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OBOK  BARU  FAMILIJNEGO
Fot. – Maria Zielińska 

Najstarsi uczniowie na Piątkowie zdają matury, najmłodsi z pod-
stawówek mają swoje chwile zadumy. Na przykład, podczas szkolnych 
uroczystości, które traktują bardzo poważnie.

Chwila szkolnej zadumy
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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

W przededniu długiego majowego weekendu w Szkole 
Podstawowej nr 34 na Osiedlu Bolesława Śmiałego odbył się 
koncert pieśni patriotycznych, przygotowany przez Ewę Na-

pieralską, w wykonaniu chóru szkolnego. Przepleciony został 
celnym komentarzem historycznym. Dla naszych dzieci była 
to znakomita lekcja historii i patriotyzmu. (emzetka)

3-majowa lekcja patriotyzmu

Fot. Maria Zielińska
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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
  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

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

W Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej 
trwają systematyczne wy-
kupy gruntów od mia-
sta. Na osiedlach każdego 
dnia podpisywane są akty 
notarialne będące zwień-
czeniem przekształcenia 
lokatorskiego prawa do 
mieszkania w pełną wła-
sność.

Staraniem Zarządu na 
Osiedlu Władysława Jagieł-
ły w ostatnim czasie PSM 
wykupiła wszystkie działki 
pod budynkami. Wyjątkiem 
są działki pod blokami 24 
i 28, które zbudowane zo-
stały ze środków Krajowe-
go Funduszu Mieszkaniowe-
go i ich mieszkańcy nie mają 
prawa do wykupu mieszkań 
na własność. Ze spółdziel-
cami mieszkającymi w blo-
kach, pod którymi wykupio-
no ostatnio ziemię, podpisy-
wanie aktów notarialnych roz-
pocznie się w czerwcu.

W ostatnim czasie z ma-
gistratu nadeszły oczekiwane 
wyceny gruntów na Osiedlu 
Stefana Batorego pod nieru-
chomościami 17 d-g i 20 a-c, 
21, 14 i 18, 26-27-28, na Osie-
dlu Bolesława Śmiałego pod 
blokami 2, 10, 12, 31-32, na 
Osiedlu Bolesława Chrobre-
go pod nieruchomością trzy-
budynkową 25-26-27, a tak-
że jednej z działek pod blo-
kiem 47.

- Zgodnie z wymogami 
Urzędu wysłaliśmy pismo do 

Urzędu Miasta Poznania - 
mówi wiceprezes Elżbieta 
Schmidt - akceptujące ce-
ny wykupu. Po zakończeniu 
procedury w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
Urzędu i wyznaczeniu przez 
ten wydział terminu podpisa-
nia aktu notarialnego sprze-
daży gruntu PSM przystąpi 
do niego. A następnie będzie 
mogła zacząć wyznaczać ter-
miny  kolejnych aktów nota-
rialnych mieszkańcom. Cze-
kamy także na wyceny pozo-
stałych działek przypisanych 
do budynku 47 na Osiedlu 
Bolesława Chrobrego.

Na Osiedlu Stefana Ba-
torego wykupiono już grun-
ty na jednostce G: 36-37, 38, 
39-40, 42, 43-44, 45-46-47, 48, 
49-50. Na Osiedlu Bolesława 
Chrobrego wykupiono grun-
ty dla nieruchomości : 13b, 
15, 17, 28--29, 30-31, 34-35, 
32-33-36, 40-41.

PSM wspólnie z właści-
cielami mieszkań z budyn-
ków numer 19 i 20 na Osie-
dlu Chrobrego oraz z bloku 
30 na Os. Śmiałego wystąpi-
ła do Urzędu Miasta o wy-
kup gruntów pod tymi nie-
ruchomościami. Trzeba było 
zrobić wspólne wystąpienie 
z mieszkańcami, gdyż wcze-
śniej część z nich zdecydo-
wała się przekształcić loka-
torskie prawo do mieszkania 
w pełną własność z udziałem 
w wieczystym użytkowaniu 
gruntu. - Jeżeli będzie tylko 

taka wola mieszkańców z in-
nych budynków - deklaruje wi-
ceprezes Schmidt - PSM bę-
dzie wspólnie występować do 
miasta o ich wykup.

W PSM podpisano już 
3359 aktów notarialnych 
przenoszących własność 
mieszkań w prawo odręb-
nej własności i trwa proce-
dura ustalania terminu pod-
pisywania kolejnych aktów 
we wszystkich osiedlach, bo-
wiem do Spółdzielni wpłynę-
ło łącznie około 4500 wnio-
sków. (wk)

Podpisano 3359 aktów notarialnych
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Byliśmy przy narodzi-
nach tego turnieju, już 
wtedy był imponujący. 
Przez dziesięć lat orga-
nizatorzy go modyfiko-
wali, były lata lepsze i 
nieco gorsze pod wzglę-
dem liczby uczestników. 
Impreza jednak okrze-
pła i 30 maja w Zespo-
le Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 5 na Osiedlu Wła-
dysława Łokietka odbędą 
się X Mistrzostwa Piątko-
wa w Koszykówce Ulicz-
nej Streetball Challenge.

Kto jeszcze nie zdążył, 
ma mało czasu na zapisa-
nie się, bo termin zgłoszeń 
upływa 26 maja. Szczegó-
łowe informacje znajdują 
się na stronie www.zso5.pl, 
można je uzyskać także pod 
nr 502 380 888.

Turniej rozegrany zosta-
nie 30 maja na boiskach 
szkoły na Łokietka. Drużyny 
będą grać w następujących 
kategoriach wiekowych: A - 

chłopcy do lat 16, B - dziew-
częta do lat 16, C - chłopcy 
do 19 lat, D - dziewczęta do 
19 lat, E - kategoria Open. 
Zespoły składają się z czte-
rech zawodników (3 grają-
cych i rezerwowy). Wszyst-
kie zespoły w kategoriach A 
i B muszą mieć pełnoletnie-
go opiekuna. Wpisowe od 
zespołu w kategoriach A-D 

wynosi 20 zł, a w kategorii 
Open - 50 zł. Reprezentacje 
szkół uczestniczą w turnieju 
bez opłaty startowej.

System rozgrywek uza-
leżniony jest od liczby zgło-
szonych zespołów danej ka-
tegorii. Każda kategoria 
wiekowa zostanie podzielo-
na na grupy eliminacyjne, 
w których mecze rozgrywa-

ne będą systemem każdy z 
każdym. Zespoły, które zaj-
mą pierwsze i drugie miej-
sce w grupach eliminacyj-
nych, przechodzą do dru-
giej fazy rozgrywek, gdzie 
walczą o zwycięstwo w da-
nej kategorii systemem pu-
charowym. Harmonogram 
rozgrywek zostanie wywie-
szony 29 maja w holu ZSO 
nr 5 na Os. Władysława Ło-
kietka 104 oraz na stronie 
www.zso5.pl

Tradycyjnie odbędzie się 
konkurs rzutów „za trzy” 
oraz konkurs „wsadów”.

Dla trzech pierwszych ze-
społów w każdej kategorii 
przewidziano medale, dyplo-
my i nagrody rzeczowe. Za-
wodnik ma prawo do gry w 
jednym zespole w określonej 
kategorii.

Organizatorami turnieju 
są ZSO nr 5 oraz Poznańska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa. 
Echo Piątkowa jest patro-
nem medialnym imprezy.

Streetball Challenge

Jubileuszowe Otwarte Mistrzostwa Piątkowa

„Historyczne” zdjęcie z pierwszego turnieju na Łokietka

 Psie odchody 
to nie tylko ra-
żący i nieeste-
tyczny element 
miejskiego kra-

jobrazu, ale bardzo poważny 
problem epidemiologiczny, 
bowiem w odchodach psów 
występuje wiele drobno-
ustrojów, które mogą być 
przyczyną groźnych chorób 
zakaźnych i pasożytniczych 
u ludzi. Stwierdzono, że w 
psich odchodach występują 
drobnoustroje wywołujące 
odzwierzęce choroby, takie 
jak toksokaroza czy bąblo-
wiec (tasiemiec) oraz szereg 
bakteryjnych czynników 
chorobotwórczych m.in. 
Campylobacter, Salmonella 
i Yersinia. Na choroby te na-
rażone są przede wszystkim 
dzieci bawiące się na traw-
nikach i w piaskownicach. 
Toksokarozę wywołuje glista 
psia lub kocia. Część cyklu 
rozwojowego pasożytów od-
bywa się w glebie. Jajo gli-
sty przybiera postać inwa-
zyjną dopiero po trzech ty-
godniach. Istotne jest uprząt-
nięcie zwierzęcych odcho-
dów możliwie jak najszyb-

ciej. Kontakt z tą 
grupą pasoży-
tów może mieć 
poważne konse-
kwencje zdro-
wotne dla orga-
nizmu ludzkie-
go. Zachowanie 
podstawowych 
zasad higieny 
(dbanie o czy-
stość rąk po kon-
takcie ze zwie-
rzętami, unika-
nie lizania po 
twarzy przez 
zwierzęta, unikanie przytu-
lania twarzy do sierści zwie-
rząt, mycie owoców i wa-
rzyw, unikanie piaskownic i 
trawników zanieczyszczo-
nych psimi lub kocimi od-
chodami, regularne odroba-
czanie psów i kotów), a tak-
że dbałość o należyty stan 
sanitarny środowiska (m.in. 
usuwanie odchodów po 
psach), są podstawowymi i 
skutecznymi elementami w 
zapobieganiu zakażeniom 
tymi drobnoustrojami.

Kto odpowiedzialny jest 
za sprzątanie tego rodzaju 
zanieczyszczeń?

Art. 22  usta-
wy z dnia 5 
grudnia 2008 r. 
o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu 
zakażeń i cho-
rób zakaźnych u 
ludzi (Dz. U. Nr 
234, poz. 1570) 
określa obo-
wiązki właści-
ciela, posiada-
cza lub zarząd-
cy nieruchomo-
ści, który zo-
bowiązany jest 

do utrzymywania jej w nale-
żytym stanie higieniczno-sa-
nitarnym w celu zapobiega-
nia zakażeniom i chorobom 
zakaźnym, a w szczególności 
do usuwania odchodów zwie-
rząt z nieruchomości. 

Na terenie Poznania obo-
wiązuje Uchwała Nr XLI-
X/646/V/2009 Rady Mia-
sta Poznania z dnia 10 lute-
go 2009 r. w sprawie przyję-
cia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na tere-
nie Miasta Poznania. Okre-
ślono w nim, że za sprząta-
nie psich odchodów odpo-
wiedzialne są osoby je utrzy-

mujące. Osoby utrzymujące 
psy obowiązane są do nie-
zwłocznego usuwania spo-
wodowanych przez nie za-
nieczyszczeń w obiektach 
oraz na innych terenach 
przeznaczonych do użytku 
publicznego, a w szczegól-
ności na chodnikach, jezd-
niach, placach , parkingach, 
przejściach podziemnych, te-
renach zielonych.

Dopuszcza się umiesz-
czanie psich odchodów w 
koszach na drobne odpa-
dy pod warunkiem, że są 
one wyłożone workiem ule-
gającym biodegradacji. 
Z obowiązku sprzątania 
psich odchodów zwolnione 
są jedynie osoby niewidome 
korzystające z psów – prze-
wodników. Nie wolno oso-
bom utrzymującym zwierzę-
ta wprowadzać psów i innych 
zwierząt domowych na te-
ren placów, gier, piaskownic 
dla dzieci, plaż, kąpielisk, 
boisk szkolnych i ogródków 
przedszkolnych.  Nieprze-
strzeganie postanowień Re-
gulaminu jest zagrożone ka-
rą przewidzianą Kodeksem 
Wykroczeń.

Problem psich odchodów – ukryte zagrożenie
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Jak popularna jest pił-
ka nożna na osiedlach 
Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej mogliśmy 
zobaczyć w czasie minio-
nej kapryśnej zimy. Gdy 
tylko na boiskach stop-
niały resztki śniegu moż-
na było zauważyć chłop-
ców kopiących piłkę.

Na jednym z boisk zapy-
tałem, czy nie za wcześnie 
rozpoczęliście sezon wio-
sennych rozgrywek, prze-
cież trwają jeszcze halowe 
potyczki. Jeden z młodych 
piłkarzy odpowiedział: - pa-
nie, my trenujemy ligą piąt-
kowską i przed rozgrywka-
mi Grand Prix Chrobre-
go. Rozgrywki te rozpoczę-
ły się 15 kwietnia meczami 
na sztucznej trawie siódmej 
edycji turnieju dla dzieci i 
młodzieży.

W tym samym dniu od-
była się inauguracja rozgry-
wek drugiej edycji Poznań-
skiej Ligi Oldbojów. Także w 
połowie kwietnia rozpoczęła 
się dziesiąta edycja turnieju 
dla dorosłych o mistrzostwo 
Chrobrego.

Organizatorzy osiedlo-
wego sportu nie zapomnieli 
o najmłodszych piłkarzach, 
od których się wielka piłka 
nożna zaczyna. Przedszkola-
kach, dla których zorganizu-
ją wiosenny turniej na bo-
isku ze sztuczną trawą. Bę-

dzie to rewanż za Halowy 
Turniej Mikołajkowy. Rów-
nież w czerwcu na boiskach 
osiedla Bolesława Chrobre-
go zostanie rozegrana Pla-
żówka 2009, w której wezmą 
udział dzieci, młodzież i do-
rośli, którzy potrafią grać w 
siatkówkę na boisku piasz-
czystym.

O zapoczątkowanych w 
kwietniu imprezach sporto-
wych na boiskach Chrobre-
go, które zakończą się w 
ostatnich dniach paździer-
nika, informują instrukto-
rzy w Świetlicy Sportowej 
na Osiedlu Bolesława Chro-
brego 2F.

25 kwietnia rozpoczęły 
się rozgrywki Piątkowskiej 
Ligi Piłki Nożnej, dziewięt-

nastej już edycji. Jej organi-
zatorem jest Sekcja Sportu i 
Rekreacji Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. Do 
rozgrywek przystąpiło 49 
zespołów podzielonych na 
trzy kategorie wiekowe: gru-
pa B (roczniki 1995-1993), 
grupa C (roczniki 1992-
1990) i grupa Open. W gru-
pie Open gra 19 drużyn, w 
tym 8 z Osiedla Jana III So-
bieskiego z AC Studio, mi-
strzem grupy, na czele. W 
grupie C 6 zespołów z osie-
dli PSM rywalizuje o mi-
strzostwo grupy z 9 druży-
nami z różnych dzielnic Po-
znania, wśród których znaj-
duje się mistrz osiemnastej 
edycji - Czerwone Diabły Po-
znań Wichrowe Wzgórze. 

W grupie B do rozgrywek 
przystąpiło 15 zespołów: 3 
osiedlowe z PSM (Nie Da-
waj Gryza z Osiedla Stefa-
na Batorego, KS Pyrlandia 
z Osiedla Jana III Sobieskie-
go i Team Chrobry z Osie-
dla Bolesława Chrobrego), 
7 drużyn z Gimnazjum nr 
12 UKS Batory oraz 5 spo-
za Piątkowa.

Warto wspomnieć, że w 
poprzedniej edycji ligi w tej 
grupie grało również 7 zespo-
łów gimnazjalnych z Batore-
go. Najlepszą drużyną okaza-
ła się pierwsza, która zdobyła 
wicemistrzostwo grupy. Jak 
będzie w tym roku - zobaczy-
my. Może tytuł mistrzowski 
przypadnie gimnazjalistom z 
Batorego?

Po raz siódmy na pierw-
szym piątkowskim boisku 
ze sztuczną trawą na Osie-
dlu Bolesława Śmiałego ad-
ministracja i rada osiedla 
zorganizują Wiosenny Tur-
niej Piłki Nożnej o Puchar 
Kierownika Osiedla. We-
zmą w nim udział zespo-
ły dziecięce, młodzieżowe i 
dorosłych.

Pamiętajmy, że każde 
zorganizowane rozgrywki 
piłki nożnej to czynny re-
laks na świeżym powietrzu 
i popularyzacja osiedlowego 
sportu, które nigdy nie jest 
za dużo.

Edward Juskowiak

Kopania (piłki) nigdy za dużo

GRUPA B 

Lp. Nazwa drużyny                  li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
1 OBCH CHROBRY TEAM 2 6 19 1 18
2 OSB NIE DAWAJ GRYZA 2 6 16 1 15
3 OSB UKS 12 BATORY III 3 6 14 7 7
4 OSB UKS 12 BATORY I 2 4 5 1 4
5 P-Ń SOKÓŁ 89 POZNAŃ 2 4 6 3 3
6 P-Ń BRONX POZNAŃ 2 3 8 5 3
7 OJIIIS KS PYRLANDIA 2 3 7 5 2
8 P-Ń SALOS POZNAŃ 2 3 5 4 1
9 OSB UKS 12 BATORY IV 2 3 5 13 -8
10 P-Ń FC NOWA WIEŚ 2 2 18 7 11 1wo
11 OSB UKS 12 BATORY II 2 2 6 7 -1 1wo
12 P-Ń ORATORIUM ŚWIATEŁKO 2 0 3 11 -8
13 OSB UKS 12 BATORY VII 2 0 1 13 -12
14 OSB UKS 12 BATORY VI 2 -1 5 17 -12 1wo
15 OSB UKS 12 BATORY V 3 -1 3 26 -23 1wo

GRUPA C 

1 P-Ń FC SOŁACZ 3 7 7 2 5
2 OBCH FC SZEWCE 2 6 27 2 25
3 OJIIIS FC DREWNIAKI 2 6 20 4 16
4 P-Ń CZERWONE DIABŁY 2 6 15 5 10
5 OJIIIS FASBERG TEAM 2 6 11 1 10
6 OSB EDEK TEAM 2 6 9 1 8
7 P-Ń  KOLOROWI 2 3 8 3 5
8 OBCH WŚCIEKŁE WILKI II 2 3 8 6 2

9 P-Ń NIEPOSKROMIONE LWY 2 3 5 7 -2
10 OWJ BLUE DEVILS 2 1 3 9 -6
11 P-Ń SALOS POZNAŃ II 2 0 1 9 -8
12 P-Ń SALOS POZNAŃ I 2 0 2 13 -11
13 P-Ń  PRZYSTANKERSI 2 0 2 14 -12
14 P-Ń TUTSI SQUAD 3 0 5 22 -17
15 P-Ń PREMIUM TEAM JUNIORS 2 0 0 25 -25

GRUPA OPEN 

1 OJIIIS RUDA SQUAD 3 9 13 2 11
2 OJIIIS PIECHOTA ZMECHANIZO-

WANA
3 7 8 0 8

3 P-Ń SZALONE KEFIRY 2 6 14 2 12
4 OJIIIS PAC - SKI 2 6 14 6 8
5 OJIIIS AC STUDIO 2 6 10 3 7
6 OJIIIS PI - KO TEAM 2 6 9 3 6
7 OJIIIS PREMIUM TEAM 3 6 9 4 5
8 OSB UKS 12 BATORY 2 4 7 6 1
9 OJIIIS  PRESTON 1 3 3 0 3
10 NORTH SIDE I POZNAŃ 2 3 2 4 -2
11 NORTH SIDE II POZNAŃ 2 1 1 3 -2
12 AE CARPE DIEM 2 1 5 11 -6
13 OBŚ OKP ŚMIAŁY 2 0 6 11 -5
14 P-Ń VOLKSWAGEN - ODLEWNIA 2 0 4 12 -8
15 P-Ń ALL BLACKS 3 0 4 12 -8
16 P-Ń KKS POTFURKO 3 0 0 8 -8
17 OJIIIS  JAMAJKA 2 0 2 14 -12
18 P-N KULCZYK TRAMPEX 2 -1 2 12 -10 1wo

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Piątkowska Liga Piłki Nożnej 
Tabela po meczach rozegranych 10 maja 2009 r.
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Zwycięzcy na Piątkowie

I miejsce - gr. B- SOKÓŁ  89 POZNAŃ II miejsce - gr. B - OSB UKS 12 BATORY I

I miejsce - gr. C - CZERWONE DIABŁY II miejsce - gr. C - OBCH WŚCIEKŁE WILKI II

I miejsce - gr. OPEN - OJIIIS AC STUDIO
II miejsce - gr. OPEN - OJIIIS RACING SOBIESKI

I miejsce - PUCHAR PREZESA PSM - OBŚ BALBINA
III miejsce - gr. B - OSB UKS 12 BATORY VII

Kierownik Sekcji Sportu Andrzej Słabęcki wręcza zwycięski 
puchar III miejsce - gr. OPEN - OBŚ BALBINA
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Z notatnika miejskiego strażnika
♦  Służby dyżurne piątkow-

skiej Straży Miejskiej przy-
jęły w kwietniu 440 zgło-
szeń od mieszkańców. Naj-
więcej (181) dotyczyło nie-
prawidłowo zaparkowa-
nych samochodów, zakłó-
cania porządku i ciszy 
nocnej (81) oraz spożywa-
nia alkoholu w miejscach 
publicznych (45).

♦  Przeprowadzono 32 lu-
stracje miejsc znanych z 
przebywania bezdomnych, 
gdzie wykonano 45 roz-
mów prewencyjnych. W 
2 przypadkach strażnicy 
spowodowali udzielenie 
bezdomnym pomocy me-
dycznej, 2 osoby przewie-
ziono do Izby Wytrzeź-
wień, a jedną do punktu 
pomocy socjalnej. Więk-
szość bezdomnych, mimo 
informacji o możliwości 
skorzystania z pomocy wy-
specjalizowanych organi-
zacji charytatywnych, nie 
wyraziła takiej chęci.

♦  W związku z zakłócaniem 
ciszy nocnej patrole straż-
ników interweniowały 20 
razy. W 5 przypadkach 
zgłoszenia nie potwierdzi-
ły się, przeprowadzono 12 
rozmów dyscyplinujących 
z właścicielami mieszkań, 
3 osoby ukarano mandata-
mi karnymi.

♦  Strażnicy udali się na 
Osiedle Bolesława Chro-
brego 39, gdzie młodzież 
miała grać w piłkę pod blo-

kiem. Stwierdzono, że gru-
pa dzieci w wieku około 10-
13 lat w piłkę koszykową 
na boisku. Innym razem 
dzieci miały grać w piłkę 
koło bloku 28-29 na tym 
samym osiedlu. Po przy-
byciu okazało się, że gra-
ły, ale na boisku.

♦  Kilkakrotnie patrole uda-
wały się na miejsca, gdzie 
miano spożywać alkohol. 
W większości przypadków 
nikogo nie zastawano, cza-
sami były jakieś osoby, ale 
alkoholu nie piły.

♦  Wielokrotnie napływały 
zgłoszenia o wycinkach 
drzew i krzewów, okazywa-
ło się, że ekipy posiadały 
odpowiednie zezwolenia, 
raz wezwano strażników 
na ul. Lubczykową, gdzie 
pracownicy zieleni sadzili 
tuje w pasie przydrożnym. 
jednak i oni posiadali sto-
sowane zezwolenie.

♦  Patrol wezwano na Osie-
dle Stefana Batorego 51, 
gdzie w zasieku miał znaj-
dować się ogromny wło-
chaty pająk. Pająka z ga-
tunku ptaszników zloka-
lizowano. Poproszony o 
przybycie pracownik ZOO 
zabrał go ze sobą.

♦  W holu bloku 18 a na Osie-
dlu Bolesława Chrobrego 
leżał mężczyzna. Strażni-
cy widząc, że jest w trakcie 
ataku epilepsji, wezwali 
karetkę pogotowia. Lekarz 

zaopatrzył mężczyznę i za-
brał go do szpitala.

♦  Mężczyznę pod wpływem 
alkoholu siedzącego w 
klatce schodowej bloku 20 
na Chrobrego patrol od-
prowadził do mieszkania, 
gdzie odebrała go żona.

♦  Strażników powiadomio-
no o przywiązanym przed 
ZOZ na Chrobrego od 2 
godzin psie. Powiadomio-
no Schronisko dla Zwie-
rząt, którego pracownik 
zabrał psa ze sobą.

♦  Z rejonu ulic Koprowej 
i Naramowickiej zawiado-
miono o wypuszczaniu du-
żego psa bez smyczy. Dzię-
ki sąsiadom ustalono wła-
ściciela i ukarano go man-
datem karnym.

♦  Do bezdomnego leżącego 
pod balkonem na Osie-
dlu Bolesława Śmiałego 1 
strażnicy miejscy wezwali 
karetkę pogotowia, której 
lekarz zaopatrzył mężczy-
znę, a następnie specjalny 
patrol RS-13 przewiózł go 
do MONAR-u.

♦  Patrol zawiadomiono o 
dziwnie zachowującym się 
mężczyźnie, który przy-
glądał się zza krzaków, 
jak matka karmi dziecko 
na ławce w parku Os. Bo-
lesława Chrobrego. Uję-
ty mężczyzna oświadczył, 
że leczy się psychiatrycz-
nie. Doprowadzono go do 
domu, gdzie matka po-

twierdziła leczenie choro-
by syna.

♦  Strażnicy pojechali na Os. 
Bolesława Chrobrego 20, 
by sprawdzić doniesienie 
o przebywającym na X pię-
trze nieletniej osobie. Chło-
pak wyglądał na około 15 
lat. Przewieziono go na Po-
licję, gdzie okazało się, że 
jest osobą poszukiwaną.

♦  Zawiadomiono o kierowcy 
mercedesa (podano nume-
ry), który na ul. Bolka wy-
rzucił śmieci. Patrol ustalił 
sprawcę, który po wezwa-
niu przyznał się do wyrzu-
cania śmieci. Ukarano go 
mandatem karnym oraz 
zobowiązano do posprząta-
nia wyrzuconych śmieci.

♦  Kierownika sklepu LIDL 
na Chrobrego ukarano 
mandatem karnym za gło-
śny rozładunek towaru.

♦  Strażnicy przeprowadzi-
li rozmowę pouczającą z 
właścicielem psa ujadają-
cego w mieszkaniu bloku 
27 na Osiedlu Bolesława 
Śmiałego.

♦  Mandatem ukarano wła-
ściciela dwóch psów bie-
gających luzem za torami 
kolejowymi Os. Jana III 
Sobieskiego.

♦  Patrol udał się do osoby, 
która, która miała ranne-
go ptaka na przystanku 
MPK ul. Kurpińskiego. 
Ptak został przewieziony 
do ZOO na ul. Krańco-
wą. (na)

Piątkowskie osiedla - 
o czym Echo jakiś czas 
temu pisało - szczególnie 
Osiedle Jana III Sobie-
skiego, ale i inne, upodo-
bały sobie jerzyki. To 
bardzo pożyteczne ptaki, 
które żywią się np. koma-
rami, meszkami i innymi 
owadami. Już choćby za 
to należy się im nasza 
sympatia. Ten gatunek 
ptaka objęty jest także 
ścisłą ochroną.

Pod koniec marca Wy-
dział Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Poznania wy-
słał do spółdzielni mieszka-
niowych i zarządców nie-
ruchomości pismo przypo-
minające o obowiązujących 

przepisach i zasadach postę-
powania z tymi ptakami.

Przepisy zabraniają 
prowadzenia jakichkolwiek 
czynności powodujących za-
grożenie dla lokalnych po-
pulacji ptaka, np. poprzez 
uniemożliwienie dostępu i 
korzystania z otworów wen-
tylacyjnych, które są obec-
nie podstawowym siedli-
skiem lęgowym jerzyka w 
Polsce.

Nie wolno niszczyć 
gniazd, jaj i piskląt gatun-
ków prawnie chronionych, 
jak również ich siedlisk. Nie-
dopuszczalne jest zatykanie 
szczelin i otworów w ele-
wacji budynku wybranego 
przez ptaki na miejsce gniaz-

dowania. Usuwanie ptasich 
gniazd z obiektów budowla-
nych i terenów zieleni, je-
śli wymagają tego względy 
bezpieczeństwa lub sanitar-
ne, dopuszczalne jest od 16 
października do końca lute-
go. W przypadku remontu 
budynków będących miej-
scem lęgowym jerzyków, od-
bywających się w okresie 
ochronnym, tj. do 15 sierp-
nia, kratowanie bądź inne 
zamykanie otworów pod da-
chami budynków, w których 
gnieżdżą się ptaki, jest wy-
kroczeniem, a nawet prze-
stępstwem.

Urząd przypomniał, że 
po zakończeniu inwestycji 
należy w miarę możliwości 

odtworzyć pierwotne miej-
sca lęgowe jerzyków, a już 
bezwzględnie utworzyć no-
we miejsca lęgowe w ilości 
rekompensującej ubytki, np. 
poprzez zawieszenie odpo-
wiednich skrzynek lęgowych 
na budynku.

- Nasza Spółdzielnia - mó-
wi wiceprezes Michał Tokło-
wicz - z powagą podchodzi do 
tego zagrożonego gatunku. 
Kilka lat temu, chyba jako 
pierwsza spółdzielnia miesz-
kaniowa w mieście, zainsta-
lowaliśmy na osiedlach bud-
ki lęgowe dla ptaków. I teraz 
będziemy dbać o te pożytecz-
ne ptaki, starając się, by nie 
były one zbyt uciążliwe dla 
mieszkańców. (maja)

Ściśle chronione jerzyki
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KALENDARIUM PSM 
28 maja - zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM
1 czerwca - dyżur członków Rady Nadzorczej PSM
2 czerwca - Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa RN PSM
4 czerwca - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN PSM
9 czerwca - Komisja Rewizyjna RN PSM
16 czerwca - prezydium RN PSM
19 czerwca - Komisja Społeczno-Samorządowa RN PSM
25 czerwca - zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM

Ro z p a t r ywan i em 
spraw osób niepłacących 
czynszu rozpoczęło się 
kwietniowe (23.) posie-
dzenie Rady Nadzorczej 
Poznańskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. 3 oso-
by wykluczono, pozosta-
li dłużnicy albo spłacili 
zadłużenie, albo podpisa-
li umowy o spłacie w ra-
tach.

Piątkowskie place zabaw dla dzieci są już po wio-
sennych przeglądach. Tam, gdzie konieczne były na-
prawy, już je wykonano. We wszystkich piaskownicach 
wymieniono też piasek. Nowy czysty przywieziono ze 
żwirowni w Komornikach, stary zimą służył do posy-
pywania lodu na jezdniach i chodnikach.

Place zabaw na osiedlach Poznańskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej już od kilku lat są przy okazji remontów i mo-
dernizacji systematycznie grodzone. Na Osiedlu Bolesława 
Chrobrego, Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego ogro-

dzone są wszystkie place. Na Osiedlu Jana III Sobieskiego 
- wszystkie oprócz jednego. Na Osiedlu Bolesława Śmiałe-
go ogrodzone są cztery, a kolejne znajdują się w planach 
rady i administracji osiedla. Na Osiedlu Władysława Ło-
kietka jeden duży plac już jest ogrodzony, mniejsze na ra-
zie jeszcze nie. Na Osiedlu Stefana Batorego miejsca za-
baw nie są wygrodzone płotem, dostępu często bronią krze-
wy. Jednak i tam zapewne przyjdzie kolej na grodzenie, 
jeśli mieszkańcy będą się skarżyć na to, że do piaskownic 
wchodzą psy. (woj)

Piasek czysty, plac z furtką

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Wykupy działek idą pełną parą

Rada uchwaliła korekty 
miesięcznych opłat eksploata-
cyjnych za użytkowanie loka-
li, które w marcu i kwietniu 
przekształcono w odrębną 
własność; dotyczy to 10 bu-
dynków na Chrobrego, Bato-
rego, Jagiełły i Łokietka.

Członkowie Rady Nadzor-
czej podjęli siedem uchwał 
o wykupie od miasta dzia-
łek będących do tej pory w 

wieczystym użytkowaniu Po-
znańskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Zgodzili się na za-
kup od miasta 177-metrowej 
działki nr 400/3 oraz działek 
o łącznej powierzchni 10.840 
m kw. na Osiedlu Bolesława 
Chrobrego 25, 26 i 27; działek 
o łącznej powierzchni 7879 
m kw. na Osiedlu Bolesława 
Śmiałego 31 i 32; działek o 
łącznej powierzchni 9477 m 
kw. na Osiedlu Stefana Ba-
torego 26, 27 i 28; działki o 
powierzchni 3295 m kw. na 
Osiedlu Stefana Batorego 21; 
działek o łącznej powierzchni 
6699 m kw. na Osiedlu Ste-
fana Batorego 19 d-g, 20 a-c; 
działek o łącznej powierzchni 
14926 m kw. na Os. Stefana 
Batorego 14 i 18.

Z powodu braku porozu-
mienia nie doszło do uchwale-
nia ceny zbycia działki 45/94 

na Osiedlu Marysieńki. Przed 
zbliżającym się Walnym Zgro-
madzeniem PSM konieczne 
są poprawki do statutu spół-
dzielni. Mieszkańcy Osiedla 
Bolesława Śmiałego zgłosi-
li swoje propozycje w części 
dotyczącej dowoływaniu i po-
woływaniu rad osiedli. Zaj-
mie się nimi Komisja Statuto-
wa RN PSM, która wspólnie 
opracuje je z zarządem oraz 
radcą prawnym. (maja)
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Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
zawiadamia, że zgodnie z § 106 Statutu Spółdzielni 
i uchwałą nr 18 Rady Nadzorczej PSM z dnia 27. 
3. 2008 r. Walne Zgromadzenie jest podzielone na 
części.

Poszczególne części Walnego Zgromadzenia 
odbędą się z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
Otwarcie obrad poszczególnych części Walnego Zgroma-1. 
dzenia, wybór Prezydium poszczególnych części Walne-
go Zgromadzenia, przyjęcie porządku obrad oraz wy-
bór komisji wnioskowej i mandatowo-skrutacyjnej po-
szczególnych części Walnego Zgromadzenia.
Rozpatrzenie odwołań członków Spółdzielni od uchwał 2. 
Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej w sprawie pozbawienia członkostwa:
- uchwały RN nr 29 z dnia 24. 7. 2008 roku,
- uchwały RN nr 31 z dnia 25. 9. 2008 roku,
- uchwały RN nr 21 z dnia 29. 5. 2008 roku.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 3. 
2008 rok oraz informacja Kierownika Administracji z 
działalności w 2008 roku w zakresie dotyczącym danej 
części Walnego Zgromadzenia.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalno-4. 
ści za 2008 rok.
 Informacja z badania sprawozdania finansowego Spół-5. 
dzielni za 2008 rok.
Przedstawienie informacji dotyczącej protokołu polu-6. 
stracyjnego z działalności inwestycyjnej Spółdzielni w 
okresie 1. 1. 2007 r. do 31. 12. 2007 r.
Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad w 7. 
pkt. 3-6.
Podjęcie uchwał w sprawach:8. 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdziel-a) 
ni za 2008 r.,
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spół-b) 
dzielni za 2008 r.,
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za c) 
2008 r.,
udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spół-d) 
dzielni.

Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej su-9. 
my zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 
okresie od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010.
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bi-10. 
lansowej Spółdzielni za 2008 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie PSM.11. 
Wykonanie wniosku części Walnego Zgromadzenia z 12. 
2008 roku dotyczącego: 

odwołania poszczególnych członków Rady Osiedla a) 
Bolesława Śmiałego,
wyboru członków Rady Osiedla Bolesława Śmiałego b) 
w przypadku odwołania poszczególnych członków tej 
Rady,

dotyczy wyłącznie części Walnego Zgromadzenia dla 
Os. Bolesława Śmiałego.

Informacja Komisji Wnioskowej.13. 
Zakończenie obrad poszczególnych części Walnego 14. 
Zgromadzenia.

Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z 
sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą 
przedmiotem obrad. Materiały wyłożone będą w siedzibie 
Spółdzielni w Poznaniu, Os. Bolesława Chrobrego 117 i w 
administracjach osiedli na 14 dni przed terminem obrad 
tej części Walnego Zgromadzenia, która odbędzie się 
pierwsza.

Na Zebranie prosimy zabrać legitymację członkowską 
lub kartę identyfikacyjną Poznańskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej i dowód tożsamości.

Terminarz zebrań poszczególnych części Walnego 
Zgromadzenia:

dla członków mieszkających na Os. Władysława Jagiełły • 
i Zygmunta Starego i członków oczekujących, 

w dniu 1. 6. 2009 r., godz.17, miejsce: Piątkowskie Centrum 
Kultury „Dąbrówka” na Osiedlu Bolesława Chrobrego 
117 w Poznaniu.
dla członków mieszkających na Os. Jana III Sobieskiego, • 
Marysieńki i Baranowo, w dniu 2. 6. 2009 r., godz.17, 
miejsce: Klub Sportowy „Sobieski” na Osiedlu Jana III 
Sobieskiego 22 w Poznaniu.
dla członków mieszkających na Os. Stefana Batorego,• 

w dniu 3. 6. 2009 r., godz.17, miejsce: Gimnazjum nr 12 na 
Osiedlu Stefana Batorego 101 w Poznaniu.
dla członków mieszkających na Os. Bolesława Chrobrego • 
i ul. Grobla 11-13,

w dniu 4. 6. 2009 r., godz.17, miejsce: Szkoła Podstawowa 
nr 17 na Osiedlu Bolesława Chrobrego w Poznaniu.
dla członków mieszkających na Os. Władysława • 
Łokietka,

w dniu 5. 6. 2009 r., godz.17, miejsce: Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 na Osiedlu Władysława Łokietka 
w Poznaniu.
dla członków mieszkających na Os. Bolesława Śmiałego,• 

w dniu 6. 6. 2009 r., godz.9, miejsce: Szkoła Podstawowa 
nr 34 na Osiedlu Bolesława Śmiałego w Poznaniu.

Zarząd
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Tygodniowe Walne Zgromadzenie

Piątkowskie Centrum Kultury

 
tradycyjnie zaprasza dzieci do udziału w letnich 
półkoloniach. Zajęcia odbędą się w terminach:

I turnus – 22 – 26 czerwca, 
II turnus – 29 czerwca – 3 lipca,
III turnus – 6 – 10 lipca, 
IV turnus – 13 – 17 lipca.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.
W programie:

Spotkania w P.C.K. Dąbrówka, zajęcia plastyczne, gry • 
i zabawy. Spotkania integracyjne i poznawcze.
Centrum Sztuki Dziecka – Cytadela – Letnie Pogotowie • 
Sztuki.
Fantasy Park i seanse fi lmowe.• 
Gry i zabawy oferowane przez kompleks rozrywkowy o 
połączone z seansem fi lmowym.
Zajęcia sportowe - wyjście na basen, boisko sportowe, • 
NIKU – kręgle.
LOK – zajęcia na strzelnicy sportowej.• 
Wyjazd do ZOO -przejazd kolejką, Malta.• 
Spotkanie z Historią – spotkanie z drużyną wojów.• 

Fachowa opieka pedagogiczna
Zapisy i informacje: Piątkowskie Centrum Kultury 
„Dąbrówka”, 
Os. B. Chrobrego 120, tel. 061 822 38 33
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Marta Rusak ma 15 lat. Jest uczennicą klasy 3b w 
Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia w Poznaniu. Inte-
resuje się Krajem Kwitnącej Wiśni i wieloma rzeczami z 
nim związanymi: japońskim rockiem ale także moda ulicz-
ną (oczywiście japońską), mangą (japoński komiks) oraz 
anime (ekranizacja mangi). Jest zauroczona krajobrazami 
tego kraju oraz historią. Uczy się języka japońskiego, na 
razie we własnym zakresie, lecz wkrótce ma zamiar zapi-
sać się na kurs.

- Moim marzeniem jest – mówi – zamieszkać w Japo-
nii. Kiedy piszę, mogę wyładować wszystkie negatywne 
bądź pozytywne emocje, przenieść się do własnego świa-
ta, który tworzę. Lubię wiersze o smutnej, melancholijnej 
tematyce, ponieważ uważam że ze smutku może powstać 
coś pięknego.

Opiekę artystyczną nad Martą sprawuje Elżbieta Ko-
kot.

opracował Jerzy Grupiński
Klub Literacki „Dąbrówka”

Marta Rusak – poetka 
z Gimnazjum nr 12

Manga i anime

4589

Nadeszła zima, ja nie wiem nic o tobie,
ty nie wiesz nic o mnie.
Mimo to nadal widzę szkarłat na śniegu.
Wybucham histerycznym śmiechem,
duszę się przyjemnością.
Możesz powtórzyć?
Głosy w mej głowie są dziś zbyt głośne.
Cierpię w ciszy.
Byłem pewien, że to kres zabawy.
Przedstawienie czas zacząć!
Zdmuchnij gryzący kurz z marionetki,
pociągnij za sznurek i wysłuchaj jęku bólu.
Przedstawienie czas zacząć!
4589. 
Numer w aktach zbrodni.
Tracę głos.
Posłuchaj teraz, szeptu hipokryty.
Ja tylko chciałem być kochany...

JUST PRESS PLAY

Oczy spowija dźwięk samotności.
Brakuje mi słów,
bo tylko cisza potrafi to opisać.
Zapiera mi dech w piersiach
i nie mogę już odetchnąć.

Mgliste kształty, stereotypowe zimno zamienia się 
w ciepło.
I nie ma żadnych tuneli ze światełkami.

Ostatnia sekunda tej piosenki,
i „stop”.

JOKER 

[…] W lustrze zamiast mego odbicia widzę Jokera,
mówi ‘Nie ma cię, nie istniejesz...’ 
i wykrzywia nienaturalnie szerokie usta w 
kwaśnym uśmiechu.
Gdzieś w milczeniu usłyszałem cichy dźwięk 
dzwoneczków
jaskrawej czapki Jokera.

W połowie kwietnia seniorzy z osiedlowego klubu 
KORONA na Śmiałego wybrali się na 4-dniową wy-
cieczkę do Wilna, Kowna i Troków. Oglądali zabyt-
ki, szukali śladów polskości. Podczas zwiedzania w 
Trokach przeżyli niespotykaną przygodę, którą wie-
lu będzie długo wspominać. Odbyli pogawędkę z pre-
zydentową Marią Kaczyńską, która zaczepiła ich na ulicy, 
słysząc polską mowę. Pytała, skąd przyjechali, co robią w 
klubie, a na koniec wszyscy życzyli sobie wzajemnie przy-
jemnego pobytu.

To niejedyna zagraniczna „rajza” seniorów z KORONY. 
23 maja wyjechali do Rzymu, Wenecji, Asyżu i Padwy. 
Wszystkie zagraniczne wojaże seniorzy fundują sobie sa-
mi, oszczędzając pieniądze czasami wiele miesięcy. 

Jak prezydentowa z Koroną
W maju seniorzy wybrali się do gospodarstwa agro-

turystycznego pod Kościanem na "Piracki wieczór". Było 
ognisko, piosenki biesiadne, zawody, szukanie pirackiego 
skarbu, pływanie tratwami z płonącymi pochodniami, ka-
raoke. Impreza zakończyła się o godz. 2 w nocy.

Kilka dni wcześniej prowadząca klub Ludmiła Kłos wzię-
ła udział w organizowanej w Poznaniu przez fundację "Sa-
maritanus" konferencji, w której uczestniczyli przedstawi-
ciele klubów seniora z różnych polskich miast, a nawet z 
Niemiec. Wystąpiła tam z referatem "Jak prowadzić klub 
seniora". Na koniec dyskusji podsumowano wnioski, wśród 
których przeważały pomysły, jak wykorzystać kreatywność 
klubowiczów. - Na pewno postaram się je wykorzystać - po-
wiedziała nam L. Kłos. - Nawiązałam też interesujące kon-
takty z innymi klubami. (lk)
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Pod koniec maja bę-
dziemy podpisywać na 
osiedlu tysięczny akt no-
tarialny wykupu miesz-
kania na zasadach, ja-
kie stworzyła ustawa o 
spółdzielniach mieszka-
niowych – cieszy się Je-
rzy Czapczyk, kierownik 
Administracji Osiedla Bo-
lesława Chrobrego. - Na 

jednostce D osiedla prze-
kształcamy prawo własno-
ści mieszkania „z grun-
tem”. Pod koniec waka-
cji rozpoczniemy sprze-
daż mieszkań „z grun-
tem” pod blokami 25, 26 
i 27, a prawdopodobnie je-
sienią pod blokiem 47.

Od wiosny znów rozpoczę-
ły się na osiedlu prace termo-
modernizacyjne. W tej chwili 
docieplany jest blok 31, trwa-
ją też przygotowania do roz-
poczęcia docieplania budyn-
ku 30. Następny w kolejno-
ści będzie budynek 29.

Na Chrobrego całkowi-

cie zakończono już wymianę 
sieci wodociągowej: pionów 
i poziomów ciepłej i zimnej 
wody wraz z cyrkulacją. To 
nie wyczerpuje bynajmniej 
potrzeb remontowych. Zna-
jący kulisy gospodarki finan-
sowej osiedla bardzo liczą na 
decyzję mieszkańców pod-
czas Walnego Zgromadze-
nia o przeznaczeniu nadwyż-

ki bilansowej Spółdzielni z 
2008 r. na potrzeby remonto-
we. W znaczącej części moż-
na by ją przeznaczyć na ma-
lowanie klatek schodowych, 
co już od wielu lat z powo-
du braku pieniędzy spycha-
ne jest na plan dalszy.

Osiedle planowano 30 lat 
temu, gdy nie było tylu co 
obecnie samochodów, dla-
tego wieczorami trudno za-
leźć wolne miejsce na posta-
wienie auta. Dlatego zmo-
toryzowanych mieszkańców 
cieszy, że przy bloku 19 uda-
ło się powiększyć parking 
o kilkanaście miejsc posto-

jowych. Powstały też nowe 
miejsca parkingowe dla nie-
pełnosprawnych. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 
nie są już one przypisywane 
do konkretnego samocho-
du, lecz może na nich par-
kować każdy uprawniony. O 
nowe miejsca do parkowa-
nia wystąpiła grupa miesz-
kańców z bloku 12. Jednak 
współmieszkańcy zabloko-
wali tę inicjatywę, przedsta-

wiając konkurencyjną listę 
osób protestujących prze-
ciwko likwidacji terenów 
zielonych.

W maju, po uzyskaniu 
wszystkich uzgodnień i wy-
łonieniu w przetargu wy-
konawcy rozpoczęła się na 
osiedlu budowa sieci moni-
toringu, który uruchomio-
ny zostanie jednocześnie w 
drugiej połowie roku. Zasię-
giem 42 kamer na słupach 
objęte zostaną najbardziej 
newralgiczne miejsca całego 
osiedla. To ogromny koszt, 
jednak mieszkańcy od daw-

na się tego domagali. Na 
budowę sieci osiedle dosta-
ło także pieniądze z kasy 
miejskiej. (big)

42 oczu na Chrobrego
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Prosto z miasta 
Z opozycją w… koalicji

Jest sukces! Poznań bę-
dzie organizował piłkarskie 
mistrzostwa starego kon-
tynentu Euro 2012. Ma-
my powody do dumy i po-
twierdzenie promocyjnego 
sloganu, że Poznań know 
how, czyli wie jak to zro-
bić. Uznanie tym większe, 
że w ostatnich tygodniach 
poprzedzających rozstrzy-
gnięcie pojawiało się spo-
ro sygnałów podważających 
szanse naszego miasta. Z 
racji politycznych większe 
szanse miały Warszawa 
oraz Gdańsk i Wrocław, 
natomiast z racji historycz-
nych Kraków. Poznań był 
więc pierwszy „do odstrza-
łu”. UEFA postawiła jed-
nak na Poznań. Pokazali-
śmy krakusom i hanysom, 
że nad Wartą inwestować 
warto.

Okazuje się, że piękny 
Kraków od wieków już Po-
znaniowi bruździ. Przy oka-
zji świętowania jubileuszu 
90-lecia poznańskiego Uni-
wersytetu im. Adama Mic-
kiewicza wyszło na jaw, że 
to krakowscy profesorowie 

długie lata przeciwstawia-
li się utworzeniu uniwersy-
tetu w Wielkopolsce. Gdy-
by nie oni, to pewnie na-
sza Alma Mater też mia-
łaby kilkusetletnie tradycje. 
Przedstawiciele „Kraków-
ka” wreszcie się pokajali 
za czyny przodków. Jaka 
to jednak wdzięczność za 
to, że piastowscy książę-
ta, rodowici Wielkopolanie 
spod Gniezna, przenieśli 
niegdyś, chyba trochę nie-
rozważnie, stolicę do Kra-
kowa. Obecnie oba  grody 
pogodziła Warszawa, i to 
z jej reprezentacyjną druży-
ną piłkarską - Legią przy-
chodzi zmagać się zarówno 
Wiśle Kraków jak i Lecho-
wi Poznań. Jeśli nawet te-
goroczny finał tej świętej 
wojny będzie nie po myśli 
poznaniaków, to przecież 
za parę tygodni znów ru-
szy liga i będzie okazja do 
rewanżu.

Na razie w sprawie Eu-
ro 2012 Poznań jest zwy-
cięzcą. Jednak radość z 
sukcesu mąci trochę świa-
domość, że z zapowiadane-

go boomu inwestycyjnego 
niewiele wyjdzie. Wpraw-
dzie stadion się zbuduje, 
coś tam jeszcze w mieście 
zmodernizuje, ale autostra-
dę to już może, a z innymi 
spodziewanymi inwestycja-
mi jeszcze gorzej. Nie wia-
domo w jakim stopniu to 
skutek globalnego kryzy-
su, a w jakim opieszałości 
władz, zarówno krajowych 
jak i regionalnych.

Chociaż tych ostatnich 
chyba w najmniejszym stop-
niu. Zarząd miasta odniósł 
bowiem historyczny sukces. 
Uzyskał absolutorium bez 
jakiegokolwiek głosu sprze-
ciwu. Wszyscy radni byli 
za i nie szczędzili pochwał 
włodarzom. Pozostaje za-
tem docenić ich działalność 
i też pospieszyć z wyrazami 
uznania dla prezydenta i je-
go zastępców. Tak trzymać 
panowie! Mamy w Pozna-
niu władzę jak się patrzy. 
Jaką jednak mamy opozy-
cję? Jak jej przedstawicie-
le wywiązują się z funk-
cji kontrolnych? Od chwa-
lenia prezydenta są prze-

cież przedstawiciele partii 
koalicyjnych, a nie opozy-
cyjnych. Oni powinni szu-
kać dziury w całym, wy-
najdywać wszelkie proble-
my i niedociągnięcia  miej-
skich władz. A naprawdę 
nie trzeba wielkiego wysił-
ku by je wskazać. Choćby  
zamieszanie z cenami bile-
tów MPK, które nawiasem 
mówiąc są jednymi z naj-
wyższych w Polsce, lub opi-
sywane w mediach  sprawy 
TBS czy fundacji z udzia-
łem miejskich urzędników. 
Można dowodzić, że abso-
lutorium za wykonanie bu-
dżetu dotyczy czegoś inne-
go. Jednak opozycja nie 
powinna tak łatwo prze-
chodzić do porządku nad 
tymi ważnymi dla miesz-
kańców kwestiami. Cieszy 
więc, że mamy tak dobre 
i sprawne władze miasta. 
Szkoda jednak, że mamy 
tak kiepską opozycję. A ra-
czej w ogóle jej nie mamy. 
Wiadomo wszak, że tam 
gdzie wszyscy glosują i my-
ślą tak samo, nikt nie my-
śli za wiele.

WIST     

  

Król Bolesław Śmiały 
(ok. 1040 – 1081, od 1076 
r. król polski), był synem 
Kazimierza Odnowiciela i 
księżniczki ruskiej Dobro-
niegi Marii, oceniany jest 
niejednoznacznie. Posta-
wił się cesarzowi, prowa-
dził liczne wojny i umocnił 

wpływy w Kijowie. W kon-
flikcie miedzy cesarzem 
i papieżem był zwolenni-
kiem tego drugiego, co do-
prowadziło go do korony. 
Osiągał swoje cele zdecydo-
wanie, nawet brutalnie, w 
czym jednak nie różnił się 
od innych władców swojej 
epoki. Jednak bezwzględ-
ność i zdecydowane me-
tody sprawowania władzy 
doprowadziły do powsta-
nia w 1079 roku opozycji, 
wśród przywódców której 
znalazł się biskup krakow-
ski Stanisław ze Szczepa-
nowa. Bolesław skazał go 
na śmierć przez poćwiar-
towanie, szybko też na-
rosła legenda głosząca o 
zbrodni dokonanej osobi-
ście przez króla przy ołta-
rzu krakowskiego kościoła 

na Skałce i cudownym po-
łączeniu szczątków bisku-
pa po śmierci. Wkrótce do-
szło do buntu możnowład-
ców, którzy zmusili króla 
do opuszczenia kraju. Na 
zawsze.

W czasach Jana Matej-
ki opowieść o zabójstwie 
w kościele traktowana by-
ła dosłownie. Zatem król 
w „Poczcie” pokazany zo-
stał jako zabijaka, wataż-
ka, z dłonią opartą nie na 
mieczu, lecz na puginale 
– broni używanej często w 
skrytobójstwie. To król-żoł-
nierz, ubrany w kolczugę, 
trochę niedbale, uzbrojony, 
ale z koroną na głowie. Mi-
mo całej dzikości wyglądu, 
jest jednak sympatyczny, a 
Szymon Kobyliński doszu-
kał się tu nawet podobień-

stwa do Sienkiewiczowego 
Bohuna z „Ogniem i mie-
czem”. To władca dumny, 
energiczny, zdecydowany 
i niepokorny. Znamienne, 
że ten sam Matejko, któ-
ry na dwu innych obra-
zach przedstawił Bolesła-
wa z kochanką, napomina-
nego przez biskupa Stani-
sława, a później – wkrót-
ce po zbrodni dokonanej 
przed ołtarzem, pod koniec 
życia w „Poczcie” pokazał 
króla wcale sympatycznie. 
Z pewnością był to wyraz 
przemiany w ocenie zacho-
wania hierarchów Kościoła 
w jego czasach – bardzo re-
ligijny artysta jednak miał 
krytyczny stosunek do po-
stępowania części ludzi oł-
tarza.

Marek  Rezler

Królowie „piątkowscy” okiem Jana Matejki

Bolesław Śmiały  (Szczodry)
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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

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.

Poznań, dnia 24-04-2009
Komornik Sądowy (dawniej Rew.I)
przy Sądzie Rejonowym
Poznań Stare Miasto w Poznaniu
Jadwiga Weigt
Kancelaria Komornicza 
Plac Wolności 5/5
61-738 Poznań
tel. 061 852 45 60, fax 852 82 88
KM 3088/05

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1P/00113001/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto 
w Poznaniu, Jadwiga Wegt, na podstawie art. 953 kpc 

podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 3-6-2009 r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto 
w Poznaniu mającego siedzibę przy ul. Młyńska 1a w sali 225a odbędzie się pierw-
sza licytacja własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położo-
nego w Poznaniu, Os. Stefana Batorego 35/2, składającego się z 2 pokoi, kuchni, ła-
zienki, WC o łącznej powierzchni 53,10 m kw., przysługującego Renacie Galas, wpi-
sanego w rejestrze lokali własnościowych Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
(adres spółdzielni: 60-681 Poznań, Os. Bolesława Chrobrego 117), dla którego Sąd 
Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych pro-
wadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1P/00113001/6.
Suma oszacowania wynosi 249 757,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 ceny 
oszacowania i wynosi 187 317,75 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dzie-
siątej sumy oszacowania, to jest 24 975,70 zł. Rękojmię można uiścić także na kon-
to komornika:
PKO Bank Polski SA I O/Poznań 17 1020 4027 0000 1802 0290 3524.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które 
mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia 
tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni 
powszednie od godz. 8.30 do godz. 14.30 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika 
Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu Jadwigi We-
igt odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądo-
wego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na 
rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie zło-
żą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów ra-
zem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące 
egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wie-
czystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszo-
ne najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dal-
szym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przy-
sądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Jadwiga Weigt

Zdzichna znowu pokrychała się z Grzechem, a wszyćko bez 
te gorki Cyptera. Wywlekła Grzecha do Kaziny na pokaz tych 
gorków, co to je można nawet do księgi wieczystej wpisać. Wia-
ry tam trochę było - Danucha zez Jurasym, Zbychu Kaziny i 
Karolcia zez Marychym.

Zaś po tym nawet Grzechowi się podobało, jak tyn istny 
od Cyptera gotował bez ty wody pyrki i chabas. Ale dopiero 
jak spucnął ździebko tego zdrowego żarcia, to papa mu się wy-
krzywiła jakby zagałuszył się. Zdzichna unego łokciym szturchła 
żeby poruty nie robił. Tyn istny od Cyptera widać mioł rachę 
na Grzecha, ale dali chichroł się jak jaki artysta zez spalone-
go teatru. Szport zaś był, jak kozoł wiaruchnie macać pokryw-
ki od tych gorków.

Danucha wzięła ją w łapę i cołkiem se ją oparzyła, aż jej 
bumble wylazły. Juras zyzolił na unum, czy aby głupio mu ni 
przyndzie. Jednakowóż wszyćko szybko rozeszło się po kościach 
i zaczła się ta część o kupowaniu.

- Żadne raty - wrzasnął Grzechu - jeszczyk sypialka nie spła-
cono. Szajba ci odbiła, mało masz gorków po matce, wszyćkie 
emaliowane, una jeszczyk na angielce w nich gotowała.

Zdzichna zrobiła się czerwona jak redyska, bo tyn istny od 
Cyptera napuczył się i zaczął chować te wszystkie dynksa. Sta-
nęło na tym, że my namyślimy się i damy mu znać. Jak szli do 
chaty, Zdzichna cołkum droge trzeszczała Grzechowi, że głup-
kowaty i o dzieciokach nie myśli. Takie gorki jakby dostali w 
posagu, to dopiero by cołko famuła pękła z zazdrości.

- Zdzichna, rumło ciebie, przecież ty tyż mosz gorki w spad-
ku po matce i nikt ci onych nie zawiści, lepiej kupie ci trze-
wiki, mantel a dzieciakom katany. Byndzie kiermasz u nos w 
„Karolince”, już od tygodnia szczeko o tym ta pierduśnica z 
trzeciego piętra.

Halina Płoszyńska

Dawnymi czasy przed Świętami Wielkanocnymi, w Szkole Podstawo-
wej nr 34 na os. Bolesława Śmiałego odbywało się Misterium Paschalne. 
Obecnie, kiedy misterium wystawiane jest praktycznie wszędzie, w szkole 
był reportaż live (na żywo!) prosto z Jerozolimy... Na scenie - studio 
telewizyjne, z telebimem i dziennikarzami... I stopniowo, w miarę upły-
wającego czasu, napływały aktualne wiadomości... Najpierw rysopis 
poszukiwanego: „wysoki, długie włosy, na nogach sandały...” Wywiady 
ze świadkami... Później rzetelne relacje... i znów świadkowie...

Niezapomniane wrażenia... Element podziwu i zaskoczenia... Rewe-
lacyjne, nowe spojrzenie i wspaniałe przedstawienie... (emzetka)

Fot. – Maria Zielińska

W antrejce pod ryczką

Gorki Cyptera

Wielkanocny reportaż z Jerozolimy
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Wygrała  
z Echem

Hasło kwietniowej krzy-
żówki brzmiało: „Idzie wio-
sna radosna”. Nagrodę 
książkową otrzymuje Ewe-
lina Semeret z Osiedla Ja-
na III Sobieskiego 22.

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). Wew robocie, bez ten wielki kryzys, szy-
kuje się trochę nygusowania. Ale zaś w domu trza się brać za wio-
senne porzundki i wyćpnąć zbędne klamoty na gemyle. 
BYK (21.04 - 21.05). Szportowny szczun z ciebie i nie trać czasu 
na blubranie i bachandryje z gzubami, którym ino głupoty we łbie. 
Pomyśl o majowym wygibie z bliską osobą. 
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Wiara poszła na jakieś wygiby a tobie 
przyjdzie chapać za dwóch albo i trzech. Jednak zbytnio się nie staluj 
i akuratnie rób co należy a uda się co nieco nazorgować do kabzy. 
RAK (22.06 - 22.07). Słonyszko zachęca do lofrowania po mieście 
i blubrania z wiarą zez starej eki. Ino za frechownie se nie poczynaj 
i bacz byś podczas tych spotkań zdrowia i bejmów nie przenorał.
LEW (23.07 - 22.08). Majowy wygib za miasto z famułą i kejtra-
mi albo znajomą wiarą będzie całkiem udany. Jednak zamiast gla-
pić się na panienki z blond kudłami, lepiej pograj ze szczunami w 
piłę abo jakiego palanta.
PANNA (23.08 - 22.09). Lepiej się ustatkuj i z famułą za frechow-
nie sobie nie poczynaj, bo se ino poruty narobisz. Różnym mądrym 
nie daj się przekabacić i spokojnie rób z rułą swoje.  

WAGA (23.09 - 22.10). Słonyszko i gwiazdy ci sprzyjają. Pomyśl 
więc o jakiejś rajzie z famułą abo zabierz ją na słodkie lub jakie za-
kupy. Nowe jupki wszystkim poprawią humory. 
SKORPION (23.10 - 22.11). Nie ma co cięgiem grzebać się w zaszło-
ściach. Lepiej śmiało spójrz w przyszłość i zabieraj się ze szwungiem 
do roboty. Za twoje fifne pomysły skapną ci uznanie i fest bejmy.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Podczas spotkania ze starą wiarą za 
wiele się nie staluj, z blondką i inszą berbeluchą poczynaj se ostroż-
nie, inaczej zdrowie przenorasz i poruty se narobisz.  
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Przestań udawać nyrola i cięgiem 
bręczeć na wiarę. Fifnymi pomysłami i akuratnością wew robocie 
zyskasz uznanie, a kabza wnet napełni się bejmami.  
WODNIK (21.01 - 20.02). Przestań się stalować przed famułą i 
wew robocie. Nie daj się też przekabacić różnym życzliwym, którzy 
ino patrzą jak tu cię oszwabić. Masz dryga do roboty i bejmy sa-
me ci skapną. 
RYBY (21.02 - 20.03). Czas zapomnieć o zimowym słodkim nygu-
sowaniu oraz ciągłym lofrowaniu po knajpach. Zamiast blubrać z są-
siadkami bierz się fest do roboty a wnet uzorgujesz co ci potrzeba. 

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

   Gwiazdy mówią... po naszymu    

Krzyżówka nr 5

HUMORKI
- Jak tam, złapałeś coś - 
pyta kolega wędkarza.
- Cztery szczupaki.
- Od rana?
- Nie, od piętnastu lat.

- Ile oskarżona ma lat?
- 35 lat i kilka miesięcy.
- A dokładnie, ile miesię-
cy?
- 67.

1 2
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20 kwietnia był Dniem Praw Dziecka w „34”. 
Uczniowie mieli specjalne zajęcia i warsztaty, na których 
poznawali swoje prawa. Oczywiście należało zadbać o to, 
aby nie zapomniały też o swoich obowiązkach. Z tej oka-
zji zorganizowana została też wystawa prac plastycznych 
i odbył się finał konkursu wiedzy o prawach dziecka. Jak 
było? – przedstawiają migawki fotograficzne. (emzetka)

Fot. - Maria Zielińska

Dzieci o swoich prawach

O prawach dziecka
Niech się wreszcie każdy dowie I rozpowie w świecie całym, 
Że dziecko to także człowiek. Tyle, że jest mały.

Dlatego ludzie uczeni, Którym za to należą się brawa, Chcąc 
wielu dzieci los odmienić, Stworzyli dla was mądre prawa.

Więc je na co dzień i od święta próbujcie dobrze zapamiętać:

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się w wiersze poukładały. Prawa dla dzieci na całym 
świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały, najlepiej jak umiecie.

Marcin Brykczyński
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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 

  

  

  

SKUPUJĘ
KSIĄŻKI

STARE GAZETY• 
(np. ŚWIAT MŁODYCH)
ZDJĘCIA, POCZTÓWKI, STARE MAPY• 
MONETY (PRL i inne)• 
ODZNAKI, MEDALE itp. itd.• 
ZNACZKI• 
I WIELE INNYCH RECZY, KTÓRE TOBIE• 
WYDAJĄ SIĘ NIEPOTRZEBNE
I Z KTÓRYMI NIE MASZ CO ZROBIĆ!• 

DOJAZD DO KLIENTA!
PŁACĘ GOTÓWKĄ!!!

 784 043 834

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


