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PIZZA ZA PÓŁ CENY

www.psm.
poznan.pl

endodermomasaż

WYGRAJ
Szczegóły w sklepie: 200 zł

WĘDKARZ 
Zoologia PIES KOT 

AKWARYSTYKA
Wędkarstwo

Z tyłu BIEDRONKI 
Os. Chrobrego 110

W szkole na Śmiałego trwa projekt 
„Z baśnią w świat”, podczas którego 
uczniowie poznają baśnie z różnych 
stron świata i życie ich prawdziwych 
mieszkańców. W grudniu bawiono się 
po wietnamsku, o czym przeczytać 
można na jednej ze stron Echa.

Wietnamska baśńWietnamska baśń
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W LISTOPADZIE 
NA SCENIE

W listopadzie działający 
przy Piątkowskim Centrum 
Kultury DĄBRÓWKA Teatr 
M+M wystawił kolejne spek-
takle. Jak zwykle cieszyły się 
one dużym zainteresowaniem 
publiczności. Na scenie zoba-
czyliśmy „Pif-paf! Jesteś trup” 
Williama Mastrosimone’a Był 
to przejmujący spektakl, po-
dejmujący trudną tematykę 
przemocy wśród młodzieży 
w sposób dosłowny i parabo-
liczny jednocześnie. Zobaczy-
liśmy też premierowy spek-

W DĄBRÓWCE

TAJEMNICZA EUROPA
27 listopada i 4 grudnia 

w Piątkowskim Centrum Kul-
tury DĄBRÓWKA odbyły się 
spektakle taneczne pt.: „Ta-
jemnicza Europa” w wykona-
niu Zespołu Tańca Irlandz-
kiego Celtica. Widowisko jest 
kompozycją sześciu choreogra-
fii zainspirowanych postacia-
mi mitologii celtyckiej, skan-
dynawskiej i słowiańskiej. Cho-
reografie oparte są w głównej 
mierze na energetycznym ste-
pie irlandzkim oraz pełnym 
lekkości tańcu softshoe. Róż-
norodne stylistycznie i od-
mienne w nastroju układy ta-
neczne tworzą spójną całość w 
połączeniu z pełną pasji mu-
zyką polskich i zagranicznych 
wykonawców folkowych oraz 
fragmentami literatury pięk-
nej recytowanymi przez Zbi-
gniewa Olszewskiego, aktora 

gdańskiego Teatru Wybrzeże. 
Spektakl otwiera przed wi-
dzem symboliczne wrota do 
krainy naszych korzeni i ener-
gii dawnych czasów, przywołu-
je starożytne duchy, stworze-
nia i tajemnicze postaci oraz 
odkrywa magiczną stronę na-
szej rzeczywistości poprzez 
sięgnięcie do świata legend 
i mitologii celtyckiej, skandy-
nawskiej i słowiańskiej.

KONCERT KRYSTYNY 
GIŻOWSKIEJ 

Własna droga Krystyny 
Giżowskiej jako solistki zaczę-
ła się na festiwalu piosenki 
w Soczi w 1976 r. zdobyciem 
II nagrody. Intensywna dzia-
łalność koncertowa w kraju 
(Grand Prix na Międzynaro-
dowym Festiwalu Piosenki So-
pot’84) i za granicą (w NRD, 
RFN, Francja, Czechosłowa-
cja, USA, Kanada, Japonia, 
itd.) potwierdziły trafność wy-
boru „własnej drogi”. K. Gi-
żowska nagrywa płyty m.in. 
„Jestem jak inne”, „Nie było 
ciebie tyle lat”, „Przeżyłam z 
tobą tyle lat”, programy i pio-
senki we wszystkich stacjach 
radiowych i telewizyjnych. Naj-
większe przeboje to: „Złote ob-
rączki”, „Nie było ciebie ty-
le lat”, „Przeżyłam z tobą ty-
le lat”, „W drodze do Fonta-
inebleau” zajmowały pierwsze 
miejsca w rozgłośniach radio-
wych. Taki właśnie – znany i 
lubiany repertuar przedstawi-
ła Krystyna Giżowska na kon-
cercie, który odbył się 18 grud-
nia w Piątkowskim Centrum 
Kultury DĄBRÓWKA. Ponie-
waż był to koncert tuż przed 
świętami artystka wzbogaciła 
program o utwory o świątecz-
nym charakterze oraz nowe z 
mającej niebawem ukazać się 
płyty. Publiczność po koncer-
cie miała również okazję za-
mienić z artystką parę słów. 
 (pstarz)

szkół i przedszkoli Piątkowa 
odwiedziło na początku grud-
nia Piątkowskie Centrum Kul-
tury DĄBRÓWKA, aby zoba-
czyć widowiska opowiadające 
o zbliżających się świętach. 
Spektakle odbyły się dzięki 

takl „Kobieta i kanapa” An-
ny Szymczak. Jest to historia 
o tym, że miłość nie służy do 
kochania.

MIKOŁAJ PRZYBYŁ...
Prawie tysiąc dzieci ze 

współpracy Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej i Ra-
dy Osiedla Piątkowo-Zachód. 
Dzieci obejrzały widowiska: 
„Jak wróżki zgubiły Św. Mi-
kołaja” oraz „Mikołajowa nie-
spodzianka”. Mali widzowie  
świetnie się bawili a na zakoń-
czenie każdego spektaklu zo-
stali obdarowani słodyczami.
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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
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

  FIRANKIFIRANKI    FIRANKIFIRANKI
CENY PROMOCYJNECENY PROMOCYJNE
 pościele,  pościele,  koce,  koce,  kołdry, kołdry,

   ręczniki,  ręczniki,  bielizna,  bielizna,  podomki podomki
NARZUTY DO SYPIALNI NARZUTY DO SYPIALNI 

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

poniedziałek-piątek 11-18poniedziałek-piątek 11-18
sobota 10-14sobota 10-14

tel. 603 675 941tel. 603 675 941

Moc źródła zdrowia
skuteczna likwidacja stanów zapalnych i bólu,

dotlenienie, natychmiastowa  poprawa krążenia, relaks
wyższa odporność na infekcje.

Leczenie i rehabilitacja:
Zwyrodnienia, złamania, rehabilitacja udar/zawał, 
alergia, astma, migrena, zakrzepowe zapalenia żył, 

oparzenia, powikłania cukrzycowe,
nerwice, choroby układu pokarmowego, inne...

Prezentacja metody i urządzeń medycznych 
do stosowania w domu 

i w gabinetach rehabilitacji
telefon: 503 008 489
Os. Wł. Łokietka 10 C
dojazd autobus 51 i 69

NZOZ MED-FAMILIA
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO

OS. B. CHROBREGO 118, I piętro
W związku z zatrudnieniem drugiego lekarza

jest możliwość zapisania się (złożenia deklaracji) 
do wyżej wymienionej Poradni. 

Przyjmują lekarze z długoletnią praktyką.

Opieką lekarską obejmujemy dorosłych i dzieci. 
Prowadzimy działania profilaktyczne oraz 

badania medycyny pracy dla zawodów bez 
narażenia na czynniki szkodliwe.

Rejestracja pacjentów telefoniczna lub osobista.

tel. 061 828 30 40
tel. 603 575 834

www.medfamilia.pl

Nasi przeszli 
do finału

Aż 86 osób z Osiedla Jana 
III Sobieskiego wystartowało w 
ubiegłorocznym konkursie Zie-
lony Poznań. Niedawno komisja 
konkursowa zdecydowała, że do 
drugiego etapu przejdą dwie oso-
by z osiedla. Wszystkim pozosta-
łym podziękowano za udział w 
konkursie, dzięki któremu osie-
dle jest coraz piękniejsze. Cze-
kamy teraz na wyniki miejskich 
zmagań. (bf)

Komunikat PSM
Zarząd 

Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
uprzejmie informuje,

iż zgodnie z nowelizacją ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych z dnia 18 grud-
nia 2009 r. członkowie Spółdzielni mogą 
składać wnioski o przekształcenie prawa 
do lokalu w odrębną własność. Ponadto in-
formujemy, iż przekształcenie lokatorskie-
go prawa do lokalu w spółdzielcze prawo 
do lokalu, dokonane po dniu 30 lipca 2007 
roku z pominięciem formy aktu notarialne-
go, jest w myśl nowelizacji ustawy uzna-
wane za prawidłowe.
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♦  Służby dyżurne piątkow-
skiej Straży Miejskiej w 
grudniu przyjęły 512 zgło-
szeń od mieszkańców. Naj-
więcej, bo aż 256, dotyczy-
ło nieprawidłowo zaparko-
wanych samochodów. 62 
dotyczyły bezdomnych i że-
brzących, 59 – spraw po-
rządkowych a 51 zakłóca-
nia porządku i spoczynku 
nocnego.

♦  W grudniu strażnicy skon-
trolowali 20 taksówek, w 
trzech ujawnili brak iden-
tyfikatora na widocznym 
miejscu.

♦  Przeprowadzili też 86 lu-
stracji miejsc znanych z 
bytowania lub grupowa-
nia się bezdomnych. Prze-
prowadzili 88 rozmów 
prewencyjnych, dwie oso-
by przekazali do punktów 
pomocy socjalnej, w jed-
nym przypadku ujawni-
li bezdomnego w stanie 
nietrzeźwości skutkującej 
umieszczeniem go w Izbie 
Wytrzeźwień.

♦  Strażnicy ujawnili w grud-
niu na Piątkowie 6 przypad-
ków żebractwa, w tym jed-
no żebrzące dziecko. A oto 
miejsca, gdzie miały miej-
sce takie zdarzenia: sklep 
Tesco, Złoty Grosz oraz 
przystanek Poznańskiego 
Szybkiego Tramwaju.

♦  Na skutek uwag doty-
czących nieprawidłowe-
go oznakowania miejsc 
dla niepełnosprawnych 
na parkingu przed pły-
walnią skierowano w tej 
sprawie pismo do kierow-
nictwa pływalni Atlan-
tis.

♦  Patrol udał się na Osiedle 
Stefana Batorego, gdzie 
przed budynkiem 16 le-
żał mężczyzna. Wezwano 
do niego pogotowie, któ-
rego lekarz zdecydował o 
przewiezieniu mężczyzny 
do Izby Wytrzeźwień.

♦  Patrol udzielił pomocy 
funkcjonariuszce piątkow-
skiego referatu Straży 
Miejskiej w trakcie napadu 
na nią w drodze do pracy. 
Zatrzymano trzech spraw-
ców napadu i przekazano 
ich do Komisariatu Policji 
Poznań Północ.

♦  Patrol pojechał na ul. 
Umultowską, gdzie biegał 
pies bez uwięzi. Psa za-
brano do Schroniska dla 
Zwierząt.

♦  Mieszkaniec Osiedla Stefa-
na Batorego 13 zgłosił in-
formację o biegającym lu-
zem psie. Na miejscu oka-
zało się pies uciekł właści-
cielowi. Pouczono go o obo-
wiązku pilnowania zwie-
rzęcia.

♦  Patrol udał się na ul. Stró-
żyńskiego, gdzie według 
zgłoszenia na przystanku 
MPK miał spać mężczy-
zna. Osobą tą okazał się 
bezdomny, który odmówił 
udzielenia sobie jakiejkol-
wiek pomocy.

♦  Przy pętli PST na Osiedlu 
Jana III Sobieskiego pozo-
stawiono osobę niepełno-
sprawną na wózku – tak 
brzmiała informacja, ja-
ką odebrali strażnicy. Na 
miejscu potwierdzili zgło-
szenie, jednak niepełno-
sprawny odmówił udziele-
nia sobie pomocy.

♦  Funkcjonariusze spraw-
dzili zgłoszenie o spala-
niu odpadów komunalnych 
w przydomowych instala-
cjach grzewczych w pose-
sjach na ul. Łużykiej i Na-
ramowickiej. Nie stwierdzi-
li jednak spalania odpadów 
komunalnych.

♦  Podobne zgłoszenia na-
płynęły z ulicy Soko-
łowskiego i Znanieckie-
go. I tutaj strażnicy nie 
stwierdzili palenia w pie-
cu odpadami komunalny-
mi, właściciel pierwszej z 
posesji wyjaśnił, że pali 
miałem węglowym i dla-
tego przez krótki czas 
przy rozpalaniu z komi-
na wydobywa się ciem-

ny dym. W drugim przy-
padku także obejrzeli in-
stalację i nie stwierdzili 
spalania odpadów komu-
nalnych.

♦  Patrol udał się na Osiedle 
Bolesława Śmiałego 34, 
gdzie na parkingu z pojaz-
du wypływał olej napędo-
wy. Zgłoszenie potwierdzi-
ło się, wezwano więc stra-
żaków, którzy zabezpieczy-
li pojazd i usunęli rozlaną 
ropę. Powiadomiono wła-
ściciela pojazdu. Straż Po-
żarna rozliczyła go we wła-
snym zakresie.

♦  Na Osiedlu Jana III So-
bieskiego 2 remontujący 
mieszkanie nie sprzątał 
odpadów budowlanych na 
klatce schodowej. Strażni-
cy potwierdzili, że taki fakt 
ma miejsce. Przeprowadzi-
li rozmowę z najemcą loka-
lu, który posprzątał klatkę 
schodową.

♦  Patrol udał się z inter-
wencją na ul. Umultow-
ską, gdzie przy garażach 
naprzeciwko marketu In-
termarche paliło się ogni-
sko, z którego wydobywały 
się kłęby czarnego dymu. 
Strażnicy wezwali straża-
ków, którzy ugasili ogni-
sko, a sprawcę rozpalenia 
ukarano mandatem kar-
nym. (rafa)

Z notatnika miejskiego strażnika

Sylwestrowych za-
baw szał zaczął się 
wieczorem. Jedni ba-
lowali, inni bawili się 
przed telewizorem, a 
bardzo wielu piątko-
wian, zwłaszcza młod-
szych wiekiem, radość 
z nadchodzącego No-
wego Roku wyrażała 
odpalaniem petard i 
fajerwerków. Im bli-
żej północy, tym gło-
śniej było na dworze. 
A już o północy na nie-
bie rozpętała się feeria 
barw.

Miło było popatrzeć, 
miło też dowiedzieć się 
od administratorów 
osiedli, że noc upłynę-
ła spokojnie, bez dewa-
stacji wspólnego mie-
nia. Oby wszystkie ko-
lejne okazje do święto-
wania upływały równie 
spokojnie. (maja)

Huczny i spokojny Sylwester
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Świąteczne zbiórki żywności odbywały się w wielu 
punktach miasta, głównie w sklepach. Także tradycyjnie 
w Szkole Podstawowej nr 34. Dzieci przyniosły produkty 
żywnościowe i słodycze, aby podzielić się przed Świętami 
Bożego Narodzenia z rodzinami najbardziej potrzebujący-
mi. (emzetka)  Fot. Maria Zielińska

Dary serca na stoły

14 grudnia w bibliotece 
Szkoły Podstawowej nr 34 w 
Poznaniu odbyło się czwar-
te spotkanie z cyklu „Z ba-
śnią w świat”. Tym razem 
wybrano się do Wietnamu.

Agnieszka Różańska, ak-

torka Teatru Nowego w Po-
znaniu, przeczytała 3 krót-
kie baśnie wietnamskie, któ-
re pokazały, że wartości 
takie jak sprawiedliwość, 
uczciwość, pracowitość są 
doceniane na całym świe-

cie. Następnie ubrane w 
tradycyjne stroje student-
ki 5 roku filologii wietnam-
sko-tajskiej UAM – Joanna 
Ładzińska, Emilia Krywko i 
Karolina Gockowiak – opo-
wiedziały o kulturze Wiet-
namu, pokazały zdjęcia z 
własnych podróży, przybli-
żyły obchody Dnia Dziecka 
oraz święta Tet, czyli No-
wego Roku, a także nauczy-
ły refrenu piosenki „Jingle 
Bells” po wietnamsku.

Na warsztatach plastycz-
nych każdy z uczestników 
zrobił sobie kapelusz wiet-
namski; nauczył się też 
dwóch tradycyjnych tańców 
wietnamskich (m. in. tań-

ca z bambusami), a na za-
jęciach kulinarnych zdobył 
umiejętność jedzenia ryżu 
pałeczkami. Na zakończenie 
Agnieszka Różańska miała 
niesłychanie miłą niespo-
dziankę – każdemu wrę-
czyła plakat z imienną de-
dykacją. Aż żal, że to było 
już przedostatnie spotkanie 
z cyklu „Z baśnią w świat”. 
Ostatnie – „Zapraszamy do 
Polski” – odbędzie się 8 lu-
tego w godz. 16-18.30. Dzie-
ci będą poznawać mniejszo-
ści narodowe w Polsce. Zapi-
sy w bibliotece SP 34. 

Tekst i foto:
Magdalena Kozłowska, 

Hanna Łobza, Karolina Piszczek

Wietnam w Poznaniu
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12 grudnia na Osie-
dlu Bolesława Chrobre-
go po raz siódmy zor-
ganizowano halowy Mi-

Piłkarskie puchary dla przedszkoli

GRUPA  OPEN 
Lp. Nazwa drużyny li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
1 HETMANIA POZNAŃ 11 33 56 11 45
2 PI - KO TEAM 11 29 48 21 27
3 YANOSIK.ORG 10 25 59 25 34
4 BALBINA 11 25 55 33 22
5 AC STUDIO 9 24 48 18 30
6 FC SUCHE DRZEWCE 11 22 53 32 21
7 UKS BATORY 12 22 61 43 18
8 NORTH SIDE I POZNAŃ 10 21 44 31 13
9 CZERWONE DIABŁY 11 20 45 36 9
10 BLUE DEVILS 10 15 32 28 4
11 NORTH SIDE III POZNAŃ 11 15 35 42 -7
12 NORTH SIDE II POZNAŃ 10 14 31 26 5
13 AE CARPE DIEM 10 13 44 38 6
14 NDW SOBIESKI 10 13 38 47 -9
15 COŚ TU NAMIESZAMY 10 12 43 40 3
16 OKP ŚMIAŁY 10 10 34 46 -12
17 FC DREWNIAKI 11 9 45 56 -11
18 ARGALA TEAM 12 7 40 56 -16 1wo
19 BRYGADA VOLKSWAGEN 10 7 26 53 -27
20 K. P . POZNAŃ 09 10 7 28 59 -31
21 SALOS POZNAŃ 10 4 24 59 -35 1wo
22 KLĘSKA 11 4 17 61 -44
23 PREMIUM TEAM 7 3 14 32 -18
24 WKP KORONA POZNAŃ 10 3 26 53 -27 2wo

GRUPA  B  
1 UKS 12 BATORY I 10 26 85 18 67
2 SOKÓŁ 89 POZNAŃ 8 22 48 9 39
3 UKS 12 BATORY V 8 21 62 22 40
4 FC NOWA WIEŚ 8 18 70 20 50

5 ODRZUTOWE KASZTANY 10 16 57 44 13
6 UKS 12 BATORY II 8 14 48 24 24
7 MOBIL POZNAŃ 9 12 30 40 -10
8 UKS 12 BATORY IV 10 12 29 48 -19
9 UKS 12 BATORY VI 9 6 20 36 -16
10 AKADEMIA FUTSALU 96 8 6 18 51 -33
11 UKS 12 BATORY III 9 6 14 58 -44
12 BAYR SOBIESKI 9 6 23 71 -48
13 DA VINCI 8 3 11 74 -63
14 LOTNIK POZNAŃ wycofana z rozgrywek
15 3 PO 3 wycofana z rozgrywek

GRUPA C  
1 FASBERG TEAM 10 30 72 20 52
2 EDEK TEAM 11 28 73 19 54
3 LOTNIK PETROTANK 10 25 56 30 26
4 WŚCIEKŁE WILKI I 10 20 59 30 29
5 BOCA SENIORS 10 19 52 23 29
6 SALOS POZNAŃ 11 19 42 39 3
7 AC MATERACE 10 18 56 34 22
8 XV LO 11 17 61 56 5 1wo
9 ŻEL - BETON PODOLANY 10 15 59 45 14
10 UKS BATORY 10 14 55 47 8 1wo
11 WŚCIEKŁE WILKI II 9 12 40 35 5
12 BRONX POZNAŃ 10 11 47 53 -6
13 UKS MIDAS POZNAŃ 10 10 35 57 -22
14 ODDAJ WIERTARKĘ 9 9 24 44 -20
15 ŁASICZA SZARAŃCZA 10 9 34 65 -31
16 GWIAZDORY Z BATORY 11 9 45 85 -40
17 FC KAKAŁOWCE 9 6 23 47 -24
18 ARKA BATORY 10 4 22 57 -35 2wo
19 FC MASTERCZUŁKI 9 -1 15 84 -69 1wo

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Piątkowska Liga Halowej Piłki Nożnej 
Tabela po meczach rozegranych  10. 1. 2010 r.

kołajkowy Turniej Piłki 
Nożnej dla najmłodszych 
piłkarzy – przedszkola-
ków. Udział w turnieju 

wzięły cztery osiedlowe 
przedszkola.

Mimo że halowa piłka 
nożna różni się od rozgry-
wek piłkarskich na boiskach 
na świeżym powietrzu, to i 
tak emocji, a przede wszyst-
kim radości z rozgrywanych 
meczy naszym milusińskim 
nie brakowało. Malcy, jak na 
swój wiek, nadspodziewanie 
dobrze radzili sobie z piłką. 
Pokazali, że nie tylko potra-
fią bronić bramek, ale rów-
nież strzelać gole.

Za świetną piłkarską za-
bawę, jaką co roku organi-
zuje się dzieciom na Osiedlu 
Bolesława Chrobrego orga-
nizatorom należą się słowa 
uznania. Należą się one tak-
że osobom, które przygoto-

wują dzieci do gry. Oby ta-
kich imprez popularyzują-
cych piłkę nożną urządzać 
jak najwięcej w osiedlowych 
halach i na boiskach.

W siódmym halowym 
turnieju, podobnie jak w 
poprzednim – letnim, zwy-
ciężyło Przedszkole nr 35, 
drugie miejsce zajęło Przed-
szkole nr 24, trzecie – nr 
148, a czwarte = nr 163.
Na koniec piłkarsko-miko-
łajkowego święta kierow-
nik administracji osiedla Je-
rzy Czapczyk wręczył przed-
szkolom puchary, a naj-
młodszym osiedlowym pił-
karzom medale oraz nagro-
dy rzeczowe. 

Edward Juskowiak
Fot. – Karol Budziński
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Zgodnie z planem halo-
wych imprez sportowych 
w Poznańskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej toczą 
się rozgrywki piłki noż-
nej. Trwać będą do ostat-
nich dni marca. Na Osie-
dlu Władysława Łokietka 
po raz dziewiąty odbył 
się Halowy Gwiazdkowy 
Turniej Piłki Nożnej, któ-
rego organizatorem by-
ła Poznańska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa, Ad-
ministracja i Rada Osie-
dla Władysława Łokietka 
oraz Zespół Szkół Ogólno-
kształcących nr 5.

Bezpośrednim boiskowym 
organizatorem tego turnieju, 
jak również ośmiu poprzed-
nich, był szkolny wuefista 
Tomasz Mierzejewski. Należą 
mu się słowa uznania za przy-
gotowanie i dobrą organizację 
rozgrywanych meczy.

Do rozgrywek przystąpiło 
pięćdziesiąt zespołów w czte-
rech kategoriach wiekowych. 
Kategoria A – roczniki 1997 
i młodsi, B – roczniki 1994 
i młodsi, C – roczniki 1990 
i młodsi oraz grupa D Open. 
Zespoły zostały rozlosowane 
w swych kategoriach na dwie 
podgrupy, z których po dwa 
pierwsze awansowały do fazy 
pół- i fazy finałowej. Rozgryw-
ki toczyły się w szkolnej ha-
li sportowej. W stu meczach 
strzelono 579 bramek. 

Pierwszymi finalistami 
kategorii A zostali piłkarze 
SP-3, którzy pokonali zespół 

Sto meczy przed Gwiazdką na Łokietka

Pod Lipami rzutami karny-
mi 3:1, w normalnym cza-
sie mecz zakończył się wyni-
kiem 1:1. W drugim półfina-
le spotkały się zespoły Pozna-
niaka, lepszym okazał się ze-
spół pierwszy, który pokonał 
drugi 4:2. W meczu o pierw-
sze miejsce po bardzo zacię-
tej grze Poznaniak I pokonał 
piłkarzy SP-3 wynikiem 3:2. 
Brązowymi medalistami zo-
stali piłkarze Poznaniaka II, 
którzy pokonali zespół Pod 
Lipami 5:1.

W kategorii B najlepszą 
czwórką okazały się zespoły: 
z grupy A Sokół 99 Pń i Gim 
57, z grupy B Gim 60 oraz 
Jurand Pń. W pierwszym 
meczu półfinałowym Sokół 
99 Pń pokonał zespół Gim 
60 7:1. W drugim półfinale 
zespół Jurand zwyciężył dru-
żynę Gim 57 wynikiem 4:1. 
Złotymi medalistami zostali 
piłkarze Sokoła 99 Pń, któ-
rzy po dobrym meczu poko-

nali zespół Jurand 3:1. Brązo-
we medale zdobyli piłkarze z 
Gim 60 pokonując wysoko, bo 
aż 9:3, drużynę Gim 57.

W kategorii C w fazie pu-
charowej grały zespoły z gru-
py A – ZSB Grunwald oraz 

FC AA, a z grupy B – Nie Pal 
Janka i zespół Dwanastka. W 
pierwszym meczu półfinało-
wym zespół ZSB Grunwald 
dwucyfrowo pokonał Dwu-
nastkę 11:0, w drugim pół-
finale zespół Nie Pal Janka 
wygrał z drużyną FC AA 6:3. 
W meczu o pierwsze miejsce 
ZSB Grunwald dość łatwo po-
konał piłkarzy Nie Pal Janka 
6:1. Trzecie miejsce i brązo-
we medale po zaciętej grze 
wywalczył FC AA, wygrywa-
jąc z Dwunastką 5:4.

W kategorii Open w fi-
nałach zagrały zespoły: Dru-
żyna Kacpra, Szpady Zorzy, 
Rokita Rokietnica i North 
Side II Poznań Winogrady. 
W pierwszym półfinale Dru-
żyna Kacpra przegrała róż-

nicą jednej bramki z zespo-
łem Rokita 3:4, w drugim 
North Side II pokonał jed-
nobramkowo Szpady Zorzy 
1:0. W finale po bardzo do-
brym meczu zespół Rokita 
pokonał North Side II 2:1. 
Trzecie miejsce zajęła Dru-
żyna Kacpra po zwycięstwie 
4:1 nad Szpadami Zorzy.

Dziewiąty turniej, jak 
i poprzednie, zakończył 
się podsumowaniem roz-
grywek. Odniesiono kolej-
ny sukces organizacyjny i 
sportowy Zespołom, które 
zajęły miejsca od pierwsze-
go do trzeciego, medale i dy-
plomy oraz nagrody rzeczo-
we w postaci sprzętu spor-
towego wręczali Katarzyna 
Norman, wicedyrektor ZSO 
nr 5, Michał Tokłowicz, wi-
ceprezes PSM, Rafał Kupś, 
przewodniczący Rady Nad-
zorczej PSM oraz Kazimierz 
Paprocki, przewodniczący 
Rady Osiedla Władysława 
Łokietka.

Edward Juskowiak



8  ECHO 2/175 (XIII)
  

KALENDARIUM PSM 
28 stycznia - zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM

2 lutego - Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa RN PSM

4 lutego - dyżur członków Rady Nadzorczej PSM

4 lutego - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN PSM

9 lutego - Komisja Rewizyjna RN PSM

11 lutego - prezydium RN PSM

16 lutego - Komisja Społeczno-Samorządowa RN PSM

25 lutego  - zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Opłaty w górę, opłaty w dół

Jak zwykle spotkanie 
rozpoczęło się od rozpa-
trzenia spraw osób niepła-
cących czynszu. 8 człon-
ków zalegających z pła-
ceniem Rada Nadzorcza 
PSM wykluczyła z człon-
kostwa Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej na 
swoim posiedzeniu 17 
grudnia.

Następnie członkowie Ra-
dy zapoznali się z wynikami 
ekonomicznymi Spółdzielni 
za dziesięć miesięcy ubiegłe-
go roku. Koszty eksploatacji 
osiedli nie przekroczyły opty-
malnego wskaźnika wykona-
nia. Deficyt, ale niewielki, wy-
stąpił jedynie na osiedlach: 
Władysława Łokietka oraz 
Władysława Jagiełły i Zyg-

munta Starego. Problemem 
pozostaje jednak zmniejszają-
ca się z miesiąca na miesiąc 
liczba osób zamieszkałych na 
osiedlach; w październiku w 
stosunku do stycznia liczba 
mieszkańców spadła o 675. 
Dla zbilansowania niedoboru 
na Osiedlu Bolesława Chro-

brego od października pod-
niesiono opłatę. Rozwiąza-
nia wymaga także problem 
niedoboru na zimnej wodzie 
na większości osiedli wynika-
jący z różnicy pomiędzy sumą 
wskazań wodomierzy miesz-
kaniowych a wodomierzami 
głównymi.

Rada zatwierdziła plan 
eksploatacyjny Osiedli Wła-
dysława Jagiełły i Zygmunta 
Starego. Od 1 marca staw-
ka eksploatacyjna dla lokali 
mieszkalnych wynosić będzie 

stego użytkowania gruntu 
zwiększono miesięczną staw-
kę eksploatacyjną lokali w bu-
dynkach przy ul. Grobla 11, 
12 i 13. Dla lokali mieszkal-
nych stanowiących odrębną 
własność, w związku z prze-
niesieniem na ich właścicieli 
udziału w gruncie na wieczy-
stym użytkowaniu, zmniej-
szono miesięczną stawkę eks-
ploatacyjną.

Od 1 stycznia 2010 roku 
zwiększone zostają miesięcz-
ne stawki opłat za wywóz nie-
czystości stałych. Na Osiedlu 
Bolesława Śmiałego wzrosną 
z 7,65 zł na 8,51 zł, a na Wła-
dysława Jagiełły i Zygmunta 
Starego z 7 zł na 7,50 zł.

Następnie członkowie Ra-
dy Nadzorczej rozpatrzyli pi-
smo mieszkańca Osiedla Bo-
lesława Chrobrego niezado-
wolonego z udzielonej mu od-
powiedzi. Po zapoznaniu się z 
odpowiedzią prezesa Zarządu 
PSM uznali, że przedstawio-
na przez niego argumentacja 
spełniła prośbę mieszkańca, o 
czym napisali mu w odpowie-
dzi. (big)

1,28 zł od metra kwadratowe-
go miesięcznie.

Skorygowano też opłaty 
z tytułu użytkowania lokali, 
które przekształcono w od-
rębną własność w listopadzie 
i grudniu 2009 r. Umniejszo-
no opłaty z tytułu podatku 
od nieruchomości. W związ-
ku z zaktualizowaniem opła-
ty rocznej z tytułu wieczy-
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Dlaczego nikt nie po-
trafi poradzić sobie z 
oklejaniem słupów ogło-
szeniami? Świeżo odno-
wione i nowe słupy cza-
sami już następnego dnia 
upstrzone są różnymi kar-
teczkami z ogłoszeniami. 
Służby porządkowe tłuma-
czą, że muszą schwytać 
naklejającego na gorącym 
uczynku. Administracje co 
pewien czas decydują się 
na porządki i zrywanie 
karteczek. Czy potrzeba 
uchwały rady miasta lub 
ustawy, by uporać się z 
problemem bezmyślnego 
niszczenia cudzego mie-
nia? (big)

Pierwsze piątkow-
skie lodowisko pod go-
łym niebem działa na 
Osiedlu Jana III Sobie-
skiego. Teraz podczas 
zimowych ferii szkol-
nych dzieci tutaj nie bra-
kuje. Przychodzą tak-
że dorośli i młodzież. 
Obiekt jest otwarty od 
godziny 16 do 20, bo te-
ren jest oświetlony.

Lodowisko urządzono 
na terenie boiska piłkar-
skiego przy bloku 24. Wo-

Zamiast piłki na łyżwy

Słupy bezmyślności

dę wylewano warstwami, 
by tafla była jak najbar-
dziej równa – powiedział 
Eugeniusz Jędrzejczak, 
kierownik administracji.

Do wylania podobnych 
lodowisk przymierzają się 
na osiedlach Chrobrego i 
Śmiałego, jednak decydu-
jąca będzie pogoda i kosz-
ty.

W Poznaniu ponad-
to dostępnych jest kilka 
sztucznych, ale i płatnych, 
lodowisk: „Bogdanka” przy 

starej rzeźni, na Malcie 
oraz przy ul. Chwiałkow-
skiego na Wildzie. War-
to, póki pogoda sprzyja, 
wybrać się na Sobieskie-
go. (maja)

ZNALEZIONO!!!

NAWIGACJĘ 

SAMOCHODOWĄ 

PRZY BLOKU 17

NA OS. BOLESŁAWA 

CHROBREGO

URZĄDZENIE JEST 

DO ODBIORU 

W SIEDZIBIE 

STRAŻY MIEJSKIEJ 

Os. Bolesława 

Chrobrego 117



10  ECHO 2/175 (XIII)

  

Klub Seniora „Złoty Liść” otworzył swoje podwoje 8 
stycznia 2007 r. Od tamtej pory działa regularnie 3 razy 
w tygodniu. Obecnie liczy 13 członków, którzy mają na-
dzieję na powiększenie swojego grona. 

Klubowicze zapraszają w poniedziałki w godz. 17 – 
20, w środy od 10.30 do 12.30 oraz w czwartki w godz. 
17 – 20.

Dla członków Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
(czyli również dla osób spoza osiedla Łokietka) uczestnic-
two w Klubie Seniora „Złoty Liść” jest bezpłatne, dla osób 
niebędących członkami PSM opłata miesięczna wynosi 10 

zł. Na początku każdego miesiąca seniorzy składają się po 
5 zł na kawę, herbatę i małe co nieco :)

KLUB OFERUJE:
 czas spędzony w miłym i wesołym gronie
 warsztaty plastyczne
 warsztaty psychologiczne
 imprezy okolicznościowe
 zabawy taneczne
 spacery
 wycieczki po Poznaniu
 wspólne wypady do kina lub teatru
 spotkania z ciekawymi ludźmi

Klub współpracuje z innymi klubami seniora z PSM. 
W ramach współpracy członkowie m.in. bywają na kon-
certach, np. Zbigniewa Wodeckiego, Edwarda Hulewicza 
czy Krzysztofa Cwynara, jeżdżą na wycieczki i bawią się 
na wspólnych imprezach.

DOŁĄCZ DO NAS !!!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

os. Łokietka 6 c
(pod daszkiem obok wejścia do klatki schodowej)

„Złoty Liść” zaprasza

Jerzyki to ptaki, któ-
re od setek lat żyją w 
naszych miastach. Kto 
raz z uwagą przyjrzał 
się mknącemu z zawrot-
ną szybkością stadu je-
rzyków, ten nigdy nie 
pomyli ich z jaskółkami. 
Jerzyki niezawodnie tę-
pią dokuczliwe muchy, 
meszki i komary. Za-
mieszkały na naszych 
osiedlach, wykorzystu-
jąc istniejące otwory w 
wentylacyjne w stropo-
dachach.

Przy ocieplaniu budyn-
ków zamyka się otwory 
wentylacyjne plastykowy-
mi kratkami i w ten spo-
sób uniemożliwia się do-
stęp jerzykom do ich je-
dynych siedlisk i miejsc 
lęgowych. Inwestorzy tłu-
maczą to koniecznością 
zabezpieczenia stropoda-
chów przed gołębiami, któ-
re rzeczywiście są kło-
potliwymi mieszkańcami 
naszych osiedli. Jednak 
otwór niezbędny dla jerzy-
ka jest tak mały, że nie 
ma obaw, by przecisnął 
się tam gołąb. Prawo bro-
ni siedlisk jerzyków – to 

Czy jerzyki wrócą do Poznania?

jednak za mało, by mogły 
przetrwać. Jerzyków w Po-
znaniu jest coraz mniej i 
jeżeli nie będziemy chro-
nić i przywracać ich sie-
dlisk, to niedługo znikną z 
naszego nieba. A za zakłó-
cenie istniejącej równowa-
gi ekologicznej zapłacimy 
(dosłownie), gdy dokuczli-
we owady będziemy tępić 
środkami chemicznymi.

  
Jerzyk (apus apus) to 

ptak z gatunku jerzykowa-

tych, spokrewniony z ko-
librem. Rozpiętość skrzy-
deł 40 cm, długość 18 cm, 
masa 32 do 50 g, ciem-
no brązowy, prawie czar-
ny. Lata bardzo szybko 
od 40 do 100 km/h, na 
dłuższych przelotach na-
wet 160 km/h. Całe życie 
(oprócz wysiadywania jaj 
i karmienia młodych) spę-
dza w powietrzu – żywi się 
owadami i wszystkie czyn-
ności fizjologiczne wyko-
nuje w powietrzu. Gniazd 
nie buduje, lecz wykorzy-
stuje znalezione szczeliny 
i otwory, do których za-
wsze wraca. Ze względu 
na specyficzny układ pal-
ców (wszystkie cztery „do 
przodu”) jerzyk nie może 
chodzić, natomiast dosko-
nale przyczepia się do pio-
nowych powierzchni. Przy-
latuje do nas w pierwszych 
dniach maja; kiedyś przyla-
tywał wcześniej – w kwiet-
niu „na świętego Jerzego” 
i stąd jego nazwa „jerzyk”. 
Odlatuje już w pierwszych 
dniach sierpnia  - najpóź-
niej 15-go. Jest objęty cał-
kowitą ochroną.

Adam Gatniejewski 

A można i tak, jak to zrobiono na Osiedlu Jana III Sobieskiego
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Podróże nie tylko kształcą, ale są okazją do zro-
bienia wspaniałych świątecznych zakupów – przeko-
nali się o tym ci, którzy pojechali do Berlina jako 
uczestnicy wycieczki organizowanej przez Klub „Ko-
rona”. Wyjazd odbył się 11 grudnia.

Obfitował w wiele niesamowitych wrażeń, które stały 
się zapewne bohaterami świątecznych rozmów z bliskimi. 
Wycieczkowicze zwiedzali najpiękniejsze zabytki Berlina, 
jak również odwiedzili legendarne domy handlowe. Dzięki 
temu mogli poczuć prawdziwy klimat świąt, które udzielił 
się wszystkim kupującym. Wśród prezentów, które cieszy-
ły się największym powodzeniem, znalazły się takie jak: 
drewniany dziadek do orzechów, liczne ozdoby choinkowe 
oraz kandyzowane słodycze. Zakupy na placu Aleksandra 
można było połączyć z kosztowaniem lokalnych przysma-
ków, w tym grzańca w oryginalnym, świątecznym kubku. 
I choć podróż mogła się wydawać stosunkowo męcząca, 
bo powrót był jeszcze tego samego dnia, to zdawało się, 
że wszyscy wrócili szczęśliwi, bo pełni świątecznej atmos-
fery w sercach. 

Dominik Górny

Przedświąteczny wypad 
do Berlina

Zdarzyło się 
w klubie Korona

1 grudnia kółko historyczne zorganizowało spotkanie z • 
konsulem honorowym Albanii.
2 grudnia ponad 60 osób uczestniczyło w nauce obsłu-• 
gi komputera i internetu.
8 grudnia odbył się koncert zespołu country „The Me-• 
dley”.
9 grudnia dyżur pełniła Barbara Nowaczyk Gajdzińska, • 
radna miejska. Odbył się wernisaż wystawy Joanny Olej-
niczak „Anioły w plenerze”.
10 grudnia odbyła się II aukcja prac plastycznych w • 
ODK Korona.
15 grudnia wizażystka uczyła panie makijażu świątecz-• 
no-karnawałowego.
17 grudnia klubowicze poszli do Teatru Nowego na • 
„Kwartet”.

Uchwałą Rady Miasta Poznania zdecydowano, że trze-
ba wymienić dotychczasowe 1100-litrowe pojemniki na 
śmieci oraz te mieszczące 5 metrów sześciennych na po-
jemniki, które bez wożenia będą opróżniane już na osie-
dlu wprost do samochodu śmieciarki. Pierwsze takie 
pojemniki pojawiły się na Osiedlu Bolesława Chrobre-
go postawione przez Rethmann Sanitech. Na kolejnych 
osiedlach trwa wymiana. (woj)

Nowe śmietniki

Siedzę pod oknem, które całe lato było uchylone. Mo-
głem spokojnie wskoczyć sobie na piwniczną rurę. Czułem 
się tam bezpieczniej niż na parkingu pod samochodem, 
czy pod krzewami, skąd przeganiały mnie psy. Dlaczego 
zamknięto moje okienko? Wciąż wspinam się na tylnych 
łapach i sprawdzam. Tylko, że to nic nie pomaga.

Już wiem, że czekam na cud... Ojej, jak zimno... Szko-
da, że nie mogę mieszkać w dziupli jak wiewiórka, ani 
pod ziemią jak kret. Albo w norze jak lis. Byłbym nie-
zależny od człowieka. Jestem jednak kotem wpisanym 
w krajobraz miasta i od zawsze moim schronieniem by-
ła piwniczna rura. To cały mój azyl i część mojego kocie-
go świata. Dzisiaj wyrzucili mnie z piwnicy i okratowali 
okienka... Ludzie, dlaczego nie chcecie bym żył?

Urodziłem się w tej piwnicy. Brat i siostra nie prze-
żyli pierwszych tygodni. Mama była ciągle głodna i cho-
ra. Niedawno zauważyłem, jak duży człowiek z łopatą 
wyrzucał ją do śmietnika. Dlaczego? To okropnie smut-
ne. Otwórzcie moje okienko...

Jestem głodny, śpiący i strasznie kicham... Nic nie 
wiecie o moim cierpieniu, bo kiedy przemykacie kuląc się 
z zimna do swoich ciepłych mieszkań, ja każdego dnia 
walczę o swoje życie...

Człowiek to brzmi dumnie... Jeśli tak, to pozwólcie 
mi żyć... Otwórzcie moje okienko!!!

Osiedlowy Mruczek

Ludzie, otwórzcie!...

ZAPROSZENIE

Wchodzimy w rok 
Metalowego Tygrysa

Dnia 10 lutego  o godz. 18 w Piątkowskim Centrum Kultury 
„Dąbrówka” odbędzie się spotkanie z wybitnym znawcą 
chińskiej astronomii – Jackiem Krygiem. Temat wykładu: 
„2010 - rok Metalowego Tygrysa”. 

Serdecznie zapraszamy.

PCK Dąbrówka
Os. Bolesława Chrobrego 120, 60-681 Poznań, 

e-mail: dabrowka@psm.poznan.pl, 
tel. 061 822 38 33

Piątkowskie Centrum Kultury organizuje ferie zimowe i let-
nie dla dzieci. Istnieje możliwość wynajmu sali kinowej (200 
miejsc) na zebrania, prezentacje, występy, próby itp.

Warsztaty plastyczne • grupa początkująca - środa 
od 16 grupa zaawansowana - piątek od 16
prowadząca: Anna Szyszka, tel. 061 822 38 33 

Klub Literacki • Spotkania odbywają się dwa razy 
w miesiącu (wybrane wtorek);  opiekun klubu: Jerzy 
Grupiński, tel. 061 833 04 83 

Koło Miłośników i Obrońców Zwierząt • Opiekun: 
Irena Witting, tel. 061-827-22-22 

Szkoła Ruchu i Tańca • dzieci od lat 4 i młodzież
formy taneczne: balet, modern, jazz, hip hop, 
spotkania : wtorki  18-19, środy od 17-20.30, piątki 
od 16.30-20, soboty od 9-13 prowadząca zajęcia: 
Iwona Markiewicz, tel. 601 551 282
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Prosto z miasta 

Zimowy powrót do normalności?
Do światowych potentatów 

Poznaniowi jednak trochę bra-
kuje. Banki, na których rato-
wanie jeszcze niedawno cały 
świat musiał się składać, wy-
płaciły swym menedżerom pre-
mie warte miliardy dolarów. 
Poznańscy urzędnicy miejscy 
otrzymali w nagrodę za minio-
ny rok raptem niepełna pół-
tora miliona złotych. A prze-
cież napracowali się nie mniej 
od bankowców, no i w gor-
szych warunkach, bo w Pol-
sce, a nie w Ameryce. A w 
dodatku wyniki mieli znacz-
nie lepsze. Miastu ani upa-
dłość nie grozi, ani kryzys za 
bardzo się we znaki nie dał. 
Trudno więc pojąć, dlaczego 
poskąpiono nagród poznań-
skim urzędnikom. Zwłaszcza 
że wyróżnili się paroma śmia-

łymi pomysłami. Choćby kam-
panią promocyjną mrożonego 
Poznania czy też internetowy-
mi postami wychwalającymi 
prezydenta i gromiącymi jego 
przeciwników. Za te i inne 
osiągnięcia warto byłoby na-
wet im dołożyć.

  
Ciekawe, co w mieście moż-

na zrobić za milion złotych. 
Oczywiście, wszystkich proble-
mów się nie rozwiąże, ale na 
remont szkoły, modernizację 
szpitala czy budowę ulicy po-
winno wystarczyć. Tylko trze-
ba chcieć to zrobić. W budże-
cie miasta przekraczającym 
miliard złotych to pewnie dro-
biazg. Ale to już jedna trzydzie-
sta tego, co z wielkim poświę-
ceniem i wsparciem mediów 
zebrali ludzie Owsiaka. Miast 

są w Polsce setki, jeśli w każ-
dym wypłaca się podobne na-
grody i jakby je zsumować, to… 
może nie trzeba byłoby orga-
nizować wielkich ogólnonaro-
dowych akcji pomocy.

  
W ramach postępujące-

go ocieplenia klimatu zawita-
ła do nas zima. Jej pojawie-
nie się w styczniu zaskoczyło 
wszystkich i wywołało katakli-
zmy komunikacyjne, ciepłowni-
cze i towarzyskie. No, ale kie-
dy ma być mróz i śnieg? Mo-
że w lipcu? Pogodzie tak się 
już wszystko pomieszało, że to 
chyba dla niej żadna różnica. 
A dla mieszkańców i służb 
komunalnych jaka wygoda, 
przynajmniej śnieg by długo 
nie zalegał, bo latem jest zwy-
kle ciepło.

  
Próby zapanowania nad 

anomaliami pogodowymi są 
chyba jednak skazane na nie-
powodzenie. Nawet w czasach 
przodującego ustroju nie po-
wiodło się, na szczęście, za-
wracanie syberyjskich rzek. 
Tym bardziej teraz trudno do-
prowadzić pory roku do ładu. 
Może jednak wystąpienie zimy 
w zimie jest zapowiedzią przy-
wrócenia normalności? Czy to 
jednak możliwe żeby 2010 rok, 
w którym szykują się kolejne 
wybory i parę znaczących rocz-
nic oraz pokryzysowa czkaw-
ka, mógł być całkiem zwyczaj-
nym, normalnym rokiem? Ma-
ło prawdopodobne ale poma-
rzyć zawsze można.

WIST

  

W powszechnym przekona-
niu historia to przede wszyst-
kim nazwiska, daty i fakty. 
Wiele w tym prawdy. Ale rze-
czywista, w miarę pełna wiedza 
o przeszłości to znajomość całej 
epoki, wzajemnych powiązań i 
motywacji, życia codziennego 
i otaczającego świata. Królów 
– patronów osiedli piątkow-
skich prezentowaliśmy z róż-
nych stron. Spójrzmy teraz na 
nich okiem dat i ocen.

935 - przypuszczalny rok na-
rodzin Mieszka, syna Sie-
momysła

ok. 960 - objęcie przez 
Mieszka władzy po śmier-
ci ojca

965 - zaślubiny z księżnicz-

ką Dobrawą, córką czeskie-
go księcia Bolesława

966 (przypuszczalnie 14 
kwietnia) - przy jęcie 
chrztu przez Mieszka i je-
go dwór a potem wszyst-
kich poddanych, początek 
drogi tworzenia państwa 
polskiego

967 - narodziny syna Bole-
sława, podbój Pomorza

968 - powstanie w Pozna-
niu biskupstwa misyjnego, 
z Jordanem na czele

ok. 970 - urodziła się cór-
ka Mieszka I i Dobrawy, 
Świętosława, znana jako 
Sygryda Storrada (Dum-
na), przyszła królowa Szwe-
cji i Danii

ok. 970 - emisja pierwszych 
polskich monet - denarów

972 - wojna z margrabią Ho-
donem (24 czerwca: zwycię-
ska bitwa pod Cedynią)

977 - śmierć Dobrawy
ok. 980 - zaślubiny z Odą, 

córką margrabiego Dytry-
ka

990 - wojna z Czechami i 
opanowanie Małopolski

991/ 992 - dokumentem 
tzw. „Dagome iudex” Miesz-
ko oddaje swoje władztwo 
pod opiekę papieża

25 maja 992 - śmierć Miesz-
ka I, książę spoczął w kate-
drze poznańskiej

  
Tak zwany chrzest Polski 

to jedno z najdonioślejszych, 
a zarazem najintensywniej 
dyskutowanych wydarzeń w 
dziejach naszego narodu. Po-
wszechnie kiedyś przyjmowa-
no, że decyzja Mieszka I miała 
ochronić jego państwo przed 
ekspansją ze strony Niemiec, 
a przyjęcie chrztu z Czech 
– zabezpieczyć przez zależ-
nością od nich. Wbrew te-
mu, co się dziś niekiedy gło-
si, chrzest Mieszka nie stano-
wił ucywilizowania ziem pol-
skich, ani nie zapoczątkował 
polskiej państwowości. Władz-
two Mieszka było już na owe 
czasy państwem nieźle zorga-
nizowanym i silnym militar-
nie, podejmującym ekspansję 
w kilku kierunkach. Jednak 
przyjęcie chrześcijaństwa by-
ło bezwzględną koniecznością 
w sytuacji, gdy militarny pod-
bój krajów pogańskich był mo-
ralnym obowiązkiem wyznaw-
ców krzyża. Państwo Miesz-
ka w tym starciu nie miało-
by szans. Mieszko I w całym 
swoim panowaniu wojował z 
Niemcami, albo zawierał z ni-
mi sojusze. Jednak w 966 ro-
ku najgroźniejszym przeciw-
nikiem był Związek Wielecki, 
sprzymierzony z Czechami. 
Przyjęcie chrześcijaństwa w 
połączeniu z wcześniejszym 

ślubem z Dobrawą, niwelowa-
ło to zagrożenie.

Przyjęcie chrześcijaństwa 
umacniało pozycję Mieszka I, 
ugruntowywało sojusz z Cze-
chami. Jednak nie oznaczało 
uniezależnienia od Niemców, 
gdyż i tak ziemie polskie po 
przyjęciu chrztu podlegały bi-
skupstwu w Ratyzbonie; do-
piero w 968 roku powołano 
biskupstwo misyjne w Pozna-
niu. Dlatego też, choć chęt-
nie widzielibyśmy uroczystość 
chrztu w Poznaniu, Gnieźnie 
lub na Ostrowie Lednickim, 
najprawdopodobniej to jed-
nak Ratyzbona była miejscem 
przyjęcia chrztu przez Miesz-
ka i jego rodzinę, a potem 
już na miejscu dokonywano 
chrztu mieszkańców.

Wreszcie inny, bardzo 
ważny aspekt sprawy. Eks-
pansja państwa Mieszka obej-
mowała także plemiona o róż-
nych wyznaniach i bogach. 
Wprowadzenie jednego Boga, 
chrześcijańskiego, integrowa-
ło społeczność, było ważnym 
elementem łączącym.

W sumie przyjęcie chrze-
ścijaństwa było decyzją słusz-
ną i konieczną, choć proces 
wprowadzania nowej wiary 
nie przebiegał bezkonflikto-
wo.

Marek Rezler

Królowie „piątkowscy” w datach i faktach

Mieszko I: inicjator nowego państwa



ECHO 2/175 (XIII) 13

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 

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

KLUB LITERACKI 

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

2 II 2010 o godz. 18 (wtorek) Sztuka eseju. Wieczór autorski lau-
reatki ogólnopolskich konkursów eseistycznych – Anny Kokot. 
Nowe wiersze w Klubie Literackim – prosimy o teksty ksero.

16 II 2010 o godz. 18 (wtorek) Wieczór prozy. Prezentują się 
Agnieszka Mąkinia, Elżbieta Przybył, Szymon Ratajczak.

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

  

W Szkole Podstawo-
wej nr 34, jak co roku w 
grudniu od wielu już lat, 
wystawiona została pasto-
rałka. W szkole dwukrotnie, 
ale oprócz tego raz na Sta-
rym Rynku, w ramach Be-
tlejem Poznańskiego, i raz w 
kościele parafialnym na Osie-
dlu Bolesława Śmiałego. Było 
to wspaniałe widowisko słow-
no-muzyczne autorstwa Pau-
liny Celki, z treściami nawią-
zującymi do współczesności, 
do zabieganej rzeczywisto-
ści, konsumpcyjnego trybu 
życia i spłycaniu wszystkie-
go do doznań doczesnych. W 
przedstawieniu występowało 
mnóstwo uczniów i kilkoro 
nauczycieli. (emzetka)

Fot. Katarzyna Mazur

Pastorałka dla Poznania
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Wygrała
z Echem

Hasło krzyżówki z nu-
meru 1 brzmiało: „Zdrowia 
w Nowym Roku”. Nagrodę 
książkową otrzymuje Daria 
Jakulewicz z Osiedla Bole-
sława Chrobrego 21.

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 Piątko-
wa: 60-681 Poznań, Os. B. 
Chrobrego 117.

BARAN (21.03 - 20.04). Wew firmie, tak jak i wew chałupie 
przestań się mądrować, zwłaszcza przed szefami. Bo se ino poruty 
narobisz abo w jeszcze większe bachandryje popadniesz.

BYK (21.04 - 21.05). Ustatkuj się i bądź szportownym szczu-
nem, a nie jakim ejbrem. Przestań bręczeć na wszystko i o byle co 
czepiać się wiary. Daj se luz, poblubraj z famułą i kumplami.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Wprawdzie są ferie, ale zaś ny-
gusowanie bez cołką zimę wyjdzie ci ino bokiem. Zajrzyj do knipy 
abo weź się do porzundków, zadbaj tyż o gzubów i kejtra.

RAK (22.06 - 22.07). Zamiast cięgiem lofrować, żłopać korbo-
le i blubrać z kumplami, lepiej zabierz famułę do marketu i lajsnij 
wszystkim po nowym dyrdonie abo inszej jupce.

LEW (23.07 - 22.08). Słonyszko coraz wyżej, ze szwungiem 
bierz się więc do robienia porzundków wew domu i biurze, wyćpnij 
wszelkie zbyry i klamoty i zacznij chapać po nowemu.

PANNA (23.08 - 22.09). Chociaż wew karnawale nie udawaj 
nyrola. Gwiazdka zaświeci dla ciebie i skapną ci awanse wew robo-
cie. Warto też sprawdzić szczęście w totku albo inszych grach.

WAGA (23.09 - 22.10). Spotkania ze starą wiarą przyniosą spo-
ro niespodzianek. Nie zmarnuj nowych znajomości oraz propozycji. 
Ino bacz na takich z blond kudłami, bo ci jeszcze poruty narobią.

SKORPION (23.10 - 22.11). Śmiało idź na weekendowy wygib 
z kumplami. Szykuje się fest zabawa i czekają cię nowe znajomości. 
Ino się nie staluj i bacz byś się w jaki gemyli nie utunkał.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Zasłużyłeś na odrobinę nygusowa-
nia. Nachapałeś się bowiem sporo. Niespodziany  wygib na narty mo-
że mieć fest finał. Ino bacz byś zdrowia i bejmów nie przenorał.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Bez to świętowanie i dłu-
gachne wojaże popadłeś w rozmymłanie i nic ci się nie chce. Kończ 
z tym bręczeniem i ze szwungiem zabieraj się do roboty.

WODNIK (21.01 - 20.02). Wew karnawałowe dni, a zwłaszcza 
noce, przestań se frechownie poczynać i stalować się na jakiegoś ej-
bra. Poblubraj miło z famułą i zabierz ją na słodkie.

RYBY (21.02 - 20.03). Nie ma się co borchać na wiarę i szefów. 
Zwłaszcza, że wew robocie szykują się jakieś bachandryje i reformy. 
Wszystko się dobrze skończy i nawet skapnie ci trochę bejmów.

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 2

HUMORKI
- Co to oznacza, gdy jesteś 
w domu, a kobieta okazuje 
ci nagle zainteresowanie i 
sympatię?
- Nie jestem w swoim do-
mu.

  

- Nowak, kim jesteś w cy-
wilu?
- W cywilu, panie sierżan-
cie, to jestem PAN NO-
WAK.

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12
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Zespół AFFABRE 
CONCINUI wystąpił 
podczas Koncertu No-
worocznego w Piątkow-
skim Centrum Kultury 
Dąbrówka 8 stycznia. Za-
prezentował rzadko spoty-
kany śpiew a cappella, to 
znaczy bez towarzyszenia 
instrumentów. 

Affabre Concinui został 
założony w 1983 r. w Pozna-
niu. Członkowie zespołu są 
wychowankami dwóch zna-
nych poznańskich chórów 
chłopięco-męskich Stefana 
Stuligrosza i Jerzego Kur-
czewskiego. Zespół koncer-
tuje w największych ośrod-
kach kulturalnych kraju a 
także poza jego granicami, 
występował podczas wielu 
festiwali muzycznych w Pol-
sce i za granicą, reprezento-
wał kraj m.in. na wystawach 
światowych EXPO w Sewilli 
(1992), w Hanowerze (2000) 
i w Aichi (2005), na Świato-
wym Forum Ekonomicznym 
w Davos oraz na koncer-
tach podczas Igrzysk Olim-
pijskich w Atlancie. Zare-
jestrował wiele programów 

A capella w Dąbrówce

radiowych i telewizyjnych 
dla stacji polskich i zagra-
nicznych.

Repertuar zespołu obej-
muje ponad 300 utworów, 
począwszy od muzyki rene-
sansu po muzykę współcze-
sną, kolędy polskie i róż-
nych narodów oraz żarty 
muzyczne i utwory orkie-
strowe, ze znakomitą imi-

tacją instrumentów muzycz-
nych. Wśród kompozytorów 
tego repertuaru znajduje 
się również Fryderyk Cho-
pin. Dużą część repertuaru 
Affabre Concinui stanowią 
przeboje rozrywkowe XX 
wieku. Świetnie zaaranżo-
wane, wiernie oddają kli-
mat oryginalnych wykonań 
z lat ’50., ’60., ’70.  i entu-

zjastycznie zostały przyjęte 
przez publiczność podczas 
koncertu w DĄBRÓWCE. 
W imieniu Zarządu oraz 
Rady Nadzorczej Poznań-
skiej Spółdzielni Mieszka-
niowej noworoczne życze-
nia pomyślności mieszkań-
com Piątkowa złożył dyrek-
tor P.C.K. Dąbrówka Piotr 
Starzyński.

Boże Narodzenie po-
winno być czasem speł-
niania się dobra i ra-
dości, których oczekuje-
my przez cały rok – ta-
ka myśl stała się moty-
wem przewodnim spo-
tkania wigilijnego w Klu-
bie „Korona” na Osiedlu 
Bolesława Śmiałego 104. 
16 grudnia zgromadzi-
li się w nim ci, którzy 

Wigilia w klubie „Korona”

na co dzień są animato-
rami kulturalnego życiu 
„Korony” m.in. Ludmiła 
Kłos, Barbara Wiśniew-
ska, Halina Borys i Ja-
nusz Hojan.

Po przełamaniu się 
opłatkiem życzeń, można 
było wysłuchać występu za-
przyjaźnionego chóru, któ-
ry wykonał kilka znanych 
kolęd i pastorałek. Na za-

proszonych gości czeka-
ła wspaniała uczta. Stół 
zachęcał do spróbowania 
świątecznych przysmaków, 
m.in.: pomarańczy, man-
darynek, pierników, domo-
wych ciast i cukierków – 
jak głosi osiedlowa legenda 
– zawijanych przez samego 
Gwiazdora. Jeśli Nowy Rok 
będzie tak obfity w wyda-

rzenia artystyczne w „Ko-
ronie”, jak wigilijna uczta, 
to zapewne jeszcze nie raz 
będzie można powiedzieć, że 
w klubie świąteczny klimat 
panuje przez cały rok. A na 
razie popatrzmy na zdjęcia 
ze spotkania.

Dominik Górny



Ahmed Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A, 
tel. (061) 816-10-63,  500-700-748

Ahmed Przeźmierowo 1 obok Intermotelu, 
tel. (061) 822-35-05

PIZZA ZA PÓŁ CENY

szczegóły na www.ahmed.pl
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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

Z inicjatywy Rady 
Osiedla Stefana Batore-
go w osiedlowym klubie 
seniora co roku odbywa 
się spotkanie przedświą-
teczne z dziećmi i ich 
rodzicami i opiekunami. 
Zawsze jest poczęstunek, 
wspólne śpiewanie ko-
lęd, dzielenie się opłat-
kiem. Tak było i przed 
minionymi świętami Bo-
żego Narodzenia.

Dzieci witali przedstawi-
ciele rady osiedla i admini-
stracji spółdzielczej, przybył 
też proboszcz osiedlowej pa-
rafii a także przedstawicie-
le samorządu pomocnicze-
go. Kolędy śpiewano przy 
akompaniamencie akorde-
onu, dzieci jednak z niecier-
pliwością wyglądały gwiaz-

Gwiazdor znów na Batorego

dora. Wreszcie przyszedł i 
przyniósł worek z upomin-
kami. W paczkach znalazły 
się słodycze, książki a nawet 
dresy sportowe. Oglądano 

prezenty z zadowoleniem i 
w radosnej atmosferze uda-
no się do domów.

Imprezę zorganizowała 
administracja osiedla, upo-
minki ufundowała Rada Osie-
dla Stefana Batorego oraz 
samorząd pomocniczy Rady 
Miasta Poznania. (nad)


