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Koń w bibliotece!
Tego jeszcze nie było! W Bibliotece Szkolnej im.
Emilii Waśniowskiej w Szkole Podstawowej nr 34
książki o koniach promuje... koń. Ściśle rzecz biorąc – kuc szetlandzki.
16 maja Michał Bednarek przywiózł do czytelni kucyka
o wdzięcznym imieniu Misio. Uczniowie klasy 1b i 1e poznali podstawy anatomii zwierzęcia, dowiedzieli się, co lubi jeść, jak spędza dzień, czego potrzebuje, by być szczęśliwym. Misio chodził swobodnie między dziećmi, które mogły go głaskać i przytulać. Tak dobrze się czuł w bibliotece, że w pewnym momencie zasnął.
Kolejne spotkanie z Michałem Bednarkiem i podopiecznymi Stowarzyszenia na Rzecz Rehabilitacji, Ekologii i Ratowania Zwierząt Rzeźnych BENEK już wkrótce!
Tekst i fot. Magdalena Kozłowska

PrzedszkolaMaluchywPoznaniu/PiČtkowo

naOs.Wų.Bokietkablok3Di4HzapraszajČ
Dzieciwwieku2,5Ͳ 6lat
¾ OdpųatnoƑđzaPrzedszkolewbl.4HͲ nazasadachpublicznego
¾ Kontakt:515660787, www.oswiatapolska.eu
¾ NaszeplacówkiotwartesČprzezcaųyrok
¾ GodzinyotwarciadostosowanedogodzinpracyRodziców
¾ JesteƑmykameralnymPrzedszkolem,któremutowarzyszy
domowaatmosfera,oferujemyatrakcyjnezajħciadodatkowe
¾ Maųegrupymax15DziecipozwalajČnapracħindywidualnČ
zDzieckiem
¾ ZapraszamydoPrzedszkolibezopųatDziecizorzeczeniami

OBIADY DOMOWE
chrzciny * komunie * rocznice ślubu
stypy * garmażerka * catering
os. Bolesława Śmiałego 4a
(pawilon naprzeciw Poczty)
facebook: Na górce, e-mail: nagorce@op.pl
telefon: 600 595 762
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Barwy senioralnej zabawy

22 i 23 kwietnia na
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbywały się targi
Viva Seniorzy!. Swoje

stoiska miały tam dwa
kluby Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:
Korona i Hetman.
Osiedlowy Klub Korona
ze Śmiałego wystawiał się
już po raz drugi. Na stoisku
prezentowano prace uczestników kółek plastycznego,
koralik, decoupage oraz kół-

ka hafciarskiego. Stoisko
cieszyło się bardzo dużym
zainteresowaniem.
- Poprzez uczestnictwo
w targach – mówi Ludmi-

ła Kłos, kierowniczka klubu
Korona – udało się nam nawiązać liczne kontakty. Podczas targów prowadziliśmy
również warsztaty dla chętnych: w piątek fitness latino
cha-cha dla początkujących,
a w sobotę gimnastykę z
elementami tańca brzucha.
Cieszyły się one ogromnym

powodzeniem, prowadziła je
instruktorka fitness latino
Justyna Kucner. Organizatorzy byli zachwyceni bogatą ofertą placówki i zapraszali na kolejny rok. Halina Borys prowadząca zajęcia kółka plastycznego Werniks postarała się, aby wystrój stoiska przyciągał uwagę przechodzących.
Po raz pierwszy w imprezie uczestniczył Klub Seniora Hetman z Sobieskiego.
Na stoisku królowały wiosenne kolory: zieleń, żółć,
motyle.
- W przyszłym roku
– mówi Stenia Golińska,

wać. W tym roku wystawialiśmy prace ręczne wykonane przez seniorów. Była florystyka, decoupage,
mieliśmy kroniki, zdjęcia,
które były wyróżniane w
na konkursach w Poznaniu. Na wszystkie prace,
które chcieliśmy pokazać,
zabrakło miejsca. Odwiedziło nas mnóstwo ludzi.
Teraz przygotowuję się do
letniej akcji półkolonijnej
dla dzieci. Cały rok czekam
na to, bo kocham dzieci.
Oba kluby pokazały się
na targach kolorowo i radośnie. W przyszłym roku,
znając obie panie kierow-

szefowa klubu – zrobię
wszystko inaczej, już wiem
nawet – jak tę małą przestrzeń lepiej zagospodaro-

niczki i ich klubowiczów, będzie zapewne jeszcze barwniej i atrakcyjniej. (big)
Fot. – Piotr Zagawa
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RADCA

PRAWNY

- rozwód, separacja, podziaá majątku
- wáadza rodzicielska, opieka, alimenty
- spadki - nabycie, zachowek, testamenty
- procesy o odszkodowania, umowy, ZUS

tel. 601 999 570
KANCELARIA: os. J. III Sobieskiego 36/15
Spotkania do uzgodnienia

WARZYWA
I OWOCE

bez nawozów i oprysków,
polecane dla małych dzieci!

dla osób starszych i chorych
możliwa dostawa do domu, tel. 787 209 322

świeże jaja wiejskie
truskawki i nowalijki

Os. Batorego 15c, czynne: pn – pt. 8 - 17, sob. 8 - 14

OPRAWA
OBRAZÓW
Os. B. Chrobrego –
pawilon k. Złotego Grosza

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

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

-

renowacja ram
ceramika
materiały plastyczne
pozłotnictwo

Tel. 517 750 665

FRYZJER
„Izabella”
os. B. Śmiałego 30k
pon. 8-14, wt.-pt. 10-19,
sob. 8-14

w czwartki zniżka 20%
Tel. 669 594 924
501 018 416

ul. Dzięgielowa 27

 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

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

Tel. 61 822 78 57, 601 56 87 32
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Wyprawy z KOiR

Skarby do odkrywania

Podróżnikom trzeba dużo zapału oraz zdrowia. Wyprawy w
poszukiwania przygód i skarbów
dostarczają bowiem wielu wrażeń, ale niosą też zagrożenia chorobowe. Właśnie stan zdrowia
uniemożliwił znanemu eksploratorowi Leszkowi Adamczewskiemu udział w majowym spotkaniu
Klubu Odkrywców i Reporterów.
Popularny dziennikarz, odkrywca
i autor wielu książek o powojennych skarbach i tajemnicach, zapewnił, że chętnie spotka się w następnych miesiącach z mieszkańcami Piątkowa. A tematów do rozmów z pewnością nie zabraknie.
Wciąż głośno o tajemniczym zło-

tym pociągu rzekomo odkrytym w
ubiegłym roku w okolicach Wałbrzycha. Badania przeprowadzone niedawno przez naukowców nie wykazały
obecności zasypanego ziemią pociągu.
Potwierdziła się zatem opinia wyrażana przez L. Adamczewskiego w jego
publikacjach a także podczas jesiennego spotkania z KOiR – „złoty pociąg i
inne skarby wydają się legendą, chociaż możliwe, że gdzieś przysypano jakieś wykolejone wagony ze sprzętem
wojskowym czy innymi urządzeniami.
Były to tereny uprzemysłowione i wartościowych maszyn a także różnego
sprzętu wojskowego nie brakowało”.
Ani wyniki badań, ani oceny ekspertów nie przekonują jednak dolnośląskich odkrywców, którzy zapowiadają dalsze poszukiwania i wiercenia
w ziemi. Pojawili się także kolejni poszukiwacze, którzy informują o możliwości odkrycia bursztynowej komnaty ukrytej ponoć w bunkrach w Mamerkach na Mazurach. Chętnych do
sprawdzenia tych wiadomości z pewnością nie zabraknie, tym bardziej

Dwa ople z loterii
pojadą na Podbeskidzie
Kluczyki do opla Astry
i Insigni, czyli nagrody głównej i specjalnej w Narodowej
Loterii Paragonowej, tym razem trafiły do pana Łukasza,
inżyniera budownictwa lądowego z Kaniowa oraz pani
Moniki, pracownicy opieki
społecznej z Kęt – miejscowości położonych niedaleko
Bielska-Białej, stolicy Podbeskidzia. To szósta Astra
i druga Insignia, które wygrali uczestnicy loterii dzięki rejestrowaniu paragonów
fiskalnych na stronie internetowej akcji edukacyjnej Ministerstwa Finansów.
Zwycięzcom pogratulował
wiceminister finansów Wiesław Janczyk, który podziękował im za wspieranie uczciwej konkurencji i polskiej gospodarki. Przekazanie kluczyków do opli odbyło się 12 maja 2016 r. przed gmachem ministerstwa.
Nagrodę specjalną wylosowano 18 kwietnia spośród paragonów fiskalnych za usługi
lekarzy i dentystów, prowadzących prywatną praktykę, które
zarejestrowano od stycznia do
marca 2016 r. Polacy zgłosili

ponad 400 tysięcy takich dowodów zakupu.
Od rozpoczęcia loterii, tj.
od 1 października 2015 r., każdego miesiąca szczęśliwcy wygrywają od Ministerstwa Finansów kluczyki do wartych
kilkadziesiąt tysięcy złotych
opli Astra. Wystarczy, że zarejestrują paragony fiskalne
o wartości co najmniej 10 zł
na stronie Narodowej Loterii
Paragonowej. W losowaniu
nagrody głównej biorą udział
wszystkie zarejestrowane paragony. Ale co trzy miesiące,
obok opla Astry i dwóch tabletów (dostaną je właściciele numerów rezerwowych), losowana jest również nagroda specjalna – opel Insignia. Doceniani są także przedsiębiorcy
wystawiający zwycięskie paragony. Do nich trafia tablet
iPad Air 2.
Przypominamy, że od
kwietnia do czerwca trwa rejestracja paragonów z branży
konserwacja i naprawa samochodów osobowych, sprzedaż
detaliczna części i akcesoriów
do pojazdów samochodowych.
Ostatnią branżą, którą nagrodzimy oplem Insignią, będą restauracje i inne placówki
gastronomiczne, przygotowanie
i podawanie napojów (III kwartał 2016 r.).

że rozpoczyna się sezon turystyczny
a skarbów do odkrycia, także w Poznaniu i okolicach, jest wiele. O wyprawach w ich poszukiwaniu będziemy mówić podczas kolejnego spotkania KOiR, które odbędzie się 14
czerwca o godz. 17 w PCK „Dąbrówka”.
Niektórzy uczestnicy majowego
spotkania zdecydowali wybrać się na
wspólną rowerową wyprawę na Górę
Moraską. Z tego najwyższego wzniesienia Poznania – 153 m rozciąga się
wspaniały widok na Piątkowo. Obok
pięknych krajobrazów podziwiano też
budowle wzniesione na górze – zbiorniki retencyjne wody pitnej dla miasta
o pojemności 30 tys. m sześciennych
oraz postawiony w ich pobliżu maszt
telekomunikacyjny o wysokości 70 m.
Wyprawa dostarczyła wielu wrażeń.
Natomiast wszystkim podróżnikom
i odkrywcom przypominamy o konkursie na najciekawsze wydawnictwa
i artykuły przedstawiające atrakcje i
tajemnice piątkowskich osiedli. Szczegóły na stronie www.echopiatkowa.pl. (i)

Piątkowskie Centrum Kultury

FERIE
LATO – sierpień 2016r.
I turnus – 1.08 – 5.08

II turnus – 8.08 – 12.08

III turnus – 16.08 – 19.08 IV turnus – 22.08 – 26.08
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
Obiad ok. godz. 14:30.

W programie m.in.:
x Spotkania w P.C.K. Dąbrówka
9 - zajęcia plastyczne,
9 - gry i zabawy,
9 - spotkania integracyjne i poznawcze.
x Seanse filmowe.
x Zajęcia sportowe - wyjście na basen, boisko sportowe.
x NIKU – bowling.
x Wyjazd do ZOO.
x Zajęcia warsztatowe i edukacyjne.
Zapewniamy fachową opiekę pedagogiczną, obiad i dobrą zabawę
Cena: I, II, IV turnus 180,00zł, III turnus 145,00zł

Zapisy i informacje: Piątkowskie Centrum Kultury „Dąbrówka”,
Os. B. Chrobrego 120, Tel. 061/822 38 33
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Działo się
u… zapaśników

Zapasy
dla maluchów
PSM Poznań oraz KS Sobieski Poznań zapraszają na
zajęcia najmłodszych mieszkańców osiedli piątkowskich
oraz ich rodziców.
Spotkania mają formę rekreacji ruchowej i są skierowane do dzieci w wieku od lat 5 do 9. Maluchy spotykają się w każdy wtorek i czwartek w roku szkolnym od
godziny 18 do 19.

POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
PIĄTKOWSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
Tabele po meczach rozegranych 14/15. 5. 2016 r.

Lp. Nazwa drużyny
1 TG SOKÓŁ POZNAŃ
WINIARY
2 WOLNI STRZELCY
3 ARKA CHROBREGO
4 DYNAMO DA VINCI
5 JADWIŻAŃSKI KS
6 UKS 12 BATORY V
7 UKS 12 BATORY I

1
2
3
4
5

7
18 46
13
33
7
15 32
27
5
6
6 17
43 -26
8
3 10
46 -36
7
1 10
30 -20 2wo
- drużyna wycofana z rozgrywek
GRUPA C
7
18
5
12
7
10
7
9
8
9

31
37
29
22
23

22
4
31
19
36

9
33
1p
-2
3 2wo/1p
-13

8
6

7
1

19
9

29
29

-10
-20 2wo/1p

GRUPA OPEN
FC NOWA WIEŚ
7
21
CZERWONE DIABŁY
7
21
EJBRY Z FYRTLA
7
21
RED DEVILS
7
18
SPARTANIE
6
15
ZMARNOWANE TALENTY
6
13
BALBINA
6
12
GREEN SQUAD
6
12
MIDAS POZNAŃ
7
12
PI - KO PIZZA EXPRESS
7
10
MOBIL POZNAŃ
7
10
YOUNG BOYS PIĄTKOWO
6
9
WUCHTA WIARY
7
9
LEWOPRAWO
6
9
SPAWACZE
7
9
TRACK ATTACK FC
7
8
PATO TIM
7
8
PRIMO
6
7
DELFIN BIEDRUSKO
7
6
FLORIAN
7
6
S.O.N.A.R. KLUB
7
3
NDW POZNAŃ
6
3
FC MAKALAKOS
7
0
JADWIŻAŃSKI KS SENIOR
7
0
BEZIMIENNI CREW
6
-2

52
31
31
38
28
23
54
30
25
26
15
20
14
11
20
29
22
15
17
15
29
10
6
8
1

13
8
10
16
13
15
14
14
21
11
16
13
17
15
27
20
24
15
29
43
41
29
42
51
53

39
23
21
22
15
8
40
16
4
15
-1
7
-3
-4
-7
9
-2
0
-12
-28
-12
-19
-36
-43
-52

ATAKCYJNY KAZIMIERZ
MŁODZI PIĄTKOWO
POWRÓT PIERŚCIENIA
HAZARDZIŚCI
WYBRZEŻE KLATKI
SCHODOWEJ
6 FC VIRGIN
7 SPRZEDAM OPLA

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

GRUPA B
li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
7
18 50
6
44

Oskar Czyżewski zdobył srebrny medal na Mistrzostwach Polski Juniorów 2016 (23-25 kwietnia 2016) rozgrywanych w Pabianicach. Mimo kontuzji, której doznał tydzień wcześniej, pokazał ogromną wolę walki i doszedł do
finału kategorii 84 kg, gdzie przegrał z Piotrem Dukiem
z Kędzierzyna. Po tej wygranej naszego zawodnika pojawiła się realna szansa na wyjazd na mistrzostwa Europy.
Trenerem klubowym Oskara jest Piotr Leonarczyk, który
jest także trenerem II kadry narodowej.
Trzecie miejsce zajęła Amanda Nowak z KS Sobieski Poznań w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 2016.
W kat. 49 kg podopieczna trenera Andrzeja Erberta przegrała tylko jedną walkę i wywalczyła brązowy medal. Piąte
miejsce zajęła Weronika Szukała w kat. 60 kg. Reprezentacja
KS Sobieski Poznań wywalczyła trzecie miejsce drużynowo.
Dwa medale wywalczyły zawodniczki KS Sobieski Poznań podczas rozgrywanych w Chełmie Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Zapasach Kobiet 2016. Dwa brązowe
medale były dziełem Karoliny Nogaj (kat. 75 kg) i Barbary
Knop (kat. 48 kg). Podopieczne trenera Andrzeja Erberta
dzielnie walczyły i KS Sobieski Poznań zajął drugie miejsce.
Kolejny sukces na arenach międzynarodowych odniósł
zapaśnik KS Sobieski Poznań Gerard Kurniczak. Mieszkaniec osiedla Bolesława Chrobrego podczas rozgrywanego
w Chorwacji turnieju Croata Wrestling Open 2016 zajął
pierwsze miejsce i wywalczył złoty medal.
Mistrz Europy Gerard Kurniczak zdobył złoty medal
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2016. W tym roku
największa i najważniejsza impreza odbyła się w Lubawie. W walce finałowej w kat. 100 kg pokonał zawodnika
Legii 1926 Warszawa, Franciszka Borejkę.
Tomek Rosada

564''6$#..
;9,,27:$57(0,675=267:$3,Ą7.2:$

ŢŦĩŢŨĩŤŢţŨ
Ñťŧ
ĩÑÑP
ĨŢţĩŢŨĩŤŢţŨ

1wo

1wo

ă
ĩĦĦĦĽŤŢÑħ
ĩĽŧÑ
Ľ ÑĩţŨħĽĩţŨħ
Ľ ÑĩţūħĽĩţū

 Ħ Ħ  ĩĽ
ĦĦ
ØĦĦĴ

ĩĩĩ
1wo

  ĨĩũūŢŨŢŨŢŤŦ
  Ĩ

QVP    ťŧ
  Ĩ

2wo

7

ECHO 6/251 (XIX)

Os. Bolesława Chrobrego

Hektary do koszenia i sprzątania
Zielone, zadbane trawniki cieszą oko mieszkańców, ale wymagają
też wielu zabiegów i nakładów. – Dopiero co zaczęła się wiosna, a my
kończymy już drugie ich
koszenie – mówi Jerzy
Czapczyk, kierownik Administracji Osiedla Bolesława Chrobrego. Na
tym największym piątkowskim osiedlu jest też
najwięcej terenów zielonych. Zajmują one obszar
około 30 ha i od wiosny
do późnej jesieni trzeba
je kosić oraz przeprowadzać sporo innych prac
agrotechnicznych.
Osiedlowe „sianokosy”
trwają około 2 tygodni. Od
niedawna łatwiej je prowadzić, gdyż kosiarzy wspomaga specjalistyczny ciągnik
z osprzętem ułatwiającym
zbiór zielonej masy. Z jej wywozem przez zobowiązaną
do tego firmę odbierającą

chem. Od tego czasu przybyło różnych obiektów, szkół i
placówek, ale wolnych terenów nadal pozostało sporo.
Mieszkańcy i administracja
doceniają ten skarb i dokładają starań o jego zachowanie. Podjęto m.in. modernizację placu pomiędzy budynkami 29 i 31. Powstają
tam ścieżki i podejścia, sadzone są krzewy i rabaty, a
pomiędzy nimi instalowane
są ławki.
Wiosną dokonano też
kompleksowego przeglądu i
napraw wszystkich placów
zabaw. A jest ich na osiedlu aż 16. Bezpieczeństwo
korzystających z nich dzieci jest najważniejsze. Kolorowe zjeżdżalnie i huśtawki
wymagają nieustannej uwagi i usuwania stwierdzonych uszkodzeń. Do ich powstawania przyczyniają się
nierzadko młodzieńcy, którzy zachowują się gorzej
niż dzieci.

odpady też bywają kłopoty.
Ale to nic nowego. Wprowadzenie rewolucyjnych zmian
w gospodarowaniu odpadami komunalnymi sprawiło,
że spółdzielnia płaci więcej
za ich odbiór, a na dodatek
musi jeszcze często sama
zajmować się wywozem odpadów wielkogabarytowych,
a czasem i zielonych.
Osiedli z tak rozległymi
zielonymi połaciami dzisiaj
się już raczej nie spotyka.
Przed 40 laty, gdy stawiano pierwsze bloki na Chrobrego, budowano z rozma-

Zgodnie z planami, kontynuowany jest program
termomodernizacji. W tym
roku docieplone zostaną budynki nr 25 i 26 . Zyskają
one nowe elewacje, których
charakterystycznym wyróżnikiem jest motyw kostek
domina. Projektanci tych
niezwykłych i budzących
spore zainteresowanie wzorów przewidzieli, że lokatorzy będą uczestniczyć w losowaniu „oczek” domina,
które pojawią się na fasadzie budynku.
Wielkim przedsięwzię-

ciem realizowanym konsekwentnie od kilku lat są remonty kapitalne dźwigów
osobowych w osiedlowych
wieżowcach. W tym roku
odnowionych zostanie pięć

- Systematycznie odnawiamy klatki schodowe i prowadzimy wymianę oświetlenia na ledowe,
które jest wygodniejsze i
oszczędniejsze w eksploata-

wind w budynkach 16 c oraz
17 c i d. Remont każdej to
wydatek ok. 130 tys. zł. W
nowych windach podróżuje się wygodniej i bezpieczniej. A szczególnie cieszy,
że w odnowionych znacznym kosztem urządzeniach
nie dochodzi do dewastacji
i zniszczeń.
Mieszkańców Chrobrego czeka też wkrótce wielka operacja wymiany podzielników ciepła. Zgodnie
z przepisami, trzeba je wymieniać co 5 lat. Nowe urządzenia przesyłające pomiary drogą radiową i spełniające wszelkie wymagania techniczne zainstalowane zostaną w ponad dwóch
tysiącach mieszkań.

cji. Kontynuujemy też mycie i malowanie północnych
ścian budynków, na których
pojawia się zielono-szary nalot powodowany przez glony. W ubiegłym roku odnowiono budynek nr 20 a w
tym podobne zabiegi przeprowadzimy na ścianach
budynków 9 i 13 – mówi J.
Czapczyk.
Osiedlową tradycją stały się imprezy organizowane dla najmłodszych mieszkańców. W tym roku ponad 400 dzieci, z okazji
ich święta, zaproszono 6
czerwca do PCK „Dąbrówka” na przedstawienie „Witaminowa przygoda” przygotowane przez Teatr Animacji. (i)
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KALENDARIUM PSM
1 czerwca - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN
2 czerwca - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN
14 czerwca - Komisja Rewizyjna RN
30 czerwca - zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Miasto zapłaci za użytkowanie drogi do szkoły

Kwietniowe (28.) posiedzenie członkowie Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
rozpoczęli
od rozpatrzenia spraw
członkowskich. Cztery
osoby zalegające z płaceniem czynszu postanowili wykreślić z listy członków PSM. Uchylili też
11 wcześniejszych własnych uchwał o wykreśleniu z listy członków
oczekujących w PSM,
nastąpiło to w wyniku
pozytywnego rozpatrzenia odwołań tych osób.
Rada wysłuchała informacji na temat listu polustracyjnego Spółdzielni za
rok 2015 oraz wniosków
z niego wynikających. Lustracja nie wykazała uchybień i nieprawidłowości
w gospodarce finansowej
PSM. Lustratorzy zalecili
też, by Zarząd Spółdzielni,
dając pełnomocnictwa stałe
kierownikom administracji
osiedli, zgłosił ten fakt do
Krajowego Rejestru Sądo-

wego oraz uzupełnił regulaminy wynajmu lokali i przetargów. Zalecili również
wzmocnienie działań windykacyjnych wobec dłużników, szczególnie w przypadkach zaległości większych jak 3-miesięczne.
Następnie
podjęto
uchwałę w sprawie obciążenia nieruchomości
na rzecz działek 49/10 i
47/6 należących do Miasta Poznań na osiedlu Jana III Sobieskiego. Chodzi o ustanowienie służebności gruntowej przejazdu
i przechodu na rzecz Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 w Poznaniu. Dotyczy to drogi ze szkoły do
ul. Stróżyńskiego. Odpłatność ta wynosi 10.356 zł
netto rocznie i będzie powiększana o należny podatek VAT. Wyceny dokonał
niezależny rzeczoznawca.
Na koniec uchwalono
plan działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w tym
roku. (big)

9

ECHO 6/251 (XIX)

Dzień Sąsiada na Batorego
W niedzielne popołudnie 12 czerwca świętować będą mieszkańcy osiedla
Stefana Batorego. Tego dnia o godz.
13 na boiskach sportowych na jednostce G rozpocznie się tradycyjny Festyn
Dzień Sąsiada, organizowany przez administrację i radę osiedla PSM.

- Do udziału we wspólnej zabawie zapraszamy wszystkich mieszkańców osiedla. Dzień Sąsiada to dobra okazja do
wzajemnego poznania się, nawiązywania kontaktów oraz integrowania lokalnej społeczności. Przygotowaliśmy wiele
atrakcji do uczestników, zarówno tych

najmłodszych, jak i bardziej dorosłych.
Wszyscy znajdą coś dla siebie, będą gry,
konkursy i pokazy, nie zabraknie tez stoisk ze smakołykami. Zachęcamy więc do
dobrej sąsiedzkiej zabawy – mówi Mariusz Szymczak, przewodniczący Rady
Osiedla Stefana Batorego. (i)

Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
zawiadamia

że zgodnie z § 106 Statutu Spółdzielni i uchwałą nr 18 Rady
Nadzorczej PSM z dnia 27. 3. 2008 r. Walne Zgromadzenie
jest podzielone na części.
Poszczególne części Walnego Zgromadzenia odbędą się
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad części Walnego Zgromadzenia członków.
- wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia,
- wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej,
- wybór komisji wnioskowej.
2. Przyjęcie porządku obrad części Walnego Zgromadzenia
członków.
3. Procedura wyborcza:
a) przedstawienie i prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej,
b) przedstawienie i prezentacja kandydatów na przedkongresowy zjazd VI Kongresu Spółdzielczości,
c) przedstawienie i prezentacja kandydatów do Rady Osiedla Jana III Sobieskiego (dotyczy tylko części Walnego
Zgromadzenia os. Jana III Sobieskiego),
d) wydanie kart do głosowania uprawnionym członkom
Spółdzielni.
4. Wybór dwóch przedstawicieli Spółdzielni na przedkongresowy zjazd VI Kongresu Spółdzielczości.
5. Rozpatrzenie odwołań członków Spółdzielni od uchwał Rady
Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie pozbawienia członkostwa.
6. Składanie kart do głosowania do urny wyborczej.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015
rok oraz informacja Kierownika Administracji z działalności
w 2015 roku w zakresie dotyczącym danej części Walnego
Zgromadzenia.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności
za 2015 rok.
9. Informacja z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok.
10. Informacja o przeprowadzonej lustracji z działalności Spółdzielni w okresie od 1. 1. 2012 r. do 31. 12. 2014 r.
11. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad w pkt.
7-10.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni
za 2015 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2015 r.,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za
2015 r.,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni,
e) realizacji wniosków z zaleceń listu polustracyjnego
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy
zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie
od 1. 7. 2016 r. do 30. 6. 2017 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2015 r.
15. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
w sprawie wyboru członków do Rady Osiedla Jana III Sobieskiego (dotyczy tylko części Walnego Zgromadzenia os.
Jana III Sobieskiego).
16. Informacja Komisji Wnioskowej.
17. Zakończenie części Walnego Zgromadzenia członków.
Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Materiały wyłożone będą w siedzibie Spółdzielni w Poznaniu,
os. Bolesława Chrobrego 117 i w administracji osiedla, zgodnie
z § 111 Statutu Spółdzielni, tj. od 11 maja 2016 r., oraz na stronie internetowej Spółdzielni (www.psm.poznan.pl) po zalogowaniu się do informacji czynszowej.
W związku z faktem, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje wybory 12 członków do Rady Nadzorczej –
grupa członków Spółdzielni w liczbie nie mniejszej niż 15 osób,
ma prawo zgłoszenia kandydata na członka do Rady Nadzorczej Spółdzielni.
Zgłoszenia kandydata należy dokonać na piśmie w terminie
nie krótszym niż 15 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej do 17.05.2016 r. w biurze Spółdzielni pok. 48 – osiedle Bolesława Chrobrego 117 w Poznaniu.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, adres
jego lokalu oraz imiona i nazwiska członków Spółdzielni zgłaszających kandydaturę i ich podpisy. Do zgłoszenia należy dołączyć ankietę zawierającą oświadczenie o zgodzie kandydata
na wybór na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz inne informacje dotyczące kandydata.
Powyższe zasady obowiązują także w przypadku zgłoszenia kandydatów:
a) na delegatów Spółdzielni na przedkongresowy zjazd
VI Kongres Spółdzielczości,
b) na kandydatów na członków Rady Osiedla .
Powyższe zasady ujęte są szczegółowo w zapisach Statutu
Spółdzielni, który jest do wglądu w biurach Spółdzielni oraz na
stronie internetowej Spółdzielni (www.psm.poznan.pl).
Na Zebranie prosimy zabrać legitymację członkowską lub
kartę identyfikacyjną Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
i dowód tożsamości.
Terminarz zebrań części
Walnego Zgromadzenia:
 dla członków mieszkających na os. Stefana Batorego,
w dniu 1. 6. 2016 r. godz. 17.00, miejsce: Gimnazjum nr 12 na
osiedlu Stefana Batorego 101 w Poznaniu,
 dla członków mieszkających na os. Władysława Łokietka,
w dniu 3. 6. 2016 r. godz. 17.00, miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 na osiedlu Władysława Łokietka w Poznaniu,
 dla członków mieszkających na os. Władysława Jagiełły
i Zygmunta Starego i członków oczekujących, w dniu 6.
6. 2016 r. godz. 17.00, miejsce: Piątkowskie Centrum Kultury
„Dąbrówka” na osiedlu Bolesława Chrobrego 117 w Poznaniu,
 dla członków mieszkających na os. Jana III Sobieskiego, Marysieńki i Baranowo, w dniu 8. 6. 2016 r. godz. 17.00, miejsce Klub Sportowy „Sobieski” na osiedlu Jana III Sobieskiego 22 w Poznaniu,
 dla członków mieszkających w os. Bolesława Chrobrego
i ul. Grobla 11-13, w dniu 10.06.2016r. godz. 17.00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 17 w osiedlu Bolesława Chrobrego w Poznaniu,
 dla członków mieszkających na os. Bolesława Śmiałego,
w dniu 13. 6. 2016 r. godz. 17.00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 34 na osiedlu Bolesława Śmiałego w Poznaniu,
Zarząd
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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Turniej „Młode Pióra” rozstrzygnięty
To już okrągła, dziesiąta rocznica turnieju jednego wiersza „Młode Pióra”, organizowanego dla młodzieży przez niezmordowanego Jerzego Grupińskiego, poetę, krytyka literackiego, członka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i opiekuna Klubu Literackiego „Dąbrówka”.
Wiosna, która nagle wybuchła, chyba odciągnęła młodych poetów od kart papieru, bo frekwencja na tegorocznym turnieju była mniejsza niż zwykle (na poprzednich
sala w Dąbrówce z trudem mieściła wszystkich chętnych).
Miało to swoje plusy – można było się bardziej skupić na
zaprezentowanych tekstach, ocenić wnikliwiej warsztat poetycki młodych twórców, tym bardziej że wśród zaproszonych gości byli znani poeci i krytycy: Zygmunt Dekiert,
Marek Słomiak, Stanisław Szwarc, Stanisław Chutkowski
i niżej podpisana Barbara Kęcińska – Lempka, przewodnicząca jury. Po zaprezentowaniu wierszy przez uczniów
i po dość długiej naradzie jury, doceniając oryginalność
i dojrzałość utworu, postanowiło pierwszą nagrodę przyznać Julii Witke z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica
w Nowym Tomyślu (nauczyciel Katarzyna Mrozik – Stefańska). Julia, oprócz tomów książek otrzymała akwarelę
znanej plastyczki Grażyny Kielińskiej, która osobiście wręczyła obraz laureatce.
Poniżej nagrodzony wiersz:
zasady
przelewasz mi się przez żebra
a połamane trochę bolą
chciałam pościelić ci łóżko, ale
mam głowę w zasadach Arrheniusa
(mówili, że to podstawy)
nie wiesz, gdzie masz swoją
też w zasadzie nie wiem
chyba jest w klepsydrze

Zgłaszamy balkony i ogrody
do Zielonego Poznania
Już po raz dwudziesty trzeci Prezydent Miasta Poznania
zaprasza
mieszkańców do
wzięcia udziału w
konkursie „Zielony Poznań” na najpiękniejsze balkony, tarasy, ogrody,
działki na terenach
Rodzinnych Ogrodów Działkowych i
pasy zieleni.
Przyjmowanie
zgłoszeń do konkursu rozpoczęto 7 maja. Karty zgłoszenia przyjmowane będą do 20 czerwca. Można je przesłać pocztą lub złożyć osobiście do 20 czerwca w siedzibach rad osiedli, w Biurze Konkursu Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa oraz
w siedzibach zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Nagrody dla uczestników oraz środki na organizację
konkursu ufundował Prezydent Miasta Poznania oraz partnerzy: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – Gardenia, AQUANET SA, Veolia Energia Poznań ZEC S.A.,
Targowiska S.A., Palmiarnia Poznańska, Ogród Botaniczny
UAM w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Fawor, Unilever oraz Gildia Rolno-Ogrodnicza.

widziałam ją, gdy szukałam
podręcznika od chemii
czujesz...?
dysocjujemy
przelewam ci się przez palce
Drugą nagrodą uhonorowano Klaudię Lesińską, uczennicę VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Poznaniu (opiekunka Maria Dolata) za wiersz o pamięci zatrutej złymi wspomnieniami:
*
Zatruta krew krąży w ciele.
Niszczy kolejne organy,
dociera do serca.
Czerń myśli zabija umysł.
Dobre wspomnienia zakurzone,
schowane w kufrze. Gorzkie
wiercą dziury, wykrzywiają
twarz. Zapomnieć...
Najmłodsza uczestniczka turnieju, Emilia Szymańska
z piątej klasy Szkoły Podstawowej nr 54 w Poznaniu (literacka opiekunka Agnieszka Mąkinia) z wdziękiem przeczytała ułożoną przez siebie bajkę o królu Dropsie Drugim. Doceniono fantazję dziewczynki, jej sprawność w rymowaniu i umiejętność zachowania rytmu w tekście. Emilia Szymańska zdobyła trzecią nagrodę.
Kto szuka ten znajdzie
Był raz król Drops Drugi, miłośnik żeglugi.
Miał on synów w liczbie siedem, a wychował ich sam jeden.
Tęsknił za królową wielce, oparty na masztu belce.
Myślał o niej w smutku długo, nagle krzyknął – sługo, sługo!
Niech tu zbiorą się synowie i niech każdy zaraz powie - jak
odnaleźć matkę naszą wśród straszydeł
co wciąż straszą?
Książę Fikus podniósł rękę, nie wziął tego za udrękę
i powiedział ojcu tak: jam jest Fikus zuch i chwat
Tak też Fikus ruszył w drogę, jednak czuł strach, lęk i trwogę.
Niemal pół ziemi okrążył, ale wciąż do celu dążył.
Choć miał przygód ze sto deko znalazł mamę, choć daleko.
Wrócił do pałacu szybko, a król krzyknął – moja rybko!
Niech nam szczęścia promyk świeci,
nam wśród naszych zdrowych dzieci.
Uczestników turnieju i panie nauczycielki obdarowano książkami, dyplomami, poeci Zygmunt Dekiert i Marek Słomiak wręczyli tomiki swoich wierszy. Dyskutowano nad tekstami, cennych rad udzielał Stanisław Szwarc
i Jerzy Grupiński. Młodym poetom życzono interesujących
tekstów. Do zobaczenia za rok na kolejnych XI „Młodych
Piórach”. (BL)

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY
7 VI 2016 o godz. 18 (wtorek) W 60 rocznicę Poznańskiego
Czerwca zapraszamy do wspomnień i czytania wierszy o Powstaniu 1956. Brygida Mielcarek prezentuje nową książkę pt.
„W granicach rzeczywistości”, omawia Paweł Kuszczyński.
21 VI 2016 o godz. 18 (wtorek) Piszemy dla dzieci… Twórczość
Aldony Latosik, Stanisława Romaniuka, Barbary Tylman. Recenzja – Jolanta Szwarc.
Spotkania w „Dąbrówce”, os. Bolesława Chrobrego 117. Prowadzi Jerzy Grupiński.
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Nowy mistrz koła nastał
Humory trochę się poprawiły, gdy na stanowiska
wędkarzy trafiły świeżutkie
pączki, zakupione i roznoszone przez panie obecne
na zawodach. W końcu, po
zliczeniu i zważeniu połowów okazało się, że pierwsze
miejsce i tytuł mistrza koła
na 2016 rok zdobył Jacek Galas (2040 pkt.) On też złowił
największą rybę zawodów –
32-centymetrową płoć. Drugie miejsce zajął Piotr Stec

wą. Pogoda dopisała – było ciepło i słonecznie, wiał
dość silny wiatr, ale to specjalnie nie przeszkadzało w
oddawaniu rzutów spinningiem. Złowiono dwa okazałe szczupaki i kilkanaście
okoni. Największą rybą zawodów mógł się pochwalić
Marek Lenarczyk (szczupak
2,9 kg) i on też zawody wygrał. Drugie miejsce zajął
Jakub Balcerek (szczupak
– 1,3 kg), a trzeci był Ry-

Mistrz roku 2016 nad zbiornikiem w Pobiedziskach

Zgodnie z planem, w sobotę 16 kwietnia 26 wędkarzy – członków koła PZW
„Chrobry”, stawiło się na
brzegu żwirowni w Pobiedziskach, by rozegrać zawody i wyłonić nowego
mistrza koła na 2016 rok.
Pogoda nastrajała optymistycznie – słoneczko, lekki
wiaterek. Łowili na jedną
wędkę, metodą spławikową.

W miarę upływu czasu nastroje się pogarszały,
gdyż ryby nie chciały współpracować z wędkarzami,
brały głównie małe płoteczki i krąpiki, ale dodatkowo
wewnętrznie ustalony minimalny wymiar (15 cm) na
ryby nie mające wymiarów
ochronnych powodował, że
mało co trafiało do siatki, a
spora grupa zaliczyła zero.
Medalowy szczupak na Radzynach

(1820 pkt.), a trzecie – Ryszard Klimpel (860 pkt.).
SPINNINGOWE
NA RADZYNACH
Także w sobotę, 14 maja odbyły się towarzyskie
zawody spinningowe. Miejscem rywalizacji był zalew
Radzyny, położony niedaleko Szamotuł. Na zbiórkę
stawiło się 13 członków koła PZW „Chrobry”. Łowili tylko metodą spininngo-

Piękne, zadbane, zdrowe stopy i dłonie są wizytówką
każdej kobiety i dlatego warto poświęcić im trochę czasu i uwagi. Zniszczonym, szorstkim dłoniom i stopom pomoże staranny manicure i pedicure oraz dobrze dobrana
pielęgnacja domowa. Miękka, gładka skóra oraz wypielęgnowane paznokcie są oznaką przeprowadzonego programu regeneracji.
Dłonie są najbardziej spracowaną częścią ciała, na której widać pierwsze oznaki starzenia. Łatwo i szybko poddają się działaniu czynników zewnętrznych, takich jak słońce oraz wiatr. Skóra dłoni jest uboga w gruczoły łojowe
i tkankę tłuszczową. W rezultacie staje się sucha, spierzchnięta, zaczerwieniona i popękana. Skóra stóp również ma
mało gruczołów łojowych, natomiast posiada zdecydowa-

szard Styperek (4 okonie –
680 pkt.). Najlepsi otrzymali z rąk prezesa okazałe puchary i dyplomy. Spotkanie
zakończono wspólnym grillowaniem, a rolę kuchmistrza jak zwykle sprawował
kolega Ryszard. A następne
spotkanie już 4 czerwca na
kanale Wojnowickim.
Zbigniew Jędrys
Fot. – Bogdan Gmerek, E.
Szaj i Z.Jędrys

nie więcej gruczołów potowych i, mimo że jest gruba, łatwo się przesusza. Na piętach i paluchach narasta warstwa zrogowaciałego naskórka, tworzą się w nim pęknięcia, które mogą sięgać aż do skóry właściwej i przysparzać
bólu przy chodzeniu.
Latem, spędzając czas bardziej aktywnie, na przykład
spacerując czy uprawiając sport, narazić się można na rozmaite dolegliwości stóp. Bolesne odciski, pękające pięty,
odparzenia, grzybica czy wrastające paznokcie są następstwem niewłaściwej pielęgnacji stóp i zaniedbań higienicznych. Dodatkowo, używając niewłaściwego obuwia uciskającego stopy i paznokcie, potęgowane są nabyte dolegliwości. Odpowiednia profilaktyka oraz dobór specjalistycznych
preparatów dla stóp i dłoni pozwoli utrzymać je w dobrej
kondycji, a zadbany wygląd będzie doskonałą wizytówką.
Promocja tylko teraz: manicure i pedicure leczniczy zamiast 40+120=160 zł, tylko 130 zł.
Specjalistyczny Gabinet Kosmetyczny Switłana,
os. Bolesława Chrobrego paw 110. Tel. 794 798 895
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Prosto z miasta

Anomalie nie tylko pogodowe
Ekipa
poznańskiego
prezydenta Jacka Jaśkowiaka wygrała wybory samorządowe pod hasłami
przyspieszenia miejskich
inwestycji oraz sprawnego ich prowadzenia. Słodkich obietnic nie brakowało, teraz jednak nadchodzi
gorzkie z nich rozliczanie.
Remontu Kaponiery, ulicy Dąbrowskiego ani wielu innych zadań wcale nie
przyspieszono, nawet wręcz
przeciwnie, a, na dodatek,
dopiero po prawie półtora roku sprawowania władzy prezydent i jego ludzie
przedstawili program realizacji trasy tramwajowej
do Naramowic. Zgodnie z
nim, „już pod koniec 2018
r.” władze miasta chcą
rozpocząć procedury przetargowe na jej wykonanie.
Termin dziwnie zbiega się
z kolejnymi wyborami samorządowymi. Przypadek?
Realnie patrząc, nowa, po
wielokroć już zapowiadana
trasa może powstać w połowie lat dwudziestych. Do tego czasu Naramowice i oko-

lice zostaną skutecznie zabudowane i zakorkowane.
Nie dziwi zatem promowanie przez władze Poznania
na wszelkie sposoby komunikacji rowerowej. Czy jednak poparcie cyklistów i
może wegetarian oraz mamienie kolejnymi obietnicami o inwestycjach zapewni
prezydentowi i jego ludziom
następną kadencję?

Ale do wyborów daleko i jeszcze wiele się może
wydarzyć. Tym bardziej że
z demokracją nigdy nic nie
wiadomo. Przekonują się o
tym inicjatorzy utworzenia
targowiska w sąsiedztwie
osiedla Łokietka i przyszłej
trasy Nowonaramowickiej.
Ich projekt spotkał się z
krytycznymi ocenami mieszkańców okolicznych budynków, którzy nie życzą sobie
widoku bud, zapachu zgniłych warzyw i porannych
hałasów. Wizja świeżych
witaminek z przaśnych straganów do nich nie dociera, jak więc ich demokratycznie do niej przekonać?

Swoją drogą, większość targowisk w śródmieściu, nawet tych z wiekowymi tradycjami, robi obecnie bokami, jaki jest zatem sens budowania kolejnego pośród
osiedli i licznych marketów oferujących pod swoim dachem różne zielone
ryneczki?

Letnie przesilenie i następujący po nim sezon
ogórkowy zbliżają się szybki krokami. Ich zapowiedzią jest objawienie się w
poznańskim Zoo kolejnego zwierzaka podbijającego
serca widzów oraz internet.
Był słoń, którego niesłusznie oskarżono o homoseksualizm, był osioł, który
swym temperamentem oburzył poczucie przyzwoitości
pewnej radnej, a teraz jest
cudem uratowany niewinny niedźwiadek z Bieszczad. Sympatyczny maluch
trafił do gościnnego Poznania i stał się ulubieńcem mediów. W ogóle poznaniacy wykazują dziwny
sentyment do zwierząt, je-

den zaatakował tygrysy na
wybiegu a inny uprowadził
z Zoo koziołka.
Z letnią kanikułą związane jest też niewątpliwie
podjęcie przez jednego z
poznańskich radnych tematu rzekomego pozyskiwania podstępem i przemocą
od niczego nieświadomych
mieszkańców organów do
przeszczepów. Przedstawiciele władz samorządowych
dali odpór takim bezzasadnym insynuacjom. W Poznaniu nie grasują ani łowcy organów, ani łowcy panienek, ani też użytkownicy
broni elektromagnetycznej.
Miasto i województwo są
bezpieczne oraz bardzo praworządne i demokratyczne,
co ich władze samorządowe
podkreśliły nawet stosownymi uchwałami. Nad Wartą nie straszne są więc kaprysy aury ani też, jak się
wydaje, związane z nimi
pomysły różnych osób i instytucji. Upałom i wszelakim innym anomaliom damy radę.
WIST

Patroni ulic piątkowskich

Franciszek Wład (1888 – 1939)
Ulica Franciszka Włada
znajduje się w pobliu osiedla Władysława Łokietka;
jej patron był generałem,
dowódcą 14 Wielkopolskiej
Dywizji Piechoty we wrześniu 1939 roku.
Urodził się 17 października 1888 roku w Ottyni
koło Stanisławowa, od roku 1903 służył w armii austriackiej. W czasie pierwszej wojny światowej doszedł do stopnia kapitana i walczył na froncie
wschodnim; przez pewien
czas przebywał w niewoli rosyjskiej, skąd udało
mu się uciec. Potem był
na froncie włoskim. Charakterystyczny „austriacki” sposób uczesania, powierzchowność, elegancki

styl życia, zachował już do
końca swych dni.
Od listopada 1918 roku Franciszek Wład służył
w Wojsku Polskim, na stanowisku zastępcy szefa V
Oddziału Sztabu Generalnego, następnie ukończył
Wyższą Szkołę Wojenną w
Warszawie i paryską Ecole Supèrieure de Guerre.
Od 1922 roku, jako pułkownik dyplomowany służył w IV Oddziale Sztabu
Generalnego, a potem był
szefem Oddziału III. W latach 1927 – 1929 dowodził
1 pułkiem strzelców podhalańskich, zaś od roku 1930,
przeniesiony do Poznania,
stał na czele 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty.
Pułkownik Franciszek
Wład wkrótce stał się oso-

bą bardzo popularną w stolicy Wielkopolski. Niewysoki, z charakterystycznym
wąsikiem, bardzo sympatyczny i uczynny, umiał
sobie zjednywać ludzi.
Współpracując z Inspektorem Przysposobienia Wojskowego w sztabie Dowództwa Okręgu Korpusu nr
VII, intensywnie zajmował
się popularyzacją sportów
obronnych.
W styczniu 1939 roku F. Wład został awansowany na stopień generała
brygady. W obliczu narastającego zagrożenia kraju musiał zająć się organizacją Wielkopolskiej Brygady Obrony Narodowej.
Od 1 września 1939 r. F.
Wład na czele swej dywizji,
w składzie armii „Poznań”

wziął udział w obronie Rzeczypospolitej. Początkowo
14 Dywizja Piechoty uczestniczyła w bitwie nad Bzurą, a potem osłaniała odwrót polskich oddziałów w
kierunku Warszawy. Wtedy też, 18 września 1939
roku, w czasie dowodzenia
przeprawą przez Bzurę w
okolicach Kamiona, gen.
F. Wład został ciężko ranny odłamkiem pocisku artyleryjskiego. Zmarł w pobliskiej gajówce Januszew
koło Wyszogrodu. Pochowany w Iłowie, był ekshumowany, do dziś spoczywa
na cmentarzu powązkowskim (wojskowym) w Warszawie. Był jednym z pięciu
generałów polskich, którzy
polegli w czasie kampanii
wrześniowej 1939 roku.
Marek Rezler
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Seksualna anoreksja,
czyli kiedy nie seks nam w głowie
Myśl o seksie wzbudza u tych osób wstręt i strach. Unikają, odmawiają, symulują migreny, wymyślają problemy
z żołądkiem, zmęczenie oraz inne wymówki. Uciekną się
do wszystkiego, żeby tylko „odroczyć” konieczność seksualnej bliskości. Ze wstydu i uporczywego poczucia winy
oszukują oraz zwodzą partnerów i partnerki.
Do mojego gabinetu trafiła trzydziestoletnia kobieta, która
swoją opowieść zaczęła od zdania: Coś jest ze mną nie tak.
Kompletnie nie mam ochoty na seks. Kocham mojego męża,
dobrze nam razem, ale na samą myśl o seksie aż mnie skręca. Co mam robić? Czy to znaczy, że jestem oziębła i taka już
zawsze zostanę?
Objawy
Oziębłość, nazywana również anoreksją seksualną, dotyka
coraz częściej wiele osób niezależnie od płci. Anoreksja seksualna to brak ochoty na seks i strach przed intymnością. Jej
pierwsze symptomy to różnego rodzaju lęki związane ze sferą
seksualną i spadek libido. W tradycyjnej anoreksji osoba chora
robi wszystko, żeby nie jeść, w anoreksji związanej ze współżyciem, żeby tylko się nie kochać. Już sama myśl o zbliżeniu
jest dla seksualnych anorektyków koszmarem. Oziębłość seksualna to często skutek depresji, załamania nerwowego lub
stanu permanentnego zmęczenia wywołanego np. przepracowaniem czy silnym, długotrwałym stresem. Czasem jednak
źródło choroby leży w molestowaniu seksualnym w dzieciństwie czy nieprzyjemnych doświadczeniach w sferze intymnej
w nieudanym związku.
Anoreksja, czy też awersja seksualna, dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Porównywanie seksualnej oziębłości do
jednego z najpoważniejszych zaburzeń odżywiania wcale nie
jest przypadkowe. Z awersją seksualną, jako jednostką chorobową, mamy do czynienia dopiero wtedy, gdy spełnionych
jest kilka warunków: gdy problem występuje często i przez
co najmniej pół roku; gdy niechęć do seksu przerasta nasze
potrzeby i pragnienia; gdy niechęci do współżycia nie da się
wytłumaczyć innymi czynnikami, jak choroba, depresja albo
zaburzenia hormonalne. O awersji seksualnej mówimy, kiedy perspektywa kontaktu seksualnego z partnerem budzi niechęć, obawę lub lęk w stopniu wystarczającym do tego, aby
takiej aktywności unikać, przy czym niechęć nie jest spowodowana lękiem przed brakiem sprawności seksualnej. Gdy
zaś do aktywności seksualnej dochodzi, to u takiej osoby pojawiają się silne uczucia negatywne i niezdolność do przeżywania przyjemności.
Ciało a seks
W przeciwieństwie do jedzenia, seks nie jest nam niezbędny do życia. Jednak, gdy go zaczyna brakować, organizm staje
się bardziej podatny na różnego rodzaju dolegliwości. Osłabieniu ulega układ krążenia i odporność. Drastycznie spada ciśnienie krwi, częstym objawem jest też apatia, zniechęcenie i brak
sił. Wprawdzie nie ma naukowych dowodów świadczących, że
seks przedłuża życie, to wiadomo jednak, że osoby niewspółżyjące skarżą się na więcej problemów zdrowotnych. Dotyczy
to m.in. upośledzenia funkcji narządów rodnych – u kobiet często pojawia się problem z osiągnięciem wilgotności pochwy,
u mężczyzn zaburzenia erekcji, a nawet zaburzenia hormonalne.
Problem obydwu płci
Na przestrzeni ostatnich lat znacznie zmieniło się podejście kobiet do seksu. Z jednej strony zmniejszył się ich strach
przed niechcianą ciążą, ale z drugiej strony pojawił się stres,
przepracowanie i szereg innych problemów sprawiających, że
aktywność seksualna maleje.
Z badań wynika, że 43 procent kobiet nie przeżywa orgazmu, a ponad połowa ma problemy z osiąganiem satysfakcji
seksualnej. Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii i Holandii wskazały, że na ogół przyczyną kobiecej oziębłości są
traumy z dzieciństwa, takie jak: molestowanie seksualne lub
doświadczanie przemocy psychicznej i fizycznej. Polskie sek-

sualne anorektyczki zaczynają chorować najczęściej pod wpływem problemów z partnerem oraz pracą. Traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa są źródłem problemów seksualnych
dla zaledwie 10 proc. Polek. Jak wynika z międzynarodowych
badań, na oziębłość seksualną cierpi już od 25-37 proc. kobiet
na świecie. W Polsce dotyczy ona 1 na 10 kobiet w wieku do
24 lat i 7 na 10 kobiet – powyżej 45 roku życia. I choć brak lub
utrata potrzeb seksualnych jest dysfunkcją częściej występującą u kobiet, zdarza się również u mężczyzn. Potwierdzają to
opinie kobiet, które trafiają do gabinetu, opowiadając o problemach intymnych w związku. Często kobiety te są rozczarowane
swoimi partnerami, którzy całymi miesiącami unikają seksu, tłumacząc to zmęczeniem, brakiem nastroju albo „bólem głowy”.
Czasy się zmieniają
Kobiety staranniej wybierają partnera, gdyż zaangażowanie się w związek seksualny może zakończyć się ciążą. Dbają też o swój wizerunek, gdyż kobieta dostępna seksualnie dla
wielu mężczyzn raczej nie będzie postrzegana jako atrakcyjna partnerka do stałego związku. Mężczyźni ponoszą mniejsze skutki kontaktu seksualnego, więc z natury rzeczy będą
skłonni do pozostawania bardziej aktywnymi. Zderzenie prawdy
z kulturowo ukształtowanym wizerunkiem przeraża wielu mężczyzn. Gdy oczekiwania seksualne kobiet są dosyć konkretne,
część mężczyzn reaguje właśnie lękiem. Mężczyzna błędnie
uważa, że to on powinien zawsze występować w roli zdobywcy
i inicjatora kontaktu seksualnego. Gdy rzeczywistość okazuje
się inna – część mężczyzn wycofuje się z życia seksualnego
z partnerką.
Gdy apetyt na seks nie wraca
Długotrwały stres, przemęczenie, choroba, stosowanie używek, siedzący tryb życia, niektóre rodzaje leków antykoncepcyjnych – wszystko to może stanowić przyczynę zaburzeń seksualnych. U źródeł oziębłości leży często depresja, problemy
emocjonalne czy nieudane i monotonne życie seksualne. Zaburzenia libido często występują także po porodzie. Jednak nie
każdą niechęć do seksu należy od razu klasyfikować jako zaburzenie.Przejściowa niechęć do seksu przemija po względnie krótkim okresie spowodowanym przyczynami możliwymi do
zidentyfikowania, takimi jak np. choroba, nadmierna ekspozycja na stres, hałas czy przemęczenie. Gdy czynniki te mijają
– apetyt na seks wraca.
Na kozetce u seksuologa
Jeśli wymówki co chwila się zmieniają i powtarzają ponad
miesiąc, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że twój partner/
partnerka ma kogoś innego albo problem ze zbliżeniem. Najgorsze, co wtedy możesz zrobić, to mieć do niego/ niej pretensje.
Oziębłość czy też anoreksję seksualną można i trzeba leczyć. Warto skorzystać z pomocy specjalisty, który zaproponuje odpowiednią terapię. Pomoc seksuologa polega przede
wszystkim na precyzyjnej diagnozie problemu. Aby stwierdzić
konkretne zaburzenie, seksuolog przeprowadzi dokładny wywiad, obejmujący wiele aspektów życia – stan zdrowia, przyjmowane leki, relacje z partnerem/ ką czy upodobania seksualne. W przypadku kobiet konieczne bywa przeprowadzenie badania ginekologicznego, aby sprawdzić prawidłową budowę narządów płciowych albo wykluczyć choroby, takie jak
np. endometrioza czy infekcja pochwy. U mężczyzn z kolei potrzebna może być diagnostyka mogąca wykluczyć inne zaburzenia seksualne, takie jak np. zaburzenia erekcji.
Problem pary
Jeśli brak potrzeb seksualnych spowodowany jest czynnikami emocjonalnymi, to powinniśmy udać się do psychoterapeuty. Oziębłość seksualna najczęściej jest wypadkową relacji
między partnerami. Najważniejsze jest wsparcie i zaspokojenie
potrzeb emocjonalnych w związku. Poczucie bezpieczeństwa
i bezwarunkowej miłości to połowa sukcesu w terapii. Warto
pamiętać, że pożycie seksualne to istotny warunek silnej więzi
między partnerami, a jakiekolwiek zaburzenia w tej sferze naDokończenie na stronie 15
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OCZKO
W DESCE

LARUM

Krzyżówka
z Echem

MA PSA
ASA

O ROKU...

GORĄCA
MAGMA

BIAŁY
W KINIE

GAFA

8

OMASTA

7

KARBUNKUŁ

BAWÓŁ
Z CELEBES

TWÓRCA
STRONY
INTERNETOWEJ

Z IGREKIEM

AUTOR
POWIEŚCI

POTĘŻNA
FALA

5

16

SZKOCKI
ALKOHOL

13

ZBIÓR

14

W PORZĄDKU
PO
ANGIELSKU

15
12
ANTONI
SŁONIMSKI

SKUPIENIE
NA SOBIE

2

METAL,
PLANETA

LICZBA
3,14

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru
brzmiało: Maj bogaty sieje kwiaty

TUZ

9

ODBIJANIE
PIŁKI
O ŚCIANĘ

4

Z MAPAMI I TABLICAMI LUB PASMO GÓRSKIE

6

SZPICRUTA

PRETENSJA

NA
STRZALE

3
ZWIERZĄTKO
Z
KOLCAMI

1

Krzyżówka nr 6

POBOŻNY

11
DOMENA
INTERNETOWA
HISZPANII

STATEK
KONRADOWSKI

DO PRAC
KUCHENNYCH

Z PALENISKA

10

HUMORKI
Chłopiec wyznaje na
pierwszej spowiedzi przed
przystąpieniem do komunii:
- Pożądałem żony bliźniego swego.
- W tym wieku – prawie
odebrało głos kapłanowi.
- Tak, bo robi lepsze naleśniki niż mama.

Pije facet z kotem:
- Ech – mówi facet –
moja żona wczoraj trojaczki urodziła.
- Nie przeżywaj tak – mówi kot. – Jakoś je rozdasz.

- Dlaczego tak trudno
kobicie znaleźć mężczyznę,
który byłby wrażliwy, troskliwy i przystojny?
- Bo on przeważnie ma
już chłopaka.

ŚLUB
W MIESIĄCU
Z TĄ
LITERĄ

1

2

3

4

5

6

7

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). Bez tyn żar we łbie ci się legną ino głupie, choWAGA (23.09 - 22.10). Zamiast cięgiem glapić się wew telewizor abo
ciaż cołkiem przyjemne myśli. Ale zaś na tych wygibach lepiej się ustatkuj
komputer, lepiej zadbaj o własne zdrowie i zacznij latać za piłką, jeździć
i żodnych brewerii nie wyczyniaj.
rowerem abo chociaż zasuwać zez kijkami.
BYK (21.04 - 21.05). Na nygusowanie i cywanie na słonyszku szkoda czaSKORPION (23.10 - 22.11). Bez wielkiego stalowania się i mądrowania
su. Wew firmie znów szykują się reformy, a na dodatek przyjdzie ci chapać
zabieraj się do chapania wew robocie. Trza się będzie trochę umordować,
za wiarę, która już wypoczywa.
ale zaś wnet uzorgujesz pełną kabzę bejmów.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Jak się fest przyłożysz do nowych obowiązSTRZELEC (23.11 - 21.12). Daj se więcej luzu i pomyśl o jakim krótkim
ków wew robocie, to skapną ci awanse i wuchta bejmów. Ale zaś pamiętaj
wygibie za miasto albo na działkę kumpli. Letnie lofrowanie będzie fest,
o famule, a zwłaszcza o szczunach.
ino zaś uważaj by se poruty nie narobić.
RAK (22.06 - 22.07). Bez glapienia się na innych wykorzystuj ciepłe dni
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Porzundek wew chałupie i kwitach ale
na jakie wygiby albo zaś spotkania z wiarą. Z takiego lofrowania i blubrazaś musi być, bo inaczej popadniesz w bachandryje. Trochę się nachapiesz,
nia wynikną całkiem fifne pomysły.
ale zaś potem se wypoczniesz.
LEW (23.07 - 22.08). Rajza za miasto zez famułą abo starą wiarą będzie
WODNIK (21.01 - 20.02). Zez szwungiem zabieraj się do chapania i zorcałkiem fest. Ale zaś tam za frechownie se nie poczynaj, bo jeszcze w kagowania bejmów. Słonyszko i blubranie z kumplami będzie ci plożyć, ale
lafę zarobisz i ino poruty se narobisz.
do nygusowania się nie przyzwyczajaj.
PANNA (23.08 - 22.09). Przestań już borchać i boczyć się na famułę.
RYBY (21.02 - 20.03). Przestań już udawać nyrola. Nie brakuje ci fifnych
Szkoda czasu na ciągłe bręczenie i marudzenie. Lepiej zabierz bliskich do
pomysłów, ino musisz się akuratniej przyłożyć do roboty a wnet skapną ci
hipermarketu i lajsnij im nowe ancugi.
bejmy i znajoma wiara tyż cię doceni.
Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 117, pokój 81, www.echopiatkowa.pl,
e-mail: echopiatkowa@o2.pl. Dyżur red. poniedziałki 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.

8

15

ECHO 6/251 (XIX)

Czas uczy pogody
z Grażyną Łobaszewską
11 maja w klubie Korona na
osiedlu Bolesława
Śmiałego gościła
Grażyna Łobaszewska. Wokalistka i kompozytorka znana jest z
takich przebojów,
jak: Gdybyś, Czas
nas uczy pogody,
Brzydcy. Nic więc
dziwnego, że sala klubu była wypełniona po brzegi widownią, nie
tylko z osiedla.
Oklaskiwała ona gorąco artystkę, która po występie gościła w klubowej kawiarence, chętnie pozując do zdjęć. Na
zdjęciu powyżej siedzi obok Piotra Zagawy, który uwiecznił jej występ. (big)

Przedszkolaki po wielkopolsku
7
kwietnia
odbył się V Przegląd
Tańców i Przyśpiewek
Wielkopolskich, zorganizowany przez Przedszkole
nr 182 im. Króla Elfów
z osiedla Jana III Sobieskiego. Inicjatorką wydarzenia była Małgorzata
Tomkowiak.
W przeglądzie uczestniczyły przedszkola wraz z wychowawcami oraz zaproszeni
goście. Zebranych powitał Zespół Folklorystyczny Wielkopolanie, który w sposób profesjonalny zaprezentował tańce ludowe, przenosząc wszyst-

kich w świat wielkopolskich
tradycji.
Po powitaniu i krótkim
omówieniu historii strojów
wielkopolskich scenę zajęły
zaproszone placówki: przedszkola nr 189, 174 i 163. Imprezę podsumował występ
dzieci z Przedszkola nr 182,
które nie tylko zaprezentowały tańce wielkopolskie, ale
także recytowały wiersz gwarą poznańską „Okulary” sprawiając gościom wiele radości.
Wszystkie maluchy włożyły dużo serca i energii w przygotowanie swoich występów.

Szacun dla Gimnazjum nr 11
S z ko ł a
uczestniczyła w projekcie
„Szacun dla
wszystkich”
koordynowanym przez stow a r z ys z e n i e
CREO w ramach „Wolontariatu z klasą”. Uczestnicy projektu uczyli się szacunku oraz przełamywania stereotypów wobec osób starszych i niepełnosprawnych.
Wzięli m.in. udział w zajęciach na temat starości.
Dzięki specjalnemu skafandrowi z ciężarkami na nogach,
w zniekształcających goglach, w tłumiących dźwięk słuchawkach i w grubych rękawicach uczniowie mogli poczuć się jak
ich dziadkowie. Częścią tego postarzającego ubioru były specjalne rękawice powodujące drżenia rąk, co symulowało chorobę Parkinsona. Krótki reportaż z tych zajęć ukazał się w
TVN 24.
Podczas spotkania z parą niezwykłych ludzi, którzy od
urodzenia poruszają się na wózkach inwalidzkich, uczniowie
zrozumieli, że osoby niepełnosprawne mogą realizować się
zawodowo, podróżować czy uprawiać sport. Poznali też zasady savoir-vivre’u wobec osób niepełnosprawnych. Dużo emocji wzbudziły zajęcia, podczas których uczniowie sami siadali
na wózku inwalidzkim, żeby przekonać się, z jakimi trudnościami spotykają się osoby niepełnosprawne.
Podsumowaniem projektu była przeprowadzona w szkole mini kampania pt. „Niepełnosprawni... Ty też możesz pomóc”. Jej celem było skłonienie do refleksji nad kruchością
ludzkiego życia.
Projekt realizowany był pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania oraz Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty. (nad)

Klaudia Makowiecka

OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU
WSZYSTKIE PIZZE -25%*
oferta obowiązuje w lokalu i na wynos
bez dowozu

Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,
tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28
*dotyczy rozmiaru 24 i 31 cm

Seksualna anoreksja,
czyli kiedy nie seks nam w głowie
Dokończenie ze strony 13

szego życia, tę relację naruszają. Udane życie intymne zaspokaja bardzo szeroką gamę naszych potrzeb: od fizjologicznych,
poprzez potrzebę bezpieczeństwa, przynależności, do samorealizacji. Warto anoreksję seksualną leczyć, chociaż powodzenie terapii podobnie jak w anoreksji zależy od wielu czynników
i nastawienia do leczenia osoby, która na nią cierpi. Najważniejszym etapem powrotu do zdrowia jest przyznanie się do pro-

blemu oraz pokonanie lęków i wstydu. To pierwszy krok, aby
znów można było cieszyć się intymnością.
Małgorzata Remlein
Autorka tekstu jest psychologiem.
Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię par.
Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń lękowych.
Informacje – tel. 660 140 488
lub www.malgorzataremlein.pl
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„Maki i Chabry” na os. Chrobrego 13

Kwiaty ozdobą uczuć

Na początku maja maki i
chabry rozkwitły na Osiedlu
Bolesława Chrobrego. W pawilonie tuż przy bloku nr
13, pod nazwą „Maki i Chabry” nawiązującą do łanów i
pól rozciągających się jeszcze niedawno na Piątkowie
i podkreślającą tak potrzeb-

łu Ogrodnictwa Akademii
Rolniczej w Poznaniu a także specjalistycznych kursów
florystycznych.
W centralnym punkcie
jej kwiaciarni znajduje się
wielobarwna wyspa kwiatów, którą można do woli okrążać i podziwiać ko-

ny ludziom kontakt z naturą, rozpoczęła działalność
nowa kwiaciarnia, w której
cieszą oko wielobarwne pąki, kielichy i płatki.
– Kwiaciarnia jest spełnieniem moich marzeń. Od
dziecka lubiłam kwiaty, zachwycałam się nimi i uwielbiałam układać z nich barwne bukiety i stroiki. Przygotowywałam je na wszelkie rodzinne imprezy. Cieszę się, że mogę pracować
pośród kwiatów i dzielić się
ich pięknem z innymi – mówi Kasia Przybyłak-Zabrocka, absolwentka Wydzia-

lejne zgromadzone na niej
rośliny. Pani Kasia z czułością przechodzi pośród wazonów pełnych kwiatów w
najróżniejszych gatunkach,
odmianach, kolorach i rozmiarach. Z nich na życzenie
klientów wyczarowuje bukiety stosowne do każdych
okoliczności. Inne na urodziny, oświadczyny czy śluby, a jeszcze inne na firmowe okazje czy ostatnie pożegnania. Każdy powinien oddawać przesłanie oraz nieść
cząstkę ofiarodawcy. -Kwiaty od wieków i we wszystkich kulturach są najlepszy-

mi wyrazicielami tego co
w sercu i duszy – podkreśla Kasia.
Doświadczenia nabyte przez lata obcowania z
kwiatami, wsparte kilkuletnią praktyką w poznań-

Obok szerokiej gamy
kwiatów ciętych i doniczkowych kwiaciarnia oferuje
także trudne do odróżnienia od nich kwiaty sztuczne. Klienci znajdą w niej
również szeroki wybór ga-

skich kwiaciarniach stara
się obecnie przekazywać
klientom własnego zakładu. Od kilku lat mieszka
na Piątkowie i jest przekonana, że taka placówka
jest potrzebna mieszkańcom osiedli. Łatwo do niej
trafić, mieści się tuż pośród
pawilonów pomiędzy osiedlami Jagiełły i Chrobrego,
przy zakręcie łączącym ulice Wojciechowskiego i Jaroczyńskiego. Zmotoryzowani
jadący tą trasą z łatwością
dostrzegą kolorowy szyld z
makami i chabrami rozkwitającymi przy bloku nr 13.
Przed pawilonem czekają na
nich dogodne miejsca do zaparkowania a w środku miła, fachowa i kompleksowa
obsługa.

lanterii, ozdób i gadżetów
podkreślających kwiatowe
piękno oraz bardzo przydatnych w przygotowaniu
wystroju mieszkania czy
świątecznego stołu. Klienci mają w czym wybierać i
zawsze mogą liczyć na fachowe doradztwo pani Kasi. –Najbardziej zaskoczył
mnie kiedyś pewien pan,
który zażyczył sobie słoneczników w grudniu. W
mojej kwiaciarni to oraz
wszystkie inne oczekiwania i życzenia klientów zostaną spełnione – zapewnia
Kasia Przybylak-Zabrocka i
zaprasza do osobistego odwiedzania „Maków i Chabrów” a także zajrzenia
na stronę facebook: maki i
chabry kwiaciarnia.

Godziny Otwarcia: Poniedziałek-Piątek 9-18
Sobota 9-16, Niedziela 10-14
Osiedle Bolesława Chrobrego 13A/2,
60-681 Poznań
makiichabry.pracownia@o2.pl

tel. 662-044-452

