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Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom
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Turystyka, bilety lotnicze
Os. B. Chrobrego 13 C
tel. 061 868 15 03
Biuro przeniesione z lotniska ŁAWICA

Salon Fryzjerski
DAMSKO-MĘSKI

MARI
Kosmetyka

SZCZEGÓLNIE POLECAMY ZABIEGI:
•  Masaż relaksacyjno-leczniczy pleców 30zł/40 min.
•  Masaż kosmetyczny twarzy, szyi, dekoltu    

+ antystresowy masaż karku 30zl/40 min.
Zapraszamy również na masaże całościowe.
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specj. ds. masażuspecj. ds. masażu
Alicja WłodarczykAlicja Włodarczyk
wt-śr - 20% rabatu

505 135 714Solarium 50 gr/min.

Mieszkanki Osiedla Władysława 
Łokietka skupione klubie ”Złoty Liść” 
pod koniec stycznia wybrały się na 
spacer po mieście, o czym piszemy 
na stronie 2. Po drodze odkryły kil-
ka interesujących rzeźb z mosiądzu. 
Trudno się było oprzeć pogłaskaniu 
tego pieska.

NiespodziankiNiespodzianki
na na 
zimowym zimowym 
spacerzespacerze
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STOMATOLOGIA
ORTODONCJA

IMPLANTY
RATY

-  LECZENIE PRÓCHNICY ZĘBÓW LASEREM BEZDOTYKOWO I BEZBOLEŚNIE
-  LECZENIE PARADONTOZY LASEREM BIOSTYMULUJĄCYM
-  LECZENIE PRÓCHNICY ŻELEM u dzieci (bez użycia wiertła)
-  PROTETYKA - pełen zakres usług
-  WYBIELANIE ZĘBÓW - w ciągu 1 godz. w gabinecie
-  PIASKOWANIE ZĘBÓW  RTG zębów
ul. Słowiańska 55A (blok TBS) www.laserplus.com.pl

godz. przyjęć tel. 061 826 99 26, 693 720 756
pon.-pt. 11-20 kom. 0691 76 42 07

Trudno uwierzyć, że 
8 stycznia już dwa lata 
minęły od czasu pierw-
szego spotkania w klu-
bie seniora na Osiedlu 
Władysława Łokietka. 
Urodziny w Złotym Li-
ściu, bo tak nazywa 
się ten klub, obcho-
dzono na uroczyście. 
Panie zjadły tort i wy-
piły szampana z tej 
okazji.

Karnawał rozpoczęły 
balem przebierańców. Po-
czątkowo seniorki - przy-
najmniej część - niechęt-
nie podchodziły do tego 
pomysłu. Jednak więk-
szość się przebrała, a te 
które nie - dostały czap-
ki, np. rogi diabełka czy 

czapkę pirata. Ogólnie za-
bawa bardzo udana. Pa-
nie tańczyły przy muzyce 
z filmu „Mamma mia!”.

Na bal przywędrowa-
ły m.in.: cyganka, czaro-
dziejka, dandys, wiosna, 
pajacyki. Uczestniczkom 
tak się spodobało, że na 
kolejną imprezę karna-
wałową na podkoziołka 
również planują sie prze-
brać.

Tymczasem w sobotę, 
24 stycznia, rozpoczęły 
sezon wycieczkowy. Po-
dobnie jak w poprzednim 
roku zwiedziły szopki. Po-
dobała się przede wszyst-
kim ta z Placu Kolegiac-
kiego, u bernardynów, 
także w farze i na wzgó-

Balowo i wycieczkowo
rzu Przemysła. W drodze 
z Placu Kolegiackiego do 
fary panie odkryły fajną 
fontannę. Na zakończenie 

wyprawy zwiedziły mu-
zeum archeologiczne. Za-
mieszczamy zdjęcia z tych 
imprez. (nina)
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KURSY PRAWA JAZDY kat. B
Doskonalenie techniki jazdy

Zapisy 
Piątkowskie Centrum Kultury 

„DĄBRÓWKA”
Każdy Wtorek i Czwartek godz.18

Informacja telefoniczna 
606 831 133, 061 822 70 30

Serdecznie zapraszamy

CENTRUM ROZWOJU POTENCJAŁU OSOBISTEGO

Harmonia (os. Wł. Łokietka 6f)

 zaprasza na: 

  Psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych
  Konsultacje psychologiczne
  Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci
  Szkółkę dla rodziców – cykl warsztatów 
  Treningi psychologiczne

Informacje i zgłoszenia: 
tel. 501 481  186 lub 61 825 68 44

www.centrumharmonia.pl

 FIRANKI  FIRANKI
CENY PROMOCYJNE
 pościele,  koce,  kołdry,

  ręczniki,  bielizna,  podomki
NARZUTY DO SYPIALNI 

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

poniedziałek-piątek 11-18
sobota 10-14

tel. 603 675 941tel. 603 675 941

ELEKTROINSTALACJE

0 512 309 335
 www.elektroinstalacje.king.pl

• REMONTY

 • ALARMY

  • DOMOFONY

   •  PODŁĄCZANIE
KUCHENEK EL.

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

Tel.  061 435-28-27
0608 789 424

MASZ KŁOPOTY ZE SWOIM PSEM???

www.abc.poznan.pl
piotr.lisiecki@interia.pl

do -80%
OBUWIE: DAMSKIE, MĘSKIE, DZIECIĘCE

Poznań
Os. Bolesława Chrobrego paw. 101

OBOK  BARU  FAMILIJNEGO

WYPRZEDAŻ
OBUWIA

Po ogłoszeniu wyroku 
Trybunału Konstytucyjne-
go (Dz. U. 2008 nr 235, 
poz. 1617) sporo piątko-
wian posiadających loka-
torskie spółdzielcze prawo 
do lokalu występuje o je-
go przekształcenie w pra-
wo pełnej własności. Wnio-
ski te są sukcesywnie re-
alizowane przez Poznań-
ską Spółdzielnię Mieszka-
niową.

W poprzednim Echu Piąt-
kowa pisaliśmy o tym, że w 
grudniu ubiegłego roku Za-
rząd PSM wykupił od mia-
sta grunty m.in. na Osiedlu 
Władysława Łokietka. Na 20 
lutego wyznaczono termin 
podpisania aktu notarialne-
go na grunt pod budynkiem 
nr 3, co oznacza, że wszyst-
kie grunty pod budynkami bę-
dą już własnością Spółdzielni. 
W tej chwili kompletowane 
są ostatnie dokumenty, żeby 
rozpocząć ustanawianie od-
rębnej własności mieszkań z 
udziałem w własności grun-
tów na tym osiedlu. Spotka-
nia z notariuszem będą usta-
lane prawdopodobnie od mar-
ca, a mieszkańcy zostaną o 
tym poinformowani.

- Na Osiedlu Bolesława 
Chrobrego - mówi Elżbie-

ta Schmidt, zastępca preze-
sa Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej - dla budynków 
13B, 15+17, 28+29,  30+31, 
32+33+36, 34+35, 40+41 ocze-
kujemy na zaktualizowane wy-
pisy z rejestru budynków oraz 
opisy i mapy - wypisy z reje-
stru gruntów. Gdy je otrzy-
mamy, administracja osiedla 
będzie umawiała z notariu-
szem i mieszkańcami termi-
ny podpisania aktu notarial-
nego. Podobna sytuacja jest 
na Osiedlu Zygmunta Stare-
go 4 oraz Osiedlu Stefana Ba-
torego 36+37, 38, 39+40, 42, 
43+44, 48, 49+50. Wszystkim 
osobom, które złożyły wnioski 
o ustanowienie odrębnej wła-
sności, wyślemy stosowne in-
formacje.

Spółdzielnia czeka na wy-
cenę gruntów pod budyn-
kami na osiedlach: Bolesła-
wa Chrobrego 47, 25+26+27; 
Bolesława Śmiałego 2, 10, 
12, 31+32,; Stefana Bato-
rego 14+18, 19D-G+20A-C, 
26+27+28. Wyceny dokonu-
je Wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Mia-
sta Poznania. Natomiast w 
przypadku Osiedla Władysła-
wa Jagiełły (oprócz bloków 24 
i 28 budowanych z Krajowe-
go Funduszu Mieszkaniowe-
go i niepodlegających ustawie 
o spółdzielniach mieszkanio-
wych) PSM oczekuje na wy-
znaczenie przez miasto ter-
minu podpisania aktu no-
tarialnego wykupu gruntów. 
(maja)

Wykupy gruntów i przekształce-
nia praw do mieszkania

BISTRO 
ALLADYN
ul Naramowicka 244

tel. 605 678 885
Zapraszamy codziennie 
do lokalu
-  organizujemy imprezy 

okolicznościowe
pn.-pt. 11-19; sob. 12-18
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Na początku ubiegłe-
go roku obszernie pisali-
śmy o planach i startach 
Klubu Modelarstwa Lot-
niczego i Kosmicznego 
ISKRA działającego przy 
Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. W klubie 
tym pod fachową opieką 
instruktorów Marka Do-
miniaka i Janusza Węcła-
wiaka młodzi modelarze 
już od dwudziestu trzech 
lat wykonują różne mo-
dele latających szybow-
ców oraz samolotów. Bra-
ły one udział w wielu im-
prezach organizowanych 
w naszym kraju.

Do najważniejszych ubie-
głorocznych osiągnięć nale-
żały zwycięstwo zespołowe 
młodzików i juniorów na 
zawodach zorganizowanych 
przez Aeroklub Poznań pod 
hasłem „Młodzi Modelarze 
na Start. Memoriał Jana 
Burego”. Odbyły się one 1 
czerwca 2008 r. na lotnisku 
Kobylnica. W siedmiu kon-
kurencjach, w których star-
towali zawodnicy Poznań-
skiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, uczestniczyło trzy-
naście klubów z Wielkopol-
ski. Między innymi takie jak 
Avia Gniezno, RWD4 Gnie-
zno, CK Zamek Poznań, Na 
Skarpie Poznań, Aero Środa 
Wielkopolska, Ośrodek Ko-
bylnica, MDK Luboń, Plisz-
ka Krzesiny.

Za zajęcie pierwszego 
miejsca w tak prestiżowych 
zawodach należą się naszym 
modelarzom wielkie brawa, 
tym bardziej że powtórzyli 
sukces z roku 2007. Punkty 
dla Iskry zdobywali Michał 
Szymkowiak, Piotr Stec, Mi-
chał Szymański, Aleksander 
Manikowski, Paweł Gwiz-
dek, Mikołaj Podlewski, Da-
wid Pluskota, Kuba Kosto-
wicz, Bartek Winiecki, Ja-

kub Trybuć, Bartek Sta-
biński, Wojciech Tonder i 
Krzysztof Jachimowski.

W minionym roku mo-
delarze Iskry pokazali że 
potrafią latać nie tylko na 
wielkopolskich lotniskach, 
ale również z powodzeniem 
latali na zawodach organi-
zowanych poza Wielkopol-
ską. Na lotnisku w Często-
chowie bardzo dobrze spisał 
się startujący w ekipie junio-
rów PSM Piotr Stec, który 
na Mistrzostwach Polski w 
kategorii F2B „wylatał” dru-
gie miejsce i srebrny medal 
oraz wicemistrzostwo nasze-
go kraju.

Na tych samych zawo-
dach, w tej samej konku-
rencji w kategorii senio-
rów trzecie miejsce i brązo-
wy medal wywalczył Janusz 
Węcławiak, instruktor klu-
bu Iskra. Ten sam zawodnik 
na mistrzostwach Polski ma-
kiet typu F4B we Włocław-
ku zdobył brązowy medal. A 
na ogólnopolskich zawodach 
latających makiet „Dni Ma-
łego Lotnictwa” w Warsza-
wie na Bemowie w sierpniu 
2008 r. Janusz Węcławiak 
w grupie seniorów „wyla-
tał” drugie miejsce i srebr-
ny medal.

Na sukcesy naszych mo-
delarzy składają się nie tyl-
ko modele latających szy-
bowców i samolotów precy-
zyjnie wykonanych w mode-
larni na Osiedlu Bolesława 
Chrobrego. Do tego potrzeb-
ne są, jak w każdej innej 
dyscyplinie sportowej, tre-
ningi latania. Na które nasi 
zawodnicy - modelarze prze-
znaczają wiele godzin. Po to 
aby godnie, tak jak w latach 
minionych, reprezentować 
klub Poznańskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Iskra rów-
nież w tym roku.

Edward Juskowiak

„Wylatują” modelowe sukcesy
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GRUPA  C 
Lp. Nazwa drużyny li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
1 P-Ń CZERWONE DIABŁY 17 51 127 20 107
2 OBCH WŚCIEKŁE WILKI II 18 51 133 32 101
3 OBCH FC SZEWCE 16 46 130 33 97
4 P-Ń EKIPA BOLKA I LOLKA 17 40 118 44 74
5 P-Ń EVERYBODY 

WINOGRADY
18 40 114 63 51

6 OJIIIS TOTAL 30 19 39 83 36 47 1wo
7 OJIIIS AC MATERACE 17 37 88 54 34
8 OBŚ LOS MAGIKOS 18 36 108 67 41
9 P-Ń EURO - MEDICUS 17 33 66 46 20

10 OJIIIS FC DREWNIAKI 17 31 103 51 52
11 OSB EDEK TEAM 17 30 84 73 11
12 P-Ń RÓŻOWE 

TRUSKAWECZKI
19 30 78 68 10

13 OWJ BLUE DEVILS 18 29 80 68 12
14 OJIIIS WŚCIEKŁE WILKI I 17 24 74 76 -2
15 P-Ń SALOS POZNAŃ I 18 23 70 87 -17 1wo
16 P-Ń BAPISIWOŁUMA XX 19 22 68 85 -17
17 P-Ń FC SOŁACZ 17 21 72 85 -13 1wo
18 OBCH CHROBRY 

POZNAŃ
18 18 77 101 -24

19 P-Ń FCTK POZNAŃ 17 16 43 114 -71
20 OBŚ LEŚNI TROPICIELE 18 14 67 93 -26 2wo
21 OBCH POWER RANGERSI 18 13 60 106 -46
22 OBCH  XV LO 17 12 48 96 -48 2wo
23 P-Ń SALOS POZNAŃ II 18 10 49 115 -66 1wo
24 P-Ń LOTNIK POZNAŃ 17 9 40 135 -95
25 POZNAŃ UNITED 25 -3 35 135 -100 12wo
26 OBŚ KOPAKABANA TEAM 25 -11 22 154 -132 15wo

GRUPA  B  
1 P-Ń SOKÓŁ 89 POZNAŃ 16 45 197 17 180
2 OSB UKS 12 BATORY I 16 45 198 25 173
3 OSB UKS 12 BATORY III 16 37 139 33 106
4 OSB UKS 12 BATORY VII 16 37 96 47 49
5 P-Ń BRONX POZNAŃ 16 34 110 58 52
6 P-Ń SALOS POZNAŃ II 15 28 105 69 36

7 OSB UKS 12 BATORY II 16 27 94 65 29
8 OSB UKS 12 BATORY IV 16 15 49 106 -57
9 OSB UKS 12 BATORY VI 16 14 50 119 -69 1wo/1p
10 OSB UKS 12 BATORY VIII 16 10 45 136 -91
11 OJIIIS BAD BOYS 16 9 43 160 -117 2wo
12 P-Ń SALOS POZNAŃ I 14 5 27 101 -74 2wo
13 OJIIIS BAYR SOBIESKI 16 3 34 230 -196
14 P-Ń BLACK TEAM 13 1 33 54 -21 8wo

GRUPA OPEN  
1 OJIIIS RACING SOBIESKI 16 38 85 38 47
2 OJIIIS AC STUDIO 16 36 89 41 48
3 P-Ń BABS TEAM 16 36 93 52 41
4 OJIIIS COŚ TU 

NAMIESZAMY
16 34 91 56 35

5 P-Ń  PRESTON 16 31 71 40 31
6 OBŚ BAKA ŚMIAŁY 16 31 67 41 26
7 OBŚ  BALBINA 15 30 64 49 15
8 OSB UKS 12 BATORY 16 29 84 61 23
9 OJIIIS JP KILMARNOCK 16 26 77 63 14
10 OBŚ  CZMONIEC 16 26 58 48 10
11 P-Ń NORTH SIDE II 16 26 47 44 3
12 OJIIIS FC SUCHE 

DRZEWCE
16 25 68 63 5 1wo

13 P-Ń NORTH SIDE I 14 23 56 49 7
14 AE CARPE DIEM 16 23 60 65 -5
15 OJIIIS PAC - SKI 16 20 55 70 -15
16 P-Ń HETMANIA POZNAŃ 15 18 56 56 0
17 OJIIIS PREMIUM TEAM 16 17 53 68 -15
18 OJIIIS RESZTA ŚWIATA 15 16 63 54 9 1wo
19 OJIIIS PI - KO TEAM 14 16 43 44 -1
20 P-Ń SZALONE KEFIRY 15 13 48 69 -21 2wo
21 OBŚ OKP SMIAŁY 16 9 39 98 -59
22 P-Ń VOLKSWAGEN - 

ODLEWNIA
15 7 36 94 -58

23 OJIIIS JAMAJKA LA 
CORUNA

16 4 37 94 -57

24 P-Ń  NIERUCHOMI 15 1 40 123 -83 2wo

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Piątkowska Liga Halowej Piłki Nożnej 
Tabela po meczach rozegranych 8. 2. 2009 r.

POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

WAKACYJNY TURNIEJ HALOWEJ
PIŁKI NOŻNEJ ZIMA 2009

23 - 27 lutego

Szkoła: ZS Zakonu Pijarów - Os. Sobieskiego 

GRUPA II roczniki 1992 – 1990

SYSTEM PRZEPROWADZENIA ROZGRYWEK:

Mecze eliminacyjne w czterech grupach system każdy 
z każdym.
Czas trwania meczy 2 x 10 min.
Faza play off – na podstawie uzyskanych wyników w pierw-
szej części rozgrywek – mecze 2 x 12 min.
Do dalszej części rozgrywek awansują dwa pierwsze zespoły 
z każdej grupy eliminacyjnej.
W przypadku remisu będą rozgrywane rzuty karne 
(po 3 serie).
Obowiązuje regulamin Piatkowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej;
Na teren szkoły wchodzą tylko zawodnicy z drużyny 
po okazaniu legitymacji szkolnej lub dokumentu 
tożsamości.

PODZIAŁ NA GRUPY ELIMINACYJNE:

GRUPA II – A GRUPA  II – B
1. P-Ń CZERWONE DIABŁY 1. OBCH WŚCIEKŁE WILKI II
2. P-Ń LOTNIK POZNAŃ 2. P-Ń SALOS POZNAŃ II
3. OJIIIS FC DREWNIAKI 3. OBŚ LOS MAGIKOS
4. P-Ń SALOS POZNAŃ I 4. OBCH CHROBRY POZNAŃ
5. OJIIIS WŚCIEKŁE WILKI I 5. OWJ BLUE DEVILS

GRUPA  II – C GRUPA  II – D
1. OBCH FC SZEWCE 1. P-Ń EKIPA BOLKA I LOLKA
2. OBCH  XV LO 2. OBCH POWER RANGERSI
3. OJIIIS TOTAL 30 3. P-Ń EVERYBODY WINOGRADY
4. P-Ń BAPISIWOŁUMA XX 4. P-Ń FCTK POZNAŃ
5. P-Ń RÓŻOWE TRUSKAWECZKI 5. OSB EDEK TEAM

Sportowe ferie z PSM
Gimnazjum nr 12

Os. STEFANA BATOREGO

Sekcja Sportu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza 
wszystkich chętnych do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyj-
nych organizowanych w Gimnazjum nr 12 na Osiedlu Stefa-
na Batorego. Zajęcia będą odbywać się od 16 do 27 lutego w 
godzinach 9 – 13.
W ramach zajęć proponujemy:

gry i zabawy rekreacyjne• ;
zajęcia z piłki koszykowej• ;
zajęcia z piłki siatkowej• ;
zajęcia z piłki nożnej• ;
zajęcia z tenisa stołowego• . 

Pamiętaj, wstęp na wszystkie zajęcia tylko 
z legitymacją szkolną!!!

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH !!!
__________________________________________________________________________________

Sportowe ferie z PSM
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5

Os. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA

Sekcja Sportu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z 
Administracją Osiedla Wł. Łokietka zaprasza wszystkich chęt-
nych do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych organizo-
wanych w ZSO nr 5 na Osiedlu Władysława Łokietka. Zajęcia 
będą odbywać się od 16 do 27 lutego w godzinach  9 – 13. 
W ramach zajęć proponujemy:

gry i zabawy rekreacyjne• ;
zajęcia z piłki koszykowej• ;
zajęcia z piłki siatkowej• ;
zajęcia z piłki nożnej• ;
zajęcia z tenisa stołowego• 

Pamiętaj, wstęp na wszystkie zajęcia tylko 
z legitymacją szkolną!!!

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH !!!
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Systematycznie rośnie 
liczba zgłoszeń pojawia-
nia się pleśni na ścianach 
lub sufitach mieszkań - 
mówi Aleksander Mey-
za, kierownik Admini-
stracji Osiedla Władysła-
wa Łokietka. - Przyczyn 
tego stanu jest kilka, 
ale zasadnicze znacze-
nie mają szczelne okna. 
To paradoks, bo szczel-
ne okna dla wielu osób 
oznaczają poprawę kom-
fortu mieszkania.

Spółdzielnia zlecała na-
wet wykonanie ekspertyz, 
jak również przeprowadza-
ła pomiary wilgotności i 
temperatury w pomieszcze-
niach oraz sprawności wen-
tylacji grawitacyjnej. Kie-
rownik Meyza odwiedzający 
takie mieszkania ma zawsze 
ze sobą przyrządy do mie-
rzenia tych parametrów, bo 
- jak twierdzi - dopiero jak 
pokazuje wskazania przy-
rządów w różnych warun-
kach lokatorzy zaczynają ro-
zumieć, o czym mówi.

Pewnikiem jest, że w 
normalnie użytkowanym 
mieszkaniu cały czas rośnie 
wilgotność powietrza. Jej 
źródłem jest przede wszyst-
kim człowiek: oddech zawie-
ra parę, następuje parowa-
nie przez skórę, woda pa-
ruje podczas mycia, prania, 
gotowania, suszenia odzie-
ży. Parują rośliny, woda z 
akwarium. A niektórzy po-
siadają odkryte akwaria w 
dużej ilości. Wszystko to są 
źródła pary wodnej, która 
powinna być systematycz-
nie usuwana.

Jak najlepiej usuwać pa-
rę? W użytkowanym miesz-
kaniu musi następować wy-
miana powietrza. Optymal-
na jest mniej więcej trzy-
krotna w ciągu godziny wy-
miana powietrza. Mniej wię-
cej, bo wszystko zależy od 
tego, ile osób przebywa w 
mieszkaniu i ile jest w nim 
źródeł parowania. W prak-
tyce jednak rzadko się tyle 
powietrza wymienia.

W jaki sposób następu-
je taka wymiana? Powietrze 
z całego mieszkania „wycią-
gają” zwykle otwory wen-
tylacyjne, czyli popularne 
kratki wentylacyjne, któ-
re znajdują się w kuchni i 

łazience. W mieszkaniach 
bez progów powietrze mo-
że swobodnie się przemiesz-
czać do tych kratek.

Jednak żeby zużyte po-
wietrze mogło wypłynąć 
przez otwory wentylacyj-
ne, skądś musi napłynąć 
świeże powietrze. Gdy nie 
ma nawiewu, nie ma też 
wypływu, bo próżnia w do-
mu raczej nie powstanie. 
Dawniej otwory nawiewne 
były wykonywane na przy-
kład pod oknem w kuchni. 
Można je zauważyć w wie-
lu starszych kamienicach. 
Jednak w czasie, kiedy po-
wstawały piątkowskie osie-
dla, stolarka okienna była 
takiej jakości, że odstąpio-
no od instalowania nawie-
wu. Zapewniała go właśnie 
nieszczelność okien. Przez 
wiele lat nie było właści-
wie na osiedlach problemu 
zagrzybienia. Do czasu aż 
pojawiły się szczelne okna, 
zarówno plastikowe, jak i 
drewniane, co odcięło fak-
tycznie nawiew. Wentylacja 
grawitacyjna zaczęła dzia-
łać w sposób ograniczony. 
Jakby tego było mało, wie-

le osób wymieniło też drzwi, 
które są ściśle dopasowane 
do framug i również stano-
wią barierę dla cyrkulacji 
powietrza.

Pół biedy, gdy lokatorzy 
pamiętają o rozszczelnianiu 
okien lub częstym wietrze-
niu. Pomiary wykazują, że 
przy rozszczelnionym lub 
uchylonym oknie przepływ 
powietrza przez kratki wen-
tylacyjne wzrasta nawet 40 
krotnie, prędkość w oma-
wianym mieszkaniu wzrosła 
z 0,02 m/s do 0,80 m/s.

- System dokładnego roz-
liczania kosztów ogrzewa-
nia – dodaje A. Meyza – 
również skłania wielu ludzi 
do oszczędzania na wymia-
nie powietrza.

W fizyce budowli istnie-
je pojęcie punktu rosy. To 
temperatura, w której para 
wodna się skrapla. Im niż-
sza temperatura, tym mniej-
sza wilgotność powietrza 
wystarcza do skroplenia pa-
ry. Pierwszym sygnałem 
ostrzegawczym, że mieszka-
niu źle się dzieje, są zapa-
rowane szyby rano. Typowy-
mi miejscami okresowego 
wykraplania się są narożni-
ki ścian i sufitu przy ścia-
nach zewnętrznych, ościeża 
(połączenia okna ze ścianą), 
czasem złącza płyt.

Zarodniki grzybów są 
wszędzie. Jeśli znajdą wa-
runki dla rozwoju, czyli po-
kojową temperaturę i dużą 
wilgotność, to rozpoczyna-
ją swoją wegetację. Najlep-
szym sposobem na pozby-
cie się grzybów jest oczysz-
czenie powierzchni z pleśni 

i użycie powszechnie do-
stępnych środków przeciw-
grzybiczych dostępnych w 
handlu, np. boramonu. No 
i przede wszystkim usunię-
cie przyczyny zawilgocenia: 
częste wietrzenie i stałe 
korzystanie z funkcji roz-
szczelnienia okien, wystar-
czy choćby najmniejszego 
skrzydła okiennego w po-
mieszczeniu. Ze środków 
tych należy korzystać na 
tyle często, by zniknęło zja-
wisko wykraplania się wody 
na szybach.

Błędem jest też ograni-
czanie wlotów kratek wen-
tylacyjnych, na przykład po-
przez podłączanie do nich 
wylotów wyciągów znad ku-
chenek gazowych. Jeśli już 
muszą być, to lepiej zasto-
sować kratkę dzieloną. Z 
kratek należy usunąć też 
wszystkie przedmioty: do-
datkowe żaluzje czy siatki 
przeciw owadom, na których 
może gromadzić się kurz z 
czasem całkowicie uniemoż-
liwiając przepływ powietrza. 
Jeśli nie ma się zamiaru czę-
sto włączać wentylatorów, to 
ich łopatki umieszczone w 
wylocie otworu wentylacyj-
nego stanowią także prze-
szkodę dla powietrza. Wte-
dy przynoszą więcej szkody 
niż pożytku.

I na koniec jeszcze jeden 
pożyteczny aspekt wymia-
ny powietrza w pomieszcze-
niach – zdrowotny. Zawil-
gocenie przyczynia się do 
rozwoju chorób reumatycz-
nych, alergicznych, rozwoju 
bakterii i wirusów, ale więk-
szość osób o tym wie. Ma-
ło kto natomiast zastanawia 
się nad tym, że większość 
rzeczy (ubrania, meble, dy-
wany itp.) znajdujących się 
w mieszkaniu jest nasycona 
różnymi substancjami che-
micznymi, które cały czas 
się z nich uwalniają. Zosta-
ły dopuszczone do użytku, 
ale przy założeniu niskiego 
stężenia. Do tego dochodzą: 
wydalany przy oddychaniu 
dwutlenek węgla i spaliny 
z kuchenki gazowej...

Kupując nowe okna war-
to zwrócić uwagę, czy posia-
dają one funkcje rozszczel-
nienia na przynajmniej jed-
nej ramie lub tzw. nawie-
trzaki. (big)

By komfort nie obrócił się w dyskomfort

Aleksander Meyza zaleca wie-
trzenie

Grzyb powstaje najczęściej na złączach płyt



ECHO 2/163 (XII) 7

  

Z notatnika miejskiego strażnika
♦  Strażnicy kontrolowali 

taksówki na postojach 
i sprawdzali ich oznako-
wanie wewnętrzne i ze-
wnętrzne. W większości 
pojazdów nie stwierdzo-
no uchybień. W dwóch 
nie było identyfikatorów 
na właściwym miejscu. 
Kierowcy niezwłocznie 
poprawili te nieprawi-
dłowości.

♦  Służby dyżurne piąt-
kowskiej Straży Miej-
skiej w styczniu przyję-
ły 360 zgłoszeń. Więk-
szość (188) dotyczyła nie-
prawidłowego parkowa-
nia pojazdów oraz zakłó-
cania porządku publicz-
nego (104).

♦  W styczniu odnotowano 
4 przypadki bezprawne-
go parkowania pojazdów 
na kopertach inwalidz-
kich przez osoby nie-
uprawnione. Za popeł-
nione wykroczenia po-
uczono 3 osoby (śnieg 
przysypał znaki), w jed-
nym przypadku skiero-
wano wniosek do sądu.

♦  Strażnicy usunęli 15 bez-
domnych z budynków 
wysokich każdorazowo 
informując ich o miej-
scach, gdzie mogą ocze-
kiwać pomocy od wy-
specjalizowanych insty-
tucji charytatywnych. 
Jedną osobę przewiezio-
no do Markotu. Bezdom-
ni przebywali w blokach 
10, 17, 18, 25 i 27 na 
Osiedlu Bolesława Chro-

brego, w budynkach 7 i 
42 na Osiedlu Jana III 
Sobieskiego, na Osiedlu 
Władysława Jagiełły 3, 
Osiedlu Zygmunta Sta-
rego 9 oraz Osiedlu Ste-
fana Batorego 47.

♦  Patrole strażników in-
terweniowały 25 razy 
w przypadkach zakłóca-
nia ciszy nocnej. 8 zgło-
szeń nie potwierdziło 
się, rozmowy dyscypli-
nujące przeprowadzono 
w 14 przypadkach, man-
datem ukarano 2 wła-
ścicieli mieszkań, a jed-
ną sprawę skierowano 
do sądu.

♦  Strażnicy zostali poin-
formowani, że w piwni-
cy bloku 26 na Osiedlu 
Jana III Sobieskiego gru-
pa osób pije alkohol i pa-
li papierosy. Na miejscu 
zastano 7 osób, którym 
nakazano opuszczenie 
miejsca. Ani spożywania 
alkoholu, ani palenia pa-
pierosów nie stwierdzo-
no. Podobne doniesie-
nie dotyczyło picia piwa 
przed pawilonem 24h na 
Osiedlu Bolesława Śmia-
łego. Patrol zastał tam 
5 osób, jednak piwa nie 
pili. Również ich popro-
szono o udanie się do 
domów.

♦  Alkohol piła natomiast 
młodzież na piętrze tech-
nicznym w bloku 37 na 
Osiedlu Bolesława Śmia-
łego. Patrol ukarał więc 
mandatami 6 osób. Na-

kazano im także opusz-
czenie miejsca.

♦  O zaczepianiu przechod-
niów przez młodzież 
na osiedlu Sobieskiego 
31O poinformowano 
strażników. Na miejscu 
zastano 4 osoby, które 
zostały usunięte.

♦  Placówkę Straży Miej-
skiej poinformowano 
o nietrzeźwej kobiecie 
znajdującej się na tere-
nie Tesco przy ul. Opień-
skiego. Doniesienie po-
twierdziło się, wezwano 
więc specjalny patrol, 
który zawiózł kobietę do 
Izby Wytrzeźwień.

♦  Strażnicy przyjechali na 
przystanek MPK przy ul. 
Wojciechowskiego, gdzie 
zastano pobitego mężczy-
znę. Ten oświadczył, że 
zrobili to dwaj mężczyźni, 
którzy wsiedli do autobu-
su i odjechali w kierunku 
centrum miasta. Mężczy-
zna nie wiedział jednak, 
do jakiego autobusu wsie-
dli. Pobitego skierowano 
do policji.

♦  Przy ul. Sokołowskiego 2 
stała zaparkowana cięża-
rówka bez kierowcy, ale 
z włączonym od kilku go-
dzin silnikiem. Po przy-
byciu na miejsce zgłosze-
nie potwierdziło się, a po 
kilku minutach pojawił 
się kierowca, któremu 
wręczono mandat.

♦  Strażnicy wezwali pra-
cowników Schroniska 
dla Zwierząt do przy-

marzniętego psa przy 
Tesco przy ul. Opieńskie-
go. Zabrali oni zwierzę 
ze sobą.

♦  Z właścicielem psa, któ-
ry szczekał na balkonie 
na ostatnim piętrze blo-
ku 27 na Os. Władysława 
Jagiełły przeprowadzono 
rozmowę pouczającą.

♦  Strażników zawiadomio-
no, że przy śmietniku 
miedzy blokami 6 i 9 na 
Sobieskiego leży mężczy-
zna. Na miejscu zastano 
bezdomnego, który wy-
ciągał ze śmietnika alu-
miniowe puszki. Mężczy-
zna odmówił udzielenia 
pomocy od wyspecjalizo-
wanych instytucji.

♦  Patrol udał się na ul. 
Drobnika, gdzie przed 
sklepem LIDL miał się 
odbywać głośny rozładu-
nek towaru. Na miejscu 
nikogo nie zastano. In-
nego dnia jednak zgło-
szenie się potwierdziło, 
z kierowcą więc przepro-
wadzono rozmowę dyscy-
plinującą.

♦  Strażnicy interweniowa-
li w bloku 32 na Osie-
dlu Jana III Sobieskiego, 
gdzie jeden z mieszkań-
ców został zalany przez 
sąsiada z góry. Sąsiad 
wykonywał w tym cza-
sie remont mieszkania. 
Po rozmowie ze strażni-
kami zobowiązał się do 
pokrycia wyrządzonych 
szkód.

♦  Mandatami ukarano fir-
mę sprzątającą przystan-
ki MPK i PST za to, że 
nie wywiązywała się z 
obowiązku ich posypywa-
nia. Ukarano także kilku 
gospodarzy domów na 
piątkowskich osiedlach 
za nieusuwanie lodu na 
chodnikach.

♦  W okolicy ul. Matec-
kiego biegały luzem po 
ulicy kozy. Właściciela 
zwierząt ukarano man-
datem za brak nadzoru 
nad nimi.

♦  Strażnikom nie udało 
się natomiast zlokalizo-
wać lochy z prosiętami 
w rejonie przejazdu kole-
jowego przy ul. Naramo-
wickiej. Prawdopodob-
nie dziki weszły do pobli-
skiego lasu. (rafa)

- Przymierzamy się - po-
wiedział nam Aleksander 
Meyza, kierownik Admini-
stracji Osiedla Władysława 
Łokietka - do wymiany po-
ziomów ciepłej i zimnej wo-
dy w bloku nr 1 i 2. W ru-
rach dochodzi bowiem do 
niemal całkowitego zaniku 
cyrkulacji wody, na co skar-
żą się mieszkańcy.

I rzeczywiście, co można 
zobaczyć na zdjęciu wycięte-
go kawałka rury, jej światło 
jest niemal całkowicie za-
mknięte przez osad.

Trwają ponadto prace 
projektowe dociepleń dla 

budynków 12 i 13. Robo-
ty ruszą wiosną, jak tyl-

ko pogoda będzie sprzyja-
ła. (big)

Uciążliwe rury
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KALENDARIUM PSM 
26 lutego - zebranie plenarne RN PSM
2 marca - dyżur członków Rady Nadzorczej PSM
3 marca - Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa RN PSM
5 marca -  Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN 

PSM
10 marca - Komisja Rewizyjna RN PSM
12 marca - Prezydium Rady Nadzorczej PSM
19 marca - Komisja Społeczno-Samorządowa RN PSM
26 marca - zebranie plenarne RN PSM

Od rozpatrzenia spraw 
członkowskich rozpoczę-
ło się posiedzenie Rady 
Nadzorczej Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej pod koniec stycz-
nia. W stosunku do 2 
osób przegłosowano wy-
gaśnięcie spółdzielcze-
go lokatorskiego prawa 
do lokalu, powodem by-
ły zaległości czynszowe. 
2 osoby wykreślono z 
członkostwa w PSM, a w 
stosunku do jednej człon-
kowie rady uchylili swo-
ją wcześniejszą uchwałę 
o wygaśnięciu prawa do 
lokalu.

Omówiono wyniki eko-
nomiczne Spółdzielni za 11 
miesięcy 2008 roku. Zale-
głości czynszowe w lokalach 

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Piszą pisma do rady...

mieszkalnych - w stosunku 
do miesiąca poprzedzają-
cego analizę - wzrosły o 2 
procent, natomiast w loka-
lach użytkowych zmalały o 
4,3 proc. Plan kosztów eks-
ploatacyjnych osiedli wyko-
nany został od 78,7 do 88,6 
proc., średnio w PSM - 84,9 
proc., podczas gdy wskaźnik 
optymalny dla 11 miesięcy 
wynosi 91,7 proc. Niepoko-
jące były jednak wyniki na 
zimnej wodzie, deficyt wpły-
wów w tym względzie odno-
towały osiedla: Sobieskiego, 
Śmiałego, Łokietka i Bato-
rego. Na gazie, ciepłej wo-
dzie i centralnym ogrzewa-
niu odnotowano nadwyżki 
wpływów.

Rada rozpatrzyła pismo 
Administracji Osiedla Ja-
na III Sobieskiego w spra-
wie przyjętego uchwałą ra-
dy osiedla planu remontów 
na 2009 rok. Postanowio-
no poprosić radę osiedla o 
zrobienie planu remontów z 
podziałem na poszczególne 
nieruchomości.

Rozpatrzono pismo 
mieszkańca Osiedla Bole-
sława Chrobrego w sprawie 

wykupu gruntów przynależ-
nych do budynku 20 na tym 
osiedlu. Ustalono treść od-
powiedzi dla mieszkańca.

Następnie członkowie 
rady wyrazili zgodę na naby-
cie na własność działek bę-
dących w użytkowaniu wie-
czystym Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej na 
Osiedlu Władysława Jagieł-

ły 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
25, 26 i 27. Ustalili także 
wysokości opłat eksploata-
cyjnych i remontowych dla 

budynku 29 na tym samym 
osiedlu.

Rada podjęła także 
uchwały korygujące opłaty: 
z tytułu użytkowania loka-
li w budynku 41 na Osie-
dlu Stefana Batorego; od-
pisów na fundusz remonto-
wy w budynku 76 na Bato-
rego; z tytułu użytkowania 
lokali na Batorego, gdzie 

ustanowiono odrębną wła-
sność; z tytułu wieczystego 
użytkowania gruntu na osie-
dlach, gdzie PSM wykupiła 
w ostatnim czasie grunty na 
własność. (big)
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Poznańska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa

Administracja Osiedli 
Wł. Jagiełły i Z. Starego
Świetlica Młodzieżowa OWJ bl.15 

oraz Z. Starego bl.15c
Małe Formy Wczasów dla Dzieci 

–  Akcja zimowa 
2009

I  turnus   16.02. – 21. 2. 2009
II turnus  24.02.- 27. 2. 2009 

Zapewniamy: 

-  fachową opiekę wychowawców instruktorów
w godz. 9 – 14

-  poczęstunek + napoje
-  bogaty program imprez, wśród nich m.in.

-  zajęcia świetlicowe: konkursy, turnieje, gry 
i zabawy – piłkarzyki, cymbergaj, bilard 
stołowy, rzutki,

-  warsztaty plastyczne: „Zimowe pogotowie 
sztuki” – technika orgiami

-  warsztaty artystyczne Bauhaus - kompono-
wanie przestrzeni

-  warsztaty muzyczne: „Zimowe pogotowie 
muzyczne” 

-  zajęcia sportowe na sali gimnastycznej, 
w tym m.in. poznanie i doskonalenie technik 
judo, gry zespołowe na sali gimnastycznej

-  zajęcia na kręgielni Niku
-  wycieczka autokarowa do Parku Zaurolan-
dia w Rogowie

-  wyjścia na krytą pływalnię,
-  wyjścia do kina na seans filmowy

Zapisy i informacje w Świetlicy w godzinach 
     od 16 - 19    nr tel. 8 22 55 71

    lub nr kontaktowy 601 55 65 84

Liczba uczestników ograniczona do 15 osób dla 
każdej świetlicy (Os. Wł. Jagiełły bl. 15 i Z. Stare-
go bl.15 c)

ZAPRASZAMY

28 stycznia zespół 
Szarotka z osiedlowego 
klubu „Korona” uczest-
niczył w IV Przeglądzie 
Kolęd Seniorów „Zaśpie-
wajmy kolędę” w Sza-
motułach. Wśród sied-
miu zmagających się na 
pieśni zespołów Szarot-
ka okazała się najlepsza 
- zdobyła pierwsze miej-
sce. Zespół został przy-
gotowany przez Danutę 
Gryncewicz.

4 lutego seniorzy z Osie-
dla Bolesława Śmiałego ba-
wili się na zabawie karnawa-
łowej w klubie „Korona”. A 
już dwa dni później spotka-

li się, by zbadać sobie słuch 
i wysłuchać pogadanki na 
ten temat.

11 lutego znów tańczy-
li na zabawie, tym razem 
walentynkowej, uczestniczy-
li w licznych konkursach, w 
tym na najlepiej ubranego 
uczestnika.

24 lutego klub odwiedzi 
z recitalem „Prawie wiosna” 
Andrzej Lajborek, popularny 
aktor Teatru Nowego. 

Od 23 do 27 lutego w klu-
bie odbywać się będą półko-
lonie dla dzieci.

5 marca klub odwiedzi 
natomiast prawdziwa gwiaz-
da - Irena Jarocka. (lud)

Co było grane w Koronie?

W styczniu 9 modela-
rzy z Klubu Modelarstwa 
Lotniczego i Kosmiczne-
go ISKRA Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej uczestniczyło w spo-
tkaniu młodzieżowym i 
dwudniowej 11 Wysta-
wie Modeli i Kolejek 
(11. Modell+Bahn-Aus-
stellung Görlitz).

Wyjazd realizowany był 
w ramach Polsko-Niemiec-

otrzymał określone zada-
nia, przygotowanie stanowi-
ska pod okiem instruktorów 
przebiegło bardzo sprawnie. 
Potem udaliśmy się na zwie-
dzanie miasta. Wędrowali-
śmy uliczkami starówki za-
poznając się z historią mia-
sta i zabytkami, a słoneczna 
pogoda i śnieg dodały uroku 
naszemu spacerowi.

Następnego dnia powita-
liśmy pierwszych zwiedza-

Spotkanie w Görlitz

kiej Współpracy Młodzieży. 
To organizacja utworzona w 
roku 1991 przez rządy Pol-
ski i Niemiec; jej celem jest 
wspieranie polsko-niemiec-
kiej wymiany młodzieży.

Zakwaterowani zostali-
śmy w malowniczo położo-
nym schronisku młodzie-
żowym na terenie Görlitz. 
Wystawa mieściła się w ha-
lach Centrum Sportowo-Re-
kreacyjnego Rosenhof. Tak 
jak każdy z 63 wystaw-
ców mieliśmy do dyspozy-
cji stanowisko w jednej z 
2 hal wystawowych. Ponie-
waż każdy z członków gru-
py jeszcze przed wyjazdem 

jących. Zaprezentowaliśmy 
modele wykonane przez 
członków klubu. Szczegól-
nym zainteresowaniem cie-
szyły się modele na uwięzi, 
gdyż mimo iż nie byliśmy 
jedyną grupą prezentującą 
modele samolotów, to tyl-
ko nasza ekspozycja demon-
strowała ten właśnie typ sa-
molotów. Zwiedzający byli 
pełni podziwu dla obecnych 
na wystawie młodych mode-
larzy - autorów przedstawia-
nych prac. Jeden z naszych 
modeli wziął też udział w 
halowym pokazie modeli la-
tających. My natomiast by-

Dokończenie na stronie 15
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W lutym odbyły się 
ciekawe spotkania w Klu-
bie Literackim „Dąbrów-
ka”. Trzy młode pióra 
z „Literackiej Dziupli” 
MDK nr 1 prezentowa-
ły swoje teksty, a o ich 
twórczości opowiedziała 
Ewa Gajowiecka. Zaś na 
17. zaplanowano gościć 
znaną artystkę rzeźbia-
rza, Mariolę Kalicką, by 
oglądać szkice, rzeźby i 
słuchać jej wierszy. 

Klub Literacki „Dą-
brówka” Piątkowskiego 
Centrum Kultury Poznań-
skiej Spółdzielni Mieszka-
niowej ogłasza konkurs 
pt. „Młode Pióra”, skie-
rowany do szkół średnich i 

Artyści, poeci i pisarze 

Z klubem jest związa-
ny Kazimierz Rafalik, 
znakomity poznański rzeź-
biarz chętnie biorący udział 
w turniejach poetyckich, 
w których obdarza laure-
atów swoimi rzeźbami. Ali-
cja Kubiak jeden z wierszy 
zadedykowała właśnie Kazi-
mierzowi Rafalikowi:

Rzeźba
Kazimierzowi Rafalikowi

Mosiądz królem
Kamień tronem
Bryła przestrzenną
Więziona formą

Skrzydła do wiatru
Zjawisko składa
Niebem wyznaczony lot

Gdzie początek i koniec

Zbliżamy się do kolej-
nego konkursu „Młodych 
Piór”. W poprzednim wy-
różniła się Natalia Iskierka, 
Izabela Palińska oraz Mał-
gorzata Powęzka z XII Gim-
nazjum im. Jacka Kuronia, 
pozostające pod opieką ar-
tystyczną polonistki Elżbie-
ty Kokot. W tym roku za-
praszamy twórców do III 
Młodych Piór Piątkowa.

liceów. Jego celem jest wy-
różnienie, nagrodzenie wy-
dawnictw szkolnych oraz 
prób literackich, pisanych 
przez młodzież pod kierun-
kiem nauczycieli. Warun-
kiem udziału jest doręcze-
nie, nadesłanie do dnia 
31 marca 2009 r. (decy-
duje data stempla poczto-
wego) na adres „Dąbrów-
ki”, wydawnictw oraz ory-
ginalnych prac, prób lite-
rackich (poezja, proza), w 
trzech egzemplarzach. Pro-
simy nie foliować kartek. 
Teksty na formacie A4, w 
wydruku komputerowym. 
Każda autorska praca win-
na być podpisana na pierw-
szej stronie następująco: 
imię, nazwisko ucznia, licz-
ba lat, klasa, nazwa, adres 
szkoły, imię i nazwisko po-

lonistki/polonisty. Każdy z 
autorów może nadesłać nie 
więcej niż 10 utworów.

Wydawnictwa szkolne 
i prace autorskie uczniów 
szkół średnich i liceów, oce-
ni jury złożone z poznań-
skich twórców. Organizato-
rzy zaproszą młodzież i na-
uczycieli na ogłoszenie wy-
ników, wręczenie nagród, 
wyróżnień, dyplomów do sa-
li karminowej (parter) Cen-
trum Kultury „Dąbrówka”, 
dnia 28 kwietnia 2009 r. 
o godz. 12. Lokalna prasa 
opublikuje wybrane utwo-
ry. Życzymy przysłowiowe-
go połamania piór!

Kontakt z organizatorem
061 833 04 83

Krystyna Wojciech-
Ratajczak

Alicja Kubiak
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Piotr Wągrowski zo-
stał wybrany na kolejną 
kadencję przewodniczą-
cym Koła Wędkarskiego 
168 Chrobry. Koło dzia-
ła bardzo prężnie i sku-
pia już przeszło dwustu 
wędkarzy z Piątkowa. 
Niemal co miesiąc orga-
nizuje atrakcyjne wyjaz-
dy na zawody połączone 
z rodzinną rekreacją.

W ostatnią niedzielę 

stycznia obyło się zebra-
nie sprawozdawczo-wybor-
cze koła.

Do nowego zarządu wy-
brano także Bogdana Gmer-
ka, Wandę Kajtek, Barbarę 
Gmerek, Lucynę Wągrow-
ską i Jacka Różewicza. Mi-
łym akcentem było wręcze-
nie przez ustępujący zarząd 
wyróżnień i podziękowań. 
Puchar dla najlepszego węd-
karza roku wręczono Pawło-

Harmonogram zawodów wędkarskich

Koła Wędkarskiego "168 Chrobry"

data miejsce zawodów metoda
19 kwietnia Trzaskowo - rozpoczęcie 

sezonu
spław-grunt

9 maja kanał Wojnowice spław-grunt
24 maja Zatom Nowy spław-grunt
początek czerwca Naramowice - Dzień Dziecka spławikowe
21 czerwca Karolewo spław-grunt
4/5 lipca Czerwonak - Warta nocne spław-grunt
1 sierpnia Warta Słonawy spław-grunt
5 września Radzyny - zalew spław-grunt
18 października Zatom Nowy spinning - 

żywcowy

Sekretariat Koła czynny od 1 lutego do 30 kwietnia w 
każdy piątek miesiąca w godz. 16-18. Od 1 maja - ostatni 
piątek miesiąca w godz. 16-18. Zapisy na zawody w sklepie 
wędkarskim WĘDKARZ na Osiedlu Bolesława Chrobrego. 
Odjazd autokaru na zawody: Os. B. Chrobrego plac przed 
blokiem 13 F godz. 5, Os. B. Chrobrego 10 A godz. 5.15. 
Posiedzenia Zarządu Koła w każdy ostatni piątek miesią-
ca godz. 18. Egzaminy na kartę wędkarską w dniach po-
siedzeń zarządu.

Najlepszy i wzorowy, czyli Paweł i Sebastian Lachowie

Podczas zawodów podlodowych

Piotr Wągrowski wręcza wyróżnienia

Z wędką na mrozie i w upale
wi Lachowi, a jego syn Se-
bastian otrzymał odznakę 
Wzorowego Młodego Węd-
karza. Cztery osoby, w tym i 
przedstawicielka Echa Piąt-
kowa, zostały wyróżnione 
odznakami honorowymi Za 
zasługi w rozwoju wędkar-
stwa wielkopolskiego. Były 
też wyróżnienia od klubu 
w podziękowaniu za współ-
pracę i propagowanie spor-
tu wędkarskiego.

Piątkowskim wędkarzom 
i członkom ich rodzin nie-
straszne mrozy. W tym ro-
ku członkowie koła w stycz-
niu i lutym uczestniczyli już 
w zawodach podlodowych 
w Trzaskowie, z których 
publikujemy zdjęcie. Czeka 
ich ponadto dziesięć (poni-
żej - harmonogram) następ-
nych zawodów i rywalizacja 
o miano najlepszego wędka-
rza. (big)
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Prosto z miasta 

Słoń, a sprawy Poznania
Miał być cud, a wyszło 

tak jak zwykle, czyli zno-
wu mamy kryzys. Kiep-
skim pocieszeniem może 
być, że tym razem nie jest 
on naszą polską specjalno-
ścią, ale ma zasięg global-
ny. Ciekawe, że pod wzglę-
dem jego rozmiarów i głę-
bi dorównujemy już, a na-
wet przewyższamy Amery-
kę i państwa Europy Za-
chodniej. Tak już ten świat 
jest urządzony, że biedą i 
kłopotami krezusi chętnie 
się dzielą, ale bogactwem 
już niekoniecznie. Trudno-
ści mamy więc dzisiaj te 
same, w Polsce może na-
wet większe, ale jak tam 
nastanie prosperity, to czy 
my również jej doświad-
czymy? 

Bądźmy dobrej myśli, 
tym bardziej że batalia 
o organizację Euro 2012 
wchodzi w decydującą fa-

zę i przychylność wszelkich 
mocy jest Poznaniowi bar-
dzo potrzebna. Miasto ma-
jące, jako jedyne w Polsce 
gotową połowę stadionu - 
pozostali konkurenci dys-
ponują jedynie komputero-
wymi wizualizacjami - mo-
że wypaść z grona gospo-
darzy imprezy. Będą nimi 
cztery polskie miasta, a 
chętnych jest sześciu, w tym 
trzech pewniaków stolica 
Warszawa oraz dwie rzą-
dowe „podstolice” Gdańsk 
i Wrocław. O ostatnie wol-
ne miejsce rywalizować 
przyjdzie nam z nie byle 
jakimi tuzami Krakowem 
i Chorzowem. Oj, niełatwo 
będzie Poznaniowi, któ-
ry choć uznawany jest za 
platformerski bastion, to 
jednak w rozgrywkach po-
litycznych dużej siły prze-
bicia nie ma. Na dodatek 
jeszcze atmosfera wokół 
flagowego okrętu wielko-
polskiej piłki nożnej Le-

cha gęstnieje. Czołowi pił-
karze oskarżani są o ko-
rupcję, a kibice o dziwne 
metody organizacyjne. Naj-
lepszą odpowiedzią na te 
zarzuty byłyby sukcesy na 
boisku oraz sprawne po-
prowadzenie miejskich in-
westycji zapowiadanych w 
związku z Euro 2012. O 
jedno i o drugie jednak 
obecnie trudno.

Jak może być inaczej, 
jeśli nawet słoń, uznawa-
ny na całym świecie za 
symbol szczęścia, dla Po-
znania okazuje się zwie-
rzęciem pechowym. Za mi-
liony unijnych euro wybu-
dowano w nowym ZOO 
dla przedstawicieli tego 
gatunku ekskluzywną sło-
niarnię, która stoi pusta. 
Swoją drogą można się za-
stanawiać, czy w mieście, 
którego znaczne połacie 
są pozbawione infrastruk-

tury komunalnej, a wiele 
rodzin mieszka na dział-
kach i w poniemieckich 
barakach, należy wydawać 
unijne pieniądze akurat na 
takie inwestycje. No, ale 
stało się. Miasto zafundo-
wało sobie słoniarnię i ma 
teraz kłopot, kogo w niej 
posadzić.

A podobnych proble-
mów będzie zapewne przy-
bywać. Tym bardziej że za-
powiadane są jeszcze ko-
lejne inwestycyjne cięcia. 
Plany rozwiązania wie-
lu miejskich kłopotów po-
przez budowę fujibany, no-
woczesnych arterii, dwor-
ca, lotniska i paru innych 
obiektów pozostaną więc 
zapewne znowu planami. 
Chyba, że zdarzy się praw-
dziwy cud, polegający na 
tym, że ludzie wezmą się 
do roboty.

WIST

  

Często słyszymy o czy-
imś sercu, przechowywa-
nym w szacownej świą-
tyni, przypominającym 
wielkiego człowieka i jego 
czyny. Nie zdajemy sobie 
sprawy, że jest to rzeczy-
wiście ludzkie serce, od-
powiednio zakonserwowa-
ne i umieszczone w spe-
cjalnie wykonanej urnie. 
Mieczysław Czuma i Le-
szek Mazan w fascynują-
cej książce “Poczet serc 
polskich” (Kraków 2005) 
zarejestrowali około 150 
takich relikwii narodo-
wych, od Władysława Ja-
giełły począwszy, oddzie-
lonych od ciała po śmier-
ci ze względów sentymen-
talnych lub na wyraźne, 
ostatnie życzenie zmarłe-
go. Nie wszystkie ocalały 
do dziś, ale o wszystkich 
warto pamiętać.

Władysław Jagiełło 
znany był z doskonałego 
zdrowia i niespożytych sił 

fizycznych. Dożył matuza-
lemowego na owe czasy (i 
dziś słusznego) wieku, 86 
lat, a kolejni następcy tro-
nu przychodzili na świat, 
gdy ich ojciec przekroczył 
już siedemdziesiątkę. Nie 
prowadził tzw. zdrowego 
trybu życia: zajadał się 
mięsiwem, pił dużo piwa, 
wysypiał się do południa. 
Ulubioną rozrywką tego 
króla były polowania.

Ale bywał też Jagiełło 
romantyczny. Lubił kon-
takt z naturą. Zdrowot-
nie trzymał się krzepko 
i kiedy sędziwy monar-
cha w kwietniu 1434 ro-
ku wyruszył z Krakowa do 
Halicza, by odebrać hołd 
od księcia mołdawskiego 
Stefana, nic nie zapowia-
dało katastrofy. W trak-
cie podróży Jagiełło 30 
kwietnia dotarł do Medy-
ki, gdzie nagle zastał go 
chwilowy nawrót zimy, ze 
śniegiem i zimnym wia-

trem. Nie przestał jednak 
chodzić w swoim ulubio-
nym krótkim baranim ko-
żuszku. Tak odziany póź-
nym wieczorem wycho-
dził, by posłuchać ulubio-
nego śpiewu słowików. 
Mimo silnego przeziębie-
nia, kontynuował podróż i 
kazał się zawieźć do Gród-
ka Jagiellońskiego. Tam 
nastąpiło gwałtowne po-
gorszenie stanu zdrowia 
i zgon w nocy z 31 maja 
na 1 czerwca 1434 roku. 
Przed śmiercią król zdjął 
z palca pierścień otrzyma-
ny jeszcze od Jadwigi An-
degaweńskiej i kazał go 
przekazać biskupowi Zbi-
gniewowi Oleśnickiemu, z 
przykazaniem opieki nad 
synami.

Po śmierci ciało zosta-
ło włożone do drewnianej 
trumny i przewiezione do 
Krakowa. Tam po uroczy-
stym pogrzebie 18 czerw-
ca spoczęło w katedrze 

wawelskiej; dziś trumna 
Władysława Jagiełły jest 
jedną z dwóch (obok Wła-
dysława Łokietka) tru-
mien królewskich, któ-
rych dotąd nie otwierano 
od chwili pochówku.

Serce Władysława Ja-
giełły, wyjęte z ciała, zo-
stało umieszczone w ko-
ściele Franciszkanów w 
Gródku Jagiellońskim. W 
XVIII wieku austriacki 
cesarz Józef II dokonał 
kasaty zakonu; ich ko-
ściół został zamieniony 
w spichlerz wojskowy, a 
w klasztorze zorganizowa-
no koszary. Przypuszczal-
nie gdzieś w murze lub w 
podziemiach kościoła na-
dal tkwi urna lub ozdob-
na szkatuła z sercem za-
łożyciela dynastii Jagiel-
lonów. Możliwe, że ktoś 
tam dotrze i odpowiednio 
uhonoruje...

Marek Rezler

W kręgu piątkowskich władców

Losy królewskiego serca
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Gabinet weterynaryjny 
Os. B. Śmiałego, ul. Wachowiaka 10 

825 55 61 
Czynny codziennie 

w godz. 9 - 19 
soboty 14 - 17 

niedziele 15 - 17 

„Echo Piątkowa” 

Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 
Zapraszamy do reklamy Tel. 822 78 57 

Katarzyna Skolasińska 0 601 56 87 32 

  

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

DOG & CAT
ul. Wachowiaka 2 
(Os. B. Śmiałego)

tel. 606 807 650
wizyty 

proszę umawiać 
telefonicznie

www.dogandcat.poznan.pl

Piątkowskie  Centrum  Kultury
 Os. Bolesława Chrobrego 117

3 III 2009 o godz. 18 (wtorek) Poezja i proza – wystę-
pują Elżbieta Gałęzewska-Krasińska, Alicja 
Kubiak, Maria Urban.

17 III 2009 o godz. 18 (wtorek) „Moje Kiliman-
dżaro” – prezentacja autorów almanachu 
oraz „Filantropa”. Spotkanie z Magdale-
ną Molendą-Słomińską – „Teraz zaśpiewa 
słońce”. Omówienie – Marcin Bajerowicz. 

7 IV 2009 o godz. 18 (wtorek) Ludzie sztuki, 
artyści Piątkowa. Wieczór autorski Teresy 
Tomsi – „Skażona biel”. 

28 IV 2009 o godz. 12 (wtorek) Finał III Kon-
kursu Młodych Piór, wręczenie nagród i 
wyróżnień. Przewodnicząca jury – Jolanta 
Szwarc. Termin nadsyłania prac do „Dą-
brówki” – 31 marca 2009.

Zapraszamy nauczycieli i młodzież.
Wszystkie spotkania w sali karminowej 

„Dąbrówki” (parter).Wstęp wolny. 
Imprezy prowadzi Jerzy  Grupiński.

Zdzichna już durch ogłupiała od tego oszczędzania. Tero 
jej się pomojtało od tych liczników, mierników i innych dynk-
sów. - Co ty se Grzechu myślisz, ja wew zime chyba rapla do-
stane, abo jakiegoś innego szplina od tego zimna. Kaloryfery 
trza przykręcać, wodę ciepłą tylko od święta, ze światłem też 
ostrożnie, to co Rumunia będzie?

- Ty Zdzichna już tak tą komuną jesteś przesiąknięta, że z 
ciebie żadna demokratka nie będzie - warknął Grzechu. - Przy-
najmniej skończy się te twoje codzienne bachanie wew wannie, 
bo przecież od tego wyglądasz jak ta bledzia z telewizji.

- Patrzcie szuszwola, myślisz, że mi będziesz śmierdział wew 
wyrze. Na śpiku cie szwamką wykosieruję, żebyś mi obciachu 
nie robił.

- Zdzichna nie bądź tako frechowna, już zez tobą na spo-
kojnie poszczekać nie można - pado Grzechu. Trza jakoś to 
porachować, i może z tego oszczędzania uda nam się za dar-
mochę mieszkać.

- Akurat, chyba że zrobią cię honorowym mieszkańcem osie-
dla - chichrała się Zdzichna. - Na zimną wodę też trzeba bę-
dzie liczniki założyć i pewnie bardziej opłaci się przywozić wo-
dę ze studni ciotki Peli.

Kejter zez nerwów zaczął miauczeć, bo nie wiedział czy-
ją stronę ma trzymać. Grzechu po glacy się poszudrał i pa-
do: - Nic się nie martw, Polak potrafi, trza ino te liczniki ja-
koś nastalować, coś zachachulić i rajchnie się, a zgęziało cho-
dzić nie będziesz.

Halina Płoszyńska

W antrejce pod ryczką

Oszczędzanie
Będziesz piękna 
w Dąbrówce

Pod takim tytułem 
Piątkowskie Centrum 
Kultury DĄBRÓWKA 
wspólnie z Samorządem 
Pomocniczym Osiedla 
Piątkowo –Zachód orga-
nizuje 10 marca specjal-
ny pokaz dla pań.

Podczas spotkania w 
PCK DĄBRÓWKA, które 
poprowadzi Switłana Werk, 
będzie można usłyszeć o no-
wych trendach w pielęgna-

cji twarzy, uzyskać pomoc 
w zakresie poprawy kondy-
cji, w ustaleniu diety, zajrzeć 
do własnej kosmetyczki i do-
wiedzieć się, co powinna ona 
zawierać. Będzie też można 
wykonać makijaż pod facho-
wą opieką pani Switłany. Za-
praszamy wszystkie Panie, a 
te, które chcą wziąć aktywny 
udział – z własną kosmetycz-
ką i bez makijażu. Początek - 
godzina 18. Wstęp wolny.
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Wygrał  
z Echem

Hasło styczniowej krzy-
żówki brzmiało: „Ferie za 
pasem”. Nagrodę książko-
wą otrzymuje Edmund Do-
krzewski z Osiedla Stefana 
Batorego 9.

Książkę można odebrać 
w redakcji (pok. 81) w 
czwartki w godz. 16.30-
17. Rozwiązanie dzisiejszej 
krzyżówki, wystarczy hasło, 
prosimy przesyłać na adres 
redakcji „Echa Piątkowa”: 
60-681 Poznań, Os. B. Chro-
brego 117.

BARAN (21.03 - 20.04). Z tego lofrowania po górach, jazdy 
na nartach i sankach wyjdzie fest ubaw. Ino za bardzo przed inszą 
wiarą się nie staluj i na różnych góralskich bibach nie dokazuj.

BYK (21.04 - 21.05). Po zimowych wywczasach najwyższa pora 
kończyć ze słodkim nygusowaniem, glapieniem się wew telewizor i 
ciągłym blubraniem zez sąsiadami. Trza się ostro brać do roboty.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Ani wew robocie, ani w domu z 
szefami nie zadzieraj i zbytnio się nie staluj. Pora już pomyśleć o 
wiosennych porzundkch. Trochę starych klunkrów i pomysłów moż-
na już wyćpnąć na gemyle.

RAK (22.06 - 22.07). Nie przejmuj się gadaniem o kryzysie. 
Wew robocie poradzisz se z wszelkimi zagrożeniami. Ino nie poczy-
naj se frechownie z wiarą, bo sobie ino poruty narobisz.

LEW (23.07 - 22.08). Słonyszko kusi na wygiby za miasto abo 
rajzę do ciepłych krajów, jednak w kabzie puchy. Z większym szwun-
giem zabierz się więc do interesów, a bejmy wnet same skapną.

PANNA (23.08 - 22.09). Żadnych mądrych nie słuchaj, bo ino 
patrzą, jak tu cię przekabacić i zez bejmów oszwabić. Spokojnie, z 
rułą rób swoje i trzymaj się starej wiary.

WAGA (23.09 - 22.10). Nachapałeś się za tych, którzy cięgiem 
gdzieś lofrowali. Ale teraz kolej twoje na słodkie nygusowanie. Przed 
tobą fest wygiby oraz nowe znajomości ze szportowną wiarą.

SKORPION (23.10 - 22.11). Trochę frechowniej musisz se po-
czynać z nieusłuchaną wiarą, bo inaczej na firmę spadną same ba-
chandryje. Ale wraz ze starą eką zaradzisz trudnościom.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Tarapaty wew robocie wnet się 
skończą. Może nawet jaki awans ci skapnie. Ale zaś pamiętaj na 
szefów nie bręczeć, z wiarą nie blubrać, ino zorgować co się da 
do kabzy.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Bez to ciągłe lofrowanie po 
knajpach i blubranie z kumplami ino bejmy, a może też i zdrowie 
przenorasz. Ustatkuj się i akuratnie bierz się do roboty.

WODNIK (21.01 - 20.02). Nie ma się co borchać na famułę i 
bręczeć na znajomą wiarę, że ino przeszkadzają i utrudniają. Lepiej 
zaprosić ich na słodkie, a sobie lajsnąć jaki nowy ancug.

RYBY (21.02 - 20.03). Z fifnych pomysłów na fest bejmy nie-
wiele się ostatnie. Ale zaś twoja chapanina wew robocie zostanie 
doceniona. Skapną ci podwyżki i wyjazdy na ciekawe szkolenia.

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. 

Wydawca: Agencja META. Redaktor naczelny: Marta Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, Os. B. Chrobrego 117, pokój 81, e-mail: echopiatkowa@o2.pl. 
Dyżur red. czwartki 16.30 - 17.00. Druk: Drukarnia Colgraf. Nakład 3000 egz.
Przedruk z Echa Piątkowa dozwolony wyłącznie z podaniem źródła. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do opracowania 
redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów. 

   Gwiazdy mówią... po naszymu    

Krzyżówka nr 2

HUMORKI
– Wiesz co, mój mąż to 
anioł!
– A mój jeszcze żyje.

– Powinna pani prowadzić 
w okularach - mówi poli-
cjant.
– Ale ja mam kontakty...
– Nic mnie to nie obcho-
dzi, kogo pani zna. I tak 
wypiszę mandat.

1 2 3 4 5 6 7

9 10 11 12 13
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14
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liśmy pod wrażeniem róż-
norodności i wielkości pre-
zentowanych modeli kole-
jek, samolotów, statków i 
samochodów.

Spotkaliśmy się też z 
grupą modelarzy szkutni-
czych ze szkolnego klubu z 
miejscowości Reichenbach 
leżącej w Górnych Łuży-
cach (Schulmodellverein 
Reichenbach/OL), której 
instruktorem jest Hartmut 
Sonntag. Nasze stanowiska 
sąsiadowały ze sobą. Wy-
czerpani całodzienną pre-
zentacją z tym większą ra-
dością zasiedliśmy do wspól-
nej kolacji przy ogromnym 
stole, by potem w miesza-
nych polsko-niemieckich ze-
społach grać w kręgle. Przy 
zabawie w kręgielni czas mi-
nął zdecydowanie za szybko. 
Wzajemne porozumiewanie 

Spotkanie w Görlitz

26 stycznia rozpoczął 
się chiński nowy rok - 
Rok Ziemistego Bawołu. 
Na Wschodzie to świę-
to porównywalne do na-
szego okresu gwiazdko-
wego. Na jego świętowa-
nie Chińczycy przezna-
czają co najmniej 2 tygo-
dnie. Pracownicy, którzy 
dają sobie na to tylko 3 
dni są więc specjalnie 
premiowani przez praco-
dawców.

Jacek Kryg, znawca feng 
shui i chińskiej astrologii, co 
roku pisze krótki podręcznik 
po rozpoczynającym się ro-
ku. Spotkał się także w Dą-

brówce, gdzie zainteresowa-
nym opowiadał, czego moż-
na oczekiwać w tym roku. 
Przede wszystkim będzie to 
idealny rok do zawierania 
małżeństw, bo zawiera 2 
święta kochanków (rok koń-
czy się 13 lutego 2010 r.), co 
przynosi szczęście.

Będzie to też rok reflek-
syjny, spokoju, lizania ran, 
niosący znacznie mniej pro-
blemów niż poprzedni. Lu-
dziom towarzyszyć będzie za-
pał konstruowania i budowa-
nia. Zaobserwujemy zwięk-
szenie zainteresowania eko-
logią. Niemiłe niespodzianki 
spodziewane są na północy.

Charakterystyki, pro-
gnozy i sposób postępo-
wania dla poszczególnych 
znaków przedstawione zo-
stały szczegółowo w książ-

ce J. Kryga „2009 - Rok 
Ziemistego Bawołu” wyda-
nej właśnie przez poznań-
skie wydawnictwo „Halsz-
ka”. (big)

Rok budowania i lizania ran

się ułatwiał kieszonkowy 
polsko-niemiecki i niemiec-
ko-polski słowniczek, który 
otrzymał każdy z uczestni-
ków spotkania.

W niedzielę na wysta-
wie zjawiło się jeszcze wię-
cej zwiedzających, a my 
kolejny raz z dumą pre-
zentowaliśmy nasze ekspo-
naty. Przygotowaliśmy też 
dla naszych partnerów oraz 
zwiedzających liczne ma-
teriały na temat Pozna-
nia, Poznańskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej i same-
go klubu ISKRA. Kolorowe 
plansze ilustrujące działal-
ność klubu wzbudzały duże 
zainteresowanie, a materia-
ły o klubie i foldery w języku 
niemieckim o Poznaniu zni-
kały jak przysłowiowe świe-
że bułeczki. Sama wystawa 
odbywała się w 2 etapach 
przez 2 kolejne weekendy i 

odwiedziło ją blisko 9,5 ty-
siąca osób.

Wyjazd stał się okazją do 
nawiązania licznych kontak-
tów, co zaowocowało m.in. 
otrzymaniem zaproszeń na 
imprezy modelarskie na te-
renie Niemiec. Nic dziw-
nego, że wieczorem wra-
caliśmy do Poznania pełni 
wrażeń i nadziei na kolejne 
spotkania. Z dumą możemy 
też zaprezentować Dyplom 
Uczestnictwa.

Do spotkania i wyjazdu 

nie doszłoby jednak, gdyby 
nie inicjatywa Beaty Przybyl-
skiej - Kujawy, członka Komi-
sji Społeczno-Samorządowej 
Rady Nadzorczej PSM, któ-
ra zainicjowała współpracę 
PSM z klubem modelarskim 
w Görlitz, przygotowała pro-
jekt, opracowała wspomnia-
ne wyżej słowniczki i przez 
cały pobyt pełniła rolę tłuma-
cza i opiekuna grupy.

Marek Dominiak
Beata Przybylska-Kujawa

Janusz Węcławiak

Dokończenie ze strony 9
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www.dhdomino.pl

DYWANYDYWANY
WYKŁADZINY,WYKŁADZINY,
CHODNIKICHODNIKI
CERATYCERATY
KOMPLETY ŁAZIENKOWEKOMPLETY ŁAZIENKOWE

SERDECZNIE ZAPRASZAMYSERDECZNIE ZAPRASZAMY

Os. B.Chrobrego Os. B.Chrobrego 
Pawilon 101 Pawilon 101 
Czynne:  Pn-Pt 10:00-18:00Czynne:  Pn-Pt 10:00-18:00

Sob 10:00-14:00Sob 10:00-14:00
Tel. 061 670-85-26Tel. 061 670-85-26

Ul. Obornicka 337Ul. Obornicka 337
C.H. GIANT,  C.H. GIANT,  
Czynne:  Pn-Pt 9:00-19:00Czynne:  Pn-Pt 9:00-19:00

Sob 9:00-14:00Sob 9:00-14:00
Nd 10:00-14:00Nd 10:00-14:00

tel. 061 82-71-349 tel. 061 82-71-349 

Oferujemy:
  okna PCV 
5- i 6-komorowe

  okna i fasady 
aluminiowe

  drzwi PCV oraz 
aluminium 

  rolety zewnętrzne
  rolety materiałowe 
w prowadnicach

  parapety wew. i zew.
Bardzo konkurencyjne 
ceny!

Usługi dekoracji 
okiennych:

  projektowanie 
i wykonawstwo

  szycie i upinanie firan 
i zasłon 

  szycie rolet rzymskich

Duży wybór pięknych, 
nowoczesnych oraz 
tradycyjnych tkanin

Nasza oferta jest za duża 
na tę reklamę 
- sprawdź w internecie  
www.montex-salon.pl

Nasz adres: 
Os. Stefana Batorego 80 lok. 1

(koło solarium Capri)
tel. 061 825 37 93, 

kom. (plus) 667 177 293
napisz do nas: 

biuro@montex-salon.pl

poniedziałek-czwartek 
od 12.00 do 19.00
piątek od 9.00 do 17.00
Zapraszamy

  

  

  

Salon Okien 
i Aranżacji Okiennych

Kolejny raz Nowy Rok 
przywitaliśmy Koncertem 
Noworocznym w Piątkow-
skim Centrum Kultury 
DĄBRÓWKA. Koncert 
odbył się 9 stycznia, a 
zaprezentował się zespół 
The Postman wykonujący 
przeboje grupy The Be-
atles i na scenie prezen-
tujący się niemal jak le-
gendarny zespół.

W imieniu Zarządu Po-
znańskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej oraz Rady Nadzor-
czej gości przywitała Elżbie-

ta Schmidt, zastępca prezesa 
zarządu PSM, przekazując 
również życzenia pomyślno-
ści w Nowym Roku. Publicz-
ność, która wypełniła salę 
DĄBRÓWKI, usłyszała nie-
zapomniane, klasyczne już 
przeboje, a dodatkowo kilka 
polskich piosenek z ery tzw. 
big beatu. Gorąca atmosfera, 
dynamiczny show, świetna 
zabawa porwały słuchaczy 
tak, że wielu z nich jak za 
dawnych, swoich młodzień-
czych lat, gotowych była krę-
cić młynki marynarkami.

The Postman zaprezen-
tował się też jako zespół o 
doskonałym kontakcie z pu-
blicznością, czego wyrazem 
były bisy i owacje. Niemal 
2-godzinny koncert zostawił 
niezapomniane wrażenia i 
nutkę optymizmu, którego 
w 2009 roku życzą również 
Państwu pracownicy Piąt-
kowskiego Centrum Kultury 
DĄBRÓWKA. (pios)

Przeboje The Beatles 
w DĄBRÓWCE


