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W klubie seniora Het-
man na Osiedlu Jana III 
Sobieskiego często jest we-
soło, a zawsze ciekawie. W 
tym roku klubowicze wy-
stawili aż 6 przedstawień. 
Głównie dla siebie i swo-
ich znajomych w klubie, 
ale misterium paschalne 
pokazali także nawet w 
pobliskim kościele, gdzie 
otrzymali gorące brawa. 
Na zdjęciu scena z przed-
stawienia, jakie panowie 
przygotowali dla pań na 
Dzień Kobiet.
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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

Marzec stał się w Piątkow-
skim Centrum Kultury DĄ-
BRÓWKA miesiącem prezen-
tacji kultury innych narodów. 
Mieliśmy już spotkanie z kul-
turą żydowską, romską, a w 
tym roku na scenie zagościła 
muzyka celtycka.

Na program w wykonaniu ze-
społu JRM oraz grupy tanecznej 
Celtica złożyły się przede wszyst-
kim utwory muzyki irlandzkiej, 
ale nie tylko - były też tańce bre-
tońskie  oraz muzyka szkocka i 
walijska. Dominowała jednak mu-
zyka irlandzka, gdyż marzec to dla 
Irlandii miesiąc specjalny, właśnie 
17 marca przypada Dzień Św. Pa-
tryka (St. Patric’s Day) - patrona 
Irlandii. Na całym świecie dzień 
ten obchodzony jest prezentacja-
mi kultury irlandzkiej i nie inaczej 
było 27 marca w Dąbrówce.

Publiczność, która w nad-
komplecie wypełniła salę, usły-
szała w świetnym wykonaniu ze-
społu JRM różnorodny repertu-
ar, w dużej mierze we własnych 
opracowaniach. Szczególną uwa-
gę zwracał oryginalny strój mu-
zyków a zachwyt widzów wywo-
łały prezentacje tańca irlandz-
kiego w wykonaniu grupy ta-
necznej Celtica. Po koncercie 
chętni mogli poznać tajniki pod-
stawowych kroków tanecznych, 
a na zakończenie imprezy od-
była się degustacja tradycyj-
nych dań kuchni irlandzkiej. Po-
nad 3-godzinna impreza przybli-
żyła nieco uczestnikom klimat 
„szmaragdowej” czy „zielonej” 
wyspy - jak o Irlandii mówią jej 
mieszkańcy. Za rok w Dąbrówce 
podróż w kolejny zakątek świa-
ta. (Pio)

Wieczór celtycki w DąbrówceWieczór celtycki w Dąbrówce
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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: 

  Trening asertywności dla kobiet – 22-23.05.2009
  Trening radzenia sobie ze złością – 8 – 9.05.2009
  Psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych 
  Mediacje (w tym rodzinne) 
  Warsztaty z muzykoterapii

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

BISTRO 
ALLADYN

ul Naramowicka 244
tel. 605 678 885

Zapraszamy codziennie 
do lokalu
pn.-pt. 11-19; sob. 12-18
-  Organizujemy imprezy 

okolicznościowe
Wolne terminy 
NA KOMUNIE

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

Na tegorocznym, 
dwunastym już, Festi-
walu Medycyny Natural-
nej i Wiedzy Ezoterycz-
nej (od 20 do 22 marca) 
w Dąbrówce nie zabra-
kło niezwykłych spotkań 
z wiedzą, która jednych 
fascynuje, a u drugich 

budzi wiele kontrower-
sji. Sądząc po liczbie od-
wiedzających, zwłaszcza 
w sobotę i niedzielę, ta-
kie imprezy cieszą się 
coraz większą popular-
nością w mieście, które 
wydawałoby się akceptu-
je tylko to, co da się wy-

jaśnić w jasny i logiczny 
sposób. 

Festiwal odwiedzili nie 
tylko zawodowo zajmujący 
się medycyną naturalną i 
wiedzą ezoteryczną, ale rów-
nież ci, którzy dotąd trakto-
wali te tematy z przymruże-
niem oka. Do przeżycia nie-

czekała zdrowa i piękna bi-
żuteria magnetyczna. A po-
nadto odbyło się kilka cie-
kawych wykładów. Na przy-
kład o tym, jak zabezpieczyć 
się przed chorobami cywili-
zacyjnymi mówiła Ludmiła 
Frąckowiak, a o sposobach 

Świetlana przyszłość, naturalne leczenie

zwykłej przygody zachęciło 
może właśnie to, że wróżka 
mogła przepowiedzieć świe-
tlaną przyszłość albo któż 
to jeszcze wie co…

W tym roku w Dąbrów-
ce byli m.in. chiromanta 
(czytanie z dłoni), wróż-
ka jasnosłysząca, irydolog 
(diagnoza z tęczówki oka) 
i radiesteta, robiono bada-
nia przy pomocy urządzenia 
Oberon, badanie aury, na 
panie na jednym ze stoisk 

Dokończenie na stronie 6
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Stosunek do przy-
cinania drzew podzie-
lił mieszkańców Osiedla 
Bolesława Śmiałego. Zu-
pełnie niepotrzebnie, bo 
drzewa lubią przycina-
nie, o czym powie każ-
dy ogrodnik. A drzewa 
wzdłuż bloków 31, 32 i 
33 od lat nie były przy-
cinane, nawet w celach 
higienicznych. Ci, którzy 
się niepokoją o zdrowie 
roślin, już wkrótce zoba-
czą, jak „wystrzelą” li-
ście i gałęzie.

- Mamy dużo drzew po-
sadzonych w latach osiem-
dziesiątych - mówi Grze-
gorz Adamski, zastępca kie-
rownika administracji osie-
dla. - Ich lokalizacja jest 
obecnie nieodpowiednia ze 
względu na bliskość insta-
lacji podziemnych lub bu-
dynków. Mieszkańcy par-
terów skarżą się, że muszą 
w mieszkaniach palić świa-
tło nawet w dzień. Czasami 
usuwamy najbardziej uciąż-
liwe drzewa z osiedla, jed-
nak równocześnie dosadza-
my inne szlachetniejsze ga-
tunki. Pomocą i radą służy 
nam Zbigniew Jurga mający 
uprawnienia do konserwa-
cji zabytkowych drzew. Na 
przykład niedawno - mając 
zgodę Urzędu Miasta - usu-
nęliśmy spod budynku 30 
wierzbę, która wrosła w in-
stalację kanalizacyjną.

Na osiedlu kontynuowa-
na jest termodernizacja do-
mów. Obecnie trzeba wy-
stępować o pozwolenie na 
budowę, a oprócz projek-
tu musi być wykonana tak-
że charakterystyka energe-
tyczna budynku. Plusem 
jest jednak spadek cen ma-
teriałów i robocizny w sto-

Remonty, wykupy

sunku do ubiegłego roku. 
Docieplony zostanie więc 
budynek numer 11, a jeżeli 
starczy pieniędzy, to może 
uda się rozpocząć dociepla-
nie „dwunastki”. W tym ro-
ku na ten cel (plus remont 
loggi) zaplanowano 851 ty-
sięcy złotych

Dużą wagę administracja 
osiedla przykłada do napraw 
chodników i jezdni. Niektó-
re z nich nie były remonto-
wane od początku istnienia 
osiedla, czyli od 1984 roku. 
Choć na wszystkie pilne po-
trzeby nie starczy środków, 
to i tak w budżecie posta-
nowiono przeznaczyć na nie 
blisko 600 tysięcy złotych. W 
pierwszej kolejności wymie-
nione zostaną nawierzchnie 
asfaltowe, płytki betonowe. 
A tam gdzie się da, powsta-

ną dodatkowe miejsca par-
kingowe.

- W tym roku - dodaje G. 
Adamski - nie będziemy wy-
mieniać wewnętrznych in-
stalacji ciepłej i zimnej wo-
dy, bo większość jest już 
zmodernizowana. Chcemy 
jednak przetestować - jako 
pierwsi na Piątkowie - na 
wejściach do dwóch przykła-
dowych węzłów cieplnych 
regulacje ciepłej wody. Jeśli 
te regulacje ciśnienia przy-
niosą konkretne oszczędno-

ści, to zainstalujemy je we 
wszystkich niskich budyn-
kach. Koszty są niewielkie, 
a jakie będą korzyści? - Sa-
mi jesteśmy ciekawi.

Pierwszy zadaszony 
śmietnik na osiedlu spraw-

dza się bardzo dobrze. Zma-
lała ilość wywożonych śmie-
ci. Dlatego postanowiono 
wybudować dwa kolejne 
śmietniki.

Po wiosennym przeglą-
dzie technicznym: kontroli 
instalacji gazowej i wentyla-
cyjnej oraz kontroli elemen-
tów dachów i elewacji bu-
dynków narażanych na bez-
pośrednie wpływy atmosfe-
ryczne okaże się, jak dużo 
trzeba będzie wydać na nie-
zbędne naprawy.

Osiedle ma w tym roku 
do spłaty ponad 200 tysięcy 
złotych rat kredytów zacią-
gniętych na termomoderni-
zację 5 budynków. Korzysta-
nie z kredytów jest opłacal-
ne dla spółdzielni mieszka-
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W poprzednim Echu pi-
saliśmy o ćwiczeniach, 
jakie z inicjatywy piąt-
kowskiej Straży Miej-
skiej przeprowadzi-
ła Straż Pożarna. Du-
że wozy strażackie, nie-

stety, nie we wszystkie 
zaplanowane miejsca 
mogły dojechać. Gdyby 
zdarzył się prawdziwy 
pożar, życie i zdrowie  
wielu mieszkańców by-
łoby zagrożone.

- Zarząd Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej - powiedział nam Mi-
chał Tokłowicz, wicepre-
zes spółdzielni - czeka 
na wyniki kontroli. Gdy 
je otrzymamy, niezwłocz-

nie przystąpimy do wy-
konywania zaleceń. W 
pierwszej kolejności upo-
rządkowane zostanie oto-
czenie budynku nr 9 na 
Osiedlu Bolesława Chro-
brego. (maja)

Zalecenia będą niezwłocznie wykonane

i Biedronka
niowej, bo uzyskana od pań-
stwa premia termomoderni-
zacyjna pokrywa odsetki od 
tego kredytu.

300 tysięcy zł planuje 
się wydać w tym roku na 
wymiany stolarki okiennej 
w mieszkaniach. Mieszkań-
cy nie czekają raczej długo 
na wypłaty. Są one realizo-
wane na bieżąco, no może 
na przełomie roku czasami 
trzeba trochę dłużej pocze-
kać. Stolarka na klatkach 

schodowych i w piwnicach 
wymieniana jest zawsze 
przed termodernizacją.

Administracja osiedla 
przystąpiła do porządko-
wania miejsc postojowych 
dla inwalidów. Wykonywa-
ne jest nowe oznakowanie 
(znaki pionowe i poziome) 
zgodne z wzorem rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruk-
tury. Znikły więc tabliczki 
z numerami rejestracyjny-
mi pojazdów, bo rozporzą-
dzenie mówi o tym, że miej-
sca te powinny być ogólno-
dostępne, oczywiście dla in-
walidów.

- Od końca lutego 2008 
r. do kwietnia tego roku 
- mówi Wiesław Koniecz-
ny, kierownik administracji 
osiedla - mieszkańcy złoży-
li 2833 wniosków o prze-
kształcenie prawa mieszka-
nia na własność na wieczy-
stym użytkowaniu gruntu. 
Z tej liczby do kwietnia te-
go roku zrealizowano 750 z 
nich, podpisując akty nota-
rialne z mieszkańcami. Po-
znańska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa jest w trakcie zała-

twiania spraw związanych z 
wykupem od miasta grun-
tów pod budynkami 2, 10, 
12, 31 i 31. Lada dzień zo-
staną one wycenione i po 
wykupie można będzie przy-
stąpić do podpisywania z za-
interesowanymi aktów no-
tarialnych, tym razem z peł-
ną własnością gruntu.

Kierownik Konieczny in-
formuje także, że niedawno 
nadeszło zawiadomienie o 
rozpoczęciu postępowania 
w sprawie wydania warun-
ków zabudowy dla pawilonu 
Biedronki w miejscu plano-
wanego ośrodka zdrowia. 

Ruina budynku straszy od 
lat, wydaje się więc, że te-
raz sprawy potoczą się szyb-
ko, zwłaszcza że nikt nie ma 
zamiaru protestować prze-
ciwko tej inwestycji. Zawia-
domienie w tej sprawie wy-
wieszono bowiem w osiedlo-
wych gablotach i do admini-
stracji nie zgłosiła się z za-
strzeżeniami żadna osoba.

Jakiś czas temu osoba, 
która chciała budować w 
środku osiedla 2 wieżowce 
z częścią handlowo-usługo-
wą, spotkała się ze sprzeci-
wem Spółdzielni i mieszkań-
ców. Na dzisiaj - poinformo-
wał urząd - postępowanie w 
tej sprawie na wniosek wła-
ściciela zostało zawieszone. 
Co będzie dalej - nie wiado-
mo. (woj)
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na zdrowie – Krystyna Czaj-
ka i Andrzej Grzybowski, 
wszyscy z Centrum Melodia 

W połowie marca w 
Klubie „Korona” na Osie-
dlu Bolesława Śmiałe-
go odbył się egzamin 
na świadectwo operato-
ra urządzeń radiowych 
w służbie radiokomu-
nikacyjnej amatorskiej. 
Organizatorem był piąt-
kowski Klub Krótkofa-
lowców SP3PSM, któ-
rym kierują Marian Tofil 
SP3AFO i Wojciech Duda 
SP3CCT.

Początek egzaminu usta-
lony był na godzinę 10, ale 
już na długo przed wyzna-
czoną godziną zgromadzili 
się wszyscy zainteresowa-
ni. W grupie zdających by-
li członkowie piątkowskie-
go klubu SP3PSM, klubów 
działających na terenie Po-
znania i Wielkopolski, a 
także z innych województw. 
Byli przedstawiciele har-
cerskich klubów łączności, 
klubów LOK. Zdający eg-
zamin reprezentowali te-

Krótkofalarskie ostrogi

ren od Szczecina do Jele-
niej Góry.

Rozpiętość wieku zda-
jących była bardzo duża – 
obok osób w średnim wie-
ku zdawała też młodzież 
ze szkoły podstawowej, w 
gronie zdających nie za-
brakło również pań. Z klu-
bu organizatora – SP3PSM 
- do egzaminu przystąpiło 
8 osób: Agnieszka Błoch, 

Aleksandra Gęsicka, Mi-
kołaj Kopański, Rafał Le-
wandowski, Sebastian No-
wak, Adam Pokrywka i Szy-
mon Wawrzkiewicz i Łu-
kasz Wrześniewicz. Więk-
szość z nich to uczniowie 
szóstej klasy Szkoły Pod-
stawowej nr 34 na Osiedlu 
Bolesława Śmiałego. Przy-
gotowywali się do egzami-
nu od września ubiegłego 
roku pod okiem instrukto-
rów klubu Mariana Tofila, 
Wojciecha Dudy, Jacka Lin-

taniami obejmującymi wia-
domości techniczne z zakre-
su radioelektroniki, bezpie-
czeństwa pracy przy urzą-
dzeniach elektrycznych i ra-
diowych, przepisy i procedu-
ry operatorskie oraz przepisy 
dotyczące radiokomunikacyj-
nej służby amatorskiej.

Wszyscy z niecierpliwo-
ścią oczekiwali na ogłosze-
nie wyników egzaminu. Na-
pięcie rosło – z uwagi na 
bardzo dużą liczbę zdają-
cych (52 osoby) komisja 
miała dużo pracy. Wreszcie 
nadszedł moment ogłosze-
nia wyników pracy komisji. 
Wszyscy zdali.

Komisja zauważyła wy-
soki poziom przygotowa-
nia zdających oraz wyrazi-
ła  uznanie dla organizato-
rów za przygotowanie miej-
sca egzaminu, sprawną or-
ganizację i dobre warun-
ki pracy dla komisji. Teraz 
pozostaje już tylko czeka-
nie na dokument potwier-
dzający zdanie egzaminu i 
umożliwiający wystąpienie 
do poznańskiego oddziału 
Urzędu Komunikacji Elek-
tronicznej o nadanie indy-
widualnego znaku krótkofa-
larskiego.

Beata Przybylska-Kujawa
SP3NUP

Świetlana przyszłość, naturalne leczenie

ke SP3OEF i Macieja Sza-
frana SQ3OPK.

Wszystkich zebranych 
przywitał przewodniczący 
RO OBŚ Tadeusz Kieliszew-
ski. Następnie przewodniczą-
cy komisji egzaminacyjnej, 
Michał Półtorak, poinformo-
wał o warunkach i wymo-
gach obowiązujących w cza-
sie egzaminu. Każdy ze zda-
jących otrzymał test z 20 py-

Życia. Były też wykłady o 
reinkarnacji i transfiguracji 
(Szkoła Złotego Różokrzy-
ża), o kosmoenergetyce ja-

ko najnowszym osiągnięciu 
naukowym (Tadeusz Sic). O 
wpływie przemocy w rodzi-
nie na jej rozwój według chi-
rologii (Andrzej Morawski). 
Iwona Ziętkiewicz mówiła o 
sprzątaniu bez chemii, a Ur-
szula Jędrzejczyk na temat 
pozytywnego wpływu biżu-
terii magnetycznej na zdro-

wie. Cykl zakończył Tadeusz 
Sic mówiąc o naukach ener-
goinformacyjnych jako przy-
szłości ludzkości. (hal)

Dokończenie ze strony 3
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Kolejna edycja Piąt-
kowskiej Halowej Ligi 
Piłki Nożnej zakończyła 
się w Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. 
Trwała od 3 listopada 
do 5 kwietnia. 

W lidze zorganizowanej 
przez Sekcję Sportu i Re-
kreacji Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej 64 
zespoły rozgrywały mecze 
w trzech kategoriach wieko-
wych. W grupie B (roczniki 
1993-1995) grało 14 zespo-
łów. Pierwsze miejsce zajął 
Sokół 89 Poznań, drugie 
UKS 12 Batory I, trzecie 
UKS 12 Batory VII.

W grupie C w rozgryw-
kach uczestniczyło 26 dru-
żyn, wśród których od 
pierwszych meczy wyróż-
niał się zespół Czerwone 
Diabły Poznań Wichrowe 
Wzgórze. Zespół ten zdo-
był w 25 meczach kom-
plet 75 punktów, strzelając 
przeciwnikom 193 bramki, 
tracąc zaledwie 27. Jest to 
ewenement w rozgrywkach 
Piątkowskiej Halowej Li-
gi Piłki Nożnej. Następne 
dwa miejsca zajęły zespoły z 
Osiedla Bolesława Chrobre-

go, drugie Wściekłe Wilki, 
trzecie FC Szewce.

W grupie Open świetnie 
spisały się osiedlowe zespoły 
PSM, które w grupie 24-ze-
społowej zajęły trzy czołowe 
miejsca. Pierwsze AC Studio 
Osiedle Jana III Sobieskie-
go, drugie Racing Sobieski, 
trzecie Balbina Osiedle Bo-
lesława Śmiałego.

Po rozgrywkach ligo-
wych odbył się turniej o pu-
char Prezesa PSM. Zdobył 
go zespół Balbina pokonu-
jąc w eliminacjach zespół z 
Osiedla Jana III Sobieskie-
go KO Team 9:1, w ćwierć-
finale zespół BDM Nord Si-
de Poznań 5:2, w półfinale 
Rancing Sobieski 7:2, w fi-
nale takim samym wyni-
kiem 7:2 AC Studio Sobie-
ski. Piłkarze zespołu Balbi-
na pokazali, że są świetnym 
zespołem turniejowym, któ-
remu należą się słowa uzna-
nia i wielkie brawa.

Udane były imprezy ha-
lowej piłki nożnej na Osie-
dlu Bolesława Chrobrego, 
które zostały zorganizowa-
ne przez administrację osie-
dla i pracowników instruk-
torów Świetlicy Sportowej 
na Osiedlu Bolesława Chro-

brego. Dzięki nim odbyły 
się turnieje mikołajkowy dla 
przedszkolaków, a po raz je-
denasty rozegrano turniej 
o puchar Kierownika Ad-
ministracji osiedla Bolesła-
wa Chrobrego z udziałem 
strażaków, strażników miej-
skich, policjantów i gospo-
darzy domów. Odbyły się 
halowe mistrzostwa Chro-
brego dla dorosłych oraz 
rozgrywki ligowe starszych 
panów - oldbojów.

W czasie trwania sezonu 
halowego dużą popularno-
ścią cieszyły się mecze szó-
stej edycji Grand Prix Chro-
brego, szczególnie wśród 
dzieci i młodzieży. Mecze 
rozgrywano w pięciu kate-
goriach wiekowych. W gru-
pie A (rocznik 1998 i młod-
si) pierwsze trzy medalowe 
miejsca zdobyły Unia Jani-
kowo, Bazarki - drugie, a 
Błękitni Owińska - trzecie. 
W grupie B (rocznik 1996 
i młodsi) pierwsze miejsce 
zajął Stoper, drugie - Or-
le Gniazdo Rataje, a trze-
cie - Hannover. W grupie 
C (rocznik 1994 i młodsi) 
pierwsze miejsce - JA Bor-
scy, drugie Florian Suchy 
Las, trzecie Jurand Kozie-

głowy. W grupie D (rocz-
nik 1992 i młodsi) pierw-
sze miejsce zdobył Spiker 
Suchy Las, drugie Wściekłe 
Wilki, trzecie Florian Su-
chy Las. W grupie E (rocz-
nik 1990 i młodsi) pierwsza 
była drużyna Jurand Kozie-
glowy, druga UKS Stoper, 
trzecia Blue Devils Osiedle 
Jagiełły. Na Osiedlu Wła-
dysława Łokietka odbył się 
również udany kilkudniowy 
Gwiazdkowy Halowy Tur-
niej Piłki Nożnej, zorgani-
zowany przez administra-
cję i radę osiedla oraz Ze-
spół Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 5.

Halowe imprezy pił-
ki nożnej na Piątkowie, 
jak mówili nie tylko piłka-
rze, pod względem sporto-
wym i organizacyjnym sta-
ły na wysokim poziomie. 
Po rozgrywkach halowych 
w pierwszych dniach kwiet-
nia rozpoczął się sezon 
piłki nożnej na boiskach 
otwartych. Zapraszają na 
nie dzieci, młodzież i doro-
słych administracje osiedli 
oraz Sekcja Sportu i Rekre-
acji Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

Edward Juskowiak

Halowe wspominki pozimowe

GRUPA C
Lp. Nazwa drużyny li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo

1 P-Ń CZERWONE DIABŁY 25 75 193 27 166
2 OBCH WŚCIEKŁE WILKI II 25 69 174 50 124
3 OBCH FC SZEWCE 25 64 176 61 115
4 P-Ń EKIPA BOLKA I LOLKA 25 61 164 58 106
5 OJIIIS AC MATERACE 25 55 128 71 57 1wo
6 OJIIIS FC DREWNIAKI 25 49 154 74 80
7 OJIIIS TOTAL 30 25 46 102 56 46 2wo
8 OSB EDEK TEAM 25 45 117 97 20
9 P-Ń EURO - MEDICUS 25 45 95 82 13

10 OWJ BLUE DEVILS 25 44 117 90 27
11 P-Ń EVERYBODY WINOGRADY 25 42 137 99 38 1wo
12 OBŚ LOS MAGIKOS 25 42 123 97 26 1wo
13 OJIIIS WŚCIEKŁE WILKI I 25 40 129 108 21
14 P-Ń SALOS POZNAŃ I 25 36 107 117 -10 1wo
15 P-Ń RÓŻOWE TRUSKAWECZKI 25 35 91 91 0 1wo
16 OBCH POWER RANGERSI 25 28 83 127 -44
17 P-Ń BAPISIWOŁUMA XX 25 25 90 118 -28
18 P-Ń FC SOŁACZ 25 24 96 146 -50 1wo
19 OBCH CHROBRY POZNAŃ 25 23 94 132 -38 2wo
20 P-Ń FCTK POZNAŃ 25 22 75 161 -86
21 P-Ń SALOS POZNAŃ II 25 19 73 142 -69 2wo
22 OBŚ LEŚNI TROPICIELE 25 13 81 140 -59 6wo
23 OBCH  XV LO 25 9 64 158 -94 5wo
24 P-Ń LOTNIK POZNAŃ 25 6 48 177 -129 6wo
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
2 OSB UKS 12 BATORY I 25 72 272 30 242
3 OSB UKS 12 BATORY VII 25 66 258 48 210
4 OSB UKS 12 BATORY III 25 58 174 83 91
5 P-Ń BRONX POZNAŃ 25 58 190 52 138
6 P-Ń SALOS POZNAŃ II 25 51 207 81 126 1wo

7 OSB UKS 12 BATORY II 25 42 145 119 26 1wo
8 OSB UKS 12 BATORY IV 25 41 124 99 25 1wo
9 OSB UKS 12 BATORY VIII 25 22 82 159 -77 2wo

10 OJIIIS BAYR SOBIESKI 25 19 73 187 -114 2wo
11 OSB UKS 12 BATORY VI 25 10 62 312 -250 2wo
12 P-Ń SALOS POZNAŃ I 25 15 82 184 -102 6wo/1p
13 OJIIIS BAD BOYS 25 7 54 174 -120 6wo
14 P-Ń BLACK TEAM 25 2 50 224 -174 9wo

13 1 33 54 -21 8wo

GRUPA OPEN
1 OJIIIS AC STUDIO 23 57 124 47 77 1p
2 OJIIIS RACING SOBIESKI 23 52 124 56 68
3 OBŚ  BALBINA 23 51 116 66 50
4 P-Ń BABS TEAM 23 49 117 70 47
5 OSB UKS 12 BATORY 23 47 127 81 46
6 P-Ń  PRESTON 23 42 96 54 42
7 P-Ń NORTH SIDE I 23 42 108 75 33
8 OBŚ  CZMONIEC 23 40 81 65 16
9 P-Ń NORTH SIDE II 23 39 74 65 9

10 OJIIIS COŚ TU NAMIESZAMY 23 38 114 91 23 2wo
11 OBŚ BAKA ŚMIAŁY 23 35 93 79 14 2wo/1p
12 OJIIIS FC SUCHE DRZEWCE 23 34 107 95 12 1wo
13 AE CARPE DIEM 23 31 79 86 -7
14 OJIIIS RESZTA ŚWIATA 23 29 94 81 13 1wo
15 OJIIIS PI - KO TEAM 23 28 72 79 -7 1wo
16 P-Ń SZALONE KEFIRY 23 28 92 110 -18 2wo
17 P-Ń HETMANIA POZNAŃ 23 27 94 98 -4 1wo
18 OJIIIS JP KILMARNOCK 23 25 88 94 -6 2wo/1p
19 OJIIIS PAC - SKI 23 25 70 94 -24 1wo
20 OJIIIS PREMIUM TEAM 23 23 78 101 -23
21 OBŚ OKP SMIAŁY 23 21 79 129 -50
22 P-Ń VOLKSWAGEN - ODLEWNIA 23 11 54 141 -87
23 OJIIIS JAMAJKA LA CORUNA 23 7 54 140 -86
24 P-Ń  NIERUCHOMI 23 -3 51 189 -138 6wo

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Piątkowska Liga Halowej Piłki Nożnej
Tabela po meczach rozegranych 4 kwietnia 2009 r.

 TABELA KOŃCOWA
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KALENDARIUM PSM 
21 kwietnia - Komisja Społeczno-Samorządowa RN PSM
30 kwietnia - zebranie plenarne RN PSM
4 maja -  dyżur członków Rady Nadzorczej PSM Beaty 

Przybylskiej-Kujawa i Jerzego Kucznerowicza
5 maja - Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa RN PSM
7 maja - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN PSM
12 maja - Komisja Rewizyjna RN PSM
14 maja - Prezydium Rady Nadzorczej PSM
19 maja - Komisja Społeczno-Samorządowa RN PSM
28 maja - zebranie plenarne RN PSM

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Spółdzielnia dobrze zorganizowana

Dwie osoby zalegające 
z płaceniem czynszu wy-
kluczono z członkostwa 
Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej podczas 
marcowego (26.3.) po-
siedzenia Rady Nadzor-
czej PSM.

Członkowie Rady przyję-
li informację z analizą eko-
nomiczną działalności PSM 
za okres od stycznia do 
grudnia 2008 r. Plan kosz-
tów eksploatacyjnych dla 
zasobów mieszkaniowych 
w poszczególnych osiedlach 
został wykonany od 87,1 do 
99,1 procenta, średnio w 
całej Spółdzielni 95,9 proc. 
Zaległości czynszowe osiedli 
na dzień 31 grudnia 2008 r. 
wzrosły o 4,3 proc. na loka-
lach mieszkalnych, a na lo-
kalach użytkowych zmalały 
o 7,5 proc. Od stycznia do 
grudnia do kasy Spółdziel-
ni wpłynęło 308.990 zł z ty-
tułu dodatków mieszkanio-
wych finansowanych przez 

gminę, korzystało z nich 
przeciętnie 130 osób mie-
sięcznie.

Po przyjęciu sprawoz-
dania z wykonania planu 
ekonomicznego Spółdziel-
ni za rok 2008 członkowie 
Rady wysłuchali i przyję-
li opinię i raport z bada-
nia sprawozdania finan-
sowego za rok 2008. Opi-
nia i raport wykonane zo-
stały przez Przedsiębior-
stwo Usługowe Ekspertyz 
i Doradztwa Finansowo-
księgowego „FIN-RACH” 
z Piły. Biegły rewident 
sprawdzał m.in. dokumen-
ty Spółdzielni i ich obieg, a 
także jak sprawowana jest 
kontrola wewnętrzna. Oce-

nił, że Spółdzielnia jest do-
brze zorganizowana, a go-
spodarka prowadzona jest 
precyzyjnie i pod kontro-
lą. Członkowie Rady byli 
bardzo zadowoleni także 
z jasnego i komunikatyw-
nego przekazania najważ-
niejszych kwestii dotyczą-
cych PSM przez biegłego 
rewidenta.

W związku z wykupem 
gruntów dokonano korek-
ty opłat za wieczyste użyt-
kowanie gruntu na Osie-

dlu Władysława Łokietka. 
Skorygowano też opłaty za 
użytkowanie lokali w budyn-
kach, które przekształcono 
na własność.

Wywiązała się ożywiona 

dyskusja na temat różnic 
w finansowaniu działalności 
społeczno-kulturalnej na po-
szczególnych osiedlach. Naj-
ważniejszą grupę wydatków 
stanowią kwoty przeznaczo-
ne na kluby seniora. Plany 
działalności osiedlowych pla-
cówek powstają oddolnie, z 
udziałem rad osiedli. Być 
może należałoby pomyśleć, 

jak przeliczać efekty pra-
cy poszczególnych instruk-
torów i klubów, jak wyrów-
nać dysproporcje w finan-
sowaniu - zastanawiano się. 
Ostatecznie postanowiono, 
by przyjrzały się temu ko-
misje rewizyjna i społeczno-
samorządowa. (mar)
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Goście Babci i Dziad-
ka - to tytuł pierwszego 
w tym roku przedsta-
wienia przygotowanego 
przez seniorów z klubu 
„Hetman” na Osiedlu Ja-
na III Sobieskiego. Na-
stępnie był Bal Przebie-
rańców i Karnawał. A po-
tem panowie zrobili nie-
spodziankę paniom na 
Dzień Kobiet, w wysta-
wionej przez nich sztu-

Seniorzy aktorzy
ce grali role damskie i 
męskie, obsługiwali pa-
nie przy stole i wręczali 
tradycyjne goździki.

Ani zauważono jak nade-
szła wiosna, której postano-
wiono szukać - a jakże - na 
scenie, przy okazji malując Pi-
sanki Świąteczne. Spora gru-
pa klubowiczów przygotowy-
wała już Misterium Wielko-
postne (w tym numerze Echa 
publikujemy zdjęcia z tego 

przedstawienia). A po świę-
tach pełną parą ruszyły pró-
by do przedstawienia Pieka-
reczka, Ogrodniczka i Kucha-
reczka, które 20 kwietnia po-
kazano panom w ich dniu.

27 i 28 kwietnia senio-
rzy pojechali do Częstocho-
wy, by dziękować za 25 lat 
istnienia klubu. Na 18 i 19 
maja zaplanowano uroczy-
stość 25-lecia istnienia klu-
bu Hetman oraz 15-lecia 
pracy dla klubu Steni Goliń-
skiej. A na początku czerw-
ca część klubowiczów wyje-
dzie na wczasy nad morze 
do Międzywodzia.

Wszystkim życzymy 
równie udanych kolejnych 
25 lat. (big)
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Szymon Ratajczak nale-
ży do najmłodszych człon-
ków Klubu Literackiego 
„Dąbrówka”. Śpiewa w Po-
znańskim Chórze Kameral-
nym pod dyr. Bartosza Mi-
chałowskiego, rysuje, pisze 
wiersze i prozę. Przedsta-
wiony tu fragment opowia-
dania jest pełen tajemnic in-
dywidualnego widzenia mia-
sta, środków komunikacji i 
ludzi.

Okazuje się, że świat, któ-
ry widzimy co dzień, jest in-
ny, zaskakujący. Także nasi 
bliźni sprawiają niespodzian-
ki, zadziwiają, potrafią, ni 
stąd ni zowąd być obcy a 
nawet groźni. Szymon Rataj-
czak widzi i pisze inaczej... 
Jego miasto nocne jest ciem-
ne, niebezpieczne, nieprzyja-
zne. Młody autor zaskakuje 
swymi obserwacjami, wiele 
potrafi dostrzec, wyostrzone 

zmysły przenoszą na kartkę 
papieru to, co mijamy, co ni-
by nie jest ważne a jednak 
buduje nasz świat.

Mimo „czarnego” obra-
zu rzeczywistości i negatyw-
nych, często, charakterystyk 
osób, nikt i nic nie zosta-
je w tym pisaniu potępione. 
Nawet cios „ziomala”, tuż 
koło okularów, nie przekre-
śla pasażera – brutala. Wy-
gląda na to, że autor przyj-

muje świat takim jakim jest 
– tak go widzi i nam prze-
kazuje. Szymon Ratajczak 
szuka własnej drogi w pi-
saniu. Być może bliskie są 
mu drogi bohaterów ksią-
żek Franza Kafki i Bruno 
Schulza. Jeśli tak, to w tej 
szkole wiele można się na-
uczyć i skorzystać, w drodze 
po własny, oryginalny język 
wypowiedzi.

Jerzy Grupiński

Noce są jak gęsta tka-
nina, jak rozwieszony mię-
dzy nami materiał. Wraca-
my zawsze zmęczeni, na za-
krętach przymykamy oczy, 
przed swoim przystankiem 
stajemy wcześniej przy wyj-
ściu, jak za dnia robią to 
stare kobiety, żeby nie prze-
oczyć momentu otwartych 
drzwi.

Rzadko coś mówimy, tyl-
ko pary zakochanych tuląc 
się śmieją się ciepło z chwil, 
szepczą.

Widziałem kiedyś jak 
na przystanek nieśli pija-
nego. Autobusy podjeżdża-
ją szybko, jakby nie chciały 
zatrzymać się przed nami. 
Stają zazwyczaj trochę za 
daleko od grupki oczekują-
cych. Drzwi otwierają się z 
trzaskiem bijąc o siebie, o 
boki autobusu, co noc tak 
samo.

Ludzie, którzy nieśli pi-
janego, byli pijani jak on, 
zataczali się i szarpali le-
dwie przytomnym mężczy-
zną jak kukłą nielubianego 
polityka.

Weszli na przystanek 
właśnie wtedy, kiedy na ho-
ryzoncie pojawiły się światła 
autobusów, kiedy zegar na 
Teatralnym pokazał połowę 
godziny i ludzie ruszyli do 
linii krawężnika, poruszając 
nieco inaczej zastanymi w 
zimnie kończynami. Pijany 
siedział oparty o swojego ko-
legę w pierwszym rzędzie, 
ale udzielający się wszyst-
kim ruch poruszył również 
nim. Tak jak to robią ma-
łe koty, chcąc się bawić, 
położył się nagle na wznak 
na szklistym przystanko-
wym bruku, pod koła zielo-
nego Ikarusa. Inni cofnęli 

się szybciej niż koledzy po-
derwali pijanego. Kierowca 
wcisnął hamulec. Zatrzymał 
się przed jego głową. Męż-
czyźni zwymyślali go i śmia-
li się. Wsiadaliśmy rozcza-
rowani tym, że w środku 
nie jest cieplej niż na dwo-
rze. Pijany został wniesiony 
do innego nocnego.

Lubię obserwować auto-
busowy zegar. Wyświetlacz 
jest duży i ostry, realny. Wy-
świetlana jest godzina i ak-
tualna data, w przerwach 
imiona jubilatów. Czasami 
liczby i cyfry występują w 
plastycznych układach.

Była dwudziesta trzecia 
trzydzieści dwie ciepłej no-
cy skrywającej pod płasz-
czem miejskich świateł swo-
je gwiazdy. Wszystkie miej-
sca zajęte i parę osób sto-
jących z przodu i w kole 
przegubu. Kierowcy noc-
nych lubią szybko jeździć. 
Gdyby nie wiek ich pojaz-
dów i skrzynia biegów, któ-
re nie chcą wskakiwać, byli-
by najszybszymi na pustych 
ulicach.

Na ostrych zakrętach 
ogon autobusu przechyla 
się a ręce zaciskają się moc-
no na poręczach jak rączki 

dzieci podczas przejażdżki 
górską kolejką.

Stoję w kole i czuję ból 
w plecach uderzających o 
barierkę. Przede mną ty-
łem do kierunku jazdy sie-
dzi uśmiechnięty, ubrany 
w sztruksową marynarkę 
pan, obok niego przy oknie 
dziewczyna z lokami. Inni 
patrzą na siebie, zakochani 
bawią się własnymi języka-
mi. Jest wcześnie i nikt z 
nas nie jest pijany.

Kolejny przystanek i 
jeszcze parę nowych osób. 
Wsiadła dziewczyna w fio-
letowych rajstopach i czar-
nej spódnicy. Ma ładne ry-
sy i długie proste włosy, 
trochę w nieładzie. Trzyma 
się jednego z oparć i chwie-
jąc się patrzy za miejscem. 
Ma pijany wzrok i smutne 
usta. Za każdym zakrętem, 
na którym traci równowagę 
zmienia swoje miejsce jakby 
chciała znaleźć spokój na 
pokładzie miotanego sztor-
mem statku. Poszukiwania 
doprowadziły ją do przegu-
bu i pana o przyjaznych ry-
sach w modnej marynarce. 
Znów zakręt i jej nogi straj-
kują, uginają się trochę, żą-
dając żeby usiadła. Rozglą-
da się chwilę jakby bada-
jąc nasze twarze i poddaje 
się żądaniom swoich fiole-
towych nóżek. Szybkim ru-
chem siada na kolana pana 
w marynarce. Jest zadowo-
lona. Przechyla się i opiera 
o jego tors. Wszystkie twa-
rze są uśmiechnięte, kilka 
osób dusi się śmiechem. 
Pan o dobrej twarzy też 
się śmieje, podnosi lekko 
uda dziewczyny i wysuwa 
się spod jej pupy tak, że po 
chwili stoi już obok mnie. 

Ona jest wdzięczna, zamy-
ka oczy, zasypia.

Czasem miasto rozry-
wa wrzawa i światła są ja-
sne jak reflektory na sce-
nie nocnego teatru. Na Ka-
ponierze, po meczu Lecha 
brakuje miejsc stojących. 
Drzwi biją ostatnich po ple-
cach. Tłumy na Teatralnym 
zaczęły się wciskać przyno-
sząc zapach zapiekanek i 
sfermentowanego alkoholu. 
Stanął nade mną nieznajo-
my z zapuszczoną brodą. 
Palił papierosa i stwierdził, 
że mu gorąco, więc otwo-
rzył okno, wyjrzał, wyrzu-
cił przez okno paczkę pa-
pierosów. Kiedy ruszyliśmy 
spojrzał na mnie. Patrzyłem 
w pomazaną szybę, przez 
okno sączył się wiatr. Bur-
czał coś i dmuchał na żar pa-
pierosa zbliżając go do mo-
jej twarzy. Inni nie mieli się 
czego trzymać. On trzymał 
się mojego siedzenia. Iskry 
zatrzymywały się na moim 
szaliku. Usłyszałem własne 
tętno i wstałem. Chciałem 
powiedzieć żeby usiadł, ale 
jego pięść właśnie uderzy-
ła mnie w skroń. Oprawki 
moich okularów przechyliły 
się na prawo. Mnie i jego 
złapały po sekundzie ręce 
mężczyzny w skórze. „Zio-
mal” miał usiąść, a ja mia-
łem sobie iść. Przebiłem się 
do przednich drzwi. Liczy-
łem przystanki. Udało mi 
się, nie wysiedli za mną. 
Na zewnątrz noc była jak 
kieliszek, ślizgałem się po 
jego stópce, nade mną cza-
ra otwarta do nieba pełna 
czarnych chmur.

Szymon Ratajczak

Cios nie przekreśla ziomala

Z ciemności
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XIX Halowy Turniej Pił-
ki Nożnej Szkół Podstawo-
wych miasta Poznania roz-
grywany był w hali spor-
towej Szkoły Podstawowej 
nr 34 na Osiedlu Bolesła-
wa Śmiałego od 13 listopa-
da do 14 marca. Za organi-
zację całości zawodów od-
powiedzialny był Krzysz-
tof Rex, znany w Poznaniu 
nauczyciel wychowania fi-
zycznego z "34".

W turnieju uczestniczy-
ło 56 drużyn, które rozgry-
wały mecze systemem „każ-
dy z każdym” w pięciu gru-
pach wiekowych. Łącznie do 
rywalizacji przystąpiło ponad 
620 dzieci, które rozegrały 
469 spotkań. 294 zawodni-
ków strzeliło 1434 bramek. 

Wszystkie mecze sędziował 
Grzegorz Bąkowski.

Gospodarze, czyli Szko-
ła Podstawowa nr 34, wy-
grali w punktacji medalowej 
szkół. Drugie miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa nr 4 ze 
Swarzędza, a trzecie poznań-
ska „trzynastka”. W kategorii 
klas szóstych zwyciężyła „4” 
ze Swarzędza trenująca pod 
kierownictwem Piotra Wło-
darczaka. Najlepszym zawod-
nikiem w grupie był Kamil 
Szymański (SP 88 I), najlep-
szym strzelcem z 34 bram-
kami Dawid Dolata (SP Swa-
rzędz). Wśród klas piątych 
najlepsza była SP 13 I pod 
kierownictwem trenera An-
drzeja Kuchnickiego. Najlep-
szym zawodnikiem w grupie 

został Adam Gomoliński (SP 
13), najlepszym strzelcem z 
20 bramkami Ernest Zawac-
ki (SP 13 I), a najlepszym 
bramkarzem Oliwia Bartko-
wiak (SP 13 III)

Wśród klas czwartych 
zwyciężyła drużyna SP 34 I 
trenująca pod kierownictwem 
Krzysztofa Rexa. Najlepszym 
zawodnikiem został Adam 
Wróblewicz (SP 34 I), najlep-
szym strzelcem z 28 bramka-
mi Oliwier Jeske (SP 4 Swa-
rzędz), a najlepszym bramka-
rzem Adrian Majchrzak (SP 
6). W grupie uczniów klas 
trzecich zwyciężyła również 
drużyna SP 34 I trenująca 
pod wodzą Krzysztofa Rexa. 
Najlepszym zawodnikiem wy-
brano Jakuba Sokołowskiego 

(SP 34 I), najlepszym strzel-
cem - autora aż 55 bramek - 
Jakuba Kamińskiego (SP 34 
I), a najlepszym bramkarzem 
- Jana Wojnowskiego (SP 13 
I). W kategorii klas pierw-
szych i drugich zwyciężyła 
drużyna SP 89 trenera Toma-
sza Ledzianowskiego. Najlep-
szym zawodnikiem ogłoszono 
Nicolasa Sobieraja (SP 63), 
najlepszym strzelcem 24 bra-
mek Pawła Strzyża (SP 89), a 
najlepszym bramkarzem Kac-
pra Nadstugę (SP 6).

Najmłodszym zawodni-
kiem był Denis Jeske (SP 4 
Swarzędz) urodzony 8 sierp-
nia 2003 r., a najmłodszą za-
wodniczką Klaudia Nogalska 
(SP 89) urodzona 4 marca 
2000 r. (nad)

Turniej piłkarskich nadziei miasta

Z notatnika miejskiego strażnika
♦  W marcu dyżurni piąt-

kowskiej Straży Miej-
skiej przyjęli 481 zgło-
szeń od mieszkańców. 
Największą liczbę wśród 
nich stanowiły doniesie-
nia o nieprawidłowo za-
parkowanych samocho-
dach (213). Było też 98 
zgłoszeń zakłócania po-
rządku i ciszy nocnej.

♦  Lokatora bloku 27 na 
Chrobrego ukarano 
mandatem za zaśmie-
canie korytarza i klat-
ki schodowej. Nakazano 
mu też uprzątnięcie ba-
łaganu.

♦  Strażników zawiado-
miono, że mężczyzna 
przebywający na klat-
ce schodowej bloku 36 
na Śmiałego spożywa 
wino. Mężczyznę wyle-
gitymowano i nakaza-
no opuszczenie miej-
sca. Spożywania alko-
holu jednak nie stwier-
dzono.

♦  Mandatem ukarano 
mężczyznę, który spo-
żywał alkohol na klatce 
schodowej na Chrobre-
go 39. Mandaty otrzy-
mały też dwie osoby pi-
jące alkohol w bloku 37 
na Śmiałego oraz trzy 
inne w okolicy bloku 17 
na tym samym osiedlu.

♦  Strażników powiado-
miono o niszczeniu 
drzew przez grupę mło-

dzieży na Osiedlu Bole-
sława Śmiałego 4. Pa-
trol zastał tam grupę 
młodych ludzi, którzy 
do drzew przywiązywa-
li baner własnego pro-
jektu o treści „Sto lat” 
z okazji urodzin kolegi 
mieszkającego w bloku. 
Nakazano im ściągnię-
cie baneru, co uczynili.

♦  Patrol udał się na Osie-
dle Jana III Sobieskie-
go, gdzie dwie młode 
dziewczyny miały prze-
bywać na dachu. Na 
miejscu zastano już po-
licjantów, którzy koń-
czyli akcję ściągania 
dziewcząt z dachu.

♦  Patrol udał się w re-
jon fortu Va na Chro-
brego, gdzie osoba bez-
domna miała ponoć wy-
palać izolację z kabli. 

Na miejscu zastano bez-
domnego grzejącego się 
przy ognisku. Wypala-
nia izolacji z przewo-
dów elektrycznych nie 
stwierdzono. Nakazano 
mężczyźnie opuszcze-
nie miejsca oraz uga-
szenie ogniska. Bez-
domny odmówił skorzy-
stania z pomocy udzie-
lanej przez wyspecjali-
zowane instytucje.

♦  Strażników zawiadomio-
no o myciu taksówki na 
trawniku Osiedla Stefa-
na Batorego przy bloku 
21. Na miejscu nie by-
ło auta, ani śladów je-
go mycia.

♦  Strażnicy otrzymali za-
wiadomienie o spala-
niu plastików na tere-
nie fortu Va. Na miej-
scu zastano ekipę SA-

LAMANDRY opiekują-
cej się obiektem, która 
wykonywała wiosenne 
porządki. Spalane były 
mokre gałęzie, liście i 
przycięte krzewy.

♦  Miała być dewastacja 
placu zabaw, a po przy-
jeździe patrolu okazało 
się, że grupa 9 młodych 
osób siedzi spokojnie 
na ławkach. Młodzież 
wylegitymowano oraz 
nakazano jej opuszcze-
nie placu zabaw.

♦  Przebywający na dzie-
siątym piętrze bloku 26 
na Chrobrego bezdom-
ny został przewieziony 
przez strażników na po-
licję dla ustalenia da-
nych osobowych. Oka-
zało się, że jest poszuki-
wany, został więc prze-
kazany policji.

♦  Strażnicy ukarali dwie 
osoby, które w rezerwa-
cie Żurawiniec strzela-
ły z wiatrówki do szkla-
nych butelek. Mężczyzn 
ukarano mandatami i 
przewieziono do Komi-
sariatu Policji Północ, 
gdzie zajęli się nimi po-
licjanci.

♦  W marcu przeprowa-
dzono kontrolę piątkow-
skich punktów skupu 
złomu, nie stwierdzono 
tam elementów metalo-
wych mogących pocho-
dzić z kradzieży. (pm)



12  ECHO 4/165 (XII)

Prosto z miasta 
Wiemy jak to się robi?

Wiosną, gdy zwykle ludzie 
rozglądają się za jajami, wiel-
kanocnymi, obudzili się po-
znańscy spece od promocji i 
zafundowali miastu nowe lo-
go, hasło i nawet kilkunasto-
letnią kampanię promocyjną. 
Nowy slogan reklamowy jest 
wprawdzie angielskojęzyczny, 
jednak wydaje się naturalną 
konsekwencją obecnego swoj-
skiego i nijakiego „Tu war-
to żyć”. Znaczy się w Pozna-
niu, gdyby ktoś miał, a mo-
że być takich sporo, wątpli-
wości. Twórcy nowego hasła 
zaraz dopowiadają „know-
how”, czyli „wiemy jak” żyć 
w tym Poznaniu. Nie wątpię. 
Jeśli ktoś uzyskuje od władz 
miasta zlecenie na poprowa-
dzenie kampanii promocyjnej 
rozpisanej na kilkanaście lat, 
w dodatku efekty której mo-
że będą zauważalne po tym 

okresie albo i nie będą, musi 
„wiedzieć jak” to się robi.

Myli się ten, kto sądzi, że 
obcojęzyczne hasło ma wpro-
wadzić Poznań na światowe 
wody. A gdzież tam, angiel-
skie słowa „know-how” skie-
rowane są do Polaków. Pew-
nie takich, którym imponuje 
angielszczyzna. „Dla zagra-
nicznej przestrzeni percepcyj-
nej przygotowaliśmy inne ha-
sło, budujące specyficzność 
Poznania niemal od zera” 
– wyjaśnił bowiem współau-
tor kampanii. Do swoich po 
angielsku, a do obcych mo-
że płynną polszczyzną, coś 
w stylu – W Poznaniu też 
chrząszcz brzmi w trzcinie.

Najciekawsze w całym 
przedsięwzięciu wydaje się 
to, że poznański podatnik 

będzie dopłacał do promocji 
przemysłowych potentatów, 
poprzez reklamę ich znaków 
firmowych twórcy kampanii 
zamierzają bowiem promo-
wać markę Poznań. Dla la-
ika może się to wydawać co-
kolwiek dziwne, ale fachowiec 
PR z pewnością doceni war-
tość takiego rewolucyjnego 
rozwiązania. Do tej pory na 
całym świecie to firmy płaci-
ły za reklamę. W gospodar-
nym Poznaniu, w którym na-
szych przodków oskarżano o 
skąpstwo, zerwaliśmy z tym 
przeżytkiem. Powinniśmy być 
dumni, że my poznaniacy mo-
żemy dołożyć się do reklamo-
wania w mediach produktów 
Volkswagena, Wrigley’a i pa-
ru innych światowych konsor-
cjów. Ciekawe, co ich szefo-
wie pomyślą sobie o miesz-
kańcach miasta, które fun-

duje im darmową reklamę. 
Czy będą pewni, że u nich 
z „know-how”  wszystko w 
porządku.

Na szczęście w promocyj-
nych zapędach nie jesteśmy 
skazani wyłącznie na specja-
listów od PR. Mamy w Po-
znaniu jeszcze radnych, któ-
rzy potrafią zadbać o popu-
larność naszego miasta. Je-
den z nich wytropił, że słoń 
sprowadzony po wielu bojach 
do poznańskiej słoniarni, ma 
skłonności homoseksualne. 
Wiadomość o tym odkryciu, 
stawiającym pod znakiem za-
pytania przyszłość pogłowia 
słoni nad Wartą, obiegła me-
dia na całym świecie. Można 
zatem Poznań rozsławić, od-
dany sprawie prokreacji słoni 
radny to udowodnił!.

WIST

  

Już po raz trzeci w 
Piątkowskim Centrum 
Kultury „Dąbrówka” 
Klub Literacki przepro-
wadził konkurs, w któ-
rym udział mogli wziąć 
młodzi adepci pióra.

Jury w składzie: 
Przewodnicząca – Jolan-

ta  Szwarc – członek STAL
-u w Krakowie 

Członek – Jerzy Grupiń-
ski – czlonek Stowarzysze-
nia Pisarzy Polskich

Sekretarz – Daromiła 
Tomawska – prezes Salo-
nu Artystycznego im. Jac-
kowskich

postanowiło przyznać 
nagrody i wyróżnienia w 
następujących działach:

Za antologię tekstów 
uczniowskich: 

„W pogoni za Pegazem”, 
nagrodę otrzymał zespół z 
Społecznego Gimnazjum nr 
1 im. św. Urszuli Ledóchow-
skiej w Poznaniu (opiekun – 
Sylwia Sosińska-Małecka).

W dziedzinie gazetek 
szkolnych:

I nagrodę otrzymał ze-
spół redakcyjny „Wóz-
ka”, Miesięcznika Uczniów 

Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego dla Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej 
im. Zbigniewa Tylewicza w 
Poznaniu (opiekun – Sylwe-
ster Warański).

II nagroda przypadła 
zespołowi redakcyjnemu 
miesięcznika „Nasza 12” z 
Gimnazjum  nr 12 im. Jac-
ka Kuronia (opiekun – Łu-
cja Świderska).

III nagrodę osiągnął ze-
spół redakcyjny gazetki „I ty 
możesz tak pisać już za rok” 
ze Społecznego Gimnazjum 
nr 1 im. św. Urszuli Ledó-
chowskiej w Poznaniu (opie-
kun – Sylwia Sosińska-Ma-
łecka).

Za esej „Życie słowa”
wyróżnienie przyznano 

Agacie Wiśniewskiej z Mło-
dzieżowego Domu Kultury 
nr 1 w Poznaniu (opiekun -  
Ewa Gajowiecka).

W dziedzinie poezji:
I nagrodę zdobyła Mał-

gorzata Powęzka z Gimna-
zjum nr 12 im. Jacka Ku-
ronia (opiekun  – Elżbieta 
Kokot).

II nagroda – Katarzy-
na Buczyńska z Młodzieżo-
wego Domu Kultury nr 1 w 

Poznaniu (opiekun  – Ewa 
Gajowiecka).

III nagroda – Beata 
Wolska z Gimnazjum w Ze-
spole Szkół Zakonu Pijarów 
im. św. Józefa Kalasancju-
sza (opiekun – Agnieszka 
Woźny-Dorozińska).

Wyróżnienia:
Natalia Iskierka z Gim-

nazjum nr 12 w Poznaniu 
(opiekun – Elżbieta Ko-
kot).

Marta Rusak z Gimna-
zjum nr 12 w Poznaniu 
(opiekun - Elżbieta Kokot).

Zuzanna Bestrzyńska z 
Młodzieżowego Domu Kul-
tury nr 1 w Poznaniu (opie-
kun - Ewa Gajowiecka).

Maria Bryl z Młodzieżo-
wego Domu Kultury nr 1 w 
Poznaniu (opiekun – Ewa 
Gajowiecka).

Anna Łuniewicz z Gim-
nazjum nr 11 (opiekun – 
Ludmiła Śliwieńska).

Emilia Gałczyńska z Mło-
dzieżowego Domu Kultury 
nr 1 w Poznaniu (opiekun 
– Ewa Gajowiecka).

Agnieszka Foluszna z VI 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Poznaniu. 

Wyróżnienie jurorki 
Daromiły Wąsowskiej-

Tomawskiej:
Emilia Gałczyńska z Mło-

dzieżowego Domu Kultury nr 
1 w Poznaniu (opiekun – Ewa 
Gajowiecka).

W dziedzinie prozy:
I nagrodę otrzymała Iza-

bela Palińska z Gimnazjum nr 
12 im. Jacka Kuronia (opie-
kun – Elżbieta Kokot).

II nagroda przypadła Eli-
zie Cichońskiej z Gimnazjum 
nr 11 (opiekun – Ludmiła Śli-
wieńska).

Wyróżnienie przyznano 
Małgorzacie Powęzkiej z Gim-
nazjum nr 12 im. Jacka Ku-
ronia (opiekun – Elżbieta 
Kokot).

Jury wysoko oceniło po-
ziom nadesłanych prac. Ze 
szczególnie ciepłym przyję-
ciem jurorów spotkała się pró-
ba eseju – nowa forma literac-
ka w tym konkursie.

Wręczenie nagród, wyróż-
nień i dyplomów odbędzie się 
28 kwietnia 2009r. w Sali Kar-
minowej „Dąbrówki”, o czym 
Czytelników w imieniu orga-
nizatorów i jury z przyjemno-
ścią powiadamiam.

Jolanta Szwarc

„Wózek” – najlepszym szkolnym biuletynem

Trzecie „Młode Pióra” w „Dąbrówce”
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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

Piątkowskie  Centrum  Kultury
 Os. Bolesława Chrobrego 117

5 maja 2009 o godz. 18 (wtorek) Norbert Skupniewicz 
– wiersze, szkice, zapiski malarza. W drugiej części 
spotkania – wybór tekstów do nowego numeru 
„Protokołu Kulturalnego”.

19 maja 2009 o godz. 18 (wtorek) „Komnata liczb”, „Ko-
mitet 80/81” – wieczór autorski Ewy Najwer.

16 czerwca 2009 o godz. 18 (wtorek)  Jan Hyjek – pro-
zy i piosenki (gitara). Prezentacja książki „Zbu-
dzone milczenia”. Prosimy o przyniesienie nowych 
tekstów – warsztaty literackie.

30 czerwca 2009 o godz. 12 (wtorek) Nowe tomiki po-
etyckie: Barbara Tylman – „Spóźnione powroty”, 
Tomasz W. M. Rzepa – „To tylko szept”. Spotka-
nie z autorami. Omówienie – Piotr Bagiński.

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

Imprezy prowadzi Jerzy  Grupiński.

"Zabawy" 
wodno-kanalizacyjne

W antrejce pod ryczką
Skapuciały Grzechu

Grzechu durch zdalasioł, a wszyćko bez to, że wiara u 
roboty jedyn na drugiego psy wieszo, i jak co do czego przyń-
dzie, to każdy kota ogonem wywinie a unemu się dostaje.

Zdzichna już patrzeć nie mogła jak Grzechu skapuciały 
łaził, wiync dziecioki po wuja Rycha i ciotke Bache posła-
ła. Na kartce nagrygoliła, że rozchodzi się o Grzecha i że-
by szybko do nich przyknaili. - Po co ich wołałaś - darł się 
Grzechu, całko famuła byndzie o tym godała, wiesz prze-
cie jako jest ciotka Bacha. Jak jej przytroczymy, to nic nie 
piśnie, a wuja Rychu był sołtysem, to wie jak z wiaruchną 
trzeba godać - mundrowała się Zdzicha.

Ty Grzechu lepiej statki pomyj, bo żadnej czystej szklan-
ki nie ma, a ja szybko chruścików napieke. Kejtyr tyż chcioł 
coś na temat wiary z Grzecha pracy powiedzieć, ale zaszcze-
koł ino i na leżankę się wknaił.

Jak już Zdzichna chruściki zez bratkasty wyciągała, ciot-
ka zez wujem i dziecioki wtochnyli. Harmider zrobił się jak 
u pakanów. Wuja Rychu zaro do rzeczy przystąpił i jak na 
dawną władze przystało kazał sobie wszyćko dokładnie wy-
klarować. Ciotka Bacha kalafe zajętą miała, bo te gorące 
chruściki młóciła.

Jak Grzechu wszyćko powiedział o co mu się rozchodzi, 
to wuja po glacy się poszudroł i pado: - Ty im wszyćko wy-
ryp prosto w ślypia i niech wiedzą, czym to pachnie. A jak 
uni są wiatrowaci, to i tak im się pomojto, że kalafy za-
mkną. Co ty glapami karmiony jesteś?

Grzechu chichrać się zaczął i pado, że tero już im wichła-
czyć nie do, bo przecie nie on, ino oni drygać powinni.

Dyskusja się skończyła, bo listowy zadzwonił i Zdzichna 
zaro go zagaiła o tyn list co nie przyszedł.

Halina Płoszyńska

Lata 20-te, 
lata 30-te

Do jakich kłamstw lu-
dzie się nie posuną, by móc 
zobaczyć interweniujących 
strażników miejskich? Każ-
dego miesiąca odnotowy-
wanych jest kilka zgłoszeń 
przez osoby, których moty-
wów nie sposób pojąć. W lu-
tym patrol municypalnych 
otrzymał zgłoszenie, że ko-
ło pawilonu Bodzio przy ul. 
Umultowskiej z pojazdu cię-
żarowego wylewana jest ja-
kaś ciecz. Informacja ta po-
stawiła natychmiast na no-
gi funkcjonariuszy. Po przy-
jeździe na miejscu zastali 

beczkowóz Aquanetu z wo-
dą pitną dla mieszkańców 
pobliskich domów, zdarzyła 
się tam bowiem awaria sie-
ci wodociągowej.

Kilka dni później patrol 
został wezwany na ul. Łucza-
nowską, gdzie wjazd na pose-
sję miał być blokowany przez 
pojazdy prowadzące roboty 
kanalizacyjne. Na miejscu 
patrol nie potwierdził bloko-
wania wyjazdu, a „zawiany” 
właściciel posesji wyznał, że 
chciał wiedzieć, jaka firma 
wykonuje prace związane z 
kanalizacją. (woj)

W Piątkowskim Centrum Kultury DĄBRÓWKA 2 kwiet-
na odbył się koncert zorganizowany wspólnie z Klubem Se-
niora „Przyjaciele”. Na część muzyczną w wykonaniu ar-
tystów scen operowych Poznania i Łodzi: Marii Załanow-
skiej, Piotra Należytego oraz akompaniującego im Marci-
na Degi złożyły się utwory Jerzego Petersburskiego oraz 
arie z oper z lat 20. i 30. dwudziestego wieku (m.in. utwo-
ry Georga Gershwina).

Ale koncert miał też drugie przesłanie, które wyraził 
prowadzący imprezę Piotr Należyty. Było to wspomnienie 
naszego papieża Jana Pawła II. Koncert w całości dedy-
kowany Wielkiemu Polakowi niósł przesłanie radości i ży-
czeń na zbliżające się Święta Wielkanocne, a zakończyło 
go wspólne odśpiewanie „Barki” – utworu tak ukochane-
go przez Jana Pawła II. (Pio)



14  ECHO 4/165 (XII)

  

PCK
NA
PIĄTKOWIE

BABCIA
LUB
ROŚLINA

DOWCIP
PTAK
Z
POPIOŁÓW

MIESZKANIEC
GRENLANDII

FARBA

PRZYMIERZA

ZE ZBOŻA

DODATEK 
DO
UMOWY

CHODZI 
TYŁEM

PRZYMILNY
UCZEŃ

PODOŁEK

IMIĘ
KOREAŃSKIE-
GO
WODZA

WŁOCHY

102

TUZ

PTASI
ZŁODZIEJ

MIESZKANIEC
GÓR

DONALD

ZŁA JAK...
BEZRASOWIEC

BŁAZEN

POWTÓRKA

RYBIE
JAJECZKA

PIERWSZY
LOTNIK

KARNAWA-
ŁOWY

JEDNOSTKA
POWIERZCHNI

DAWNA
WALUTA
HISZPANII

O SOBIE

ŁAPIE 
PSY

JEDNOSTKA
POWIERZCHNI

DLA ATLETY

�

RODZAJ
GLEBY

POLSKI
OWOC

14

18 10 9

417

7

1

3

2

85

12

11

13

16 15

6

Wygrał  
z Echem

Hasło marcowej krzy-
żówki brzmiało: „W mar-
cu jak w garncu”. Nagrodę 
książkową otrzymuje Ja-
nusz Kornacki z Osiedla 
Bolesława Chrobrego 47.

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). Wiosna kusi, pomyśl więc o jakiejś 
rajzie z famułą i bliską wiarą za miasto. Abo zabierz ją na słodkie 
lub jakie zakupy. Lajsnij szczunom nowe dyrdony i jakieś jupki.

BYK (21.04 - 21.05). Bez żadnych fefrów i oglądania się na 
innych zabieraj się ze szwungiem do roboty. Nie daj się przekaba-
cić różnym mądrym, ino polegaj na sprawdzonych kumplach.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Skapną ci  fest niespodzian-
ki. Wew robocie szykuje się służbowa rajza na szkolenie, a także 
awans i dodatkowe bejmy za fifne pomysły.

RAK (22.06 - 22.07). Jesteś szportowny szczun i nie warto 
się stalować przed wiarą. Nie daj się też przekabacić różnym mą-
drym. Spokojnie rób swoje i trzymaj się starej eki.

LEW (23.07 - 22.08). Niedzielny wygib za miasto z famułą 
i kejtrami będzie całkiem udany. Ale za wiele się tam nie staluj, 
lepiej pograj ze szczunami w piłę abo jakiego palanta.

PANNA (23.08 - 22.09). Zrobisz porzundki wew swoim ży-
ciu. A potem rajza do ciepłych krajów gwarantowana.

WAGA (23.09 - 22.10). Z famułą czeka cię istna chapanina i 

użeranie się z gzubami, którym ino nygusowanie i głupoty we łbie. 
Ale zaś potem se odpoczniesz i spotkasz całkiem ciekawą wiarę.

SKORPION (23.10 - 22.11). Wiosenna chapanina da się moc-
no we znaki. Zamiast się stalować, lepiej uważaj na zdrowie i patrz 
coś uzorgować do kabzy. Może skapną jakie dodatkowe bejmy.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Za wiela z wiarą nie ma co blu-
brać. Uważaj też na brawendzenia innych, bo ino patrzą jak cię 
przekabacić i najwięcej nagłabać do własnej kabzy.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Masz dryga do roboty i jak 
przestaniesz bręczeć i marudzić, a się przyłożysz, to wnet uzor-
gujesz  tyle, ile ci trzeba na nowy ancug, auto lub wygib z kum-
plami.

WODNIK (21.01 - 20.02). O słodkim nygusowaniu na sło-
nyszku będziesz mógł jedynie pomarzyć. Wew robocie cięgiem ino 
jakaś szarpanina i zaprowadzanie nowych porzundków.

RYBY (21.02 - 20.03). Lepiej się ustatkuj i wew robocie za 
frechownie se nie poczynaj, bo se ino poruty narobisz. Rób swoje, 
a twoje starania i pomysły zostaną wreszcie zauważone.

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 4

HUMORKI
- Pan zapomniał zapłacić - 
mówi kelner do wychodzą-
cego.
- Przecież piłem, by zapo-
mnieć!

- Gdzie woda jest najtań-
sza?
- W przemówieniach poli-
tyków.
- A najdroższa?
- W szynce.
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23 marca seniorzy z Hetmana na Sobieskiego wraz z 
zaprzyjaźnionymi osobami wystawili w klubie Misterium 
Męki Pańskiej. Klub pękał w szwach, przyszli zaproszeni 
goście. W codziennej bieganinie chwile refleksji nad wy-
darzeniami sprzed dwóch tysięcy lat były potrzebne. Mi-
sterium seniorzy wystawili później w kościele na osiedlu. 
I tutaj zebrali liczne oklaski. Zdjęcia przedstawiają sceny 
z klubu i z kościoła. (big)

Misterium Męki Pańskiej na Piątkowie
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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 

  

  

  

Szkolne rekolekcje
W okresie poprzedzającym Święto Zmartwychwstania 
Pańskiego w kościołach i szkołach na Piątkowie odbywa-
ły się rekolekcje. A tak wyglądały one w „34” na Osiedlu 
Bolesława Śmiałego. (emzetka)


