKOWA – stoiska
- BADANIA PROFILAKTYCZNE – bezpłatne – pomiary
masy ciała, zawartości tkanki tłuszczowej, porady
dietetyczne, ciśnienia tętniczego, glukozy i cholesterolu.
- STOISKA GASTRONOMICZNE

 Przeprowadzki prywatne i firmowe
 Sprzedaż kartonów przeprowadzkowych
 Usługi transportowe (pianina)
Przenoszenie mebli
Kontakt Tel. 61 843 91 61 lub 668 23 24 55
www.123przeprowadzki.pl

Tradycyjnie największa
impreza plenerowa Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Dni Piątkowa – kończy
sezon kulturalny. W tym roku
odbędzie się ona 30 czerwca
i połączona zostanie z obchodami 35-lecia Osiedla Bolesława Chrobrego. Kulturalne
wydarzenia tylko tego roku,
które odbyły się w PCK Dąbrówka, to m.in. w styczniu
nostalgiczna, muzyczna podróż w świat piosenek Hanki
Ordonówny. Wykonawcą była
Barbara Jędrychowska wraz
z towarzyszącymi jej muzykami. B. Jędrychowska jest artystką Teatru Wielkiego im.
Stanisława Moniuszki w Po-

znaniu; występuje w kraju i
za granicą.
W lutym koncertował Duo
Fenix – Dwa Fyniki, twórcy piosenek: „Przeznaczenie”,
„Nasa Ołma”, „Ballada o św.
Annie”, „Kwiatuszku”, „Geburstag u naszej ciotki”, „Na krawędzi dnia” i innych. Znani z
rozgłośni Radia Opole, Radia
Vanessa, Radia Piekary Radia
Plus, Radia Fan i innych. Znani z telewizji Opole, Katowice,
Trwam, Polsat, TVS.
W marcu wystąpiła Grecka
Grupa DIMITRIS – ZORBAS,
wykonując oryginalne utwory greckie Zorba, Warka sto
Gialo, Milisemu, Dzieci PireuDokończenie na stronie 3
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Dzień Dziecka na Jagiełły
2 czerwca Osiedle
Władysława Jagiełły
i Zygmunta Starego zaprosiło wszystkie dzieci na doroczny festyn z okazji ich
święta. Występy muzyczne, taneczne, baletowe, konkurs gwary poznańskiej, pokazy tresury psów
policyjnych oraz komandosów z Żandarmerii Wojskowej, pokaz wozów bojowych
piątkowskiej Straży
Pożarnej, liczne konkursy dla dzieci z nagrodami. A na koniec
występ Norbiego, a po nim
losowanie nagród w wielkiej
loterii. Atrakcji nie brako-

wało. Jak zawsze na tym
osiedlu, wszystko było dopięte na ostatni guzik. (nal)

I po nadziejach...
Nim definitywnie pożegnaliśmy się z EURO po przegranym meczu z Czechami, w całym kraju cieszyliśmy się
atmosferą piłkarskich zmagań. Wielu kierowców oflagowało swoje samochody, przyozdobiło lusterka, a na-

wet maski w biało-czerwone barwy. Jeszcze dalej poszli
mieszkańcy Osiedla Zygmunta Starego, którzy wywiesili
pod oknami flagi państw uczestniczących w EURO. (i)
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RADCA






PRAWNY

rozwód i separacja, podziaá majątku,
wáadza rodzicielska, opieka, alimenty,
spadki, darowizny, ]DFKRZNL,
nieruchomoĞci, lokale, odszkodowania,
prawo administracyjne, prawo pracy.

tel. 601 999 570
Kancelaria: os. J. III Sobieskiego 36/15
Konieczne umówienie terminu spotkania

PRZEPROWADZKI – TRANSPORT
PANDERA - FIRMA US ŁUGOWO- TRANSPORTOWA

*pełna usługa załadunku i wyładunku
*zabezpieczenie ładunku na samochodzie
*możliwość dostarczenia kartonów
*zamówienia wyceniane bezpłatnie u klienta (Poznań i okolice)
*przewóz mebli antycznych oraz pianin
*transport samochodami dostawczymi z windą załadowczą
*likwidacje przedmiotów gabarytowych z mieszkań
PROMOCJE W POZNANIU I OKOLICACH -zadzwoń

i sprawdź osobiście!

500-310-977 lub 511-801-827, e- mail : pandera_transport@interia.pl

Łukasz Zagrobelny
na Piątkowie
Dokończenie ze strony 1

Poznań, os. Przyjaźni 21N/144

www.psm.
poznan.pl

obok kliniki weterynaryjnej
i „Netto”

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

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

Administracja nie upoważniła
Administracja
Osiedla
Bolesława
Chrobrego
informuje, że nikogo nie upoważniła do oferowania
mieszkańcom nakładek do odbioru telewizji cyfrowej.
Osoby powołujące się na administrację czynią to
bezpodstawnie.
UWAGA!!!
Informujemy, że od dnia
1 czerwca 2012 r.

lek. med.
Małgorzata Bodak
przyjmuje w poradni
NOVA-MED
na os. B. Chrobrego 118
(budynek przychodni na
parterze). Można składać
deklaracje.

Poradnia Lekarza
Rodzinnego SUPER-MED
Poznań, B. Chrobrego 118

uprzejmie informuje,
że w naszej Poradni
można wykonać
USG tarczycy
Doktor Bodak nie pracuje w
tutejszej Poradni od 1. 06. 2012

su, w niezapomnianej, wspaniałej atmosferze zabawy w gorących rytmach greckiej muzyki
z uczeniem publiczności greckich tańców – zorby i sirtaki.
W kwietniu odbyło się nietypowe widowisko w wykonaniu
zespołu rytmiki Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki Akademii Muzycznej. im. I. J. Paderewskiego
w Poznaniu. W koncercie można było usłyszeć wybrane utwory muzyczne kompozytorów muzyki dawnej oraz współczesnej i
jednocześnie zobaczyć ich interpretacje przestrzenno-ruchowe.
Prezentowane choreografie muzyki powstały w twórczej współpracy całego zespołu.
Podczas Dni Piątkowa, które zakończą sezon kulturalny,
gwiazdą będzie Łukasz Zagrobelny. W 2007 roku artysta
wydał swój solowy album „Myśli warte słów”. Promujące album single „Nieprawda” oraz
„Życie na czekanie” stały się
hitami i do dziś doskonale radzą sobie na listach przebojów. Łukasz w duecie Eweliną
Flintą nagrał piosenkę promującą film „Nie kłam kochanie”
i otrzymał nominację do Fryderyka 2008 w kategorii Nowa Twarz Fonografii, nagrodę
ESKA Music Awards w kategorii Artysta Roku, oraz Superjedynkę. Premiera drugiego solowego albumu Łukasza „Między dźwiękami” odbyła się w
kwietniu 2009 r. Album promo-

wał singiel „Jeszcze o nas”. Kolejnym singlem wybrany został
„Mówisz i masz”, a trzeci singiel „Przyjdzie czas” trafił do
stacji radiowych w listopadzie.
Premiera trzeciego albumu „Ja
tu zostaję” odbyła się w marcu
tego roku. Prócz gwiazdy wieczoru na scenie zobaczymy wielu innych wykonawców, m.in.:
● Zespół BAST – zadebiutowali w czerwcu 2011 podczas
festiwalu Energia Lecha w
klubie Blue Note. Po chwilowej ciszy niezbędnej, aby
przygotować autorski materiał, zespół rozpoczął regularne spotkania z publicznością podczas koncertów w
poznańskich klubach, gdzie
zdobył serca publiczności,
wykonując żywiołową mieszankę autorskich piosenek.
● Kabaret Weźrzesz – młody, świetnie zapowiadający
się kabaret. Formacja coraz
częściej pojawia się także w
telewizyjnych kabaretonach.
● Białe Wiśnie – poznański
zespół rockowy powstały w
2007 roku. Na swoim koncie ma dwie płyty Ep „Noc
i nowe kształty” (2008)
i „Tel Quel” (2010). Wiśnie dążą w stronę bardziej
rozbudowanych przestrzeni, urozmaicając kompozycje elementami elektroniki
spod znaku synth popu. Nowe kompozycje mają swoje głębokie źródło w muzyce lat 80.
Piotr Starzyński
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Japońska wyspa z wygodami

Wrażenia zza kierownicy elektrycznego samochodu są
niezwykle. Jedziemy i w ogóle nie słychać żadnego szumu
silnika – opowiadał Andrzej Górczyński, rzecznik prasowy
firmy Polody podczas niedawnej prezentacji w Poznaniu
modelu i-MIEV napędzanego wyłącznie energią elektryczną. Autko, zwłaszcza najnowsze rozwiązania techniczne w
nim zastosowane, wzbudzają spore zainteresowanie, ale
tymczasem cena studzi zapał miłośników ekologii. Jednak
pierwsze pojazdy znalazły już nabywców w Polsce, choć
jeszcze nie w salonie na Piątkowie. W nim popularnością
cieszą się przede wszystkim najbardziej znane i sprawdzone na polskich drogach modele Nissana – Micra i Almera.
W piątkowskim salonie oferowane są także samochody
Mitsubishi, które jak mówiono podczas prezentacji modelu Outlander, mają genetycznie zaprogramowaną najwyższą jakość i trwałość. W autosalonie Polody, stanowiącym

Na Łokietka powstaje
przedszkole
Oddzia-pedagogiczły dla dzienych.
Odci cztero- i
działy przedpięcioletnich
szkolne miemieszcząścić się bęce się obecdą w blokach
nie w budyn3D i 4H. Zakach nr 3 i
interesowa4 na Osiedlu
ni mogą poWładysława
rozmawiać z
Łokietka od
przedstawiwrześnia teZdjęcie wykonano w przedszkolu cielami spółgo roku prze- prowadzonym przez Oświatę Polską
ki w wyznanoszą się do
czonych gobudynku podzinach w
bliskiej szkoły podstawowej,
administracji osiedla.
gdzie w tej chwili znajdują się
Przedszkole będzie pracojuż oddziały dla dzieci starwać bez przerwy wakacyjnej,
szych. Jednak nie dla wszystposiada wykwalifikowaną kakich chętnych znalazło się tam
drę oraz doświadczenie w twomiejsce. Do administracji osierzeniu i prowadzeniu przeddla tymczasem zgłosiła się firszkoli. Proponuje zajęcia doma zainteresowana prowadzedatkowe (garncarstwo, rytminiem placówek przedszkolnych
ka, gimnastyka korekcyjna, jęw budynkach opuszczanych
zyki obce, informatyka, taniec,
przez miejskie przedszkole.
opieka logopedyczna) i bogaty
Spółka Oświata Polska rozkalendarz imprez oraz atrakpoczęła zapisy do nowego niecji dla przedszkolaków i ich
publicznego przedszkola Malurodzin.
chy na rok szkolny 2012/2013.
Dla rodziców, którzy dziecPrzyjmowane są dzieci w wieku
ko zapiszą do 7 lipca, czesne
2,5 do 6 lat. Istnieje możliwość
wyniesie 390 zł za miesiąc. Inindywidualnych negocjacji poformacje i zapisy: www.oswiatabytu dzieci z orzeczeniami i opipolska.eu, tel. 515 660 787, e-maniami poradni psychologicznoil oswiatapolska@o2.pl

motoryzacyjną japońską wyspę na Piątkowie, miłośnicy
czterech kółek mają więc w czym wybierać. Ale nie wystarczy wybrać auto, trzeba również o nie należycie dbać.
Dlatego salon zbudowany w sercu osiedli oferuje szeroką
gamę usług serwisowych. – Samochodów wciąż przybywa,
ich właściciele nie muszą więc już daleko szukać fachowej
obsługi, tuż pod bokiem mają nowoczesny, znakomicie wyposażony i gwarantujący najwyższy poziom usług autoryzowany serwis – mówi A. Górczyński. (i)

Piątkowska Szkoła Społeczna
im. dr Wandy Błeńskiej

zaprasza chętnych rodziców
oraz dzieci do nauki w klasach 3-5.

Szkoła oferuje:

naukę w małych zespołach
(maksymalnie 18 dzieci w klasach)

doświadczoną kadrę pedagogiczną

zwiększony wymiar nauki języków
obcych

bezpieczny, strzeżony teren szkoły

zajęcia lekcyjne w układzie
jednozmianowym

bogaty program zajęć dodatkowych

własną stołówkę i świetlicę dla dzieci.

Bliższe informacje o Szkole i jej ofercie
www.pss.poznan.pl
Zainteresowanych prosimy o kontakt
z Dyrekcją Szkoły:

psuk@poznan.home.pl
telefon: 61 8223 891
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Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Os. Wł. Jagiełły i Z. Starego
Świetlice Młodzieżowe
Os. Wł. Jagiełły 15 i Z. Starego 15 C
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „CHROBRY”
przy Szk. Podst. nr 17 w Poznaniu

Małe Formy Wczasów dla Dzieci

– Akcja LATO 2012
I

turnus
2. 7. – 6. 7. 2012
II turnus
9. 7. – 13. 7. 2012
III turnus 20. 8. – 24. 8. 2012
IV turnus 27. 8. – 31. 8. 2012

Zapewniamy:
1. Fachową opiekę wychowawców instruktorów w godz.
9.00 – 14.00
2. Poczęstunek: np. drożdżówka, napoje
3. Bogaty program imprez, wśród nich m.in.:
- zajęcia świetlicowe – turnieje w grze: bilard,
piłkarzyki, tenis stołowy, konkursy, gry i zabawy
- wyjścia do kina
- warsztaty plastyczne, origami
- warsztaty z żywego słowa,
- zabawy na kręgielni
- wyjazdy na pływalnię
- wycieczka plenerowa.
Opłata za jeden turnus - 50,00 zł od dziecka
Zgłoszenia od 16.00- 19.00 w świetlicy osiedlowej
Os. Wł. Jagiełły 15, świetlica Os. Z. Starego 15 c
lub tel.kont. 601 556 584
Przewidywana liczba dzieci w turnusie – 30 (decyduje
kolejność zgłoszenia)

Uczniowski Klub Sportowy „Chrobry”
przy Szkole Podst. nr 17
organizuje

KOLONIĘ LETNIĄ
Miejscowość: Borowice k. Karpacza
Termin:
16. 8. 2012 – 26. 8. 2012 r.
Wiek uczestników: 7 – 16 lat

W programie:
- wycieczki autokarowe
- jazda konna (za pisemną zgodą
rodziców)
- wycieczki piesze do ciekawych miejsc
- zajęcia sportowe na boiskach ośrodka
- gry: piłkarzyki, ping pong
- gry terenowe
- zajęcia na siłowni
- dyskoteki, konkursy
Ograniczona ilość osób.
Kontakt tel. pod nr tel. 601 55 65 84
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy
Krystyna Kaczmarek, prezes klubu
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Wędkarze optymiści
Z wielkimi nadziejami piątkowscy wędkarze z koła 168
Chrobry wyjechali 12 maja na zawody spławikowo-gruntowe na jeziorze Owieczki. Z nadziejami, bo podobno woda
bardzo rybna, złowienie tutaj 10 kg ryb podczas zawodów
jest normą. Nigdy jednak takiego wyniku nie osiągnęli.
Duży parking, ławeczki, stoły piknikowe sprzyjają turystyce rodzinnej i zapraszają do miłego spędzenia czasu.
Jezioro jest systematycznie zarybiane. Prezes koła, Piotr
Wągrowski, powitał obecnego właściciela wody Jana Jóźwiaka i Anię Wojtyniak – przedstawiciela firmy ”PROCLEANSERWIS”, fundatora pucharów, oraz pozostałych
uczestników. Pogoda nie napawała optymizmem, chłodno i
wietrznie. Brania były słabe, w większości drobnica. Przeważał krąp, był też karaś, płotka, okoń. Największą rybę
zawodów złowił Zbigniew Pietrzak – 37-centymetrowego
karasia. A gdzie olbrzymy? Nie wiadomo. Najlepszym zawodnikiem został Andrzej Szargan (2940 pkt). Wynik nie
zniechęcił, na jezioro Owieczki wędkarze powrócą.
2 czerwca znów zawody. Miejscem był po raz kolejny
kanał Wojnowice. Każdy miał już opracowaną strategię łowienia. Do rywalizacji o puchar kierownika Osiedla Stefana Batorego stanęło 30 zawodników. Silny wiatr utrudniał
łowienie. Dla doświadczonych zawodników nie było to przeszkodą. Już na początku okazało się, że rewelacji raczej
nie będzie. Łowione rybki to okonki, krasnopiórki i leszczyki. W późniejszej fazie zawodów złowiono większe, ale

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315


instalacja systemów operacyjnych Windows

rozwiązywanie problemów z działaniem
komputera

diagnozowanie problemów sprzętowych

usuwanie wirusów i programów

instalacja i konfiguracja sieci
(routery, WI-FI, modemy ADSL, kablowe itp.)

udostępnianie internetu
dla innych komputerów

instalacja dodatkowych akcesoriów
i sterowników
dojazd gratis, faktury

nie były to rewelacyjne okazy. Najlepszy okazał się Mirosław Kajtek (2300 pkt). Największym okazem był 35-centymetrowy leszczyk złowiony przez Eugeniusza Szaja. Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni pucharami i bonami.
Jak zawsze na zakończenie kiełbaska z grilla smakowała
doskonale. Może następnym razem...
Piotr Wągrowski

Działo się
w klubie KORONA

18 czerwca nastąpiło oficjalne zakończenie roku nauki języka angielskiego,
rozdano uczestnikom dyplomy. Następnego dnia oficjalnie zakończono rok nauki języka rosyjskiego, uczestnicy również otrzymali dyplomy. Tego samego
dnia Maria Czeszak wygłosiła pogadankę o żywieniu ludzi starszych.
28 czerwca seniorzy zaplanowali wyjazd integracyjny do Bolechówka z konkursami, zabawą, poczęstunkiem oraz...
spotkaniem z afrykańskimi strusiami. A
30 czerwca wieczorem na przywitanie lata odbędzie się Bal Samotnych Serc. (lkl)

Turniej
bez
niespodzianek?
20 maja na kortach na
Osiedlu Jana III Sobieskiego rozegrany został Turniej
Singlowy Tenisa Ziemnego
Amatorów. Uczestniczyło w
nim 16 zawodników. W finale Roman Grygorcewicz
zwyciężył Ryszarda Abramowicza. Ci dwaj zawodnicy wiodą prym w piątkowskim tenisie.

Streetball na Piątkowie po raz trzynasty
26 maja na boiskach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 na Osiedlu Władysława Łokietka odbyły się
trzynaste Otwarte Mistrzostwa Piątkowa w Koszykówce Ulicznej. Do turnieju zgłosiło się 48 zespołów
w pięciu kategoriach wiekowych, czyli łącznie 192 zawodników.
Podczas zawodów odbyły
się: pokaz wsadów do kosza
w wykonaniu mistrza polski
Łukasza Biednego oraz pokaz
freestylu w wykonaniu Mieszka Włodarczyka, które wzbudziły wiele emocji i rozgrzały
atmosferę przed konkursem
wsadów i rzutów za trzy.

Do konkursu wsadów
stanęło 8 zawodników, a
najlepszym dankerem okazał się Adrian Gruszka, następnymi byli Arek Przybylski oraz Jacek Wywas.
Rozegrano również konkurs rzutów za trzy, do którego zgłosiło się 38 zawodników, a w finale najlepiej
poradził sobie Dawid Niemiec (6/10). Drugie miejsce
było dla Miłosza Krzewiny
(3/10), a trzecie zajął Mateusz Steike (1/10).
Wszyscy zawodnicy którzy zajęli miejsca od pierwszego do trzeciego otrzymali nagrody rzeczowe oraz
medale i dyplomy.

W kategorii A (chłopcy
do lat 16) pierwsze miejsce
zajął Team–12, drugie –
Gimnazjum Marcinek, trzecie – Łokietek Team. W kategorii B (dziewczęta do lat
16) najlepszy okazał się zespół Pandy, drugi – AZSsiaki, trzeci – Gim-16. W kategorii C (chłopcy do lat 19)
najlepszą była drużyna IX
LO, druga – In Your Face,
trzecia – Basket Crew. W
kategorii D (dziewczęta do
lat 19) pierwszy był zespół
XX LO, drugi Dzikie Meduzy, trzeci – I LO. W kategorii Open pierwsze miejsce
zajęli Marines, drugie Kejry, trzecie Czapki z głów.

Organizatorami imprezy byli Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz
ZSO nr 5.
Podczas turnieju na osiedlu odbywał się VI Festyn
Rodzinny, na którym można było wystartować w turnieju szachowym, zmierzyć
się na ergometrze wioślarskim, sprawdzić swoją celność na strzelnicy a także
uczestniczyć w różnych konkursach i zabawach dla najmłodszych. Organizatorami
festynu byli uczniowie i nauczyciele wraz z dyrekcją
Zespołu Szkół nr 5.
Tomasz Mierzejewski
organizator
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Wiosenny Turniej Piłki Nożnej
rzem Artur Lisiak (Anglia),
strzelcem Wojciech Herkowski (Anglia).
W grupie drugiej gimnazjalnej, roczniki 1996-1997,
występowali przedstawiciele klas drugiej i trzeciej.
Pierwsze miejsce wywalczył zespół Holandii, drugie
Hiszpanii, trzecie Grecji.
Najlepszym zawodnikiem w
grupie został Kostek Stachecki (Hiszpania), bramkarzem Jan Danecki (Holandia) a strzelcem Albert
Bijposs (Holandia), strzelec
czterech goli.
W sumie gimnazjaliści
strzelili 37 bramek.
Na zakończenie turnieju, który cieszył się dużym powodzeniem wśród
26 maja na boisku – orliku na Osiedlu Bolesława
Śmiałego, podobnie jak w
latach minionych, z okazji Dnia Dziecka rozegrano Wiosenny Turniej Piłki
Nożnej o puchar Kierownika Osiedla. Zorganizowali
go pracownicy administracji i członkowie rady osiedla wspólnie z Uczniowskim
Klubem Sportowym Śmiały SP 34. W turnieju brały
udział zespoły szkolno-podwórkowe. Bezpośrednim

organizatorem i kierownikiem boiskowych zmagań
był Krzysztof Rex, znany
organizator tego typu imprez sportowych, nie tylko
na Piątkowie.
Zgłoszone do turnieju
zespoły zostały podzielone
na dwie podgrupy: podstawową i gimnazjalistów. W
pierwszej grało 11 zespołów,
w drugiej 7.
W grupie pierwszej
– podstawówek, roczniki
2003-2004, trzy medalowe

i pucharowe miejsca zajęły zespoły o nazwach: I –
Hiszpania, II – Portugalia,
III – Anglia. Najlepszym zawodnikiem tej grupy wybrany został Piotr Kopczyński
(Portugalia), bramkarzem
– Dominik Woźniak, strzelcem Patryk Woźniak (z 10
strzelonych goli), obaj zawodnicy zespołu Hiszpania.
W grupie drugiej, roczniki 2001-2002, pierwsze
miejsce zajął również zespół
Hiszpanii, drugie Czech,

trzecie Portugalii. Najlepszy zawodnik w grupie to
Damian Szpak, bramkarz
– Alex Łazar, strzelec – Dawid Okoniewski (5 bramek),
wszyscy z zespołu Hiszpanii. W grupie trzeciej,
roczniki 199-2000, pierwsze
miejsce zajęła Grecja, drugie Włochy, trzecie Hiszpania. Najlepszy zawodnik w
grupie to Jakub Sokołowski, bramkarz Michał Rost
i strzelec ośmiu goli – Mateusz Biernacki. Wszyscy

trzej zawodnicy z zespołu
Grecji.
W sumie zawodnicy z
podstawówki strzelili 68
bramek.
W grupie pierwszej gimnazjalistów grali reprezentanci klas pierwszych, roczniki 1998. Pierwsze miejsce
z równą liczbą punktów,
ale najlepszym stosunkiem
bramkowym, wywalczył zespół Anglii, przed zespołem
Hiszpanii i Irlandii. Najlepszym zawodnikiem w tej
grupie został Gracjan Kasprzak (Hiszpania), bramka-

początkujących amatorów
piłki nożnej i ich rodziców
oraz sympatyków osiedlowego futbolu, nastąpiła dekoracja najlepszych zespołów medalami i wręczenie
pucharów kapitanom drużyn, a najlepszym piłkarzom pamiątkowych statuetek, które będą im przypominały, że pierwsze piłkarskie szlify zdobywali w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Osiedlu Bolesława Śmiałego.
Edward Juskowiak
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Z prac Rady Nadzorczej PSM

Radni zlekceważyli mieszkańców PSM?

7 osób zalegających z płaceniem czynszu decyzją Rady
Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zostało pozbawionych członkostwa
w Spółdzielni.
Następnie członkowie Rady wysłuchali informacji na
temat wyników ekonomicznych PSM za trzy miesiące tego roku. Na eksploatacji w gospodarce zasobami mieszkaniowymi na wszystkich osiedlach, z wyjątkiem Osiedla
Władysława Łokietka – gdzie
odnotowano deficyt (przewidziano go w planie) – wyniki były dodatnie. Podobnie
było z wynikami rozliczeń
gazu. Dodatni, za wyjątkiem
Osiedla Bolesława Śmiałego,
był też bilans wywozu śmie-

ci. Nadal na osiedlach występuje tendencja spadkowa liczby zamieszkujących je osób.
31 marca liczba ta była niższa o 235 osób w porównaniu
do grudnia 2011 roku. Niedobór wystąpił w rozliczeniach
zimnej wody na osiedlach:
Bolesława Chrobrego, Jana
III Sobieskiego i Bolesława
Śmiałego.
Członkowie Rady podjęli
pakiet uchwał w sprawach obciążenia nieruchomości Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odpłatnymi służebnościami na rzecz Osiedla
Stefana Batorego, dotyczy to
budynków o numerach od 1
do 13 oraz 15, 16, 17, 23, 24
i 25. Chodzi o to, by w razie
jakichkolwiek zmian własno-

KALENDARIUM PSM
28 czerwca
4 lipca
5 lipca
10 lipca
26 lipca
sierpień

-

zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM
Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN PSM
Komisja Członkowsko-Samorządowa RN PSM
Komisja Rewizyjna RN PSM
zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM
przerwa urlopowa RN PSM

ściowych w przyszłości zapewnić mieszkańcom dostęp
do drogi publicznej.
Wysłuchano także informacji na temat przygotowań
do Dni Piątkowa oraz obrad
kapituły ds. wyboru laureata konkursu „Piątkowianin
na Piątkę, w tym roku laureatką została Krystyna Kaczmarek z Osiedla Władysława Jagiełly.
Przedstawiono też podsumowanie obrad Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w częściach w kwietniu. Łącznie
we wszystkich zebraniach
uczestniczyło 2,55 procent
uprawnionych spółdzielców.
Największa frekwencja była
na osiedlach Śmiałego, Sobieskiego i Łokietka (powyżej
3 procent), najniższa wśród
członków oczekujących (1,15
proc.) i na Osiedlu Stefana
Batorego (1,96 proc.). Decyzją obecnych na zebraniach
uwzględnione zostaną odwołania czterech z siedmiu
osób odwołujących się od wykluczenia ich z członkostwa

w Spółdzielni. Nie przeszły
także propozycje wniesione
przez grupę mieszkańców
Osiedla Stefana Batorego, by
zlikwidować rady osiedli, a
Radzie Nadzorczej PSM obniżyć wysokość diet. Poza tym
wszystkie uchwały zyskały
większość głosów obecnych
na Walnym spółdzielców.
Na 30 maja Prezydium
Rady Nadzorczej PSM zaprosiło pięciu radnych z okręgu „piątkowskiego” na spotkanie na temat wykupów
gruntów od miasta. W komplecie stawiło się prezydium,
przyszedł też radny Juliusz
Kubel, a swoją nieobecność
usprawiedliwił Antoni Szczuciński, a po zebraniu Grzegorz Ganowicz. Pozostali radni zlekceważyli zaproszenie
i 50 tysięcy mieszkańców –
swoich wyborców. Postanowiono wysłać do nich pismo
wyrażające głębokie zaniepokojenie tym, co się stało.
Członkowie RN stwierdzili,
że nie zapomną o tym, i podczas przyszłych wyborów będą o tym informować mieszkańców. (big)
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Piątkowianka na piątkę

Z zawodu jest nauczycielką języka
rosyjskiego, jednak mało pracowała w
tym zawodzie. Najlepiej czuła się jako
wychowawczyni w świetlicy. A zaczęło się w okresie licealnym.
- Pochodzę z małej miejscowości
pod Łodzią – mówi Krystyna Kaczmarek. – Pani Micielska, kierowniczka przedszkola miejskiego, imienia nie
pamiętam, zobaczyła we mnie chyba
liderkę. W piwnicy bloku zorganizowała świetlicę młodzieżową dla dzieci z
okolicznych domów. Można tam było
wypić herbatę, pograć w gry planszowe. Dla dzieciaków z podwórka, które pochodziły z różnych rodzin, także z problemami, to było jednak duże
przeżycie. Mnie upatrzyła na swoją pomocnicę, dała mi dużą samodzielność,
niejednokrotnie zostawałam sama z
podopiecznymi i musiałam im organizować czas. Ku mojemu zaskoczeniu, nie miałam z nimi żadnych problemów wychowawczych. Edward Ejtaszewski, przewodniczący komitetu
blokowego, bo takie wtedy były, pozdrawiał mnie, licealistkę, słowami: witam kierowniczkę. Gdy protestowałam, mówił: - będziesz, będziesz. Oni
mnie naznaczyli i cieszę się, że mogę
ich wspomnieć właśnie teraz. Zawód
nauczyciela wybrałam rozważnie.
- Sensem życia było dla mnie stworzenie kochanej rodziny. Mąż był osobą, która mnie wspierała, a z drugiej
strony tonizowała moje zapały, bym
dokończyła to, co zaczęłam. Mam
trójkę dzieci: syna i dwie córki. Właśnie najmłodsza córka i zięć, oboje są
czynnymi instruktorami ZHP, wspierają mnie w organizowaniu i prowadzeniu wypoczynku letniego dla dzieci, zwłaszcza kolonii. Dostajemy dużo

podziękowań od rodziców. Moim credo jest, by może mniej nauczyć dzieci, ale przede wszystkim zapewnić im
maksymalne bezpieczeństwo.
W organach samorządowych pani
Krystyna zaczęła działać od 1992 roku, dwa lata po otrzymaniu mieszkania. Zawiązała się grupa 15 osób, które widziały potrzebę wyodrębnienia
się osiedla. Dzięki tej inicjatywie doszło do powstania administracji i rady Osiedla Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego. Weszła do rady osiedla, była jej przewodniczącą, a później
członkiem. W latach 90. przez jedną
kadencję była też w Radzie Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zajmowała się problematyką
dzieci i młodzieży, działalności kulturalnej, zaległościami czynszowymi
spółdzielców.
Kiedy z inicjatywy Zarządu PSM
powstał Uczniowski Klub Sportowy
Chrobry przy Szkole Podstawowej nr
17, czynnie włączyła się w jego organizację i do dziś w nim pracuje. W ramach UKS Chrobry działają świetlica
środowiskowa oraz sekcje piłki nożnej i dżudo. Wspomagają one szkołę
w „zagospodarowaniu” czasu wolnego
uczniów. Organizuje też wypoczynek
zimowy i letni w formie półkolonii i kolonii. Dzięki dofinansowaniu z miasta,
o które klub występuje od 2000 roku,
wypoczynek ten jest bardziej dostępny dla dzieci. Zwłaszcza ten zimowy.
Wymaga to jednak starań: napisania
i złożenia oferty na to zadanie, zrealizowania go, a potem rozliczenia. Jednak pozyskane z miasta środki zwiększają możliwości świetlic, wzbogacają
ofertę programową zajęć dla dzieci i
młodzieży. Można sfinansować wyjścia

do ciekawych miejsc oraz udział w wycieczkach autokarowych. Koszt dla rodziców jest przy tym znacznie niższy
niż w innych placówkach. W ramach
współpracy Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej z UKS prowadzone są
dwie świetlice na Osiedlu Zygmunta
Starego 15 i Osiedlu Władysława Jagiełły 15. Mają one charakter otwarty
dla dzieci i młodzieży z osiedli piątkowskich, mogą przychodzić do nich
przez cały rok. Do dyspozycji jest bilard stołowy, cymbergaj, piłkarzyki,
tenis stołowy.
Obecnie Krystyna Kaczmarek pełni też funkcję przewodniczącej Zarządu Osiedla Piątkowo, jednostki pomocniczej Miasta Poznania. Miasto
współfinansowało na przykład, założenie monitoringu na Osiedlu Bolesława
Chrobrego. Pani Krystyna zapewnia,
że będzie się starała, by w zadaniach
samorządu znalazło się także współfinansowanie boiska do piłki nożnej na
Osiedlu Władysława Jagiełły. Pełnienie funkcji o pokrewnych zakresach
działania pozwala – jej zdaniem – połączyć różne zadania i pozyskać na nie
środki z różnych źródeł.
- Co roku obiecuję sobie – mówi –
koniec z tym wszystkim, ale jak mieszkańcy zaczynają się dopytywać, czy będą kolonie lub półkolonie, to siadam
nad projektem i robię go, bo wiem, że
to jest potrzebne.
Choć jest na emeryturze, to jednak cały czas żyje sprawami osiedli
i mieszkających na nich dzieci i młodzieży. Codziennie załatwia tam jakieś
sprawy. Gdy rozmawiamy na ogródku
działkowym, przez cały czas dzwoni
telefon, to rodzice chcą zgłosić swoje
pociechy na kolonie lub półkolonie. Z
dumą pokazuje, jak zarośnięty kawałek ziemi powoli przemienia w kwitnącą oazę, w której z wytęsknieniem
oczekuje dwuletniej wnuczki.
- Miło mi jest – mówi Krystyna
Kaczmarek – gdy młodzież i rodzice
pozdrawiają mnie na osiedlu, zwracają się o pomoc. Nie spodziewałam się
wyróżnienia tytułem Piątkowianina
na Piątkę. Wydawało mi się, że do jego otrzymania powinnam jeszcze coś
więcej zrobić. Czasami jednak, gdy ludzie mówią, że gdyby nie ja, to czegoś
by nie było, wtedy myślę, że coś jednak zrobiłam. Cieszę się, że dostrzeżono mój wysiłek. (maja)
PS. Decyzją Kapituły Konkursu
Piątkowianin na Piątkę pod koniec
maja zdecydowano o przyznaniu tego
tytułu Krystynie Kaczmarek. Statuetka zostanie wręczona podczas koncertu z okazji Dni Piątkowa.
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EURO a oddelegowanie pracownika
Do Kancelarii w związku
z rozgrywkami piłkarskimi,
które w miastach gospodarzach meczy spowodowały
trudności komunikacyjne,
zgłosiło się wielu przedsiębiorców mających siedziby
w okolicach stadionów. Zadawali pytania, na które odpowiedź może się przydać
także w innych sytuacjach.
Oto one:
Czy na czas trwania
Euro 2012, w związku z
trudnościami komunikacyjnymi, pracodawca może oddelegować swojego
pracownika do pracy w
domu? Czy powyższe wymaga zmiany umowy o
pracę? Czy oddelegowanie to może nastąpić na
podstawie ustnego polecenia pracodawcy, czy wymagana jest forma pisemna? Czy powyższe może
wiązać się ze zmianą wynagrodzenia pracownika?
Odpowiedzi dostarcza
treść art. 42 § 4 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 roku
– Prawo pracy. Wymieniony przepis przewiduje bowiem sytuację, w której pracodawca, bez zmiany treści
umowy o pracę, może powierzyć pracownikowi na
określony czas (nieprzekraczający 3 miesięcy w roku
kalendarzowym) pracę inną
niż ta, która została określona w umowie o pracę.
W omawianym wypadku
nie następuje więc zmiana
treści umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a pra-

Karolina Służewska-Woźnicka, adwokat

cownikiem, lecz zmienia się
jedynie (w sposób faktyczny) wykonywana praca, lub
jej miejsce.
Czasowe powierzenie
pracownikowi innej pracy
może bowiem polegać zarówno na:
– skierowaniu pracownika
do wykonywania innych
czynności niż przewidziane w umowie
– zmianie godzin pracy
pracownika,
– skierowaniu pracownika
do wykonywania pracy w
innym miejscu niż określone w umowie o pracę.
Co ważne, oddelegowanie nie wymaga wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy lub płacy, nie
musi też przybrać formy pisemnej. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, wystarczy bowiem, że
pracodawca lub przełożony wyda pracownikowi ustne polecenie, by ten wykonywał swą pracę w domu.
Powierzenie pracownikowi tak zwanej „innej pracy” w postaci zobowiązania
do podjęcia obowiązków zawodowych w domu pracownika znajduje zastosowanie
do pracowników zatrudnio-

nych na umowy: na czas
określony, nieokreślony, na
okres próbny a także na
czas wykonywania określonej pracy.
Powierzenie pracownikowi wykonywania pracy
w jego domu na okres do 3
miesięcy w roku nie wymaga jego zgody ani też skonsultowania z zakładowymi
organizacjami związkowymi, gdy jednocześnie:
- podyktowane jest uzasadnionymi potrzebami pracodawcy,
- na okres nie dłuższy
niż 3 miesiące w roku kalendarzowym;
- nowa praca powierzona
pracownikowi odpowiada jego kwalifikacjom;
- nie powoduje obniżenia
wynagrodzenia.
Powyższą sytuację można odnieść do imprezy sportowej Euro 2012, która jak
wiadomo jest organizowana na znaczną, szeroką skalę i może powodować duże
utrudnienia komunikacyjne oraz problemy pracowników z dojazdem do pracy. Z
uwagi na zakładane utrudnienia w ruchu drogowym,
planowaną imprezę sportową można bezsprzecznie
uznać za taką, która będzie stanowić obiektywną,
uzasadnioną przesłankę do
czasowego powierzenia pracownikowi pracy w jego własnym domu.
Pracodawca musi jednak pamiętać, by powierzona praca odpowiadała
kwalifikacjom pracownika
na stanowisku, na którym
jest on „normalnie” zatrudniony. Tzn. pracodawca nie

może na przykład powierzyć
pracownikowi wykwalifikowanemu (np. księgowej, inżynierowi-specjaliście) pracy niewymagającej żadnych
kwalifikacji, np. sprzątania,
porządkowania terenu zakładu pracy.
Pracodawca musi także
pamiętać, by powierzenie
pracownikowi innej pracy
(także powierzenie wykonywania pracy w domu) nie
powodowało obniżenia wynagrodzenia.
Pracodawca, który powierza (czasowo) pracownikowi wykonywanie pracy w
domu, musi również zadbać
o to, by dostarczyć pracownikowi materiały i sprzęt
niezbędny do jej wykonywania. Powyższe oznacza np.,
że jeśli pracownik zwykle
wykonuje swoją pracę na
sprzęcie komputerowym, a
nie posiada go w domu, musi zostać uprzednio wyposażony w taki sprzęt przez
swego pracodawcę.
W sytuacji, gdy pracodawca spełni wszystkie wyżej opisane warunki, pracownik ma obowiązek podjęcia powierzonej mu pracy
w domu. Bezzasadna odmowa pracownika może zostać
potraktowana jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i skutkować wypowiedzeniem umowy o pracę lub nawet rozwiązaniem umowy o pracę
bez wypowiedzenia.

Karolina Służewska Woźnicka
adwokat
PS. Autorka jest partnerem w
Kancelarii Adwokatów i Radców
Prawnych Celichowski Spółka
Partnerska w Poznaniu, ul. Szkolna 5/15, www.kancelaria-csp.pl

Pisali opowiadania i recytowali

Międzyszkolny Konkurs Literackiej Twórczości Dziecięcej pt. Żyj kolorowo, żyj z pasją! oraz Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Wier-

sze Emilii Waśniowskiej” odbyły się
w Szkole Podstawowej nr 34 na Osiedlu Bolesława Śmiałego. Imprezy patronatem objął Wielkopolski Kurator
Oświaty, a patronatem medialnym
„Victor Junior”.
Zgodnie z regulaminem konkursu literackiego opowiadania oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas 4-5 i oddzielnie
klas 6. Jury spośród 70 uczniów z 24
szkół podstawowych Poznania i województwa wielkopolskiego wyłoniło
laureatów.
Do konkursu recytatorskiego przy-

stąpiło 34 uczniów z 18 szkół podstawowych Poznania i województwa wielkopolskiego. Poziom prezentacji utworów był wysoki i wyrównany. Uczestnicy konkursu wykazali się znajomością nie tylko tekstów, ale i wymowy
artystycznej poezji Emilii Waśniowskiej. Uczestnicy i nauczyciele z uwagą wysłuchali porad na temat sztuki
recytacji, jakich udzieliła aktorka Teatru Nowego w Poznaniu.
Laureatom wręczono nagrody 18
czerwca.
Magda Kozłowska,
Hanna Łobza i Karolina Piszczek
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EKOMYST
zabierze
sprzęt za
darmo

Mieszkańcy piątkowskich osiedli będą mogli
łatwiej pozbyć się niechcianego zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego i radiowo-komputerowo-telewizyjnego. Jeszcze do niedawna trzeba było zużyty
sprzęt przywieźć na miejsce postoju gratowozu lub
na wyznaczone miejsce
zbiórki na osiedlach. Teraz będzie jeszcze łatwiej
dzięki umowie Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z firmą EKOMYST.
Wystarczy
zadzwonić do Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego EKOMYST i
umówić się na wywóz
w określonym terminie.
Sprzęt zabrany zostanie
od mieszkańców za darmo.
Nie wyrzucajmy więc
zepsutych urządzeń. Wystarczy zadzwonić pod nr
tel. 793 65 65 65 lub tel.
i faksu 61 438 66 39. (bf)

Klapa z pojemnikami

Osiedlowe śmietniki stają się coraz ładniejsze. Kontrowersyjny z początku pomysł ich zadaszenia i zamknięcia przynosi dobre
wyniki. Ustały skargi na
podrzucanie odpadów, łatwiej też o zaprowadzenie
porządku i utrzymanie czystości.
Przybywa jednak narzekań na same pojemniki. Są
one może wygodne dla firm
przewozowych i urzędników
z magistratu, którzy zdecydowali o ich stosowaniu
w mieście. Jednak zwykli
mieszkańcy mają nie lada

kłopoty z obsługą tych mało skomplikowanych urządzeń. Postawny mężczyzna
da jeszcze radę podnieść
klapę i wysypać kubeł śmieci lub wrzucić worek z odpadami. Jednak dla kobiet
i dzieci to wielki kłopot.
Klapa nie ma uchwytów a
jej podniesienie wymaga siły i sporego wzrostu. – To
już do kontenerów było łatwiej wyrzucić odpady niż
do tych niby nowoczesnych
wózków śmieciowych – mówią mieszkańcy po kolejnych zmaganiach ze spadającymi klapami.

Aż dziwne, że w czasach wypraw na księżyc i
w głębiny morskie nie można wyprodukować pojemnika wygodnego dla użytkowników. Zainstalowanie
mechanizmu podnoszącego
klapę - za naciśnięciem ręką czy może nawet nogą nie wydaje się skomplikowanym przedsięwzięciem.
Nawet solidny uchwyt przy
niej byłby już ułatwieniem.
Jednak producenci pojemników jakoś o tym nie pomyśleli. Czyżby sami z nich
nie korzystali? (i)

Z notatnika miejskiego strażnika
♦ Na początku maja piątkowscy strażnicy miejscy zwrócili się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego o usunięcie napisów i
malunków ze ścian na przystankach PST Kurpińskiego i Szymanowskiego oraz
przejść do nich wiodących.
♦ W maju strażnicy z piątkowskiego referatu przyjęli
441 zgłoszeń od mieszkańców. Najwięcej (195) dotyczyło nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. Na koła tak zaparkowanych aut
nałożono 142 blokady, pouczono 33 kierowców, 105
ukarano mandatami, do sądu skierowano 1 wniosek w
sprawie kierowcy nie zgadzającego się na przyjęcie
mandatu.

♦ Strażnicy 34 razy interweniowali w przypadkach podejrzenia spożywania alkoholu w pobliżu sklepów,
usunęli 39 osób.
♦ Patrole szkolne przeprowadzały kontrole okolic szkół,
sprawdzając bezpieczeństwo młodzieży przebywającej poza szkołą.
♦ Funkcjonariusze tych patroli przeprowadzili pogadanki w szkołach podstawowych na temat bezpieczeństwa jazdy rowerem,
sprzątania po psie i segregacji odpadów a także bezpiecznych wakacji. Natomiast do przedszkoli poszli
z Wartusiem, maskotką, a
tematem było szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzie-

ci oraz segregacja i utylizacja odpadów.
♦ 6 maja strażnicy otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie
leżącym na klatce schodowej na Osiedlu Stefana Batorego. Lekarz pogotowia
po udzieleniu pomocy zalecił przewiezienie go do
Centrum Redukcji Szkód i
Wczesnej Interwencji Terapeutycznej przy ul. Podolańskiej. Podobnie było z
mężczyzną, który 4 maja
leżał po spożyciu alkoholu
w trawie na Osiedlu Zygmunta Starego.
♦ Skontrolowano 4 punkty
skupu złomu. Uwag nie
było.
♦ Zarząd Transportu Miejskiego zawiadomił, że do 31
sierpnia zostanie naprawio-

na nawierzchnia chodnika
przy ul. Stróżyńskiego w
pobliżu posesji nr 7. Stanie
się to podczas remontu zatok autobusowych.
♦ W ostatniej dekadzie maja funkcjonariusze piątkowskiego referatu Straży Miejskiej wywieźli 5 wraków samochodów z Osiedla Bolesława Chrobrego oraz z
Osiedla Jana III Sobieskiego. Pojazdy zostały odholowane na parking strzeżony.
♦ Skontrolowano reklamy
znajdujące się przy ulicach
Gieburowskiego, Wojciechowskiego i Kurpińskiego. Ustalono ich właścicieli, których zobowiązano do
niezwłocznego usunięcia reklam. Usunięte zostały w
ciągu jednego dnia. (rafa)
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Prosto z miasta

Daliśmy radę i… wystarczy
Z dwóch opcji – obu jak
najbardziej prawdziwych – zakładających radowanie się z tego, co w Poznaniu jednak na
Euro zrobiono, lub marudzenie
i krytykowanie tego, czego nie
zrobiono lub zrobiono źle, lepiej
wybrać pierwszą. Z nią jest milej, przyjemniej i łatwiej uniknąć nadkwasoty żołądka albo
inszych zgryzot. Tym bardziej że
turyści i kibice, którzy licznie zjechali nad Wartę i mimo deszczowych psikusów aury bawili
się fest, też chyba widzieli głównie nasze dokonania. Zresztą,
uwagę mieli tak zaprzątniętą
piwnymi atrakcjami, że niewiele co poza nimi widzieli.

Poznaniacy wzrok jednak
mają wyostrzony i z niejakim
zdziwieniem dostrzegli, że jakby było mało w mieście problemów z jednym dopiero co zbudowanym na Euro stadionem,

to pojawia się kłopot z drugim
podobnym obiektem. Wielu poznaniaków pamięta jeszcze wielkie imprezy sportowe rozgrywane na stadionie Warty przy
Drodze Dębińskiej. On też był
kiedyś nowoczesnym obiektem
i na mecze piłkarskie czy przyjazd kolarzy Wyścigu Pokoju
przyciągał większe tłumy niż
dzisiaj pomieści arena przy ul.
Bułgarskiej. Ale to już historia,
od blisko 20 lat obiekt kojarzy
się już tylko z wielkim targowiskiem. Takie wykorzystywanie stadionu długo jakoś nikomu nie przeszkadzało. Zresztą
w Warszawie też stadion 10-lecia przemieniono w Jarmark
Europa i dopiero konieczność
zorganizowania Euro zmusiła
do zbudowania stadionu narodowego z prawdziwego zdarzenia. Na szczęście wzniesiono go
w tym samym miejscu.


W Poznaniu systemem gospodarczym zbudowano obiekt
przy ul. Bułgarskiej i teraz wszyscy się głowią, co począć ze starą popadającą w ruinę budowlą na Wildzie. Pomysłów jest
niby kilka, nawet konsultacje
społeczne zorganizowano i –
jak można było przypuszczać –
mieszkańcy opowiedzieli się za
urządzeniem parku i tym podobnych terenów rekreacyjnych. Za
zachowaniem tego klina zieleni
wcinającego się od południowej
strony w centrum miasta opowiadają się też specjaliści od
urbanistyki i ekologii. Wszyscy chcą dobrze, a najpewniej
skończy się tak jak zwykle. Albo developerzy zabudują około
stadionowe tereny biurowcami
i apartamentowcami, albo stadion dalej będzie popadał w
ruinę. Do czasu aż jednak go
zabudują.


Pewne rzeczy są bowiem nieuniknione i nieuchronne. Wiadomo, że muszą nastąpić, tylko
nie wiadomo z całą pewnością –
kiedy. Czas jest bowiem względny i nie tylko fizycy, ale przede
wszystkim inwestorzy, wykonawcy, służby komunalne oraz my,
zwykli obywatele, mamy nie lada problemy, by jakoś nad nim
zapanować. Dobrze zatem, że
chociaż to piłkarskie szaleństwo,
które ledwo co zdążyło się rozpocząć, a już po trzech meczach
się zakończyło. Możemy wreszcie odetchnąć i trochę spokojniej
rozkoszować się urokami lata
oraz niewątpliwymi sukcesami
sportowymi i organizacyjnymi,
których byliśmy współtwórcami.
Tak, poznaniacy, daliśmy radę!
I wystarczy, niech nikt nawet
nie myśli o organizacji w najbliższym czasie kolejnych podobnych imprez.
WIST

Piątkowskie opowieści

Bambrzy na piątkowskim cmentarzu
Kontynuujemy
nasz
spacer alejkami cmentarza
przy ulicy Wojciechowskiego. Przypomnijmy: jest to
nekropolia parafii św. Stanisława Kostki na Winiarach – nie macierzystej, pw.
Opatrzności Bożej. To wiele spraw wyjaśnia w czasie
analizowania nazwisk osób
tu pochowanych. Kto zna
dzieje Poznania, ten od razu zrozumie, o co tu chodzi.
Sam cmentarz nie jest
szczególnie stary. Można
by domniemywać, że jest to
dawna nekropolia wsi Piątkowo, położonej bardziej na
północny wschód, wzdłuż
ulicy Obornickiej. Tymczasem poświęcenie nowo założonego cmentarza nastąpiło dopiero 26 czerwca 1933
roku; uroczystość poprowadził biskup Walenty Dymek,
sufragan poznański.
Skoro nekropolia powstała dopiero w okresie
międzywojennym, w trakcie
spaceru jej alejkami szczególną uwagę zwrócimy na
dużą liczbę nazwisk niemieckich lub o niemieckim

źródłosłowiu na poszczególnych nagrobkach. Skoro
większość Niemców z Piątkowa opuściła te strony po
1919 roku, skąd takie nazwiska?
Tymczasem w ogromnej
większości są to osoby…
wcale nie z Piątkowa. Aby
zrozumieć specyfikę tej sytuacji, musimy cofnąć się
do drugiej połowy osiemnastego i pierwszej połowy
następnego wieku. Wojny
przetaczające się przez kraj
i Poznań, wreszcie epidemie
sprawiły, że wiele wsi otaczających stolicę Wielkopolski, zostało wyludnionych i
miasto straciło podstawowe źródło zaopatrzenia w
żywność. Ówczesny biskup
poznański podjął więc decyzję sprowadzenia do Poznania osadników z południowej Frankonii, z Bambergu; później także z innych stron Niemiec. Stworzono im tu doskonałe możliwości pracy, ale podstawowym warunkiem było wyznanie rzymskokatolickie.
Pierwsi osadnicy przybyli

w sierpniu 1719 roku, do
Lubonia, w 1730 roku zamieszkali na Dębcu i Boninie. Potem osiedlili się także na Ratajach, Wildzie,
Jeżycach i Górczynie. Znakomicie wpisali się w krajobraz miasta, zachowali
swoje tradycje i styl życia,
ale błyskawicznie się spolonizowali, w czym decydujące znaczenie miała wspólnota wyznania. Z czasem nawet rodziny bamberskie stały się polskimi patriotami,
wywodzili się z nich znani
kupcy, działacze kulturalni,
osoby wielce zasłużone dla
miasta. Swoją świadomość
poznańscy Bambrzy zachowali, z zasłużoną dumą tradycje kultywują do dziś.
W końcu lat dwudziestych XIX wieku Prusacy
rozpoczęli budowę twierdzy w Poznaniu, główny
fort lokalizując na wzgórzu
winiarskim. Znajdujące się
tam wsie Bonin i Winiary
zostały w całości przeniesione na obecne miejsce.
Zatem z chwilą erygowania
w lipcu 1928 roku parafii

pw. św. Stanisława Kostki,
mieszkańcy przesiedlonych
wsi znaleźli się w jej zasięgu, a po przeniesieniu na
drugą stronę życia byli chowani za cmentarzu przy dzisiejszej ulicy Zygmunta Wojciechowskiego.
Nic więc dziwnego, że
wśród osób pochowanych na
miejscowej nekropolii spoczywają potomkowie dawnych osadników z Niemiec.
Przykładowo są wśród nich
nazwiska typowo bamberskie, jak: Aumüller, Beierlein, Daierling, Fintzel,
Hirsch, Hoppel, Leitgeber,
Mager, Mansfeld, Plencner,
Remlein, Schneider, Tritt.
A to tylko niektóre z tych,
jakie można tu spotkać.
Otwarcie monografii Poznania na wielu kartach pozwoli znaleźć te nazwiska wśród
ludzi, którzy tworzyli tradycje miasta w ciągu ostatnich trzystu lat. Do historii
spotykanej na piątkowskim
cmentarzu jeszcze będziemy powracać.
Marek Rezler
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Przedszkole pełne wrażeń
16 i 17 maja Przedszkole nr 182 „Król Elfów”’ zamieniło się w majową łąkę. Pojawiły się bociany, żaby, osy, bąki,
motyle oraz wiosenne kwiaty. To dzieci z przedszkoli nr: 64,
182, 190, 174, 34,158, 185 oraz Promyczki, które brały udział
w I Przeglądzie piosenki „Na majowej łące”.
Programy artystyczne uatrakcyjniała gra na niekonwencjonalnych instrumentach muzycznych oraz występy Pawła
Wojtasiewicza, absolwenta Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Natomiast 18 maja wszystkie grupy przedszkolaków, od
maluszków do starszaków, zaprezentowały kolegom i personelowi przedszkola swoje tegoroczne osiągnięcia z rocznego
Projektu „Efoludek gra, śpiewa, tańczy”.
1 czerwca w Przedszkolu nr 182 „Król Elfów” odbył się
festyn zorganizowany z okazji Dnia Dziecka. Impreza rozpoczęła się pokazem tańca dzieci z poszczególnych grup wiekowych, który przygotował P. Wojtasiewicz. Następnie bawiono
się z Filharmonią Pomysłów, która poprowadziła festyn pod

hasłem: „Jabadabadoo, czyli między nami jaskiniowcami”. Ponadto, dla dzieci przygotowano dodatkowe atrakcje z zabawami ruchowymi i zajęciami plastycznymi, takimi jak: kącik
małego artysty, malowanie twarzy, skoki na piłkach „kangurach”, wyścigi z taczkami, slalom na hulajnogach oraz przejażdżka na kucykach, a także zabawa na dmuchanym zamku.
Przedszkolaki gościły również przedstawicieli Żandarmerii Wojskowej z pieskiem Diablo. Przyjechali oni ambulansem
kryminalistycznym i każde dziecko miało możliwość odciśnięcia linii papilarnych rączek. W związku ze zbliżającymi się
mistrzostwami Europy w piłce nożnej pojawiły się także maskotki Euro, z którymi
można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
Przedszkolaki otrzymały upominki z okazji
swojego święta, a cała
uroczystość przebiegała w miłej i pogodnej atmosferze, i z pewnością
pozostanie na długo w
pamięci dzieci. (gr)

Gabinet Weterynaryjny
Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób
psów i kotów,
chirurgia, czipowanie
i wystawianie paszportów
Os. B. Śmiałego, ul. Wachowiaka 10,
tel. 61 825 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. 61 822 78 57, 601 56 87 32
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POKRYWA
KOTŁA

„IBERYJSKA”
GRYPA

JAPOŃSKA
FLORYSTYKA

ROSYJSKI
WŁADCA

RZEKA NA
SYBERII

HULAKA

AZYL

GRAMOFON

14

5

PORT
W
TURCJI

Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru brzmiało: Piątkowo pieknieje.

KRAJ
ZE STOLICĄ
W AKRZE

HUMORKI

WIŚNIAK

10

3
CIĘŻAR

4

16

GMIN
ODŚWIEŻACZ
GADUŁA

FIRMA OD
DRUKAREK
OBYWATEL

CENIONY
CHALCEDON

2
CZARNA...
JADOWITY
PAJĄK

RÓWNIK
ZIEMSKI

NAGANNE
CZYNY

1

7
100 M

13
JEJ NIE
WYPADA

2

TLENOWIEC

12
RZEKA
W CHILE

BIAŁA I PROSTO Z MŁYNA

SMACZNE
WARZYWO

PYTANIE
O
RZECZ

6
NAD
OCZAMI

DĄB
NESTOR

ZAWIESZENIE
BRONI

15
DOMENA
UKRAINY

8

9

Krzyżówka
z Echem

11

- Zostałam
wczoraj
strasznie oszukana – skarży się dziewczyna koleżance.
- Co się stało?
- Chłopak zaprosił mnie
wieczorem na szachy.
- No i...
- Graliśmy do rana...

Dentysta dzwoni do Nowaka:
- Pan mi zapłacił fałszywymi pieniędzmi.
- A pan to mi może wstawił prawdziwe zęby?

Starszy komar pyta młodego:
- Jak ci idzie latanie?
- Chyba dobrze, bo jak latam, to biją mi brawo.
Krzyżówka nr 7

O SOBIE

PIES ALI

DO
OGRZEWANIA

ANGIELSKA
KŁÓDKA

1 2 3 4 5
WĄŻ
DUSICIEL

6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

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). Daj se trochę luzu wew te ciepłe dni,
bo z tego ciągłego chapania to ino odcisków i strzykania w krzyżu się
dorobisz. Zadbaj też o całką famułę, szczunów i kejtra.
BYK (21.04 - 21.05). Wszelkie bachandryje wyczyniane z Euro
trza znosić z wielką rułą i jakoś te sądne dni przepynkać. Może nawet warto samemu za jakie szporty się zabrać.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Z wuchty pomysłów na wakacyjne rajzy ostanie się ino trochę wygibów na działkę abo do famuły na
wieś. Ale za to trochę bejmów w kabzie uzorgujesz.
RAK (22.06 - 22.07). Na letnich festynach za frechownie se z
inną wiarą nie poczynaj, bo w kalafę zarobisz. Po blondkę czy insze
berbeluchy sięgaj z umiarem, be se ino poruty narobisz.
LEW (23.07 - 22.08). Dosyć już tego nygusowania i glapienia
się wew komputer abo telewizor. Ze szwungiem zabieraj się do roboty, zwłaszcza do porzundków na działce i wew chałupie.
PANNA (23.08 - 22.09). Słoneczne dni najlepiej wykorzystać na
poratowanie zdrowia. Leżenie na słonyszku i bachanie wew ciepłych
morzach będzie miłe, a napotkana wiara też będzie fest.

WAGA (23.09 - 22.10). Bez zbędnego blubrania i glapienia się
na innych, zabieraj się ze szwungiem do roboty, a bejmy same skapną. Jak trochę pomyślisz i pochapiesz, to uzorgujesz ich pełną kabzę.
SKORPION (23.10 - 22.11). Wew wakacje nie bręcz i nie borchaj się na szczunów czy kejtra. Oni trochę poszuszwolić muszą, ale
zaś jak ich weźmiesz na wygib i słodkie, to będzie całkiem fest.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Zapomnij na urlopie o kolejnych reformach i oszczędnościach wew robocie. Zamiast marudzić i ścibolić,
lajsnij se nowy dyrdon abo pojedź brechtać się w jeziorze.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Na pełną labę i słodkie nygusowanie nad wodą przyjdzie ci jeszcze poczekać. Ale zaś pomyśl o jakim weekendowym wygibie nad wodę ze starą eką.
WODNIK (21.01 - 20.02). Na lofrowanie z wiarą i blubranie po
próżnicy szkoda czasu. Jesteś szportowny szczun i masz sporo fifnych pomysłów, przyłóż się więc fest do roboty, a bejmy same skapną.
RYBY (21.02 - 20.03). Z wystawianiem kalafy na słonyszko i
ciągłym balangowaniem na urlopie ady zaś nie ma co przesadzać, bo
łatwo se poruty narobić oraz zdrowie i bejmy przenorać.

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, Os. B. Chrobrego 117, pokój 81, e-mail: echopiatkowa@o2.pl. Dyżur
red. poniedziałki 16.30 - 17.00. Druk: Drukarnia Colgraf. Nakład 3000 egz.
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W klimacie country
II Piątkowska Majówka
Country była równie udana jak pierwsza. Na imprezę 26 maja przybyli mieszkańcy Piątkowa, Poznania
i różnych, czasami bardzo
odległych, regionów Polski,
doskonale bawiąc się w klimacie country.
Wspólną zabawę rozpoczął zespół Alabama Band.
Potem był Saloon – pokaz z
biczem oraz nauka kroków
tańca liniowego. Najlepsi w
tańcu mieli okazję wygrać
fanty w konkursie z nagrodami. Wystąpili także Cezary Makiewicz z Koltersami
oraz The Medley.
Majówkę na terenie boiska Gimnazjum nr 12 rozpoczęto o godzinie 14, a
zakończono wspólną zabawą przy muzyce country po
zmierzchu. Kto nie był, może zobaczyć na zdjęciach.
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Rajd rodzinny na rowerach
Dniom Piątkowa (tegoroczny program zamieszczamy na stronie 1, a informację o bezpłatnych badaniach obok) towarzyszy od lat Rodzinny Rajd Rowerowy
organizowany przez Zdzisława Obiegałę, byłego kolarza i
trenera kolarstwa. W tym roku ten tradycyjny rajd odbędzie się po raz trzynasty.
Na uczestników, mile widziane drużyny rodzinne, czeka
moc atrakcji i liczne rodzinne konkursy na trasie. Wystarczy przyjechać na rowerze w sobotę, 30 czerwca, na miejsce
zbiórki przy sklepie Bicykl na Os. Jana III Sobieskiego, pawilon przy bloku 26 (naprzeciw pętli Pestki i dworca autobusowego) o godzinie 10.30. Powrót planowany jest w godzinach popołudniowych. Szczegółowe informacje uzyskać można w sklepie rowerowym Bicykl lub tel. 61 823 51 26. (maja)

ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY
oferta obowiązuje w dowozie i na wynos

Ahmed Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,
tel. (61) 822 33 44
Ahmed Przeźmierowo 1 obok Intermotelu,
tel. (61) 816-10-63, 500-700-748
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