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Od wielu już lat pracownicy piątkowskich klubów należących do 
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej latem organizują półkolonie dla 
dzieci pozostających w mieście. Wcale nieprzesadzone jest stwierdzenie, 
że lato w mieście może być fantastyczne. Na zdjęciu, dzieci z Korony na 
Śmiałego „porwane” przez piratów.

Nie ma jak z piratami



  

www.inotel.pl 0800 70 22 90

20Mega za 
             7 dych 

O szczegóły promocji pytaj w Naszych salonach

NAJSZYBSZY  
INT ERNET  
W MIEŚCIE!

Od kilku tygodni zauważalna 
stała się kampania sprzedażowa 
której główne hasło brzmi: „20 
mega za 7 dych”. Reklamy ciemię-
żonego Internauty Marka B. ucie-
kającego od swojego dotychcza-
sowego operatora do nowego do-
stawcy, u którego podpisuje umo-
wę na czas nieokreślony i zysku-
je ogromny transfer internetowy. 
W związku z powyższym pojawiło 
się pytanie, kto postanowił zrewo-
lucjonizować rynek stałego dostę-
pu do sieci Internetowej i oddać w 
ręce przysłowiowego Kowalskiego 
prędkość dostępną dotychczas tyl-
ko dla dużego biznesu?

Nie trudno domyśleć się, że ta-
ki krok wymagał zastosowania inno-
wacyjnych technologii, których lide-
rem niewątpliwie jest lokalny kablo-
wy operator INOTEL dostawca ta-
kich usług jak: Internet, Telewizja i 
Telefon. To właśnie INOTEL włączył 
do swojej oferty 20-megowy Internet. 
Transfer o tak dłużej przepustowości 
jest rewolucją jak i hitem cenowym 
na lokalnym rynku dostawców inter-
netowych. W związku z tak znaczą-
cym wydarzeniem zadaliśmy firmie 
INOTEL kilka pytań: 

- Jak możliwe było urucho-
mienie tak szybkiego łącza? 

„Transfer o tak dużej przepusto-

wości jaką niewątpliwe jest 20 Mbit/s 
umożliwiła Nam własna infrastruktu-
ra światłowodowa, która doprowadzo-
na jest do każdego bloku w którym 
działa sieć Inotel „

- Skąd takie posunięcie?
„Jesteśmy operatorem którego 

głównym cele jest: Dostarczanie klien-
tom usług o najwyższej jakości za roz-
sądną cenę. W związku z tym pragnie-
my aby klienci INOTEL zawsze posia-
dali usługi, które w swej technologii wy-
przedzać będą konkurencję. Chcieliśmy 
aby Nasi klienci czuli się wyróżnieni, 
a tym samy nie musieli borykać się z 
problemami długiego oczekiwania na 
ściąganie danych, czy też aby podział 

łącza na kilka komputerów w obrębie 
domu nie nastręczał problemów z wol-
nym przeglądaniem stron www „

- Co jeszcze innowacyjnego mo-
żemy znaleźć w ofercie Inotel?

„Oferta naszej firmy to także do-
stęp do Telewizji HD, która umożliwia 
nie tylko oglądnie obrazu w jakości 
High Definition, ale także daje dostęp 
do usługi Wideo na Żądanie pozwala-
jącej wypożyczać filmy bez wychodzenia 
z domu, czy też dostęp do Internetu 
na ekranie telewizora bez dodatkowych 
opłat. Warto wspomnieć, że wybierając 
usługę telefonii, klient uzyskuje możli-
wość przeniesienia numeru stacjonar-
nego do sieci INOTEL”

Internet przyszłości w każdym domu 
- 20 Mbit/s zdecydowanie Najszybszy Internet w mieście!
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CENTRUM ROZWOJU POTENCJAŁU OSOBISTEGO

Harmonia (os. Wł. Łokietka 6f)

 zaprasza na: 

  Psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych 
  Warsztaty i treningi psychologiczne
  Warsztaty muzykoterapii 
  Mediacje (w tym rodzinne) 

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

Sobieskiemu 30 lat minęło...

Pod koniec październi-
ka 1979 roku do budyn-
ku nr 3 na Osiedlu Jana 
III Sobieskiego zaczęli 
się wprowadzać pierwsi 
mieszkańcy. Pięć rodzin 
spośród tych pierwszych 
lokatorów nadal mieszka 
na osiedlu. Rodziny te zo-
staną uhonorowane pod-
czas obchodów 30-lecia 
osiedla, które odbędą się 
12 września.

Jubileusz osiedla roz-
pocznie się rankiem festy-
nem dla dzieci i rodziców 
na terenie Szkoły Podstawo-
wej nr 15. O godzinie 13 na 
boisku przy Przedszkolu nr 
174 rozpocznie się program 

dla dzieci, a od godz. 16 
część artystyczna z udzia-
łem artystów profesjonal-
nych (m.in. kabaret Afe-
ra) i amatorów z osiedla. 
Szczegółowy program ob-
chodów znajdzie się na pla-
katach, które zostaną roz-
klejone na osiedlu w najbliż-
szych dniach, ale już dziś 
zapraszamy mieszkańców 
do wspólnego świętowania.

W dniach 12 i 13 wrze-
śnia na osiedlowych boiskach 
rozegrane zostaną turnieje 
piłki nożnej i tenisa ziemne-
go z okazji 30-lecia osiedla. 
Wyruszy również rodzinny 
rajd rowerowy zorganizowa-
ny przez stowarzyszenie Bi-

cykl. Jak zwykle, będzie tam 
sporo atrakcji i konkursów 
z nagrodami dla rodzin. Za-
kończenie rajdu przewiduje 

się około godziny 16 pod sce-
ną na Sobieskiego. O tej go-
dzinie rozpoczną się występy 
orkiestry dętej ze Swarzędza, 
która przemaszeruje przez 
osiedlowe uliczki.

W późniejszym termi-
nie, na początku paździer-
nika, w Klubie Zapaśniczym 
Hetman Sobieski rozegrany 
zostanie międzynarodowy 
turniej zapaśniczy z okazji 
30-lecia osiedla. (big)
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To były najdłuższe i ob-
fitujące w najwięcej wra-
żeń dla milusińskich półko-
lonie w Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. Od 
29 czerwca do 21 sierpnia 
w klubie seniora Hetman 
na Osiedlu Jana III Sobie-
skiego na ośmiu tygodnio-
wych turnusach spotykało 
się każdego dnia czterdzie-
ścioro dzieci. Pod wodzą 
Steni Golińskiej i czterech 

Lepiej jak na wczasach

wychowawczyń codziennie 
wyruszały na spotkanie in-
nej przygody, a po powrocie 

czekał na nie smaczny obiad 
w osiedlowej restauracji.

Poniedziałkowy ranek 
zaczynał się zawsze zaba-
wami integracyjnymi, by 
„nowe” dzieci miały okazję 
bliżej się poznać. Potem co-
dziennie było inaczej. Na 
przykład, dzieci wyjeżdża-
ły zabytkowym autobusem 

„ogórkiem” do nowego ZOO 
lub nad Jezioro Maltańskie, 
gdzie zjeżdżały z górki na 
pontonach. Były wycieczki 
na wieś do Klinkowej Osa-
dy, do Kołaczkowa lub do 
wuja Krzysia do Kluczewa, 
gdzie miały okazję wydo-

Dokończenie na stronie 11
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Podczas tegorocznych 

wakacji letnich z organi-
zowanego tradycyjnie od 
wielu lat wypoczynku w 
mieście skorzystało łącz-
nie około 120 dzieci i 
młodzieży.

Wyjścia na pływalnię miały 
zapewniony dowóz autoka-
rem. Po 1,5-godzinnym po-
bycie na pływalni drożdżów-
ki zjadane na pobliskim 
parkingu smakowały wyjąt-
kowo. Powodzeniem cieszy-

Lato 2009  w świetlicach 
Os. Wł. Jagiełły i Z. Starego

Dzieci uczestniczyły w: 
zajęciach sportowych (na-
uka podstawowych technik 
judo, zajęcia na pływalni, 
turnieje bilarda stołowego, 
piłkarzyki, szachy), zaję-
ciach na kręgielni w NIKU, 
warsztatach  plastycznych, 
wyjściach na seanse filmo-
we do kina i do klubu dys-
kusyjnego oraz w całodnio-
wej wycieczce autokarowej 
do Gospodarstwa Agrotu-
rystycznego Kluczewo.

Głównym założeniem 
programowym była organi-
zacja zajęć dla dzieci pozo-
stających w mieście w okre-
sie wakacji. Miały one za-
pewniony poczęstunek i na-
poje, a podczas całodzien-
nej wycieczki autokarowej 
do Kluczewa dostały pie-
czone na ognisku kiełba-
ski, chleb ze smalcem, bia-
łym serem i słodkie rogaliki 
z własnego wypieku. Dzie-
ciom bardzo podobał się 
wyjazd do gospodarstwa, 
w którym czekały na nie 
liczne atrakcje. Była prze-
jażdżka konna, zabawy ru-
chowe, na przykład wyści-
gi na hulajnogach, skaka-
nie na trampolinie, a tak-
że bezpośredni kontakt ze 
zwierzętami gospodarstwa 
domowego  - kozami i kró-
likami.

Czasu na nudę nie było. 

ły się też wyjścia do kina, 
na kręgielnię jak i turnieje 
świetlicowe.

Tegoroczna akcja prze-
prowadzona została tra-
dycyjnie we współpracy z 
Uczniowskim Klubem Spor-
towym „Chrobry”. Współ-
praca zaowocowała sfinan-
sowaniem imprez sporto-
wych w znacznej części ze 
środków pozyskanych przez 
UKS „Chrobry” z Urzędu 
Miasta Poznania, Wydziału 

Zdrowia i Spraw Społecz-
nych oraz Wydziału Kultu-
ry Fizycznej. A jak wygląda-

ło lato w mieście można zo-
baczyć na zdjęciach.

Krystyna Kaczmarek
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W roku 2005, w 
dniach 9 i 10 lipca, na 
największym piłkarskim 
boisku na sztucznej tra-
wie na Osiedlu Bolesła-
wa Chrobrego po raz 
pierwszy zorganizowano 
turniej piłki nożnej o Wa-
kacyjny Puchar Pozna-
nia dla dzikich podwór-
kowych drużyn.

Organizatorami byli 
Wydział Kultury Fizycznej 
Miasta Poznania, Ognisko 
TKKF Chrobry i Głos Wiel-
kopolski. Bezpośrednimi 
organizatorami podwórko-
wych turniejów byli pracow-
nicy i instruktorzy sportu 
z Osiedla Bolesława Chro-
brego: Dominik Czapczyk i 
Przemysław Gładyszak. Po-
wierzenie zorganizowania 
tego typu imprezy to sukces 
organizacyjny sportu w Po-
znańskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, tym bardziej że 
turniej ten na stałe został 
wpisany w kalendarz im-
prez sportowych na Osiedlu 
Bolesława Chrobrego.

W pierwszym turnieju 
najwięcej drużyn pochodzi-
ło z Piątkowa, nie zabra-
kło też jednak zespołów 
z innych dzielnic miasta. 
Pierwszy puchar w grupie 
najmłodszych drużyn (rocz-
niki 1992 i młodsi) wywal-
czył zespół Stoper II OBCh, 
natomiast w grupie star-
szej (roczniki 1990 i młod-
si) puchar zdobyły Jeżyc-
kie Pyry.

W roku 2006 w walce o 
Wakacyjny Puchar Pozna-
nia na boisku Chrobrego 
przez trzy dni mecze roz-
grywało 30 drużyn w trzech 
kategoriach wiekowych. W 
grupie roczniki 1995 i młod-
si puchar zdobyła drużyna 
Czerwonych Smoków Wi-

nogrady, w grupie roczni-
ki 1993 i młodsi zwycięży-
ła drużyna Stoper OBCh, 
w grupie roczników 1990 
i młodsi zwyciężył zespół 
Stoper OBCh. Obie drużyny 

Stoper OBCh były trenowa-
ne i prowadzone przez we-
terana piątkowskich boisk 
Ryszarda Styperka, który 
obecnie gra w lidze oldbo-
jów w drużynie JA Borscy.

W roku 2007 rozgryw-
ki Wakacyjnego Pucharu 
Poznania odbywały się tak-
że w trzech grupach wieko-
wych, uczestniczyło w nich 
27 zespołów. W grupie rocz-
niki 1990 i młodsi puchar 
po raz drugi zdobyła dru-
żyna Stoper OBCh, która 
w finale po bardzo dobrej 
grze pokonała drużynę z 
Osiedla Władysława Jagieł-
ły Blue Devils 3:0. W gru-
pie roczniki 1992 i młod-
si rewelacyjnie spisała się 
drużyna Spiker Suchy Las, 
która bezapelacyjnie zdo-
była Puchar Poznania. W 
drużynie Spikera grał naj-
lepszy piłkarz w tej grupie 
Patryk Chabowski i bram-
karz Marcin Dłużewski. W 
grupie najmłodszej, rocz-
niki 1994 i młodsi, wspa-

niale zaprezentowała się 
drużyna Szkoły Podstawo-
wej nr 89, która wygrała 
wszystkie swoje dziewięć 
meczy nie tracąc bramki 
i zdobyła okazały Puchar 
Poznania.

W ubiegłym roku mimo 
trudności, na jakie napoty-
kali organizatorzy z Osiedla 
Bolesława Chrobrego, na 
boisku osiedlowym zorga-
nizowano czwarty turniej. 
Grały drużyny w czterech 
grupach wiekowych. W gru-
pie A (roczniki 1996 i młod-
si) zwyciężyła drużyna Orle 
Gniazdo Rataje, w grupie B 
(roczniki 1994 i młodsi) naj-
lepszy okazał się zespół JA 
Borscy, w grupie C (roczniki 
1992 i młodsi) po raz drugi 

puchar zdobyli piłkarze Spi-
ker Suchy Las. W grupie D 
(roczniki 1990 i młodsi) po 
raz trzeci puchar wywalczy-
ła drużyna Stoper z Osiedla 
Bolesława Chrobrego.

W tym roku, w dniach 
3-5 lipca, po raz piąty ro-
zegrano turniej o Wakacyj-
ny Puchar Poznania. Orga-

nizatorami byli Poznańska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
i Ognisko TKKF Chrobry. 
Sponsorami były firmy Fut-
bolplanet, Drukarnia Clas-
sic oraz Rada Osiedla Po-
znań Zachód. Bezpośred-
nim organizatorem, podob-
nie jak w poprzednich la-
tach, był instruktor osie-
dlowego sportu - Dominik 
Czapczyk. Mimo kapryśnej 
aury - upały, wiatry, deszcz 
- turniej był wzorowo prze-
prowadzony i sportowo bar-
dzo udany. Przyczynili się 
do tego między innymi mło-
dzi arbitrzy z Wielkopol-
skiego Związku Piłki Noż-
nej w Poznaniu, dając pokaz 
dobrego i obiektywnego sę-
dziowania. W tym turnieju 
mecze rozgrywało 28 zespo-
łów już w pięciu kategoriach 
wiekowych.

Pierwsi rozpoczęli roz-
grywki piłkarze w grupie 
D (roczniki 1992 i młodsi). 
Pierwszy w tym turnieju pu-
char za zwycięstwo w gru-
pie otrzymała bezsprzecz-
nie najlepsza drużyna Spi-
ker Suchy Las, która w fi-
nale wysoko (4:0) pokonała 
Zjednoczonych Stare Mia-
sto. Najlepszymi zawodnika-
mi w tej kategorii wiekowej 
byli - podobnie jak w ubie-

głym roku - bramkarz Mar-
cin Dłużewski oraz rozgry-
wający Patryk Chabowski, 
który w tym roku został tak-
że królem strzelców.

W grupie najmłodszych 
piłkarzy (roczniki 1998 i 
młodsi) zwyciężyła druży-
na Tygrysy Poznań, drugie 
miejsce zajęła drużyna Zie-

Wakacyjne puchary rozgrzewką przed jesiennymi  
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loni Poznań, trzecie Sto-
per OBCh Poznań. W gru-
pie roczniki 1996 i młod-
si pierwsze miejsce zajęła 
drużyna Galacticos Poznań, 
drugie Lider Swarzęc, trze-
cie Orle Gniazdo Rataje. 
W grupie roczniki 1994 i 
młodsi po sobotniej popołu-
dniowej ulewie trzeba było 
przerwać rozgrywki, gdyż 
boisko nie nadawało się do 
gry. Grę dokończono więc 
w niedzielę. Interesująco 
zapowiadał się mecz po-
między drużyną JA Borscy 
a FC Polanie. Mecz ten za-
decydował o zajęciu pierw-
szego miejsca w grupie. Po 
dobrej i zaciętej grze zwy-
ciężyli Borscy 2:0. Trzecie 
miejsce zajęli Łazarscy Fa-
natycy.

W grupie najstarszych 
piłkarzy (roczniki 1990 i 
młodsi) bardzo dobrze spi-
sały się drużyny z Osie-
dla Bolesława Chrobrego. 
Pierwsze miejsce i Puchar 
Poznania wywalczyły Dzi-
kie Wilki, a srebrne meda-
le drużyna Szewce. Trze-
cie miejsce i brązowe me-
dale przypadły sympatycz-
nej drużynie Spiker Su-
chy Las.

Piąty turniej o Wakacyj-
ny Puchar Poznania prze-
szedł do historii spółdziel-
czego i osiedlowego spor-
tu. Z zadowoleniem wyra-
żali się o nim młodzi piłka-
rze i postronni obserwato-
rzy. Na tym nie kończą się 
jednak tegoroczne rozgryw-
ki piłki nożnej na boisku 
Chrobrego. Już od pierw-
szych dni września rozpo-
czyna się Liga Oldbojów 
trzeciej edycji, jedenasta 
edycja Mistrzostw Chrobre-
go Dorosłych, Międzyszkol-
ny Turniej o Puchar Kie-
rownika Osiedla, Piąty Je-
sienny Puchar Chrobrego 
dla Dzieci...

Edward Juskowiak

turniejami Z notatnika miejskiego strażnika
♦  W lipcu służby dyżurne 

piątkowskiej Straży Miej-
skiej przyjęły 461 zgłoszeń 
od mieszkańców. Najwięcej 
dotyczyło zakłócania po-
rządku i nocnego spoczyn-
ku (192), nieprawidłowego 
parkowania i porządku (po 
55) oraz spożywania alko-
holu w miejscach publicz-
nych (49).

♦  W lipcu przy współudzia-
le Straży Miejskiej na Piąt-
kowie trwała akcja czipo-
wania psów. Przez cztery 
dni lekarze weterynarii za-
czipowali bezpłatnie 1047 
czworonogów.

♦  Podczas kontroli targo-
wisk ujawniono jeden przy-
padek używania nielega-
lizowanej wagi, osobę po-
sługującą się nią ukarano 
mandatem karnym. Pod-
czas kontroli handlu okręż-
nego nałożono jeden man-
dat na osobę handlującą w 
miejscu zabronionym, je-
den za prowadzenie han-
dlu bez zezwolenia. Upo-
mniano też dwie osoby za 
prowadzenie handlu bez 
zezwolenia.

♦  W lipcu strażnicy dokonali 
5 lustracji miejsc znanych 
z bytowania bądź grupo-
wania się bezdomnych. W 
ich wyniku przeprowadzili 
5 rozmów prewencyjnych, 
doprowadzili do udzielenia 
pomocy medycznej jednej 
osobie oraz do przewiezie-
nia dwóch osób do Izby 
Wytrzeźwień.

♦  Patrol strażników miej-
skich udał się pod budynek 
39 na Osiedlu Bolesława 
Chrobrego, gdzie wspólnie 
z patrolem Policji interwe-
niowali w sprawie zakłóca-
nia ciszy nocnej. Pouczyli i 
usunęli trzy osoby.

♦  Strażnicy ukarali trzy oso-
by za spożywanie alkoholu 
na placu zabaw na Osiedlu 
Bolesława Śmiałego przy 
budynku 21. Nakazali też 
im opuszczenie placu. Na 
tym samym osiedlu przy 
bloku 1 za spożywanie al-
koholu ukarano mandata-
mi dwie osoby, a dwa ko-
lejne wnioski o ukaranie 
skierowano do Sądu Rejo-
nowego w Poznaniu.

♦  Pouczono i usunięto sie-
dem osób, które mogły 
spożywać alkohol w miej-
scu publicznym na Osiedlu 
Jana III Sobieskiego 24.

♦  Strażnicy miejscy wspól-
nie z policjantami udali 
się na Osiedle Bolesława 
Śmiałego 8, gdzie czterej 
mężczyźni spożywali al-
kohol. Byli agresywni, ale 
zostali usunięci. Sporzą-
dzono cztery wnioski do 
Sądu Rejonowego w Po-
znaniu o ukaranie każde-
go z nich.

♦  Strażników powiadomiono 
o mężczyźnie leżącym przy 
sklepie Oleńka na Osiedlu 
Bolesława Śmiałego 29. 
Na widok patrolu mężczy-
zna wstał, odmówił udzie-
lenia sobie pomocy i od-
dalił się.

♦  Z boiska na Osiedlu Jana 
III Sobieskiego usunięto 
pięć osób zakłócających ci-
szę nocną. Wcześniej ich 
pouczono. Podobne zda-
rzenie miało miejsce przed 
Dąbrówką, gdzie strażni-
cy także pouczyli i usunę-
li pięć osób zakłócających 
ciszę nocną.

♦  Do rannego mężczyzny 
przebywającego na Osie-
dlu Bolesława Chrobrego 
9 strażnicy wezwali pogo-
towie ratunkowe. Lekarz 
zalecił przewiezienie ran-
nego do szpitala.

♦  Patrol ustalił właścicie-
la volkswagena, z które-
go wyciekało paliwo na 
parking na Osiedlu Bole-
sława Chrobrego przy bl. 
33. Właścicielowi nakaza-
no zneutralizować plamę, 
co też zrobił.

♦  Właścicielowi koni, któ-
re zabrudziły jezdnię ul. 
Drewsa, nakazano uprząt-
nięcie ulicy. Właściciel ko-
ni polecenie wykonał.

♦  Z mężczyzną, który zanie-
czyścił klatkę schodową do-
mu przy ul. Sarmackiej, 
przeprowadzono rozmowę 
pouczającą. W obecności 
funkcjonariuszy mieszka-
niec uprzątnął korytarz.

♦  Gdy nad miastem przeta-
czały się wichury, strażni-
cy na bieżąco kontrolowa-
li szkody, jakie wyrządził 
wiatr i deszcz. Straży Po-
żarnej zgłoszono złamane 
drzewa przy budynkach 1 
i 37 na Osiedlu Bolesława 
Chrobrego.

♦  Strażnicy zauważyli wy-
bitą szybę w sklepie na 
Osiedlu Bolesława Śmia-
łego 3 B, o czym zawiado-
mili Policję.

♦  Patrol ujął mężczyznę prze-
bywającego na XVI piętrze 
klatki schodowej w bloku 
26 na Osiedlu Bolesława 
Chrobrego. Okazało się, 
że mężczyzna figuruje w 
kartotece osób poszukiwa-
nych, przekazano go więc 
Policji.

♦  O leżącym na ziemi cho-
rym ptaku strażnicy po-
wiadomili fundację AZYL, 
która zabrała go do ZOO.

♦  Telekomunikacji Polskiej 
przekazano informację na 
temat uszkodzonej pokry-
wy od studzienki u zbie-
gu ulic Łużyckiej i Nara-
mowickiej.

♦  Strażników zawiadomiono 
o bezdomnym przebywa-
jącym pod balkonem na 
Osiedlu Bolesława Chro-
brego 31 A. Po przyby-
ciu na miejsce zgłoszenie 
potwierdzono. Mężczyzna 
odmówił jednak udziele-
nia sobie pomocy, usunięto 
więc go spod balkonu.

♦  Na parkingu strzeżonym 
przy budynku 33 na Osie-
dlu Bolesława Chrobrego 
zauważono wyciek paliwa 
z samochodu. Był on na 
tyle groźny, że postanowio-
no sprawę przekazać Stra-
ży Pożarnej.

♦  Do rannej sarny znalezio-
nej przy ul. Meteorytowej 
strażnicy wezwali lekarza 
weterynarii, który udzielił 
jej pomocy.

♦  Kontrolując okolice ul. Woj-
ciechowskiego patrol za-
uważył śmieci leżące przy 
przystanku MPK. Wezwał 
więc pogotowie czystości, 
którego pracownicy usunę-
li zanieczyszczenia.

♦  Dwa psy pogryzły się na 
ulicy Tomaszewskiego. Na 
miejsce udali się strażnicy, 
którzy potwierdzili, że zda-
rzenie takie miało miejsce. 
Patrol przeprowadził roz-
mowę pouczającą z właści-
cielem psa agresora. Nato-
miast właściciela pogryzio-
nego psa poinformowano o 
prawach, jakie mu przysłu-
gują w ramach zadośćuczy-
nienia oraz o odpowiedzial-
ności ciążącej na właścicie-
lu psa, który nie został do-
pilnowany. (rafa)
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KALENDARIUM PSM 
 1 września -  posiedzenie Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej 

RN PSM
 3 września -  posiedzenie Komisji Inwestycyjno-Eksploatacyjnej 

RN PSM
 7 września -  dyżur członków RN PSM: Mirosławy Musieliń-

skiej-Klemka i Witolda Dowgiałło
 8 września -  posiedzenie Komisji Rewizyjnej RN PSM
10 września -  posiedzenie Prezydium RN PSM
15 września -  posiedzenie Komisji Społeczno-Samorządowej RN 

PSM
24 września - zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Korekty, służebności i aukcja

Na lipcowym (29. 
7.) posiedzeniu plenar-
nym Rady Nadzorczej 
Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej zaplano-
wano rozpatrzenie spraw 
27 członków, którzy za-
legali z płaceniem czyn-
szu za mieszkanie. Tuż 
przed spotkaniem więk-
szość dłużników uregu-
lowała w całości swo-
je zobowiązania, kilka 
osób podpisało też umo-
wy na spłatę zaległości w 
uzgodnionym terminie. 
Ostatecznie więc rozpa-
trzono cztery wnioski o 
skreślenie z listy człon-
ków Spółdzielni i tyleż 
osób Rada postanowiła 
członkostwa pozbawić.

Informacja na temat wy-
ników ekonomicznych PSM 
za pięć miesięcy tego ro-
ku była wcześniej tema-
tem obrad Komisji Rewizyj-
nej Rady. Koszty eksploata-
cji mieszkań na osiedlach: 
Śmiałego, Chrobrego oraz 
Jagiełły i Zygmunta Sta-
rego są wyższe niż wpły-
wy. W przypadku ostatnich 
osiedli deficyt znajduje jed-
nak pokrycie w nadwyżce 
pozostałej od ubiegłego ro-

ku. Natomiast w przypadku 
Osiedla Bolesława Śmiałe-
go wydatki nie przekroczy-
ły optymalnego poziomu, 
jednak wpływy są na niż-
szym niż zaplanowano po-
ziomie. Comiesięczny przy-
rost kosztów konserwacji 
i napraw bieżących wska-
zuje na nieuchronne prze-
kroczenie ich zaplanowane-
go poziomu. Pilnej decyzji - 
zdaniem członków Komisji 
- wymaga problem niedobo-
ru występującego po rozli-
czeniach zimnej wody. Jest 
to obecnie najpilniejszy pro-
blem Spółdzielni. Zwiększy-
ły się (o 0,3 proc.) zaległości 
czynszowe lokali mieszkal-
nych, natomiast zmalały (o 
3,3 proc.) zaległości z lokali 
użytkowych. Od stycznia do 
maja do Spółdzielni wpłynę-
ło 111.390 zł z tytułu dodat-
ków mieszkaniowych; każ-
dego miesiąca korzystało z 
nich średnio 130 osób.

Rada podjęła następnie 
uchwałę korygującą opłaty 
z tytułu użytkowania lokali, 
które przekształcono w od-
rębną własność w czerwcu i 
lipcu. Skorygowała też plan 
eksploatacyjny Osiedla Ste-
fana Batorego na ten rok.

Stefana Batorego. Wyrażo-
no też zgodę na nieodpłatne 
prawo użytkowania nieru-
chomości gruntowych przez 
dostawców mediów w celu 
dostawy i odbioru mediów 
oraz dokonywania napraw 
lub modernizacji sieci.

Rozpatrzono pismo loka-
tora z Osiedla Władysława 
Jagiełły 3. Rada podjęła sta-
nowisko w tej sprawie, któ-
re zostanie wysłane do za-
interesowanego. 

Na koniec poinformowa-
no o przetargu na ustano-
wienie odrębnej własności 
lokalu nr 195 na Osiedlu Bo-
lesława Chrobrego 18. Prze-
targ w formie aukcji zapla-
nowano na 13 sierpnia, a 
Rada oddelegowała swoich 
dwóch członków do udziału 
w tym przetargu. (alk)

Rada wyraziła również 
zgodę na połączenie syste-
mu monitorowania wizyjne-
go funkcjonującego w Po-
znańskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej z miejskim syste-
mem monitorowania wizyj-
nego. Umożliwi to szybką 
reakcję służb publicznych 
odpowiedzialnych za porzą-
dek i bezpieczeństwo w 
mieście.

Następnie podjęto de-
cyzję o sfinansowaniu ze 
środków centralnego fundu-
szu remontowego Spółdziel-
ni kosztów budowy trybu-
ny przy boisku wielofunk-
cyjnym na Osiedlu Jana III 
Sobieskiego oraz kosztów 
remontu sali karminowej w 
Piątkowskim Centrum Kul-
tury „Dąbrówka”.

Podjęto też uchwały w 
sprawie korekty opłat sta-
łych i zmiennych energii 
cieplnej w PSM oraz w spra-
wie obciążenia służebno-
ściami nieruchomości PSM 
położonych przy ul. Gro-
bla 11, 12 i 13. Obciążono 
też służebnościami na rzecz 
właściciela trafostacji na 
Osiedlu Władysława Jagieł-
ły. Podobne uchwały pod-
jęto w przypadku Osiedla 
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Nocne wyścigi samo-
chodowe na Sobieskie-
go? Niewykluczone. Do 
administracji osiedla 
zgłaszają się mieszkań-
cy, którzy twierdzą, że 
w nocy na ulicy wzdłuż 
torów kolejowych ściga-
ją się samochody.

Inni z kolei zauważyli, że 
niektórzy młodzi kierowcy 
skracają sobie drogę przez 
osiedle w nocy i jeżdżą 
po osiedlowych alejkach, 
na które obowiązuje zakaz 
wjazdu. Były też sygnały o 
przesiadywaniu głośno za-
chowujących się grup mło-
dzieży na boisku przy bloku 
24. Z tego powodu na płocie 
boiska pojawiły się tabliczki 
informujące, że obiekt PSM 
dostępny jest w godzinach 
od 8 do 21.30. 

Wszystkie te niepokoją-
ce informacje przekazane 
zostały przedstawicielom 
Policji i Straży Miejskiej 
na spotkaniu z radą osie-
dla w administracji w dniu 
10 sierpnia. Powodów do 
niepokoju na Osiedlu Jana 
III Sobieskiego jest zresz-
tą więcej. Od 5 lipca do 10 
sierpnia zostały podpalo-
ne i spalone 22 pojemniki 
na odpady komunalne oraz 
do segregacji makulatury i 
stłuczki szklanej. Sprawca 
lub sprawcy pozostają na 
razie nieustaleni.

Śmietniki zaczynają być 
ogromnym problemem osie-
dla. Szczególnie do tych po-
łożonych na obrzeżach osie-
dla podrzucane są śmieci 
przez mieszkańców okolicz-
nych osiedli. Nie tylko od-
padki komunalne, ale także 
wielkogabarytowe. Niedaw-

no podrzucono pod śmiet-
nik kilkanaście szafek ku-
chennych z jednego komple-
tu. - Takich dużych kuchni 
nikt na Sobieskiego nie ma - 
twierdzi Eugeniusz Jędrzej-
czak, kierownik administra-
cji osiedla. - Dlatego podję-
liśmy decyzję, by sukcesyw-
nie zamykać śmietniki. Nie 
będziemy ich budować od 
nowa lecz chcemy nadbu-
dować i zadaszyć istnieją-
ce. Do końca sierpnia chce-
my zamknąć śmietniki przy 
blokach 4-5 i 10. Na kolejne 
przyjdzie czas w przyszłym 
roku, wszystko jednak bę-
dzie zależało od funduszy, 
jakie będziemy mogli na to 
przeznaczyć.

Tegoroczne wakacje uak-
tywniły chuliganów. Na po-
czątku sierpnia w ciągu jed-

nego weekendu połamali 
wszystkie ławki na koronie 
dużego boiska. Stolarz miał 
co robić przez kilka dni.

Mimo tego osiedle pięk-
nieje z każdym miesiącem. 
Po zakończeniu dociepleń 
spółdzielczych bloków roz-
poczęto modernizację kla-
tek schodowych. Obecnie 
prace trwają w bloku 12 
i 1, a wkrótce zaczną się 
w 27. Ściany malowane są 
farbami lateksowymi z ko-
lorowymi pigmentami, da-
ją się one w pełni zmywać 
wodą choć wyglądają jak ta-
peta. Przy okazji moderni-
zacji wymieniane są drzwi 
do budynków, a wejścia do 
wysokich budynków i par-
ter wykańczane są płytka-
mi. W wysokich budynkach 
instalowane są również po-
dwójne domofony. Pierw-
szy zewnętrzny odblokowa-
ny jest do popołudnia, by był 
swobodny dostęp do euro-
skrzynek pocztowych, dru-
gie drzwi mogą otworzyć 
tylko mieszkańcy i upoważ-
nione służby. Wprowadza-
ne są czipy, które dosta-

Front (robót) na Sobieskiego

Będziemy sukcesywnie grodzić śmietniki — mówi E. Jędrzejczak

Ten śmietnik pierwszy będzie zmodernizowany

Koło szkoły powstała zatoka parkingowa

Garb stanowi również dojście do szkoły

Dokończenie na stronie 10
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nie każda rodzina. Zamiast 
wstukiwania kodów wejścia 
do budynku, wystarczy do-
tknąć czipem domofonu, by 

Front (robót) 
na Sobieskiego

Zmodernizowane zostanie dojście do przedszkola

Mieszkańcy bloku 17 zyskali ładne dojścia

jazdów. Bezpieczne dojście 
powstanie lada dzień także 
do Przedszkola nr 182. Ale 
to jeszcze nie koniec. Ko-
lejne miejsca parkingowe 
wykonano koło bloków 15-

Dokończenie ze strony 9

drzwi się otwarły. Policjan-
ci, listonosze i instalatorzy 
otrzymają czipy otwierające 
wszystkie drzwi. Brak ogól-
nie znanych kodów wzmoc-
ni zapewne poczucie bezpie-
czeństwa mieszkańców.

Każdy kto odwiedził la-
tem osiedle nie mógł nie 
zauważyć remontów dróg. 
Szczególnie cieszy zmoder-
nizowana jezdnia wzdłuż 
budynku 17 i Szkoły Pod-
stawowej nr 15. Na doj-
ściu do szkoły wybudowa-
ny został szeroki 4-metro-
wy garb, w pobliżu powsta-
łą zatoka parkingowa dla po-

16 i 10 oraz planowane jest 
przedłużenie zatoki parkin-
gowej przy bloku 21. Także 
naprzeciw budynku 9 po-
wstanie kilka dodatkowych 
miejsc dla samochodów. W 
przyszłym roku powstać ma 
nowy dojazd do Szkoły In-
tegracyjnej, samochody nie 
będą już przejeżdżały przez 
pół osiedla, ale przeorgani-
zowany ruch będzie znacz-
nie dogodniejszy dla miesz-
kańców i dowożących dzie-
ci do placówki. Przy okazji 
znów powstanie kilkadzie-
siąt nowych miejsc parkin-
gowych. (big)

Docieplanie budynków na osiedlu idzie pełną parą. Obecnie 
modernizowany jest budynek nr 12. Kierownik administracji osiedla, 
Aleksander Meyza, mówi, że choć mieszkańcy musieli poczekać na 
docieplanie, to zyskali. Dlaczego? Ceny materiałów i usług w tym roku 
spadły, więc prace mniej kosztują mieszkańców.

Upal nie zraża natomiast młodzieży, która kopie w piłkę na szkol-
nym boisku.

Fanki wolą gości - taki wieloznaczny napis bije po oczach amatorów 
kosza niedaleko szkoły. To chyba pozostałość po majowym turnieju 
streetballa?

W upalne letnie popołudnie tłum rodziców i dziadków poszedł z 
dziećmi na plac zabaw w cieniu starych wierzb. Taki ruch jak dzisiaj 
nieczęsto się tu trafia.

Migawki z Łokietka
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ić krowę lub kozę oraz po-
bawić się z inwentarzem 
gospodarskim: króliczkami, 
świnkami czy kózkami. W 
Luboniu dzieci były gośćmi 
kowbojów z Western City, 
jak któreś było niegrzeczne 
mogło trafić za kratki. By-
ła okazja do nauczenia się 
tańca country i sztuki łapa-
nia na lasso.

Były też wyprawy do 
Kórnika i rejsy statkiem po 
jeziorze, do Miasta Piratów 
do Kościana, przejażdżki 
zabytkowym tramwajem z 
obowiązkową dyskoteką po 
Poznaniu. Były wyjścia do 
Cinema City na film „Epo-
ka Lodowcowa 3”, do NIKU 
na kręgle i na pływalnię na 
Osiedlu Stefana Batorego, 
odbywały się zajęcia na osie-
dlowym boisku sportowym. 
Były spotkania z policjan-
tami i premierem Republi-
ki Motyli Jackiem Pałasie-

Lepiej jak na wczasach

wiczem, który przywiózł ze 
sobą i pokazał dzieciom z 
bliska płazy i gady.

Czasami odgrywano Mi-
ni Playback Show, w lipcu 
wystawiano sztukę „Królew-
na Śnieżka”. Na zakończe-
nie w ostatni dzień półkolo-
ni zaproszono rodziców na 

przedstawienie „Królewny 
Śnieżki”, w którym role do-
stali uczestnicy wszystkich 
turnusów półkoloni. Najczę-
ściej były to role jednozda-
niowe, ale zawsze! A jak 
się bawiono podczas waka-
cji najlepiej widać na zdję-
ciach.

Półkolonię na Sobieskie-
go dwukrotnie kontrolowali 
inspektorzy sanepidu, była 
też wizytacja z kuratorium. 
Nie trzeba chyba dodawać, 
że wszyscy kontrolerzy wy-
jechali zbudowani, a jedyne 
uwagi to takie, by tak było 
wszędzie. (maj)

Dokończenie ze strony 4
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Prosto z miasta 

Zapał do konsultacji
Po ekologicznej żywno-

ści i ubraniach, a nawet po 
ekologicznych festiwalach, 
samochodach i budynkach 
nastał w Poznaniu czas eko-
logicznych konsultacji. W 
rozpoczętych ze sporym za-
dęciem konsultacjach mają 
poznaniacy debatować nad 
kwestią budowy spalarni 
śmieci w mieście. Organiza-
torzy konsultacji na podsta-
wie badań ankietowych pro-
wadzonych w innych mia-
stach mają wiedzę, że ak-
ceptacja społeczna dla ta-
kich obiektów kształtuje się 
na poziomie mniej niż śred-
nim. Bardziej skłonni są je 
akceptować ludzie w kwiecie 
wieku niż młodzieńcy i starcy 
oraz mężczyźni niż kobiety. 
W oparciu o te statystyki bę-
dą oni przekonywać pozna-
niaków do budowy spalarni, 
a raczej „Zakładu Termicz-
nego Przekształcania Odpa-
dów Komunalnych”. Praw-
da, że to zaraz lepiej brzmi. 
Gdyby w Koziegłowach swe-
go czasu też zbudowano Cen-
tralny Zakład Przetwarzania 

Wody, a nie jakąś opóźnio-
ną technologicznie oczysz-
czalnię ścieków, to może te-
raz stamtąd nie roznosiłby 
się drażniący fetor i może 
ze wznoszeniem ZTPOK nie 
byłoby teraz wielkich pro-
blemów?

No, ale wówczas wymo-
gów ekokonsultacji nie było 
i to COŚ zbudowane w Ko-
ziegłowach okazuje się wy-
jątkowo uciążliwym sąsia-
dem. Czy takim będzie rów-
nież spalarnia? Kampania 
konsultacyjna ma przekonać 
poznaniaków, że wcale tak 
być nie musi. W jej ramach, 
obok ulotek i spotkań, prze-
widziano nawet wycieczki do 
zachodnich sąsiadów, by zo-
baczyć jak pracują tamtejsze 
spalarnie. Koronnym dowo-
dem na ich ekologiczną przy-
datność jest zwykle spalar-
nia w Wiedniu, która dzia-
ła w samym centrum miasta 
i nikomu nie przeszkadza. 
A z racji barwnej fasady, 
która jest dziełem wybitne-
go współczesnego malarza, 
stanowi nawet atrakcję tu-

rystyczną. Aż takich wyma-
gań w Poznaniu nie mamy. 
Nowy zakład przetwórstwa 
termicznego nie musi być 
kolejnym przybytkiem kultu-
ry, wystarczy jak nie będzie 
z niego śmierdziało.

Nad Wartą jednak łatwiej 
zbudować kolejne pomniki 
niż sprawić żeby obiekty ko-
munalne pracowały jak na-
leży i nie stanowiły utrapie-
nia dla okolicznych miesz-
kańców. Na podstawie do-
tychczasowych doświadczeń 
z ich funkcjonowaniem opo-
ry przed sąsiedztwem nowe-
go zakładu są więc zrozu-
miałe. Jednak nie powinny 
one doprowadzić do zaha-
mowania inwestycji, która 
miastu i jego mieszkańcom 
jest po prostu niezbędna. 
Wywożeniem rosnącej ilości 
odpadów na składowisko w 
podpoznańskim Suchym Le-
sie problemu się nie rozwią-
że, tym bardziej że jego po-
jemność już się wyczerpuje. 
W dodatku jego lokalizacja, 
w sąsiedztwie parku krajo-

brazowego też wydaje się 
mocno wątpliwa.

Najlepszą formą radze-
nia sobie z górą śmieci jest 
oczywiście odzyskiwanie su-
rowców wtórnych oraz recy-
kling. Tym zabiegom, choć 
oczywiście należy je rozwi-
jać, nie można jednak pod-
dać wszystkich odpadów. 
Znaczna ich część nadaje 
się jedynie do spalenia, czy-
li termicznego przekształce-
nia w ciepło i energię. Taki 
obiekt spełniający wszystkie 
unijne standardy może po-
wstać w Poznaniu w kilka 
lat i to za unijne pieniądze. 
Tak naprawdę to on musi 
powstać, gdyż inaczej zosta-
niemy przysypani śmieciami. 
Jednak patrząc na tempo re-
alizacji wielu ważnych po-
znańskich inwestycji można 
mieć wątpliwości. No, ale je 
podejmowano bez społecz-
nych dysput. Teraz się prze-
konamy, czy w Poznaniu eko-
konsultacje przyspieszą czy 
też utrudnią inwestowanie.

WIST

  

Został królem ku wła-
snemu zaskoczeniu. Począt-
kowo królewicz Zygmunt 
nie był przewidywany do 
tronu polskiego. Miał tylu 
starszych braci, że nic nie 
wskazywało nadciągającego 
kryzysu dynastii. A jednak 

po krótkim panowaniu Ja-
na Olbrachta i Aleksandra, 
Zygmunt musiał zasiąść na 
tronie – początkowo bez en-
tuzjazmu. Czasy panowania 
Zygmunta I były okresem 
rozkwitu kultury renesansu 
w Polsce. Jagiellonowie by-
li jedną z najpotężniejszych 
dynastii w Europie Środko-
wej, o ich względy zabiega-
no, ich się bano, z nimi ry-
walizowano. Zakon Krzyżac-
ki, długoletni przeciwnik, w 
wyniku uciążliwej wojny, zo-
stał w Prusiech wyelimino-
wany i zmuszony do zmia-
ny profilu działania. Jed-
nak za rządów tego króla 
głowy zaczęła podnosić oli-
garchia szlachecka, poczęła 
się tworzyć magnateria. Po-
jawiły się też pierwsze ozna-

ki trudności ustrojowych. W 
sumie był to władca odpo-
wiedni dla swoich czasów. O 
interesy dynastii, tak wtedy 
ważne, dbała jego operatyw-
na żona, Bona, która jednak 
nie była w stanie przeciw-
stawić się skutecznym intry-
gom znienawidzonych przez 
nią Habsburgów. Ostatecz-
nie okazało się, że to ona 
miała rację.

Zygmunt Stary (nie ty-
le wiekiem, ile w stosunku 
do „Młodego” – czyli syna, 
Zygmunta Augusta) był czło-
wiekiem silnej budowy, dość 
krępym, o raczej spokojnym 
usposobieniu – co i widać 
na rysunku Jana Matejki. 
Mimo wydawanych edyktów 
przeciw innowiercom, król 
Zygmunt nie zanadto prze-

szkadzał w rozprzestrzenia-
niu się nowych wyznań – 
zatem krzyż na piersi kró-
la ma tu znaczenie bardziej 
ozdobne. Znacznie ciekaw-
szy jest arkusz planu archi-
tektonicznego w lewej ręce. 
Bo i rzeczywiście za jego 
czasów odbywała się wielka 
przebudowa zamku wawel-
skiego według planów Fran-
ciszka Florentczyka i Bar-
tłomieja Berrecciego. Szko-
da, że artysta nie przedsta-
wił jakimś symbolem poczu-
cia humoru, jakie cechowa-
ło króla Zygmunta; nieprzy-
padkowo to za jego czasów 
i za panowania Zygmunta 
Augusta przypadł czas naj-
wyższej aktywności słynne-
go Stańczyka.

Marek Rezler

Królowie „piątkowscy” okiem Jana Matejki

Zygmunt I Stary
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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,  0 601 56 87 32 

  

KLUB LITERACKI „DĄBRÓWKA” 
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

1 IX 2009 o godz. 18 (wtorek) Agnieszka Mąkinia – „Ponad 
wodami”, Brygida Mielcarek – „Ziemiokrąg”, spotkanie z autor-
kami. Omówienie – Jadwiga Czarna.
15 IX 2009 o godz. 18 (wtorek) Nowe twarze w Klubie Lite-
rackim – Łucja Dudzińska, Magdalena Gałkowska, Jacek 
Kukurowski, Jakub Sajkowski, Dorota Surdyk. Noty i notki 
– Tadeusz Stirmer.
6 X 2009 o godz. 18 (wtorek) „Dokąd z tym wierszem?” Warsz-
taty literackie dla uczestników konkursu „Młodych piór”. Zapra-
szamy młodzież i nauczycieli. Prosimy o teksty ksero. Prowadze-
nie – Elżbieta Kokot. Czytanie – nowe utwory członków Klubu 
Literackiego.
20 X 2009 o godz. 18 (wtorek) Krystyna Wojciech-Ratajczak 
– „Cisza czysta jak śnieg, kruk w locie”. Omówienie – Mirosława 
Poncyliusz. Prezentacja twórczości „Klubu pod Pegazem” – Ge-
nowefa Bazyli, Aleksander Bejma, Beata K. Mrowińska.

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

Wstęp wolny. Imprezy prowadzi Jerzy  Grupiński.

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

Poznań, dnia 02-07-2009
Sygn. akt KM 1353/07, KM 3772/07, KM 2566/08, KM 3400/08, KM 848/09, KM 994/09

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu Piotr Winter, siedziba kancelarii: Poznań ul. Wiśniowa 12
- działając na podstawie art. 953 kpc - podaje do publicznej wiadomości, 
że

w dniu 30-09-2009 roku o godzinie 10:20.
w sali nr 225 A Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto ul. Młyńska 1A 
61-729 Poznań

odbędzie się I licytacia
nieruchomości oznaczonej jako:

własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. 
W skład lokalu wchodzą:

3 pokoje, kuchnia z aneksem, przedpokój, łazienka z wc, 
o łącznej powierzchni 62,70 m2.

W/w lokal położony jest w miejscowości Poznań, 
Os. Bolesława Chrobrego 1/195.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu
Wydział Ksiąg Wieczystych

w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO1P/00163264/2.
Właścicielem przedmiotowego lokalu jest Barwicki Paweł 

zam. Poznań ul. Bolesława Chrobrego 1/195
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 358.800,00 zł.

Cena wywołania wynosi : 269.100,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć Komornikowi rękojmię 
w wysokości:35.880,00zł w sali nr 225A Sądu Rejonowego Poznań - Stare 
Miasto ul. Młyńska 1A 61-729 Poznań
Rękojmia powinna być złożona w gotówce przed rozpoczęciem licytacji, 
bądź poprzez wpłacenie jej na konto komornika w BZ WBK SA 10 Oddział 
w Poznaniu nr 4010902734 0000 0001 0239 5771 z zastrzeżeniem, iż środ-
ki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji. 
Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w 
dni powszednie, w godz.10.00 15.00 od dnia wywieszenia niniejszego ob-
wieszczenia, zaś akta po stepowania egzekucyjnego przeglądać można na 
2 tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym, operat szacunkowy tej nie-
ruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie 
w godz.10.00-15.00 w tym samym terminie,
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i 
przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby 
te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o 
zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem 
z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymu-
jące egzekucję.
Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze 
wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem 
licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą 
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Piotr Winter

Poznań, dnia 18/07/2009
Sygn. akt KM 1688/07, 2907/07 , 3402/08 /N

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu Piotr Winter, ul. Wiśniowa 12 działając na podstawie art. 953 kpc 
- podaje do publicznej wiadomości że

w dniu 18/09/2009 roku o godzinie 10:00
w sali nr 225 A Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto II Wydział Cywilny 
ul. Młyńska 1A 61-729 Poznań 

odbędzie się I licytacja 
własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w 

miejscowości Poznań, przy ul. Jana III Sobieskiego 16/165 o pow. 31,20 m2, 
którego właścicielem jest Szymkowiak Robert i Szymkowiak Marzena.

Dla w/w prawa Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Poznaniu prowadzi 
zbiór dokumentów - księga wieczysta nie została zaprowadzona.

Lokal składa się 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc i korytarza.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 145.700,00  zł

Cena wywołania wynosi: 109.275,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć Komornikowi rękojmię w wy-
sokości :
14.570,00 zł w sali nr 225 A Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto II Wydział 
Cywilny ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań
Rękojmia powinna być złożona w gotówce przed rozpoczęciem licytacji bądź 
poprzez wpłacenie jej na konto komornika w BZ WBK SA 10 Oddział w Pozna-
niu nr 4010902734 0000 0001 0239 5771 z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rę-
kojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji.
Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni po-
wszednie, w godz.10.00 - 15.00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia 
zaś akta po stepowania egzekucyjnego przeglądać można na 2 tygodnie przed 
licytacją w Sądzie Rejonowym, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje 
się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz.10.00 - 15.00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przy-
sądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed 
rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie 
spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych 
od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję . 
Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze 
wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem 
licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą 
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Piotr Winter

Liga rusza po wakacjach
Piątkowska Liga Piłki Nożnej Poznańskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej pauzowała od 21 czerwca. Jednak wakacje 
się kończą i najbliższa kolejka w rozgrywkach zostanie ro-
zegrana w niedzielę 30 sierpnia od grupy OPEN. Grupy 
młodzieżowe wznowią mecze 5 września 2009 roku (so-
bota). (nad)

Szukają lubiących śpiewać
Zespół wokalny „Szarotka” przy Osiedlowym Klu-

bie ‘KORONA” - Osiedle Bolesława Śmiałego, pawi-
lon 104 ogłasza nabór do zespołu. Zapisy i przesłu-
chanie 10. 09. 2009 r., godz.18.30. Serdecznie zapra-
szamy panie i panów.
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INSTRUMENT
MUZYCZNY

CZASAMI
MILCZĄ TUZ

POJEDZIEMY
NA...

ZA PLECAMI
OBIEKTU

STRATA

PŁYWA PO
RZECE

SŁODKI
OWOC

NA 
ZŁODZIEJU
CZAPKA...

OPARCIE
BÓG
SŁOŃCA

NAPRAWIA
BUTY

TERESKA NP. ODYSEA OWOCE NA SPIRYTUSIE

O ROKU...

SYMBOL
ZŁOTA

DYSKUSJA
W
SEJMIE

SZCZYT 
GWIAZD

KAMIEŃ
PRPROKA

8-OSOBOWY
ZESPÓŁ

ROSYJSKI
WŁADCA

PSEUDONIM
MACKIEWICZA

PRZYSTĄ-
PIENIE

INDIAŃSKA
PRZESTRZEŃ TANIEC

DAJE WEŁNĘ

POWIERZ-
CHNIA ZIEMI

ŚCINAŁ 
GŁOWY

PIĄTEK
W
SKRÓCIE

DAWNA
BROŃ

PŁYN DO 
PISANIA

RZEKA

PSIA RĘKA MYŚLIWY

5

4

1

7

26

8 3

Wygrała  
z Echem

Hasło lipcowo-sierpnio-
wej krzyżówki brzmiało: 
„Miejskich wakacji urok”. 
Nagrodę książkową otrzy-
muje Katarzyna Małecka 
z Osiedla Bolesława Chro-
brego 20.

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). Ady zaś przestań już bręczeć na wszyst-
ko i boczyć się zez starą wiarą. Po letnim nygusowaniu weź się fest 
do roboty a wnet uzorgujesz pełną kabzę bejmów.

BYK (21.04 - 21.05). Z ciągłego latania po różnych urzędach skap-
nie ci trochę bejmów. Ino nie dawaj się zbyć byle czym, ale zaś mu-
sisz se frechownie poczynać, jednak żadnej poruty nie robić.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Za wiela się nie staluj, ani też nie 
próbuj wszystkiego nagłabać do kabzy, ale zaś akuratnie rób swo-
je. Zwłaszcza zez wiarą frechownie se nie poczynaj, bo zostaniesz 
sam jak palec.

RAK (22.06 - 22.07). Bez to wakacyjne lofrowanie po ciepłych 
krajach popadłeś ino w słodkie nygusowanie. A tu ostatni czas że-
by się wziąć do remontów i porzundków w chałupie.

LEW (23.07 - 22.08). Za wiela się nie staluj, ani też nie próbuj 
wszystkiego nagłabać do kabzy, ale zaś akuratnie rób swoje. A fa-
mułę weź na miganę w plener.

PANNA (23.08 - 22.09). Wew robocie szykują się znowu jakieś 
zmiany. Nie czas więc na rozmymłanie i bręczenie. Fifnych pomy-
słów ci brakuje, trza jedynie się koło nich zakręcić, a bejmy i awan-
se same skapną.

WAGA (23.09 - 22.10). Zadbaj o zdrowie, ale zaś z wystawianiem 
kalafy oraz inkszych części ciała na słonyszko abo w jakich sola-
riach lepiej uważaj, bo se jeszcze jakiej biedy napytasz.

SKORPION (23.10 - 22.11). Bez te letnie tygodnie uzbierało się 
w chałupie trochę zbyrów i klunkrów, które najlepiej wyćpnąć na 
gemyle. Weź się więc chybko za porzundki i poustawiaj klamoty, 
kumpli i famułę jak trza.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Z niespodzianego spotkania zez starą 
wiarą i blubrania do późnej nocy wynikną nowe pomysły na wspólne 
biznesy. Może nawet uda się razem co nie co do kabzy nagłabać.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Nygusowanie na plażach i ba-
chanie się wew chlabrze bardzo ci ploży. Ale to się już skończyło i 
przed tobą parę tygodni chapaniny i użerania się zez wiarą.

WODNIK (21.01 - 20.02). Zamiast brechtania w chlabrze lepiej po-
myśl o weekendowym wygibie na grzyby ze starą wiarą. Będzie moż-
na blubrać do woli, a może nawet podylać z nowymi znajomymi.

RYBY (21.02 - 20.03). Szportowny szczun z ciebie i fifnych pomy-
słów ci nie brakuje. Ino wew robocie nie przesadzaj z blubraniem, 
a już zwłaszcza z blondkami i inszymi napojami chłodzącymi.

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 9

HUMORKI
- Mój mąż jest strasznie 

uparty.
- ?
- Bardzo trudno go prze-

konać, że ma rację nawet 
wtedy, gdy naprawdę ma. 

- Kłócę się z moim mę-
żem co tydzień.

- Ja rzadziej, mój przy-
nosi wypłatę raz w miesią-
cu...

1 2 3 4

765 8
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Dwie wycieczki auto-
karowe do Western City 
i podróż dookoła świa-
ta z piratami przeżyły 
dzieci uczestniczące w 
półkoloniach organizo-
wanych przez Osiedlowy 
Klub KORONA z Osiedla 
Bolesława Śmiałego. A 
wszystko to nie ruszając 
się z kraju, ba nawet nie 
wyjeżdżając poza Wielko-
polskę.

 Półkolonie trwały od 27 
lipca. do 7 sierpnia, od go-
dziny 8 do 15. Skorzystało 
z nich 23 dzieci. Wyprawa 
z piratami bardzo przypadła 

Dwa tygodnie frajdy

do gustu dzieciom, gdyż mo-
gły płynąć na tratwach w po-
szukiwaniu skarbu. Ogrom-
ną frajdę sprawił wszystkim 
teatrzyk ze sztuką pt. „Let-
nie Tuwimki”, wystawioną 
przez Centrum Kultury Za-
mek. Ogród Botaniczny cie-
szył się również uznaniem 
wśród kolonistów, przepro-

wadzono tam nawet kon-
kurs plastyczny z użyciem 
kredek akwarelowych, pędz-
la i wody.

Uczestnicy półkoloni 
wzięli udział w wyprawie 
do nowego ZOO, cieszyli 
się z przejazdu kolejką Mal-
tanka i wizyty u słoni. Mło-
dzież miała okazję zobaczyć 
filmy: ‘Harry Potter” część 
6 i „Epoka lodowcowa”. Do 
udanych należała też wi-
zyta w Muzeum Archeolo-
gicznym, zwłaszcza spodo-
bała się wystawa „Dziecko 
poprzez wieki”, gdzie moż-
na było bawić się zabawka-
mi, jakie kiedyś posiadali 
rodzice, dziadkowie i pra-

dziadkowie. Tak atrakcyjny 
program edukacyjny półko-
loniści zawdzięczają rodzi-
com, a przede wszystkim 
Ludmile Kłos, która prowa-
dzi „KORONĘ i Wiesławo-
wi Koniecznemu, kierowni-
kowi Administracji Osiedla 
Bolesława Śmiałego.

Maria Czeszak 
i Małgorzata Nadrejkowska
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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

Proszę koniecznie zrobić zdjęcie ogródka przed budynkiem 27 - maila 
tej treści otrzymaliśmy od mieszkanki Osiedla Bolesława Chrobrego. 
- Ogródek został zgłoszony na konkurs, i choć nie otrzymał żadnej na-
grody, to mieszkańców bloku i przechodzących obok zachwyca urodą. 
To prawda, ma swoją duszę.

Ogródek z duszą


