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Os. B. Chrobrego 13 C
tel. 061 868 15 03
www.airpolska.pl
Biuro przeniesione z lotniska ŁAWICA

WYPRZEDAŻ
OBUWIA

do -80%
OBUWIE: DAMSKIE, 
MĘSKIE, DZIECIĘCE

Poznań Os. Bolesława Chrobrego paw. 101
OBOK  BARU  FAMILIJNEGO

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

DOJAZD DO KLIENTA! PŁACĘ GOTÓWKĄ!!!

 784 043 834

W lipcu na nowej części Osiedla Stefana Batorego przy 
budynku 74 otwarto boisko ze sztuczną trawą dla dzieci. 
Są tutaj bramki do mini hokeja oraz kosze do mini koszy-
kówki. Można też pograć w piłkę nożną. Boisko jest ogro-
dzone wysokim płotem i czynne - ze względu na sąsiedz-
two bloków - w godzinach od 9 do 21. (woj)

Nowe boisko 
na Batorego
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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

8 czerwca Administracja 
Osiedla Bolesława Chrobre-
go zaprosiła wszystkie dzieci 
z czterech osiedlowych przed-
szkoli do Dąbrówki na przed-

stawienie „Tajemnica leśnych 
przyjaciół”. Oba występy (w 
dwóch turach) obejrzało po-
nad 400 dzieci z Przedszkoli 
nr 24, 35, 148 i 163. 

Przedstawienia dla przedszkolaków

Sprzedam
na budowę

barak 
z płyty obornickiej

wymiary 6 m x 2,4 m
dwa pomieszczenia

stan dobry, 
do obejrzenia w Jerzykowie

tel. 0 516 069 007
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CENTRUM ROZWOJU POTENCJAŁU OSOBISTEGO

Harmonia (os. Wł. Łokietka 6f)

 zaprasza na: 

  Psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych 
  Mediacje (w tym rodzinne) 
  Konsultacje psychologiczne
  Treningi psychologiczne

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

KOMUNIA 2010

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

Jeśli  chcesz  odzyskać  zdrowie...
szybka i skuteczna likwidacja stanów zapalnych 

i bólu,
dotlenienie, natychmiastowa  poprawa krążenia, relaks

Zastosowanie:
Zwyrodnienia, złamania, rehabilitacja udar/zawał, alergia, 

astma, migrena, zakrzepowe zapalenia żył, oparzenia, 
powikłania cukrzycowe,

nerwice, choroby układu pokarmowego, inne...

 inf. i zapisy  na zabiegi  bez skierowania
  telefon: 503 008 489
Os. Wł. Łokietka 10 C

blisko przystanku autobusowego  51 i 69

4 i 5 lipca przy współ-
udziale Straży Miej-
skiej na Osiedlu Bole-
sława Chrobrego odby-
ło się pierwsze znako-
wanie psów z osiedli 
piątkowskich. Przez dwa 
dni oznaczono około 450 
czworonogów.

Urządzenie – mikroczip, 
które otrzymują zwierzęta, 
pomoże w łatwiejszym od-
nalezieniu psa w przypad-
ku jego zaginięcia. Mobilny 
punkt znakowania psów był 
czynny także na osiedlach: 
Jana III Sobieskiego (18 i 19 
lipca), oraz Władysława Ło-
kietka (25 i 26 lipca).

Aby dokonać czipowa-
nia należało zapisać się i 
odebrać numerek od go-
dziny 9, natomiast znako-
wanie odbywało się od go-
dziny 10 do 18. Przy zna-
kowaniu potrzebny jest do-
wód tożsamości właściciela 
psa, aktualne zaświadcze-
nie potwierdzające szcze-
pienie zwierzęcia przeciw-
ko wściekliźnie. Cała usłu-
ga jest bezpłatna.

W mobilnym punkcie 
czipowania można dokonać 
rocznej opłaty za posiadanie 
psa, która wynosi 55 zł.

Tadeusz Niedźwiedziński
Referat SM Piątkowo

Znakowanie psów mikroczipem
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Z mieszkańcami Osie-
dla Władysława Jagieł-
ły 3 i Osiedla Zygmun-
ta Starego 4 podpisano 
pierwsze na tych osie-
dlach akty notarialne 
przekształcenia prawa 
do mieszkania na pełną 
własność wraz z udzia-
łem we własności gruntu. 
Kolejne planowane są w 
najbliższym czasie.

Na osiedlach jest łącz-

Parkingowo-drzewne dylematy

W tym miejscu mógłby powstać parking

Obcięta gałąź przypomina o 
niedawnym koszmarze

Osiedle Władysława Jagiełły jest dobrze oznakowane

nie 1500 mieszkań, z czego 
większość własnościowych, 
a część lokatorskich. Jed-
nak tylko 30 mieszkańców 
wyraziło chęć przekształce-
nia prawa do mieszkania 
w pełną własność. Nie tak 
rzadkie są pytania, dlacze-
go muszą nabywać miesz-
kania z pełną własnością 
gruntu, skoro wcale tego nie 
chcą. Codziennie pracowni-
kom administracji przycho-

dzi odpowiadać na te i in-
ne pytania dotyczące zaku-
pu gruntu od miasta.

Mieszkańcy, którzy przy-
chodzą podpisywać akty 
notarialne, wyrażają swoje 
uznanie dla warunków loka-
lowych, w jakich nareszcie 
po latach przyszło pracować 
administracji i radzie osie-
dla. Nareszcie jest miejsce, 
by móc swobodnie porozma-
wiać w więcej osób.

Letnie i obfite opady 
deszczu dały się we zna-
ki mieszkańcom i admini-
stracji. Zbigniew Francuzo-
wicz, kierownik administra-
cji osiedla ostrzega, by w 
czasie gdy zapowiadane są 
wichury nie parkować pod 
dużymi drzewami, szczegól-
nie pod wierzbami między 
blokami 29 na Jagiełły i 1 
na Chrobrego. Tam urwane 
gałęzie uszkodziły niedaw-
no 3 samochody. Choć ga-
łęzie poprzycinano, to jed-
nak trudno powiedzieć, czy 
sytuacja się nie powtórzy. 
Wspólnie z radą osiedla 
administracja chce zasta-

Dokończenie na stronie 13
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Z notatnika miejskiego strażnika
♦  W czerwcu dyżurni piąt-

kowskiej Straży Miejskiej 
przyjęli 392 zgłoszenia. 
Najwięcej było wśród 
nich informacji na te-
mat nieprawidłowo za-
parkowanych pojazdów 
(142), zakłócania porząd-
ku i spoczynku nocnego 
(77) oraz spożywania al-
koholu w miejscach pu-
blicznych (52). Ta ostat-
nia kategoria jest nowo-
ścią, oznacza że nasza 
wrażliwość i pobłażanie 
dla picia zmienia się. Z 
52 miejsc usunięto aż 31 
osób spożywających al-
kohol.

♦  W czerwcu skontrolowa-
no targowiska. Ujawnio-
no nieprawidłowości w 
używaniu urządzeń wago-
wych, dlatego jedną oso-
bę ukarano mandatem.

♦  Natomiast kontrole 15 
taksówek wypadły po-
myślnie dla ich właścicie-
li, nie stwierdzono żad-
nych uchybień.

♦  Patrole interweniowały 
46 razy w przypadkach 
zakłócania ciszy nocnej. 
W ich wyniku municypal-
ni przeprowadzili 28 roz-

mów dyscyplinujących, 3 
interwencje przejęła Poli-
cja, w jednym przypadku 
zgłoszenie odwołano. W 
dwóch przypadkach nie 
potwierdzono zakłócania 
ciszy nocnej.

♦  Mimo szybkiej interwen-
cji strażnikom nie udało 
się ująć sprawców wybi-
cia szyby na przystanku 
MPK na pętli na Os. Ja-
na III Sobieskiego.

♦  Patrol udał się na Osie-
dle Bolesława Chrobrego 
20, gdzie zgłoszono prze-
chylone drzewo. Strażni-
cy potwierdzili, że drzewo 
zagraża przechodniom. 
Zarządcy terenu przeka-
zano informację.

♦  Na Osiedlu Jana III So-
bieskiego 22 biegał pies 
bez uwięzi. Jego właści-
ciela pouczono.

♦  Z bloku 37 na Chrobre-
go usunięto bezdomnego. 
Mężczyzna odmówił przy-
jęcia pomocy. Podobnie 
uczynił bezdomny, któ-
rego usunięto spod bal-
konu na Os. Władysława 
Jagiełły 13.

♦  Na Os. Bolesława Śmia-
łego przy bl. 4 na koper-

cie inwalidzkiej parko-
wał nieuprawniony po-
jazd. Nałożono mu blo-
kadę na koło.

♦  Na placu zabaw na Osie-
dlu Bolesława Chrobre-
go 5-9 jedna osoba spo-
żywała alkohol. Została 
ukarana.

♦  Nietrzeźwego mężczyznę, 
który leżał pod budyn-
kiem 9 na Chrobrego, od-
prowadził do domu jego 
znajomy.

♦  Do mężczyzny leżącego 
przy śmietniku przy blo-
ku 28 na Chrobrego we-
zwano karetkę pogotowia 
oraz Policję. Po zbadaniu 
przez lekarza mężczyznę 
zabrali policjanci.

♦  Strażnicy miejscy powia-
domili Straż Pożarną o 
roju os przy ul. Sarmac-
kiej 5.

♦  Na jezdni ul. Naramowic-
kiej w pobliżu Miętowej 
strażnicy zauważyli jele-
nia. Powiadomili o tym 
leśniczego odpowiedzial-
nego za rejon.

♦  Przy bl. 4 na Śmiałego pa-
trol  znalazł leżącą żywą 
pustułkę. Powiadomiono 
fundację AZYL, która za-

brała rannego ptaka do 
ZOO. Do ZOO przewie-
ziono także rannego pta-
ka znalezionego przy bl. 
7 na Sobieskiego.

♦  Patrol udał się na Os. 
Zygmunta Starego, gdzie 
pod balkonem bloku 9 le-
żał bezdomny. Wezwany 
lekarz karetki pogotowia 
udzielił mu pomocy, a 
patrol Policji przewiózł 
bezdomnego do Izby Wy-
trzeźwień.

♦  Mandatem ukarano oso-
bę nielegalnie handlującą 
truskawkami przy skle-
pie Lidl na Osiedlu Jana 
III Sobieskiego.

♦  Patrol udał się na ul. 
Znanieckiego 12, gdzie 
z mieszkania dochodzi-
ły dziwne dźwięki. Jed-
nak mimo palącego się 
światła nikt nie otwie-
rał drzwi. Powiadomiono 
więc Straż Pożarną i Po-
licję. W międzyczasie po-
jawił się właściciel miesz-
kania, który stwierdził, 
że awarii uległ sprzęt gra-
jący, który sam się włą-
czył. Skończyło się na po-
uczeniu. (rafa)

  

    

Kopciuszek 
na pożegnanie

Na zakończenie swojej 
edukacji w „trzydziestej 
czwartej” szkole ucznio-
wie klasy VI b wystąpili 
18 czerwca w teatrzyku 
kukiełkowym przy biblio-

tece, w Galerii „Za Kra-
tą”. Dla klasy II B i swo-
jej wychowawczyni z na-
uczania zintegrowanego 
- Marii Siebert wystawili 
„Kopciuszka”.

Dialogi opracowała Lu-
cyna Szadkowska-Adam-
kiewicz, na podstawie tek-
stu Jana Brzechwy, a ku-
kiełki wykonali uczniowie 
na zajęciach w kole pla-
stycznym. Młoda widownia 
reagowała bardzo żywioło-
wo, a podczas całego spek-
taklu świetnie bawili się 
również sami aktorzy.

Lucyna 
Szadkowska-Adamkiewicz

Fot. Grażyna Olesińska
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Działo się 
w Klubie 
Korona
♦  21 czerwca seniorzy wy-

brali się na wycieczkę do 
Skorzęcina, gdzie spę-
dzili cały dzień nad je-
ziorem.

♦  30 czerwca w klubie od-
była się kolejna zbiórka 
zbędnej odzieży oraz in-
nych przedmiotów użyt-
kowych pod hasłem „Coś 
za coś”. Każdy przynosił 
coś do wydania innym 
od siebie. Najwięcej by-
ło odzieży, ale nie bra-
kło też butów, firanek, 
walizek, torebek. Nie-
które rzeczy były nawet 
nieużywane. Maszyna do 
szycia Singer, która rów-
nież trafiła na zbiórkę, 
będzie pomocna w klu-
bie do utworzenia kółka 
pomocy krawieckiej.

♦  Tego samego dnia me-
dycy z firmy Medical 
bezpłatnie diagnozowali 
choroby seniorów i roz-
dawali bony na bezpłatne 
zabiegi - masaże.

♦  Od 27 lipca do 7 sierpnia 
w klubie odbywać się bę-
dą półkolonie dla dzieci 
z osiedla. (lk)

GRUPA B 
Lp. Nazwa drużyny                  li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
1 P-Ń SOKÓŁ 89 POZNAŃ 9 25 38 14 24
2 OSB NIE DAWAJ GRYZA 8 21 70 20 50
3 OSB UKS 12 BATORY I 9 20 51 13 38
4 OBCH CHROBRY TEAM 8 18 60 25 35
5 OSB UKS 12 BATORY IV 8 18 54 33 21
6 P-Ń BRONX POZNAŃ 9 17 47 27 20 1wo
7 P-Ń FC NOWA WIEŚ 9 12 41 38 3 1wo
8 OSB UKS 12 BATORY II 9 11 28 27 1 1wo
9 OSB UKS 12 BATORY VI 9 10 31 47 -16 2wo

10 OSB UKS 12 BATORY VII 9 9 34 39 -5
11 OSB UKS 12 BATORY III 9 9 29 37 -8
12 P-Ń ORATORIUM ŚWIATEŁKO 9 9 31 53 -22
13 OJIIIS KS PYRLANDIA 9 6 25 50 -25
14 P-Ń SALOS POZNAŃ 9 0 19 61 -42 2wo
15 OSB UKS 12 BATORY V 9 -3 11 85 -74 2wo

GRUPA C 
1 OJIIIS FASBERG TEAM 9 22 45 14 31
2 OBCH FC SZEWCE 9 21 57 13 44 1wo
3 P-Ń NIEPOSKROMIONE LWY 9 21 42 16 26
4 OJIIIS FC DREWNIAKI 8 20 54 9 45
5 P-Ń CZERWONE DIABŁY 8 20 37 14 23
6 OBCH WŚCIEKŁE WILKI II 9 16 56 27 29
7 P-Ń  KOLOROWI 9 15 39 12 27 1wo
8 OSB EDEK TEAM 8 15 25 14 11
9 P-Ń TUTSI SQUAD 9 9 25 51 -26

10 P-Ń SALOS POZNAŃ I 8 8 23 31 -8 1wo

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Piątkowska Liga Piłki Nożnej 
Tabela po meczach rozegranych 21. 6. 2009 r.

11 OWJ BLUE DEVILS 9 3 17 61 -44 1wo
12 P-Ń SALOS POZNAŃ II 8 2 14 43 -29 1wo
13 P-Ń PREMIUM TEAM JUNIORS 8 -1 5 69 -64 1wo
14 P-Ń FC SOŁACZ 13 -5 6 71 -65 9wo
15 P-Ń  PRZYSTANKERSI drużyna wycofana z rozgrywek

GRUPA OPEN 

1 OJIIIS PI - KO TEAM 9 22 32 16 16
2 OJIIIS AC STUDIO 9 20 48 19 29
3 OSB UKS 12 BATORY 9 18 35 25 10
4 YANOSIK.ORG 8 15 23 11 12
5 OJIIIS PAC - SKI 9 15 42 31 11
6 NORTH SIDE I POZNAŃ 9 14 22 19 3
7 NORTH SIDE II POZNAŃ 9 14 16 17 -1
8 OJIIIS RUDA SQUAD 8 13 23 18 5
9 OBŚ OKP ŚMIAŁY 8 12 20 22 -2

10 OJIIIS PREMIUM TEAM 9 12 14 19 -5
11 P-Ń SZALONE KEFIRY 9 11 29 22 7
12 OBCH GT PROJEKT 6 11 12 8 4
13 AE CARPE DIEM 9 11 24 24 0
14 OJIIIS 

PIECHOTA ZMECHANIZOWANA
8 8 16 16 0

15 P-Ń 
VOLKSWAGEN - ODLEWNIA

8 7 16 29 -13

16 P-Ń KKS POTFURKO 9 7 14 29 -15
17 P-Ń ALL BLACKS 9 7 14 35 -21
18 OJIIIS  JAMAJKA 9 0 13 53 -40
19 P-N KULCZYK TRAMPEX druzyna wycofana z rozgrywek

SPORTOWE LATO Z PSM 2009
29 czerwiec – 21 SIERPIEŃ

W GIMNAZJUM NR 12 -  OS. STEFANA BATOREGO
obiekty szkolne udostępnione dla dzieci i młodzieży 

w godz. 9.00 -13.00
  piłka nożna   

 piłka siatkowa 
     piłka koszykowa   

 tenis stołowy

KORTY TENISOWE   - OS. JANA III SOBIESKIEGO

◊  ZAJĘCIA Z TENISA ZIEMNEGO 

w godz. 9.00–13.00 (NIEODPŁATNE)

  - Szkółka tenisa ziemnego;

   - Turnieje wakacyjne;

    - Możliwość wypożyczenia rakiet tenisowych;

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH !!!

SPORTOWE  LATO  Z  PSM 2009
KORTY TENISOWE

OS. JANA III SOBIESKIEGO

ZAJĘCIA Z  TENISA ZIEMNEGO

ZAJĘCIA  NIEODPŁATNE W GODZ. 9.00 – 13.00;

ZAPISY U INSTRUKTORA NA MIEJSCU;

MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA RAKIET TENISOWYCH;

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH !!!
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28 czerwca zakończy-
ły się rozgrywki piłkar-
skie na osiedlowych bo-
iskach Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

W Piątkowskiej Lidze 
Piłki Nożnej po wiosen-
nych rozgrywkach czołów-
kę tabeli tworzą w grupie 
B (roczniki 1995-1993) ze-
społy Sokół 89 Poznań, ze-
spół Nie Dawaj Gryza OSB, 
UKS 12 Batory I, Chrobry 
Team OBCh, UKS 12 Ba-
tory IV. Wśród tych dru-
żyn, po jesiennych rozgryw-
kach, należy oczekiwać mi-
strza grupy.

W grupie C (roczniki 
1992-1990) kandydatami na 
mistrza grupy są zespoły 
Fasberg Team OJIIIS, FC 
Szewce OBCh, Nieposkro-
mione Lwy Poznań, Drew-
niaki OJIIIS oraz ubiegło-
roczny zwycięzca grupy - 
zespół Czerwone Diabły Po-
znań Wichrowe Wzgórze. 
W grupie Open w minio-
nym roku 2008 świetnie spi-
sały się zespoły z Osiedla 
Jana III Sobieskiego, zaj-
mując dwa medalowe miej-
sca. Złote zdobył zespół PI-
KO TEAM, srebrne AC Stu-
dio, trzeci był UKS 12 Ba-
tory. Ciekawe będzie zakoń-
czenie rozgrywek tej gru-
py. Przekonamy się o tym 

Małe i duże 
piątkowskie piłki kopanie

po ostatnim meczu jesien-
nej rundy.

Na Osiedlu Bolesława 
Chrobrego dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się wio-
senne rozgrywki piłki noż-
nej wśród dorosłych i old-
bojów, którzy mówią, że nie 
ma lepszego czynnego wy-
poczynku jak rozgrywanie 
meczy piłkarskich. Pozwala-
ją one dłużej zachować mło-
dzieńczą werwę.

W Poznańskiej Lidze 
Oldbojów, drugiej edycji, 
na boisku osiedlowym Chro-
brego w różnych zespołach 
grali starsi panowie, zna-
ni nie tylko z poznańskich 
klubów piłkarze. Był Jacek 
Dembiński, Rafał Molewski, 
Tomasz Molewski, Jacek 
Motyliński, Sławomir Su-
chomski. W drugiej wiosen-
nej edycji najlepszym zespo-
łem okazał się SK Oliver, 
który w 16 meczach zdobył 
41 punktów strzelając prze-
ciwnikom 123 bramki, tra-
cąc 42. Drugie miejsce za-
jął zespół JA Borscy zdoby-
wając 39 punktów przy sto-
sunku bramkowym 95:52. 
trzecie miejsce wywalczył 
zespół Abak Team (32 pkt., 
bramki 67:47). Najlepszym 
zawodnikiem wybrano Ra-
fała Molewskiego (Abak 
Team), bramkarza Marka 

zajął dopiero siódme miej-
sce, przyczyniła się do tego 
zmiana organizacyjna zawod-
ników w zespole. Najlepsi za-
wodnicy w grupie to bram-
karz Łukasz Ambroziak, za-
wodnik Łukasz Marek, obaj 
z zespołu Medi Tech. Królem 
strzelców został Maciej Sten-
cel (Drukarnia Classic). Pu-
char Fair Play zdobyła piąta 
drużyna w grupie — North 
Side Poznań.

Z dużym zaangażowa-
niem rozgrywali wiosenny 
turniej piłki nożnej najmłod-
si piłkarze - przedszkolaki. 
Turniej został zorganizowa-
ny na boisku osiedlowym 
przez instruktorów Świetlicy 
Sportowej na Osiedlu Bole-
sława Chrobrego. Był to swe-
go rodzaju rewanż za turniej 
halowy mikołajkowy, w któ-
rym zwyciężyło Przedszkole 
nr 163 przed Przedszkolem 
nr 24. Tym razem na boisku 
otwartym zwyciężyli mali 
trampkarze z Przedszkola 
nr 35. Następne miejsca za-
jęły: Przedszkole nr 24, trze-
cie było Przedszkole nr 163, 
czwarte - nr 148. W małym 
sporcie też liczą się wyniki, 
zajęte miejsca i zwycięstwa. 
W tym turnieju, podobnie 
jak w poprzednich, zwycięży-
li wszyscy mali piłkarze, któ-
rzy z zaangażowaniem kopa-
li piłkę, ich opiekunowie, któ-
rzy przygotowali ich do gry, 
oraz organizatorzy turnieju, 
gdyż w dużej mierze przy-
czyniają się do popularyzacji 
sportu w Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. 

Edward Juskowiak

Mućko (JA Borscy). Kró-
lem strzelców został Michał 
Gorzyński (S. Oliver). Za-
szczytny puchar Fair Play 
otrzymał zespół, który zajął 
szóste miejsce - Unitel.

Bardzo interesujące by-
ły mecze w grupie Open 
dziesiątej edycji Mistrzostw 
Chrobrego. Zwyciężył w niej 
zespół Medi Tech, zdobywa-
jąc w osiemnastu meczach 
48 punktów z imponującym 
stosunkiem bramkowym 
123:48. Drugie miejsce zajął 
zespół York Bolechowo (40 
pkt., bramki 83:48), trzeci 
Drukarnia Classic (36 pkt., 
bramki 94:58). Słabiej niż się 
spodziewano wypadł sympa-
tyczny zespół Stoper, który 
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KOMUNIKAT
Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkanio-

wej niniejszym informuje swoich członków, iż 
dostawca wody firma Aquanet SA uruchomi-
ła w Poznaniu program pomocowy pod nazwą 
Fundusz Wodociągowy. Jego zadaniem jest 
wspieranie osób ubogich mających problemy 
z uiszczaniem opłat za wodę i ścieki w mie-
ście Poznaniu. O pomoc w ramach istniejącego 
Funduszu ubiegać się mogą w szczególności:

- osoby samotnie wychowujące dzieci,
- osoby i rodziny żyjące w ubóstwie,
-  rodziny wielodzietne i rodzinne for-
my opieki zastępczej.

Dysponentem środków w ramach Fundu-
szu Wodociągowego jest Fundacja Familijny 
Poznań z siedzibą w Poznaniu ul. Staszi-
ca 15 (tel 061 8436-305), do której należy się 
zwracać bezpośrednio z wnioskami o przyzna-
nie pomocy. Ponieważ w ramach przedmioto-
wego Funduszu wypłacono już 12000 wypłat 
na rzecz osób potrzebujących, dlatego serdecz-
nie zapraszamy wszystkich tych, którzy znaj-
dują się w potrzebie o skorzystanie z możli-
wości uzyskania pomocy w opłacaniu swoich 
rachunków za wodę i ścieki.

Zarząd PSM

Podobnie jak poprzed-
nie posiedzenia Rady Nad-
zorczej Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej i 
to - 25 czerwca - rozpo-
częło się od rozpatrywa-
nia spraw członkowskich. 
3 spółdzielców zalegają-
cych z płaceniem czynszu 
członkowie Rady posta-
nowili wykluczyć ze Spół-
dzielni. Dziesięciu innych 
zagrożonych taką decy-
zją, spłaciło przed posie-
dzeniem Rady swoje za-
dłużenie.

Zarząd PSM przedsta-
wił informację na temat wy-
ników ekonomicznych PSM 
za pierwsze cztery miesiące 
obecnego roku. Plan kosz-
tów eksploatacyjnych dla za-
sobów mieszkaniowych zo-
stał wykonany średnio na 
poziomie 30,6 procent, a na 
poszczególnych osiedlach od 
21,1 do 33,3 proc. Na Osiedlu 
Bolesława Śmiałego utrzyma-
nie stawki eksploatacyjnej 
na poziomie ubiegłego ro-
ku wymaga obniżenia o 0,6 
proc. poziomu kosztów ogó-
łem. Może to oznaczać ko-
nieczność zmniejszenia kosz-
tów konserwacji i napraw bie-
żących, w tym kosztów utrzy-
mania osiedlowej zieleni 

Jeśli chodzi o fundusz re-
montowy, to kilka osiedli mia-
ło dodatni bilans, ale przecież 
zasadnicze prace remontowe 
na osiedlach się dopiero za-
czynały. Zaległości czynszo-
we osiedli na 30 kwietnia na 
lokalach mieszkalnych nie-
znacznie (0,1 proc.) spadły, a 
na lokalach użytkowych wzro-
sły o 8,8 proc.

Na Osiedlu Bolesława 
Chrobrego niedobór środ-
ków na wywóz odpadów ko-

munalnych od kilku miesię-
cy się zwiększa, podobnie jak 
na osiedlu Bolesława Śmiałe-
go oraz Władysława Jagieł-
ły i Zygmunta Starego. Na 
Śmiałego dodatkowo sukce-
sywnie zmniejsza się liczba 
mieszkańców osiedla, a staw-
ki przeliczane są - jak wiado-
mo - na osoby.

Pilnej decyzji w sprawie 
sposobu rozliczania z miesz-
kańcami wymaga problem 
niedoboru środków na opła-
canie rachunków za zimną 
wodę.

Członkowie Rady podję-
li decyzję w sprawie korek-
ty opłat  czynszowych dla lo-
kali, które przekształcono w 
odrębną własność w miesiącu 
maju i czerwcu tego roku.

Uchwalono też zwiększe-
nie z 1,42 zł do 1,57 zł od 
m kw. mieszkania stawki 
miesięcznego odpisu na fun-
dusz remontowy Osiedla Bo-
lesława Śmiałego. W przy-
padku Osiedla Władysława 
Łokietka stawka ta wzro-
śnie z 1,31 zł na 1,39 zł od 
m kw. powierzchni mieszka-
nia. Uchwały obowiązują od 
1 lipca.

Uchwalono ostatecznie 
Plan działalności społecz-
no-kulturalnej na ten rok. 
Na dofinansowanie działal-
ności kulturalnej i sporto-
wej (prowadzonej centralnie 
oraz na osiedlach) w Po-
znańskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej postanowiono prze-
znaczyć łącznie 410 tysięcy 
złotych.

Od lipca tego roku wcho-
dzi w życie uchwalona przez 
Miasto Poznań opłata za od-
prowadzanie ścieków opado-
wych i roztopowych do ka-
nalizacji miejskiej. Dlatego 

użytkownicy lokali mieszkal-
nych w PSM zostaną obcią-
żeni opłatami w wysokości 1 
gr od m kw. miesięcznie, w 
przypadku użytkowników pa-
wilonów stawka ta wyniesie 
3 grosze.

Rada Nadzorcza PSM za-
twierdziła również wysokości 
minimalnych stawek opłat za 
eksploatację własnościowych 
lokali użytkowych.

Na koniec dyskutowano 
na temat odbytych części 
Walnego Zgromadzenia Po-
znańskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Mówiono o koniecz-
ności lepszego przygotowania 
się do dyskusji z mieszkań-

cami poszczególnych osiedli. 
Członkowie Rady wypowiada-
li się też, by wpisywać do po-
rządku obrad Walnego spra-
wozdanie rady osiedla, bo 
mieszkańcom tego brakuje. 
Był też głos, by na dwa mie-
siące przed Walnym organi-
zować zebranie osiedlowe, 
jednak nie on zyskał zwolen-
ników. W tym roku wyelimi-
nowano „potknięcia”, jakim 
było przegłosowywanie zgło-
szonych wniosków, obecnie - 
zgodnie z przepisami - wnio-
ski są tylko odczytywane a 
następnie kierowane do ad-
ministracji osiedli celem ich 
realizacji. (big)

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Korekty opłat 
konieczne
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30 czerwca, zgodnie ze Statutem Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, zebrało się Kolegium złożo-
ne z przewodniczących zebrań i przewodniczących 
komisji mandatowo-skrutacyjnych Walnego Zgro-
madzenia Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
które w częściach odbywało się w dniach od 1 do 
23 czerwca 2009 r.
Członkowie Kolegium podsumowali wyniki wszystkich 
osiedlowych głosowań nad projektami uchwał. Stwier-
dzili oni, że Walne Zgromadzenie PSM podjęło uchwały 
dotyczące następujących spraw:
  Uchwała nr 3 w sprawie uwzględnienia odwołania 
członka Spółdzielni od uchwały rady nadzorczej nr 21 
z dnia 29 maja 2008 r.

  Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2008 rok.

  Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej za 2008 rok.

  Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozda-

nia Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
za 2008 rok.

  Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium 
Członkowi Zarządu inż. Krzysztofowi Winiarzowi.

  Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium 
Członkowi Zarządu mgr. Michałowi Tokłowiczowi.

  Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium 
Członkowi Zarządu inż. Elżbiecie Schmidt.

  Uchwała nr 10 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy 
zobowiązań, jaką może zaciągnąć Zarząd Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

  Uchwała nr 11 w sprawie przeznaczenia nadwyżki bi-
lansowej za 2008 rok.

  Uchwała nr 12 w sprawie uchwalenia zmian w Statu-
cie Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

  Uchwał nr 1 i 2 nie podjęto wobec faktu skreślenia 
tych punktów z porządku obrad. Dotyczyły one od-
wołań członków Spółdzielni w sprawie pozbawienia 
członkostwa w PSM. Odwołania stały się bezprzed-
miotowe, bo zostały załatwione w innym trybie.

Komunikat po Walnym Zgromadzeniu PSM

Trzy razy spotykali się 
mieszkańcy Osiedla Bolesła-
wa Śmiałego, by odbyć swo-
ją część Walnego Zgromadze-
nia Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Termin w so-
botni ranek większości obec-
nych na tym zebraniu nie 
spodobał się i dlatego przegło-
sowali obrady tylko do godz. 
13. Druga część tego zebra-
nia rozpoczęła się o godz. 17 
w dniu 15 czerwca i trwa-
ła blisko do godz. 22. Trze-
cią część wyznaczono na 23 
czerwca i wtedy udało się za-
kończyć obrady.

Na drugie zebranie 15 
czerwca przybyło blisko 400 
osób. Trzeba było uzupełnić 
skład komisji wnioskowej, bo 
nie przyszły wybrane wcze-
śniej osoby, a komisja nie mo-
głaby pracować w tak małym 
składzie.

Jeden z mieszkańców 
przypomniał, że na poprzed-
nim zebraniu złożył wniosek 
o odwołanie przewodniczące-
go zebrania Leonarda Ław-
rynowicza. Ten dopiero po 
kilku napomnieniach zarzą-
dził głosowanie w swojej spra-
wie i to w formie „kto jest za 
tym, bym dalej prowadził to 
zebranie”. 182 osoby były za 
prowadzeniem przez niego ze-
brania, 159 przeciw, a 14 się 
wstrzymało.

Inna z mieszkanek poka-
zała roznoszoną na osiedlu 

ulotkę mówiąc, że zawiera 
pomówienia pod jej adresem. 
Poparł ją członek Rady Osie-
dla Bolesława Śmiałego, któ-
ry dodał, że pomówiono całą 
Radę na forum publicznym 
internetowym. „Przyszliśmy 
tutaj na zebranie, a nie na 
słuchanie tłumaczeń” - ucię-
ła jedna z aktywnych „dys-
kutantek”.

Wiesław Konieczny, kie-
rownik administracji, przed-
stawił najważniejsze sprawy 
dotyczące mieszkańców osie-
dla. Na osiedlu ubyło zamel-
dowanych mieszkańców, stąd 
wzrastające opłaty za dźwigi 
i wywóz śmieci rozkładane są 
na mniejszą liczbę osób. Uby-
wa chętnych do wynajmu loka-
li użytkowych, bo wokół osie-
dla powstają centra handlowe. 
Sprawa budowy Biedronki na 
terenie niedoszłej przychodni 
zdrowia upadła. W ubiegłym 
roku zainstalowano 23 kame-
ry do monitorowania osiedla. 
Kilka z nich znajduje się w 
windach kursujących w naj-
bardziej dewastowanych blo-
kach. Na koniec swojego wy-
stąpienia kierownik popro-
sił mieszkańców o zgłaszanie 
uwag do administracji, bo wie-
le spraw można załatwić bez 
czekania na coroczne zebra-
nie mieszkańców.

W dyskusji najwięcej do 
powiedzenia miała mieszkan-
ka podająca się za księgową. 

Niestety, większość jej kry-
tycznych uwag wynikała z 
niezrozumienia przedstawio-
nych danych liczbowych oraz 
niesłuchania argumentów. Za-
proponowany przez nią po-
dział środków nadwyżki bi-
lansowej też nie spotkał się 
z uznaniem obecnych. Choć 
części osiedli chciała „dodać” 
po 100 tysięcy złotych, to taką 
też kwotą „obdarowała” liczą-
ce kilku spółdzielców Osiedle 
Marysieńki oraz Zarząd PSM. 
Tymczasem Zarząd PSM wy-
pracowany przez siebie zysk w 
kwocie blisko 813 tys. zł pro-
ponował przekazać na central-
ny fundusz remontowy, z któ-
rego finansowane są najwięk-
sze osiedlowe remonty. Osta-
tecznie mieszkańcy osiedla 
opowiedzieli się za projektem 
Zarządu, podobnie jak zdecy-
dowana większość obecnych 
na Walnym (od 30 czerwca 
znane są już bowiem wyniki 
wszystkich głosowań - patrz 
wyżej).

Podczas dyskusji pytano 
m.in. o budynki przy ul. Gro-
bli. W 1996 r. PSM przejęła 
je bezpłatnie od ZNTK. Fir-
ma ta wcześniej sprzedała 
swoim pracownikom część 
mieszkań, a pozostałe aktem 
notarialnym „przekazała” do 
PSM. Kto decyduje o kolejno-
ści dociepleń? - W 2003 r. Ze-
branie Grupy Członkowskiej 
Osiedla Bolesława Śmiałego 

podjęło uchwałę, że odbywa 
się to w kolejności oddawa-
nia bloków do użytku. Wyjąt-
kiem były 3 budynki, w któ-
rych przemarzały ściany.

Przed głosowaniem nad 
odwołaniem członków Rady 
Osiedla głos zabrał jej prze-
wodniczący Tadeusz Kieli-
szewski. Wcześniej jednak 
musiał zgłosić wniosek for-
malny, który poddano gło-
sowaniu, by mógł się wypo-
wiedzieć w swojej obronie. 
Stwierdził, że zarzuty wobec 
niego i Rady są nieuzasadnio-
ne. W Radzie Osiedla jest po 
raz pierwszy, a kilku innych 
osiedlowych działaczy zasiada 
kilka kadencji, ale zawsze by-
li wybierani w demokratycz-
nych wyborach. Jeśli chodzi o 
zarzuty dotyczące budowy bo-
iska w pobliżu niewykończo-
nej szkoły, to prawda jest ta-
ka, że mieszkańcy raz są za 
budową boiska, a raz przeciw. 
Sytuacja taka powtórzyła się 
dwukrotnie.

Po tej wypowiedzi prze-
wodniczący zarządził głoso-
wanie nad odwołaniem Rady. 
Wyniki głosowania poznali-
śmy dopiero na trzecim zebra-
niu 23 czerwca. Okazało się, 
że większość mieszkańców by-
ła przeciwna zmianie człon-
ków Rady. Odwołano jedną 
osobę - Janusza Maja, na któ-
rego miejsce wybrano Jerze-
go Kurkowskiego. (maj)

Walne na Osiedlu Bolesława Śmiałego

Na trzy razy

  



10  ECHO 7-8/168-9 (XII)

Jak już informo-
waliśmy, część Walne-
go Zgromadzenia Po-
znańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej na Osie-
dlu Bolesława Chrobre-
go nie zakończyła się 
w pierwszym terminie. 
Zdołano za to wtedy od-
wołać całą Radę Osie-
dla. Wybory nowej ra-
dy miały odbyć się 16 
czerwca.

Zaczęło się burzliwie. 
Zgłoszono dwa wnioski. 
Jeden o zakończeniu ob-
rad o godz. 21 i kontynu-
owaniu ich w innym ter-
minie, drugi - o obrado-
waniu aż do wyczerpania 
zaplanowanego porządku 
obrad. Padł też wniosek, 
by przegłosować odwoła-
nie przewodniczącego ze-
brania i wybór nowego. Je-
rzy Ratajczak, przewodni-
czący zebrania, który był 
orędownikiem odwołania 
Rady Osiedla, stwierdził 
że nikt go nie będzie od-
woływał i... opuścił zebra-
nie z kilkoma osobami. 

Mieszkańcy zdecydowali 
obradować bez ograniczeń 
czasowych, a dalszy ciąg 
zebrania poprowadził wi-
ceprzewodniczący.

24 osoby kandydowały 
do rady osiedla. Po kilku 
godzinach, gdy podliczo-
no głosy, okazało się, iż 
mieszkańcy wybrali Radę 
Osiedla Bolesława Chro-
brego w prawie identycz-
nym składzie jak poprzed-
nia. Jedyna różnica to 
taka, że odwołaną Aure-
lię Hałasik zastąpi Iwona 
Wilandt.

Dwoma najważniejszy-
mi watkami dyskusji były 
sprawy wykupu gruntów 
oraz pozyskania środków 
unijnych do dociepleń bu-
dynków.

Najpierw dopłaty unij-
ne. Urząd Marszałkow-
ski Województwa Wiel-
kopolskiego poinformował 
PSM, że ewentualne uzy-
skanie dopłat na ten cel 
wpisuje się w Działanie 
4.1 Rewitalizacja obsza-
rów miejskich. Najpierw 

jednak Miasto Poznań mu-
siałoby wpisać Piątkowo 
do programu rewitaliza-
cji. Miasto odpowiedziało 
w kwietniu tego roku, że 
wniosek Piątkowa będzie 
rozpatrywany przy oka-
zji aktualizacji Miejskiego 
Planu Rozwoju. Jeden z 
mieszkańców postulował, 
by Spółdzielnia przyjrza-
ła się innym programom 
unijnym pod kątem pozy-
skiwania środków także 
na inne cele. Być może 
należałoby wynająć w tym 
celu firmę doradczą?

Sporo złej krwi na 
osiedlu zrobiło to, że 
część mieszkańców prze-
kształciła prawa do swo-
ich mieszkań na pełną 
własność na wieczystym 
prawie użytkowania grun-
tu. Ustawodawca przewi-
dział taką możliwość i 
nie można mieć pretensji, 
że ktoś nie chciał czekać 
na sfinalizowanie zakupu 
gruntu pod budynkiem. 
Prawo w Polsce zmienia 
się bowiem tak szybko, że 

nikt nie mógł dać gwaran-
cji, iż wykup mieszkań „za 
grosik” będzie możliwy 
po sprzedaży Spółdziel-
ni gruntów przez Miasto 
Poznań. Jednak gruntu 
pod nieruchomościami, 
których właścicielem jest 
już nie tylko PSM, Mia-
sto nie chce sprzedawać 
z 95-procentową bonifika-
tą, bo uchwała Rady Mia-
sta Poznania jako benefi-
cjentów wymienia tylko 
spółdzielnie mieszkanio-
we. Jest jednak pewna na-
dzieja, bo Miasto sprzeda-
je np. z 90-proc. bonifi-
katą podwórka właścicie-
lom mieszkań w kamie-
nicach. Przedstawiciele 
Spółdzielni spotkali się 
z posłem Dariuszem Li-
pińskim, którzy przyznał, 
że nie można tak dzielić 
mieszkańców jednej spół-
dzielni. Do Rady Miasta 
wysłane zostanie pismo 
w tej sprawie, a gdyby ta 
odmówiła, sprawą zosta-
ną zainteresowani parla-
mentarzyści. (woj)

Walne na Osiedlu Bolesława Chrobrego

Najpierw odwołali, potem znów wybrali

Dzisiaj otrzymałem pismo z administracji w 
sprawie uzupełnienia wkładu mieszkaniowego i 
budowlanego, którego koszt na moje mieszkanie 
określono w kwocie 4152 zł plus około 1100 zł 
za akt notarialny. Proszę o wyjaśnienie, co obej-
muje pojęcie wkładu mieszkaniowego i budowla-
nego. Czy chodzi o wartość gruntu przypadające-
go na moje mieszkanie? Proszę o przedstawienie 
wyjaśnień i wyliczeń, w tym także jaka konkret-
nie ilość gruntu przypada na moje mieszkanie 
i po jakiej cenie został on zakupiony od Miasta 
Poznania lub innego właściciela, a po jakiej ce-
nie ten grunt ma być rozliczony w odniesieniu 
do mojego mieszkania?

Mieszkaniec Osiedla Władysława Jagiełły 8

Zbigniew Francuzowicz, pełnomocnik Zarzą-
du PSM, kierownik Administracji Osiedli Wł. Ja-
giełły i Z. Starego, odpowiada:

W nawiązaniu do korespondencji dotyczącej uzupeł-
nienia wkładu budowlanego informujemy, że koszt wy-
kupu gruntu, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 
36 ustawy o rachunkowości (DZ.U. z 2002 r., nr 76 
poz. 694 z późniejszymi zmianami) powiększa wartość 
środków trwałych spółdzielni i musi mieć swoje od-
zwierciedlenie w wysokości wkładów mieszkaniowych 
i budowlanych, zgodnie z uchwałą Zarządu PSM nr 
114 z 16 grudnia 2008 r. w załączeniu.

Jednocześnie wyjaśniamy, że nieruchomość, na któ-
rej położony jest budynek nr 8 na Osiedlu Władysława 
Jagiełły, składa się z następujących budynków miesz-
kalnych: 3, 4, 6, 7 i 8 znajdujących się na działce 
oznaczonej nr 587/109 obręb Piątkowo o łącznej pow. 
0,9684 ha, dla której założona jest księga wieczysta 
PO1P/00232605/0, a z której to powierzchni przy-
pada 0,7573 m kw. gruntu na 1 m kw. powierzchni 
mieszkalnej.

Powierzchnię tę wyliczono dzieląc całkowitą po-
wierzchnię lokali przez powierzchnię działki.

Natomiast, o ile chodzi o cenę gruntu, wyjaśnia-
my że całkowity koszt wykupu gruntu dla tej nieru-
chomości wyniósł 432.384,20 zł. Na kwotę tę składa 
się bezpośredni koszt wykupu od miasta z uwzględnie-
niem upustu przysługującego spółdzielni, który wyniósł 
430.047,07 zł, plus koszt obsługi notarialnej i sądowej 
przenoszący własność gruntu na spółdzielnię, koszt ob-
sługi geodezyjnej i rzeczoznawców, który dla tej nieru-
chomości wyniósł łącznie 2.337,13 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe dane, wyliczono koszt 1 
m kw. wykupu w sposób następujący: całkowity koszt 
wykupu podzielono przez powierzchnię lokali tej nieru-
chomości, co dało kwotę w wysokości 58,9617 zł rozło-
żonej na 120 rat, co daje 0,50 zł / m kw. powierzchni 
użytkowej lokalu miesięcznie, co reguluje uchwała Za-
rządu PSM nr 76 z dnia 23 czerwca 2009 r. 

Administrator odpowiada
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AGNIESZKA MĄKINIA – urodzona w Koszalinie, 
zamieszkała w Poznaniu poetka, autorka utworów 
satyrycznych, małych form prozatorskich i scenariu-
szy imprez szkolnych dla dzieci i młodzieży w języ-
ku polskim i angielskim. Z wykształcenia pedagog 
i anglista. Związana z Klubem Literackim „Dąbrów-
ka” w Poznaniu (poprzednia nazwa: Klub Literacki 
„Zamek”). Autorka trzech tomików poetyckich  „Mo-
ja wolność” 1995 (debiut), „Fala powracająca” 1997 
(obydwa wydane nakładem Wydawnictwa Zakonu Pi-
jarów w Krakowie) i „Ponad wodami” 2009 wydane-
go przez Salon Artystyczny im. Jackowskich w Po-
biedziskach (druk: Drukarnia Oświatowa w Pozna-
niu). Na łamach prasy debiutowała w „Protokole To-
warzyskim” w 1997 roku. Publikowała w „Akancie”, 
„Protokole Kulturalnym”, „Arkuszu 2004”, Almana-
chu Poetyckim „Arka” 2005 wydanym na XXXV – 
lecie Klubu Literackiego. Laureatka III edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Łucji Danie-
lewskiej ”Słowo jak chleb” oraz zdobywczyni wyróż-
nień w innych konkursach poetyckich.

Agnieszka Mąkinia

GROM
Uderzył w drzewo
i we mnie
miodową nie – mocą.
Diagnoza:
brak choroby.
To świat 
się nagle przejrzał
w twoich
jasnych myślach.

XXX
Nazywam się
Jeden Procent,
posiadaniem władzy
kontempluję
swoją dyktaturę,
chełpię się
przesytem
niedopragnienia
własnej
jednoprocentowości
krążenia
w twojej krwi
lazurem.

KRYZYSOWY 
NARZECZONY

Obrączka
zsunięta,
do Waterloo
bliżej,
wiem, z Elbą
przesada.
Jesteś,
Ziemi
nie grozi
Armagedon.

XXX
Mokry brzeg
ziemią wypiękniał,
wierny lis
przy panu
nie tęskni
za planetą.
Spłoszona
Księżniczka
rzuca w lustro
różą.
Kwiat
krwawi
debiutem.
Nie żartuj,
Mały Książę!
Przez ciebie
trudno oswoić
datę urodzenia.

EROTYK PÓŁNOCNY
Już pewnie
zasypiasz,
Gwiazda
Północy
głaszcze
Twoje włosy,
Morfeusz
kładzie palce
na klawiszach
powiek,
przyszeleszcza
muzyką
odpływów.
To jest
Twój wiersz
rozdźwięczony nocą,
ja się tylko
wprosiłam
nietaktem.

Pagórek jak tort
Bardzo lubimy przejeżdżać przez małe rondo przed Osie-

dlem Jana III Sobieskiego. Ziemię na środku ronda usy-
pano w pagórek, podzielono jak tort i posadzono na niej 
różne gatunki roślin. A na pasie oddzielającym jezdnie ca-
łe lato kwitną jasnoróżowe róże. Widać, że zieleń jest za-
dbana. Żeby więcej takich obsadzeń...

Ostatni szkolny dzień...
Wakacje już prawie na półmetku, dzieci i młodzież pra-

wie nie pamiętają szkolnych lekcji i dnia rozdawania świa-
dectw. Jednak dla uczniów najmłodszych klas to zawsze 
duże przeżycie, dlatego przypominamy ten uroczysty dzień 
ze szkoły na Osiedlu Bolesława Śmiałego. (mz)
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Prosto z miasta 

Czipowanie ma przyszłość
Narzekamy, marudzi-

my, czasami nawet psio-
czymy na te nasze „po-
znańskie porzundki”, a tu 
proszę, Poznań znów naj-
lepszy w krajowym ran-
kingu samorządów. Zatem 
czapki z głów przed wło-
darzami miasta, skoro do-
cenili ich redaktorzy ogól-
nopolskiej gazety, tym bar-
dziej zasługują na nasze 
uznanie. Przynajmniej oni 
nie mieli takich wpadek z 
nakryciem głowy jak pre-
zydent Łodzi. Chociaż in-
nych niedoskonałości, któ-
re aż chciałoby się wy-
tknąć, im nie brakuje. Ale 
przy okazji takiego sukce-
su nie warto o nich mó-
wić. Poznański samorząd 
potęgą jest i basta! Jeśli 
jednak Poznań zwycięża w 
cuglach w ogólnokrajowej 
rywalizacji, to jak muszą 
wyglądać inne miasta? Aż 
strach pomyśleć.

No i lepiej nie zaprzą-
tać sobie głowy w wakacyj-

ny czas. Tym bardziej że w 
taką przekropną letnią po-
godę, gdy ciśnienie atmos-
feryczne skacze jak szalo-
ne, lepiej nie nadwerężać 
szarych komórek. Co jed-
nak począć, gdy wciąż są 
one atakowane nowymi 
sprawami. Trudno pojąć, 
o co tak naprawdę chodzi 
w wielkiej akcji czipowa-
nia psów. Decyzją radnych 
sporą kasę przeznacza się 
na akcję, z której pożyt-
ki wydają się takie sobie. 
Właściciele psów, którzy 
wszczepią czipy swym pu-
pilom, to świadomi oby-
watele. Ani z nimi, ani z 
ich podopiecznymi miasto 
na ogół problemów nie 
ma. Najwięcej kłopotów 
sprawiają wszak czworo-
nogi i „dwunogi”, które 
na wszelkie sposoby uni-
kać będą tego nowocze-
snego wynalazku. W obli-
czu postępu technologicz-
nego i takiego upowszech-
niania nad Wartą technik 
teleinformatycznych rodzi 
się pytanie, czy pies bez 

czipa będzie jeszcze psem, 
czy może w ogóle już go 
nie będzie? Wątpliwości 
nasuwa się więcej i zaraz 
przypominają się podob-
ne akcje sprzed lat, kiedy 
to sporym sumptem i wy-
siłkiem próbowano wpro-
wadzić różne rewelacyjne 
rozwiązania, a dzisiaj ma-
ło kto już o nich pamię-
ta. Były książeczki RUM 
– Rejestru Usług Medycz-
nych? Były i słuch o nich 
zaginął. Były bilety MPK 
na komórkę? Były. I co 
- nic. Poznańskim psia-
kom też już niegdyś pró-
bowano rozdawać jakieś 
znaczki. Teraz korzystamy 
wprawdzie z nowocześniej-
szych rozwiązań technolo-
gicznych, ale oby efekt nie 
był podobny.

Problem miejskiej ko-
habitacji z czworonoga-
mi jest równie nierozwią-
zywalny jak niegdyś kwe-
stia skupu butelek. Zapa-
nować nad rosnącą ich 
populacją chyba nie spo-

sób. Zwierząt w mieszka-
niach wciąż przybywa. W 
dodatku coraz dziwniej-
szych. Miłośnikom domo-
wej fauny nie wystarczają 
już tradycyjne psiaki czy 
koty, lecz coraz częściej 
fundują sobie egzotyczne 
dziwolągi. Skąd w miesz-
kańcach osiedlowych blo-
ków ta sympatia do ga-
dów, płazów, szczuropo-
dobnych futrzaków i tym 
podobnych stworów? Jeśli 
już potrzebują kontaktu 
ze zwierzyną i związanych 
z tym silnych doznań, to 
przecież najwięcej dostar-
czą ich spotkania z ludź-
mi. Zwłaszcza z tymi za-
siadającymi za kierowni-
cami swych ryczących i 
dymiących maszyn. A tych 
potworów na kołach sie-
jących zgrozę wśród bogu 
ducha winnych przechod-
niów wyroiło się latoś w 
Poznaniu szczególnie wie-
le. Może tych najgroźniej-
szych też by jakoś zaczi-
pować?

WIST

  

Ten król cieszy się szcze-
gólnym uznaniem i sympa-
tią Polaków – przede wszyst-
kim jako pogromca Krzyża-
ków spod Grunwaldu. Po-
czątkowo najwyraźniej pozo-
stawał w cieniu swej bardzo 
idealizowanej żony, Jadwigi 

oraz bardzo specyficznych 
okoliczności zawartego mał-
żeństwa. Intelektualnie sto-
jący niżej od żony, miał też 
„podejrzane” pochodzenie: 
świeżo ochrzczony poganin, 
rodem z Litwy, z którą od 
wielu lat Polska wojowała. 
On dopiero musiał się uwia-
rygodnić na polskim tronie. 
Więcej, stał się nie do koń-
ca wiarygodny dla swych ro-
daków – i w Wilnie jest tak 
postrzegany do dziś. U nas 
jednak to triumfator z 1410 
roku i założyciel dynastii, 
która odgrywała ogromną 
rolę w centralnej Europie 
przez około sto lat.

W „Poczcie królów i ksią-
żąt polskich” Władysław Ja-
giełło (podobnie jak Łokie-
tek) został pokazany por-

tretowo, jak na posągu na-
grobnym w katedrze wa-
welskiej. To mocno łysieją-
cy starszy pan, bez brody, 
średniego wzrostu, pozor-
nie niczym specjalnie się nie 
wyróżnia z otoczenia. Choć 
ma na głowie koronę, ubra-
ny jest w swój ulubiony ko-
żuszek – ale z herbem Kró-
lestwa Polskiego na piersi i 
rodowymi Słupami Gedymi-
na na rękawie. Tarcza her-
bu Polski została podzielo-
na krzyżem – ale greckim, 
jako że wyznanie grekoka-
tolickie przeważało na Li-
twie. Herb Gedymina zaś 
to nawiązanie do pochodze-
nia polsko-litewskiego kró-
la, który tkwił jeszcze w śre-
dniowieczu (kształt korony), 
ale dał podwaliny pod potę-

gę państwa średniowiecz-
no-renesansowego, o czym 
świadczy treść i kształt me-
dalionu na piersi.

Cała postawa, sylwetka, 
a także spojrzenie, znamio-
nują człowieka konsekwent-
nego, upartego (przypomnij-
my przysłowie: „Uparty jak 
Litwin”), przenikliwego i 
sprytnego. To żołnierz: dło-
nie wsunął za pas, na któ-
rym wisi bojowy, gotycki 
miecz rycerski. Spokojny, 
rzeczowy, konsekwentny 
władca, który patrzy daleko 
w przyszłość, potrafi jednak 
być przyjazny – ale gdy zaj-
dzie potrzeba, uderzy raz, za 
to skutecznie. I takim wła-
śnie człowiekiem był Włady-
sław Jagiełło.

Marek  Rezler

Królowie „piątkowscy” okiem Jana Matejki

Władysław Jagiełło
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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

Dokończenie ze strony 4

W antrejce pod ryczką

Ruina
- Wuja Rychu już nie może słuchać tych wszystkich 

reklam, wew ty telewizji – pado Grzechu. - A tero to 
już go durch zeźliło, jak cięgiem szczekają o tych fun-
duszach emerytalnych.

- No przecie wuja Rychu to stary kaker, on już 
emeryture mo, to o co mu się rozchodzi – bąknęła 
Zdzichna.

- A o to glapo jedna, że on ma emeryturę zez sta-
rego portfela, więc bejmów dostaje tyle, że istno poru-
ta. Cołkie życie harował jak szplin, a tero ma cięgiem 
dalas w kieszeni, nawet mu na trzewiki nie starczo. 
Nie widziałaś, jak do nas ostatnio przyknaił się, wew 
takich starych, wykopycónych.

- Ta biedno, stara wiara to nawet na lekarstwo nie 
mo – pado Zdzichna.

- Oj, wygłupili tą wiarę, co trzy razy Polskę budo-
wali, tero mogą ino jeść świgane kluchy – pieklił się 
Grzechu.

- Wuja Rychu pado, że oni są już wew funduszu 
emerytalnym, który nazywa się RUINA, co to inwe-
stuje, ale w upadłe fabryki i zamierzchłe czasy. A ja-
ką mają przyszłość emeryci i renciści starego portfela? 
Szybko szwaje wyciągnąć, bo niby skiędy wezmą na le-
karstwa, jak nie mają co do gorka wetkać.

Halina Płoszyńska

Tradycyjnie w użyczo-
nej przez Szkołę Pod-
stawową nr 17 na Osie-
dlu Bolesława Chrobrego 
stołówce odbyło się ze-
branie sprawozdawczo-
wyborcze piątkowskie-
go koła Związku Komba-
tantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więź-
niów Politycznych. W 
spotkaniu uczestniczyło 
52 członków i podopiecz-
nych, co stanowi trze-
cią część stanu osobowe-
go piątkowskich komba-
tantów. Wielu niestety, 
ze względu na podeszły 
wiek i pogarszający się 
stan zdrowia, nie mogło 
przybyć na zebranie.

Przedstawiciel tych naj-
starszych wiekiem zasłużo-
nych dla Polski i uczestnik 
dwóch wojen światowych - 
98-letni Edmund Bartkowiak 
zasiadł w prezydium zebra-
nia. Symboliczną minutą ci-
szy uczczono tych, którzy 
w czasie minionej kadencji 
(2005-2008) odeszli do wiecz-
ności. Były to 73 osoby.

Po odczytaniu przez se-
kretarza koła Karola Sło-
mińskiego sprawozdania z 
działalności koła za ubiegłą 
kadencję oraz protokołu ko-
misji rewizyjnej, po krót-
kiej dyskusji członkowie ko-
ła udzielili absolutorium Za-
rządowi Koła.

Następnie odbyły się wy-
bory, w wyniku których wy-
brano Zarząd Koła. Przwod-
niczącym został Zygfryd 
Czaja, sekretarzem Karol 
Słomiński, członkami: Kazi-
mierz Pogorzała, Kazimierz 
Więczkowski i Marian Żak. 
Przewodniczącą komisji re-
wizyjnej jest Halina Fili-
piak.

Przewodniczący zebra-
nia Zygfryd Czaja przed-
stawił szczegółowy projekt 
planu pracy na ten rok 
oraz ogólny na całą kaden-
cję. Po krótkiej dyskusji i 
wyjaśnieniach plan został 
przyjęty. Nowy plan prze-
widuje organizowanie krót-
kich jednodniowych wycie-
czek wspólnie z kołem przy 
Urzędzie Wojewódzkim w 

Wycieczkowe plany
piątkowskich kombatantów

nowić się, czy nie wystąpić 
do Urzędu Miejskiego o po-
zwolenie na wycięcie tych 
drzew. Sporo by to koszto-
wało, drzewa wyglądają na 
zdrowe, więc decyzja nie bę-
dzie łatwa.

Zapewne po wakacjach 
rada będzie też rozpatry-
wała wnioski mieszkańców, 
którzy chcą mieć miejsca 
parkingowe przypisane do 

Poznaniu. Ten obowiązek 
przyjął na siebie Kazimierz 
Pogorzała, członek Zarzą-
du Koła.

Zarząd Koła w swoim 
biurze na Osiedlu Bolesła-
wa Chrobrego 21 G w każ-
dy czwartek w godzinach 
16-18 udziela porad doty-
czących pomocy społecz-
nej, skierowań na lecze-
nie sanatoryjne, przyjęć w 
przychodniach lekarskich 
kombatantów oraz tanich 

aptek. Załatwia też wszyst-
kie sprawy organizacyjne 
związku.

Kombatanci, którzy spo-
tkali się 19 maja w osiedlo-
wej szkole przy kawie, ciast-
kach i owocach oraz w życz-
liwej i miłej atmosferze, by 
wymienić swoje doświadcze-
nia życiowe i domowe, za 
naszym pośrednictwem po-
zdrawiają młodzież i wszyst-
kich mieszkańców osiedli 
piątkowskich. (kw)

Parkingowo-drzewne dylematy

danego budynku. Takiej 
możliwości w spółdzielni 
nie ma, jednak problemem 
braku miejsc parkingowych 
trzeba się będzie zająć. Roz-
wiązaniem może być usu-
nięcie żużlu i wybrukowa-
nie chociaż części parkingu 
pod wieżą telewizyjną na-
przeciwko stacji benzyno-
wej Orlenu. To duży teren, 
a na dodatek objęty monito-
ringiem kamer. (big)

Kierownik Z. Francuzowicz z dumą prezentuje nowe pomieszcze-
nia
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Wygrał  
z Echem

Hasło czerwcowej krzy-
żówki brzmiało: „Żegnaj 
szkoło na wesoło”. Nagro-
dę książkową otrzymuje 
Adam Machalik z Osiedla 
Jana III Sobieskiego 26.

Książkę można odebrać 
w redakcji (pok. 81) w 
czwartki w godz. 16.30-
17. Rozwiązanie dzisiejszej 
krzyżówki, wystarczy ha-
sło, prosimy przesyłać na 
adres redakcji „Echa Piąt-
kowa”: 60-681 Poznań, Os. 
B. Chrobrego 117.

BARAN (21.03 - 20.04). W wakacyjne tygodnie skapną ci fest 
niespodzianki. Wew robocie czeka awans, a rajza ze starą wiarą 
dostarczy wiele wrażeń. Ino uważaj na zdrowie i bejmy.

BYK (21.04 - 21.05). Bez te ciągłe fefry, co ludzie powiedzą, ino 
się nerwic nabawisz. Daj se tego lata większy luz, na wiarę się nie 
oglądaj ino rób swoje, a sukcesy same ci wnet skapną.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Zamiast cięgiem marzyć o wielkich 
rajzach lepiej zabierz famułe i kumpli za miasto, nad wodę. Będzie 
okazja do blubrania i bachania się w chlabrze.

RAK (22.06 - 22.07). Za wiela się nie staluj ani zbyt frechownie 
se nie poczynaj z wiarą, bo sobie ino poruty narobisz. Ze znajomą 
eką da się wytrzymać i można nawet fest biznesy zrobić.

LEW (23.07 - 22.08). W letnie dni z ciągłym wystawianiem kala-
fy oraz inkszych części ciała na słonyszko nie przesadzaj. Z napoja-
mi i tym podobnymi używkami tyż lepiej daj se spokój.

PANNA (23.08 - 22.09). Nawet chlabra nie zepsuje weekendowe-
go wygibu za miasto z famułą i kejtrami. Ale za wiele się tam nie 
staluj ani też nie gap na inkszą wiarę płci przeciwnej.

WAGA (23.09 - 22.10). O słodkim letnim nygusowaniu na cie-
płych plażach możesz ino pomarzyć. Wew domu szykuje się wielki 
remont i związane z tym urwanie głowy.

SKORPION (23.10 - 22.11). Letnie wieczory zachęcają do lofro-
wania po knajpach i blubrania z wiarą ze starej eki. Ino bacz byś 
podczas tych spotkań zdrowia i bejmów nie przenorał.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Z większym szwungiem zabieraj się 
do realizacji swych fifnych pomysłów. Bez oglądania się na innych 
potrafisz nazorgować sporo do własnej kabzy.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Nie ma się co borchać na kiep-
ską pogodę i zmarnowany urlop z famułą. Wew robocie skapnie ci 
niespodziany wyjazd na służbowe szkolenie z fest wiarą.

WODNIK (21.01 - 20.02). Przyjdzie ci chapać za dwóch abo i 
trzech, ale twoje starania i pomysły zostaną wreszcie docenione 
przez szefów. Bejmy przydadzą się na letni wygib nad morze.

RYBY (21.02 - 20.03). Z bręczenia i marudzenia na ogólne trud-
ności nic dobrego nie wyniknie. Lepiej śmiało zabieraj się do ro-
boty, a kabza wnet się zapełni.

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. 
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   Gwiazdy mówią... po naszymu    

Krzyżówka nr 6-7

HUMORKI
- Co u ciebie słychać, oże-

niłeś się czy nadal sam go-
tujesz  obiady?

- I jedno, i drugie.

- Poproszę wódkę.
- A dowodzik jest?
- A koncesja jest?
- To już pożartować nie 

można?
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W Gimnazjum nr 12 na Osiedlu Stefana Batore-
go oraz na kortach Na Osiedlu Jana III Sobieskie-
go Sekcja Sportu i Rekreacji zorganizowały trady-
cyjne Sportowe Lato z PSM. Znany były zawodnik Le-
szek Partyński, główny animator sportowych zabaw w gim-
nazjum, jest magnesem przyciągającym młodych ludzi do 
hali gimnastycznej. Ze swoimi podopiecznymi uczestniczył 
nawet w miejskim turnieju bowlingowym. A na kortach na 
Sobieskiego każdego ranka odbywają się bezpłatne zajęcia 
szkółki tenisa ziemnego oraz turnieje wakacyjne. Jak to 
wygląda - popatrzmy na zdjęciach. (a)

Sportowe lato z PSM

Fot. (7x) – Andrzej Słabęcki
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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 

  

  

  

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

Tylko zadomowieni na 
wysuniętej na południe czę-
ści osiedli Bolesława Chro-
brego i Bolesława Śmiałe-
go znają to przejście między 
osiedlami przez kładkę nad 
trasą Poznańskiego Szyb-
kiego Tramwaju. W upalny 
dzień spotkać tu można nie-
spiesznie spacerujące dzieci i 

młodzież, właścicieli z psami, 
czasami matki z wózkami. 
Jest to o wiele sympatyczniej-
sze przejście między osiedla-
mi niż to przy ruchliwej ulicy. 
Na kładce można się zatrzy-
mać na chwilę, pokazać milu-
sińskim nadjeżdżający tram-
waj. Najważniejsza jest jed-
nak atmosfera. (woj)

Nad tramwajem, między osiedlami


