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Muzyka powinna pul-
sować barwami czterech 
pór roku, mieć w so-
bie śródziemnomorski od-
dech wiatru, wieczorami 
kłaść się w naszych wnę-
trzach cieniem refleksji, 
po to, by o świcie rozbu-
dzać nadzieję – przeko-
nali się o tym ci, którzy 
22 lutego uczestniczyli 
w koncercie Lecha Staw-
skiego. Artysta wystąpił w 
poznańskim klubie „Koro-
na” na Osiedlu Bolesława 
Śmiałego 104. Recital te-
go piosenkarza, kompozy-
tora i aranżera odbył się 
w ramach oficjalnie nie-
nazwanych, ale tak wła-
śnie postrzeganych przez 
publiczność „Korony” – 
„koncertów gwiazd”, któ-
re goszczą tutaj na spe-

cjalne zaproszenie Janu-
sza Hojana, Ludmiły Kłos 
i Barbary Wiśniewskiej.

Jeśli zaś o „gwiazdach” 
mowa – chyba każdy, kto 
przyszedł na koncert Lecha 
Stawskiego, potwierdziłby, że 
zabrał on swoich słuchaczy 
„do gwiazd” – i nie tylko za 
sprawą tekstów piosenek (by 
przywołać „Pod księżycem”, 
czy „Gorące sny”), ale przede 
wszystkim ich rytmu, koja-
rzącego w pełni nieodkryte 
i z tego względu tak intry-
gujące dźwięki wszechświa-
ta... Od jego wyobraźni sta-
ło się już bardzo blisko do 
wczucia się w atmosferę da-
lekich podróży – bo właśnie 
takie znaczą muzyczne ścież-
ki Lecha Stawskiego. Zwie-
dzał on świat na jednym z 
największych promów ów-

czesnych lat – „Finlandia”. 
Niemalże w każdym z jego 
utworów mogliśmy odnaleźć 
ślad wspomnień z przesiąk-
niętych morską solą wojaży. 
I nieważne, czy w większej 
mierze pulsowała w nich ra-
dość, czy bardziej liryzm – 
ciekawsze było to, iż wspo-
mnienia, zarówno artysty jak 
i publiczności, były wspólne. 
Naraz przypomniały się nam 
„dziewczyny z naszych ma-
rzeń”, którym „wczoraj” mó-
wiliśmy „bądź tą, której nie 
da się zapomnieć”, chociaż 
„dziś” brakuje nam odwa-
gi na wyznanie „pozostań”. 
Pod powieką myśli pojawiła 
się „jedna łza”, szczera jak 
pytanie – ile jeszcze odczuje-
my chwil szczęścia, których 
trudno się doliczyć jak „tysią-
ca róż”… Melodyjne piosen-
ki uczyniły z naszych wspo-
mnień evergreeny przeżyć.

Żywiołową reakcję po-
znańskiej widowni rozkoły-
sała „Biała Mewa” – jedna z 
najbardziej cenionych piose-
nek Lecha Stawskiego, któ-
rą mogliśmy usłyszeć m.in. 
w filmie Janusza Zaorskiego 
„Szczęśliwego Nowego Jor-
ku”. Wracając jednak do Po-
znania – „Biała Mewa” na-
strojów duszy Lecha Staw-
skiego, także i w tym mie-
ście odnalazła swój port. 
Po raz kolejny udało się jej 
przynieść „na ojczysty ląd”, 
ważną prawdę – niezależnie 
od „czarnych chmur”, któ-
re wiszą nad „statkami” na-
szych marzeń, powinniśmy 
jak „marynarz-chwat”, mieć 
w sobie tyle pasji i odwagi, 
aby grać swoją melodię i być 
wiernym „morzu” – cokol-
wiek by ono w naszym przy-
padku oznaczało…

Dominik Górny

W przeddzień tradycyjne-
go Dnia Kobiet w piątkow-
skim salonie Nissana i Mit-
subishi królowały piękne pa-
nie pośród pięknych samo-
chodów. W pachnącym no-
wością, przeszklonym pawilo-
nie zaprezentowano bowiem 
najnowsze kreacje firmy 
Shark. Duchowe doznania 

wzmacniały wystawa 
fotografii z Afryki 
oraz japońskie sushi 
i hiszpańskie wina.

Goście mogli nie 
tylko podziwiać mo-
delki i stroje na róż-
ne okazje, ale tak-
że spróbować cudzo-
ziemskich smakoły-
ków i poznać tajniki 
ich przyrządzania. A 

prym wśród nich wiodła Nel-
ly Rokita. Pani posłanka w 
nieodłącznych białych ręka-
wiczkach z uśmiechem wyra-
żała się o zaletach samocho-
dów i przedstawionych sukie-
nek. A ubierać się w nie bę-
dzie coraz łatwiej, gdyż fir-
ma Shark, mająca siedzibę 
po sąsiedzku z piątkowskimi 

Koncert Lecha Stawskiego 
„Biała Mewa” odnalazła swój port w „Koronie”

Rekiny mody i motoryzacji
blokami posiada już 80 salo-
nów firmowych w kraju i pla-
nuje otwieranie kolejnych. W 

świecie motoryzacji i mody 
poczyna sobie jak prawdzi-
wy rekin.
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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

  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

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

Poznań, os. Przyjaźni 21N/144
obok kliniki weterynaryjnej 

i „Netto”
codziennie od godz. 8.00

Rejestracja: tel. 601 81 99 26
tel. 61 823 01 63

LECZENIE: trądziku, łuszczycy, 
grzybicy, alergii, chorób skóry,-
włosów i paznokci, chorób prze-
noszonych drogą płciową

USUWANIE: kurzajek, brodawek, 
kłykcin, włókniaków, naczynia-
ków, itp.

Dokończenie na stronie 5

PANDERA 
Firma transportowo-usługowa – świadczymy usługi w zakresie:
* transport krajowy
*  przeprowadzki w pełnym zakresie, łącznie ze sprzątaniem po całkowitej 

przeprowadzce
* utylizację RTV i AGD
* sprzątanie piwnic i garaży oraz innych pomieszczeń
*  sprzątanie terenów zielonych z liści zgrabionych oraz z pociętych gałęzi, drzew
* likwidację mieszkań, biur z wyposażenia
* współpracujemy z osobami prywatnymi jak i z fi rmami.
PANDERA 
Obsługa klienta  :                                             www.pandera.pl
kontakt 500 310 977                                         pandera_transport@interia.pl

Pamięci błogosławionej Poznańskiej Piątki – 
męczenników, oratorian, zgilotynowanych podczas II 

wojny światowej przez Niemców w Dreźnie

Misterium Męki Pańskiej na poznańskiej Cytadeli
sobota 27 marca 2010 r. godz. 19.00

darzeń religijno – artystycz-
nych w kraju. Z roku na rok 
przybywa coraz więcej ludzi 
spoza miasta – w 2009 roku 
doliczono się 200 specjalnych 
autokarów z całej Polski: Olsz-
tyna, Ełku, Rzeszowa, Kielc, 
Warszawy czy Wrocławia – 
zachęconych informacjami i 
plakatami, które wysyłane są 
wcześniej do wszystkich para-
fii w kraju.

Organizatorzy Misterium 
podejmują działania promocyj-
ne, by jak najwięcej osób, któ-
re przyjadą do Poznania, zo-
stały u nas na dłużej. Jedną 
z propozycji w ramach projek-
tu pilotażowego realizowane-
go z PKS Warszawa, są spe-
cjalne wycieczki „Śladami Pa-
sji po kościołach poznańskie-
go Starego Miasta”. Odbędą 

Pomysł organizacji wi-
dowiska dojrzewał przez 
kilka lat w głowie reżyse-
ra – Artura Piotrowskiego. 
Bodźcem, który pchnął do 
działania, było spotkanie 
młodzieży z Janem Pawłem 
II w Poznaniu, 3 czerwca 
1997 roku. Marzenia sta-
ły się faktem w piątek, 3 
kwietnia 1998 roku, kiedy 
odbyło się pierwsze Miste-
rium na Cytadeli.

Początki były skromne, ale 
i tak w amfiteatrze zgromadzi-
ło się ponad 5000 uczestników, 
co było dużym i pozytywnym 
zaskoczeniem dla organizato-

rów. Poświęcenie, zaangażo-
wanie i praca u podstaw zosta-
ły docenione przez ludzi. Rok 
później liczba widzów podwoiła 
się i zapadła decyzja o przenie-
sieniu Misterium z amfiteatru 
na plac przed Dzwonem Poko-
ju. Jak pokazał rok 2000 – de-
cyzja słuszna. W kolejnych la-
tach liczba osób chcących zo-
baczyć widowisko pasyjne osią-
gnęła 100 tysięcy! Stało się ono 
największym takim przedsię-
wzięciem na świecie.

Od tej chwili nikt już nie 
wątpił, że Poznań ze swoim Mi-
sterium zaistniał jako wyraźny 
punkt na mapie ważnych wy-

się one dla grup warszawskich 
na kilka godzin przed przed-
stawieniem. Poznaniacy bę-
dą mogli zwiedzić miasto 
trasą warszawskich wycie-
czek tydzień wcześniej, czy-
li 20 marca. Szczegóły poda-
no na stronie Misterium www.
misterium.eu.

W tym roku Misterium po-
czyniło pierwsze kroki, by za-
istnieć z promocją za granica-
mi Polski. Na popularnym ser-
wisie społecznościowym Face-
book’u działa strona fanów, do 
której dołączają licznie osoby z 
całego świata. Podjęto kontak-
ty z telewizjami katolickimi w 
Europie i Ameryce. Wyprodu-
kowano pamiątkowe DVD w 6 
językach, zawierające archiwal-
ne filmy oraz fotografie (bę-



4  ECHO 4/177 (XIII)

  

Strażnicy miejscy z Piąt-
kowa jeszcze dziś wspomi-
nają samochód, który zapa-
li się na skrzyżowaniu ulic 
Wiechowicza i Umultowska. 
Wydawało się, że pożar uda 
się szybko ugasić, ale nic z 
tego. Do gaszenia zużyto 8 
gaśnic, w tym  6 małych 
przyniesionych przez prze-
jeżdżających ulicą kierow-
ców oraz dwie duże, które 

przyniósł kierowca z auto-
busu MPK linii 74, nr bocz-
ny pojazdu 1856. Tą drogą 
jemu oraz innym kierowcom 
przekazujemy podziękowa-
nia za wspaniałą postawę.

Auta, mimo szybkiej i 
energicznej akcji, do końca 
nie udało się ugasić. Pożar 
dogasili dopiero strażacy, 
którzy przyjechali zaalarmo-
wani telefonicznie. (rafa)

♦  W lutym dyżurni piąt-
kowskiej Straży Miej-
skiej przyjęli 637 zgło-
szeń od mieszkańców. 
Najwięcej z nich doty-
czyło nieprawidłowo za-
parkowanych samocho-
dów (369) oraz spraw 
porządkowych (112). By-
ły też zgłoszenia o bez-
domnych i żebrzących 
(38), zakłócaniu porząd-
ku i spoczynku nocnego 
(35) czy o niezachowy-
waniu środków ostroż-
ności przy trzymaniu 
psów. Przyjęto też 28 za-
wiadomień o nieodśnie-
żonej i oblodzonej na-
wierzchni.

♦  Strażnicy zlustrowali 49 
miejsc znanych z przeby-
wania bądź grupowania 
się bezdomnych, przepro-
wadzili 51 rozmów pre-
wencyjnych z tymi osoba-
mi. Dwóch bezdomnych 
przewieźli do punktów 
pomocy socjalnej.

♦  Strażnicy otrzymali in-
formację, że w blokach 
na Osiedlu Bolesława 
Chrobrego do drzwi 
mieszkań pukają poda-
jący się za pracowników 
administracji wymienia-
jących termometry męż-
czyzna i kobieta, którzy 
usiłują wejść do środka. 
Sprawę przekazano ofi-
cerowi dyżurnemu Ko-
mendy Miejskiej Policji.

♦  Gawrona ze złamanym 
skrzydłem strażnicy 
przewieźli do ptasiego 
azylu w Nowym ZOO.

♦  Dyżurny otrzymał od 
mieszkańców informa-
cję, że dzieci zjeżdżają 
na sankach po skarpie 
PST. Na miejsce natych-
miast udał się patrol, 
który skontrolował na-
sypy torowisk. Nie po-
twierdzono saneczkowa-
nia, jednak rejon objęto 
stałymi kontrolami.

♦  Patrol udał się do leżą-
cego przy bloku 37 na 
Osiedlu Bolesława Chro-

brego. Nietrzeźwego do-
prowadzono do domu w 
bloku 39 i przekazano 
rodzinie.

♦  Natomiast do leżących 
przy ul. Jaroczyńskie-
go dwóch nietrzeźwych 
mężczyzn wezwano po-
gotowie ratunkowe, któ-
rego lekarz wydał dyspo-
zycję przewiezienia obu 
do Izby Wytrzeźwień. 
Podobna sytuacja mia-
ła miejsce przy wieży te-
lewizyjnej, gdzie lekarz 
zadysponował przewie-
zienie leżącej nietrzeź-
wej kobiety do Izby Wy-
trzeźwień.

♦  Właściciela mieszkania 
na Osiedlu Władysła-
wa Jagiełły 19 ukarano 
mandatem karnym za 
zakłócanie porządku pu-
blicznego w godzinach 
nocnych.

♦  Na wniosek Państwo-
wego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego 
strażnicy miejscy wraz 
z pracownikiem Zarzą-
du Dróg Miejskich skon-
trolowali stan porządku 
i czystości na przystan-
kach PST. Stwierdzono, 
że są one na bieżąco 
sprzątane.

♦  25 lutego strażniczki pa-
trolu szkolnego wraz z 
dziećmi z Piątkowskiej 
Szkoły Społecznej uda-
ły się z wizytą do Komi-
sariatu Policji Poznań – 
Północ, gdzie zapoznano 
się z pracą policjantów.

♦  W Szkole Podstawowej 
nr 17 na Osiedlu Bo-
lesława Chrobrego od-
były się Drzwi otwarte 
dla rodziców dzieci sze-
ścioletnich. Na spotka-
nie zaproszono kierow-
nika referatu Piątkowo 
Straży Miejskiej, Rafa-
ła Krajewskiego. Przed-
stawił on rodzicom pro-
gram współpracy oraz 
wyjaśnił cel wizyt straż-
ników miejskich na tere-
nie placówki. (rafa)

Z notatnika 
miejskiego strażnika

Sklep społemowski na 
Osiedlu Bolesława Śmiałe-
go jest chętnie odwiedzany 
przez mieszkańców, w koń-
cu to tutaj największa pla-
cówka handlowa. Mieszkań-
ców więc zapewne ucieszy, 
że PSS Społem ma zamiar 
przeprowadzić remont kapi-
talny obiektu. Zmodernizo-
wane zostanie wnętrze, wy-
mieniona stolarka okienna, 

sklep uzyska nowoczesne 
wyposażenie.

Jest jednak ale... Po 
świętach wielkanocnych 
sklep zostanie zamknięty. 
Według informacji perso-
nelu remont potrwa półtora 
do dwóch miesięcy. Prawdo-
podobnie przed wakacjami 
będzie można jednak robić 
zakupy w odnowionym skle-
pie. (maja)

Na Osiedlu Władysława 
Jagiełły i Zygmunta Stare-
go administracja zainstalo-
wała specjalne toalety dla 
psów. To najczęściej skrzyn-
ka z piaskiem oraz kosz na 
psie kupy. Gdy zasypało 
śniegiem, ani pieski, ani ich 
właściciele nie mogli skorzy-
stać z toalety.

Potrzebowali 8 gaśnic 
i strażaków

WC w zaspie

Remont tylko i aż 
do czerwca

Orlik powstanie na Śmiałego
Decyzja już zapadła. Koło Szkoły Podstawowej nr 34 

na Osiedlu Bolesława Śmiałego powstanie nowoczesne bo-
isko w ramach rządowego programu budowy orlików. Ad-

ministrować nim będzie szkoła, bo powstanie na jej tere-
nie. Nowe boisko oddane zostanie do użytku jeszcze w 
tym roku. (maj)
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Sroga i śnieżna zima 
spowodowała, że miesz-
kańcy nie tylko obawia-
li się, jak uda się im się 
dotrzeć do pracy i do 
szkół, ale snuli też przy-
puszczenia, co się sta-
nie, gdy śnieg rozmarz-
nie. Na szczęście roztopy 
na osiedlach mamy już za 
sobą i nie było tak źle, jak 
wyobrażali sobie niektórzy. 
Śnieg stopniał pod koniec 
lutego i tylko przez 2-3 dni 
woda popłynęła jezdniami. 
Jak tutaj, na zdjęciu wy-
konanym na Osiedlu Jana 
III Sobieskiego. Miejmy na-
dzieję, że gorzej już nie bę-
dzie. (big)

Na Sobieskiego popłynął strumień

Misterium Męki Pańskiej na poznańskiej Cytadeli
sobota 27 marca 2010 r. godz. 19.00

dzie je można nabyć także po 
spektaklu). Trwa przebudowa 
strony internetowej obejmują-
ca także dodanie wersji języko-
wych. Organizatorzy liczą na 
efekty tych działań w przyszło-
rocznej edycji – 2011.

Co sprawia, że liczba 
osób zainteresowanych 
wzięciem udziału w wido-
wisku ciągle rośnie? Jak mó-
wi reżyser Artur Piotrowski: – 
Misterium bardzo mocno dzia-
ła na zmysły. Krzyż głęboko od-
działuje na każdego człowieka 
– nawet na tego, który na co 
dzień nie chodzi do kościoła i 
nie wierzy w Boga. Adresuje-
my je do wszystkich osób, bez 
względu na wiarę i poglądy – 
po prostu zapraszamy uczest-
ników do przeżycia ostatnich 
chwil ziemskiego życia Jezusa 
Chrystusa.

Zamierzeniem organizato-
rów od początku było stworze-
nie widowiska pasyjnego, od-
działującego na emocje odbior-
ców przez niezwykłe połącze-
nie światła, dźwięku, pięknej 
muzyki, utworów chóralnych, 
barwnych kostiumów i mo-
numentalnej scenografii. To 
przedstawienie ma swój roz-
mach i głęboki wyraz. Wido-
wisk pasyjnych na taką skalę w 
ogóle się w Polsce nie organizu-
je. Jedynie w Górce Klasztor-
nej i Kalwarii Zebrzydowskiej 
odbywają się drogi krzyżowe, 
jednak nie mają one charakte-
ru widowiska i nie odbywają 
się po zachodzie słońca.

Symboliczne jest miej-

sce przedstawienia Miste-
rium. Cytadela była sceną 
krwawych walk podczas II woj-
ny światowej. W bezpośrednim 
sąsiedztwie placu pod Dzwo-
nem Pokoju znajduje się cmen-
tarz żołnierzy radzieckich i 
brytyjskich oraz pomordowa-
nych mieszkańców miasta. Wa-
ły dookoła placu, na których 
staje pałac Piłata, świątynia 
jerozolimska, stół do Ostatniej 
Wieczerzy, budowana Golgota 
to pozostałości dawnych forty-
fikacji. Z każdego miejsca pla-
cu, zdolnego pomieścić prze-
szło 150 tysięcy ludzi, moż-
na dokładnie śledzić przebieg 
akcji Misterium, mającej swój 
początek w Wieczerniku. Dra-
maturgię poszczególnych scen 
podnoszą ciemności panujące 
na placu w zestawieniu z barw-
nym, profesjonalnym oświe-
tleniem poszczególnych scen 
i postaci.

W tworzeniu Misterium 
od samego początku uczest-

niczą mieszkańcy Piątkowa 
i pobliskich Naramowic! To 
stąd pochodzi między innymi 
obecny Annasz, dwóch kolej-
nych kapłanów z Sanhedrynu 
oraz kilku aktorów grających 
role mężczyzn z tłumu, a tak-
że kilka aktorek, które wciela-
ją się w płaczki jerozolimskie 
oraz kobiety z tłumu. W sumie 

cały zespół aktorów amatorów 
stanowi ponad 300 osób. Są 
oni wspierani przez: 300 chó-
rzystów i orkiestrę symfonicz-
ną, 300 harcerzy oświetlają-
cych pochodniami drogę krzy-
żową oraz 100-osobową ekipę 
realizacyjną. Warto dodać, iż 
część aktorów pochodzi spo-
za Poznania, z tak oddalonych 
miejsc jak np. Podhale! Pomi-
mo upływu czasu i własnych 
historii zawodowych czy pry-
watnych, nadal biorą udział w 
Misterium, oferując bezintere-
sownie swój czas i zaangażo-
wanie. Autorem pomysłu, re-
żyserem i producentem przed-
sięwzięcia jest 35-letni Artur 
Piotrowski – absolwent legen-
darnej Szkoły Filmowej w Ło-
dzi, obecnie mieszkaniec 
Piątkowa!

Serdecznie zapraszamy – 
sobota, 27 marca. Szczegó-
łowe informacje www.miste-
rium.eu 

Paweł Sowa

Dokończenie ze strony 3
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POZNA SKA SPÓ DZIELNIA MIESZKANIOWA 

PI TKOWSKA LIGA 
PI KI NO NEJ 

 
ZAPISY - EDYCJA 2010 

 

MECZE ROZGRYWANE B D  NA BOISKU ZE SZTUCZN  TRAW  NA OJIIIS 

 

 PODZIA  NA GRUPY WIEKOWE: 
  GRUPA B – roczniki 1994 - 1996    (rozgrywa 5 zawodników), 

  GRUPA C – roczniki 1991 - 1993     (rozgrywa 5 zawodników), 

  GRUPA OPEN – roczniki 1990 i starsi    (rozgrywa 5 zawodników), 
 

 Wykaz zg oszeniowy powinien zawiera  (max. 12 osób): 

- imi  i nazwisko; 

- adres zamieszkania, nr telefonu; 

- dat  urodzenia; 

- zgody rodziców (gr. B i C), oraz personalia minimum 1 opiekuna zespo u. 
 

Wpisowe od dru yny za ca  lig  (sezon: wiosna, jesie ) cznie wynosi: 

gr. B – 120 z   dla dru yn z Pi tkowa, 150 z   dla pozosta ych; 

gr. C – 150 z   dla dru yn z Pi tkowa, 180 z   dla pozosta ych; 

gr. OPEN – 250 z   dla dru yn z Pi tkowa, 300 z   dla pozosta ych.  
    

Dane kapitana 
wpisa  na 

pierwszym miejscu. 

INFORMACJE I ZAPISY DO DNIA 16 KWIETNIA 2010 r. w POZNA SKIEJ 
SPÓ DZIELNI MIESZKANIOWEJ na Osiedlu Boles awa Chrobrego 117, p.81: 

1. Od poniedzia ku do pi tku w godz. 9 – 13, tel. 061-827-22-81; 

2. Telefon kontaktowy – 662-142-707 , e-mail: sport@psm.poznan.pl 
 

PIERWSZE MECZE JU  OD 24 KWIETNIA 

ZAPRASZAMY DO GRY ! ! ! 
www.psm.poznan.pl 

Liga U-20
MIEJSCE: boisko ze sztuczną trawą na Osiedlu Bolesława Chrobrego
TERMIN: mecze rozgrywane popołudniami w dni powszednie od marca do czerwca
SYSTEM ROZGRYWEK: liga, „każdy z każdym”, dla urodzonych po 1 stycznia 1990 roku
NAGRODY: puchary, medale, komplet strojów dla zwycięzcy, indywidualne nagrody rzeczowe
ORGANIZATOR: Administracja Osiedla Bolesława Chrobrego, Ognisko TKKF „Bolesław Chrobry”
ODPŁATNOŚĆ: 130 złotych od drużyny
ZAPISY: świetlica sportowa – Chrobrego 2 F
696 036 007      www.sportchrobry.pl

Grand Prix Chrobrego sztuczna trawa – VI edycja
MIEJSCE: boisko ze sztuczną trawą na Osiedlu Bolesława Chrobrego
TERMINY: mecze rozgrywane 10 kwietnia, 8 maja i 22 maja 2010 roku
KATEGORIE WIEKOWE: A-1999 i młodsi, B-1997 i młodsi, C-1995 i młodsi, D-1993 i młodsi 
NAGRODY: puchary, medale, indywidualne nagrody rzeczowe
ORGANIZATOR: Administracja Osiedla Bolesława Chrobrego, Ognisko TKKF „Bolesław Chrobry”
ODPŁATNOŚĆ: 50 złotych od drużyny
ZAPISY: świetlica sportowa – Chrobrego 2 F
696 036 007      www.sportchrobry.pl

MISTRZOSTWA CHROBREGO – XI edycja
Zapraszamy do udziału w jedenastej edycji Mistrzostw Chrobrego na sztucznej trawie. Inauguracja Ligi planowana jest na 
29 marca 2010 roku.
Informacje o rozgrywkach:

mecze rozgrywane na boisku ze sztuczną trawą o wymiarach 46x30 m, boisko jest doskonale oświetlone,• 
mecze rozgrywane będą w dni powszednie w godzinach 18.00-21.00, gramy na bramki 4x2 m, 5 zawodników + bram-• 
karz, czas gry 2 x 20 minut,
każda drużyna rozegra minimum 14 meczów ligowych,• 
tabele, statystyki oraz relacje na stronie internetowej oraz w dzienniku Polska The Times Głos Wielkopolski,• 
okazałe puchary oraz cenne nagrody rzeczowe.• 

                                          Odpłatność: 950 złotych

Dodatkowe informacje: www.sportchrobry.pl, 696 036 007
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W dniu 27 lutego po raz dwu-
nasty odbył się tradycyjny Turniej 
Halowy Piłki Nożnej o Puchar Kie-
rownika Osiedla Bolesława Chro-
brego. W turnieju, tak jak w mi-
nionych latach, grały cztery repre-
zentacyjne zespoły: Policji, Straży 
Miejskiej, Straży Pożarnej i Gospo-
darzy Domów. Gospodarze w mi-
nionych jedenastu latach zwycięża-
li pięć razy, cztery razy strażacy, a 
po jednym zwycięstwie odnotowali 
policjanci i strażnicy miejscy.

Przed rozpoczęciem rozgrywek ki-
bice oraz sympatycy zespołów spekulo-
wali, który z zespołów tym razem zwy-
cięży. Drużyny grały systemem każdy 
z każdym, w którym nie ma przypad-
kowości, tak jak to bywa w systemie 
pucharowym.

Pierwszy mecz w tegorocznym tur-
nieju rozgrywali gospodarze domów z 
policjantami, którym udał się rewanż 
za przegrany – 2:1 – w ubiegłym ro-
ku mecz. Tym razem lepsi okazali się 
gospodarze, którzy po bardzo dobrej, a 
przede wszystkim skutecznej grze, po-
konali zespół Policji 3:1. Były to pierw-
sze zdobyte trzy punkty, tak bardzo 
potrzebne do wywalczenia pierwszego 
miejsca w tym turnieju. 

W drugim meczu Gospodarze Do-
mów po zaciętej grze pokonali zespół 
Straży Pożarnej 2:0 i z dorobkiem 
dwóch wygranych meczów przystąpi-
li do gry finałowej z zespołem Straży 
Miejskiej. Posiadał on tę samą licz-
bę wygranych meczów, jednak legity-
mował się lepszym stosunkiem bram-
kowym. Żeby zająć pierwsze miejsce 

strażnikom wystarczył remis, na to nie 
pozwolili jednak lepiej taktycznie gra-
jący gospodarze, który wygrali mecz 
3:1, zdobywając tytuł najlepszej dru-
żyny w dwunastym turnieju.

Trzecie miejsce wywalczyli stra-
żacy, pokonując niespodziewanie wy-
soko, bo aż 5:2, drużynę policjantów. 
Warto dodać, że w tym meczu, tak 
jak w całym turnieju, najładniejszą 
bramkę strzelił zawodnik „pożarni-
ków” – Jakub Błaszczak. Najlepszym 
i najskuteczniejszym strzelcem został 
Michał Grabia z drużyny Gospodarzy 
Domów. Najlepszym bramkarzem wy-
brano Macieja Bobkowskiego ze Stra-
ży Miejskiej, najlepszym zawodnikiem 
Piotra Będziewskiego, również ze Stra-
ży Miejskiej. Najstarszym zawodni-
kiem  turnieju był weteran piątkow-
skich boisk – Eugeniusz Szaj z zespo-
łu Gospodarzy Domów.

Turniej, jak i poprzednie, pod 
względem organizacyjnym i sporto-
wym został przez wszystkich uczest-
ników oceniony na szóstkę. Na zakoń-
czenie kierownik administracji Jerzy 
Czapczyk podsumował rozgrywki dwu-
nastego turnieju, a dziękując zawod-
nikom za wzięcie udziału, tradycyjnie 
zaprosił zespoły do gry w przyszłym 
roku. Wręczając zespołom puchary a 
zawodnikom nagrody indywidualne, 
kierownik wspólnie z przewodniczącą 
Rady Osiedla Bolesława Chrobrego, 
Danutą Lulewicz, gratulowali zwycięz-
com, a pokonanym życzyli pomyślnych 
wyników i udanych rewanży w przy-
szłorocznym turnieju.

Edward Juskowiak

Ci, co bronią i chronią po raz dwunasty

GRUPA OPEN
Lp. Nazwa drużyny li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
1 AC STUDIO 22 58 103 43 60
2 HETMANIA POZNAŃ 22 56 110 33 77
3 BALBINA 22 53 98 52 46
4 NORTH SIDE I POZNAŃ 22 48 112 66 46
5 CZERWONE DIABŁY 22 47 97 63 34
6 PI - KO TEAM 22 46 91 50 41
7 UKS BATORY 22 44 114 82 32
8 FC SUCHE DRZEWCE 22 43 97 60 37
9 YANOSIK.ORG 22 42 94 53 41

10 OKP ŚMIAŁY 22 32 94 101 -7
11 AE CARPE DIEM 22 31 84 84 0
12 NORTH SIDE III POZNAŃ 22 28 66 77 -11
13 BRYGADA VOLKSWAGEN 22 27 62 91 -29
14 NORTH SIDE II POZNAŃ 22 27 55 51 4
15 KLĘSKA 22 26 54 85 -31
16 BLUE DEVILS 22 23 60 76 -16
17 FC DREWNIAKI 22 22 94 93 1
18 NDW SOBIESKI 22 19 61 122 -61 1wo
19 K. P . POZNAŃ 09 22 16 63 105 -42
20 SALOS POZNAŃ 22 7 56 119 -63 2wo
21 ARGALA TEAM 22 13 60 88 -28 3wo
22 WKP KORONA POZNAŃ 22 1 42 141 -99 4wo
23 COŚ TU NAMIESZAMY 22 9 61 93 -32 9wo
24 PREMIUM TEAM wycofana z rozgrywek

GRUPA B
1 SOKÓŁ 89 POZNAŃ 18 50 97 18 79
2 UKS 12 BATORY I 18 46 127 31 96 1wo/1p
3 UKS 12 BATORY V 18 36 113 50 63
4 UKS 12 BATORY II 18 35 82 49 33

5 ODRZUTOWE KASZTANY 18 31 91 66 25
6 FC NOWA WIEŚ 18 28 99 55 44
7 MOBIL POZNAŃ 18 18 52 81 -29
8 UKS 12 BATORY IV 17 25 61 69 -8 2wo
9 AKADEMIA FUTSALU 96 17 21 53 88 -35

10 UKS 12 BATORY VI 17 15 51 76 -25
11 BAYR SOBIESKI 17 13 45 109 -64
12 UKS 12 BATORY III 17 9 33 111 -78
13 DA VINCI 17 5 21 122 -101 2wo
14 LOTNIK POZNAŃ wycofana z rozgrywek
15 3 PO 3 wycofana z rozgrywek

GRUPA C 
1 FASBERG TEAM 18 54 148 33 115
2 EDEK TEAM 18 42 104 49 55
3 AC MATERACE 18 40 110 47 63
4 WŚCIEKŁE WILKI I 18 39 137 55 82
5 WŚCIEKŁE WILKI II 18 36 108 53 55
6 LOTNIK PETROTANK 18 31 81 82 -1
7 SALOS POZNAŃ 18 29 74 64 10
8 XV LO 18 27 91 85 6 1wo
9 ARKA BATORY 18 22 63 88 -25 2wo

10 BRONX POZNAŃ 18 22 90 85 5 1wo
11 ŻEL - BETON PODOLANY 18 22 91 87 4 1wo
12 FC KAKAŁOWCE 18 22 63 83 -20
13 UKS MIDAS POZNAŃ 18 16 60 96 -36
14 GWIAZDORY Z BATORY 18 16 72 127 -55
15 ŁASICZA SZARAŃCZA 18 8 49 136 -87 1wo
16 BOCA SENIORS 18 19 65 58 7 3wo
17 ODDAJ WIERTARKĘ 18 12 49 92 -43 3wo
18 UKS BATORY 18 22 85 78 7 5wo
19 FC MASTERCZUŁKI 18 -2 26 168 -142 5wo

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Piątkowska Liga Halowej Piłki Nożnej 
Tabela końcowa
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KALENDARIUM PSM 
25 marca - zebranie planarne Rady Nadzorczej PSM
6 kwietnia -  Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa RN 

PSM
8 kwietnia -  Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN 

PSM
12 kwietnia - dyżur członków Rady Nadzorczej PSM
13 kwietnia - Komisja Rewizyjna RN PSM
15 kwietnia - Prezydium RN PSM
20 kwietnia - Komisja Społeczno-Samorządowa RN PSM
29 kwietnia - zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM

- Ledwo mróz zelżał, a 
już przy bloku nr 14 na Osie-
dlu Bolesława Śmiałego na 
rusztowaniach pojawili się 
robotnicy. Prace docieple-
niowe potrwają około 2 mie-
sięcy, planuje się zakończyć 
je na koniec maja. Przy oka-
zji docieplania prowadzone 
będą też remonty loggi po-
legające na wymianie izo-
lacji, malowaniu balustrad, 
kładzeniu płytek na posadz-
kach oraz wymianie para-

petów. Wiesław Koniecz-
ny, kierownik administracji 
osiedla cieszy się, że udało 
się wynegocjować ceny niż-
sze niż w ubiegłym roku.

Mieszkańców ucieszy za-
pewne także wiadomość, że 
na miejscu pozostałości po 
placu zabaw powstaną do-
datkowe miejsca postojowe 
dla samochodów. Będzie ich 
około 20.

Przy budynku 14 plano-
wana jest w tym roku wy-

miana śmietnika, a właści-
wie budowa nowego zada-
szonego i zamykanego. Za-
daszonych śmietników, wyko-
nanych z cegły klinkierowej,  
powstanie w tym roku więcej. 
Wzniesione zostaną przy blo-
kach 31-32, 37, a także przy 
pawilonie 104. Zlikwidowany 
zostanie za to dotychczasowy 
przy bloku nr 8.

Na Śmiałego trwa wy-
miana starych płytek PCV 
na gresowe na ostatnich pię-
trach wysokich budynków. 
Płytki te odklejają się i od-
padają, co grozi wypadka-
mi. W tej chwili wymienia-
ne są płytki w budynkach 
2, 3, 4 i5, pod koniec roku 
wymienione zostaną też w 
blokach 1, 11, 12 i 13.

Część środków postano-
wiono przeznaczyć na pra-
ce drogowe. Budowany jest 
nowy chodnik przy bloku 31 
od strony parkingu. Celem 
jest odsunięcie parkujących 
samochodów od budynku 
z równoczesnym uporząd-
kowaniem miejsc postojo-
wych. Także inne chodniki, 
zwłaszcza te zapadnięte, bę-
dą sukcesywnie wymienia-
ne na kostkę pozbrukową. 
W jakiej kolejności? – Zgod-

nie z dokonanym przeglą-
dem – mówi kierownik.

Szczególnie trudna dla 
administracji osiedla była 
akcja Zima, a zwłaszcza od-
śnieżanie. Gospodarze do-
mów nie nadążali z uprzą-
taniem zwałów śniegu z 
dróg dla pieszych, a kie-
rowcy mieli problemy z wy-
jazdami z parkingów. Osta-
tecznie zdecydowano się na 
wywożenie śniegu poza te-
ren osiedla. Wynajęto firmę 
dysponującą dwiema kopar-
kami i wywrotką. Zaplano-
wane wcześniej koszty akcji 
zimowej zostały trzykrotnie 
w tym roku przekroczone. 
Trzeba się będzie wspólnie 
z radą osiedla zastanowić, 
jak w przyszłości zabezpie-
czyć się przed tak duży-
mi niespodziankami pogo-
dowymi, a zwłaszcza finan-
sowymi. (big)

Śmietniki i drogi do wymiany

Nowe posadzki na XI piętrach 
budynków

Prace drogowe przy bloku 31

Rozpoczęto docieplanie bloku 14

Wiesław Konieczny: wynegocjowaliśmy niższe ceny



ECHO 4/177 (XIII) 9
  

15 osób zalegających z 
płaceniem czynszu człon-
kowie Rady Nadzorczej 
Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej postano-
wili wykreślić z listy spół-
dzielców na posiedzeniu 
25 lutego. 9 członków 
przewidzianych do skre-
ślenia, uregulowało zale-
głości płatnicze, 5 osób 
zobowiązało się spłacić 
dług w ratach. 2 osoby, 
które spłaciły dług w ca-
łości, przywrócono w pra-
wach członka PSM.

Następnie członkowie 
Rady zatwierdzili korekty 
w „Regulaminie rozliczania 
kosztów wody i ciepła zuży-
tego w nieruchomości i do-
konywania rozliczeń z użyt-
kownikami lokali za central-
ne ogrzewanie oraz ciepłą i 
zimną wodę w PSM”. Defi-
cyt wody występujący w da-
nej nieruchomości rozlicza-
ny będzie proporcjonalnie 
do wartości zużyć wykazy-
wanych przez wodomierze 
lokalowe i inne przyłącza wo-
dy. Zwiększono też do 10 m 
sześc. zimnej wody na osobę 
wymiar opłat miesięcznych 
dla lokali nieopomiarowa-
nych i nieodczytanych.

Dla lokali położonych na 
osiedlach Władysława Ja-
giełły i Zygmunta Stare-
go oraz Stefana Batorego, 
w których w ostatnim cza-

sie nastąpiło wyodrębnie-
nie własności, zmniejszono 
miesięczne opłaty z tytu-
łu wieczystego użytkowania 
gruntu.

Tegoroczne Dni Piątko-
wa odbędą się w sobotę19 
czerwca na Osiedlu Jana III 
Sobieskiego w godzinach od 
15 do 23. Ostateczny pro-
gram jeszcze powstaje, ale 
wiadomo już, że będą pre-
zentacje wokół sceny (wio-
ska indiańska i rycerska, 
konkurs gwary poznańskiej) 
i na scenie (artyści piątkow-
scy i profesjonalni). Wię-
cej – w kolejnych numerach 
Echa i na plakatach przed 
imprezą.

Członkowie Zarządu 
PSM przedstawili następ-
nie informację o zakończo-
nej w PSM lustracji. Jej pro-
tokół nie zawierał uwag jeśli 
chodzi o działalność Zarzą-
du. Zatrudnienie w Zarzą-
dzie PSM zmalało, zwiększy-
ło się natomiast zatrudnie-
nie w części samorządowej. 
Zmalały nakłady na działal-
ność społeczno-samorządo-
wą. Na każdej jednostce or-
ganizacyjnej prowadzącej re-
monty zatrudnione są oso-
by z uprawnieniami budow-
lanymi. Na wszystkich osie-
dlach odbyły się wymagane 
przeglądy budowlane, elek-

tryczne i gazowe, lustrato-
rzy ocenili je bez zastrzeżeń. 
Zweryfikowali też system 
dociepleń budynków, spo-
sób ich finansowania uzna-
li za prawidłowy. Zakładowy 
plan kont w PSM jest pro-
wadzony prawidłowo i od-
zwierciedla faktyczną dzia-
łalność Spółdzielni. Nie było 
również zastrzeżeń do sposo-
bu obiegu dokumentów. Lu-
stratorzy zweryfikowali tak-
że dokonane podziały nieru-
chomości. Każda osoba, któ-
ra miała prawo się wypowie-
dzieć w tej sprawie, została 
prawidłowo zawiadomiona. 
Odnotowano 2 przypadki za-
strzeżeń dotyczących inne-
go podziału mieszkań (ale 
nie gruntów), ale były one 
zgodne z uchwałą Zebrania 
Przedstawicieli PSM.

Poinformowano również 
o przebiegu akcji ZIMA. Za-
rząd ocenia przygotowanie 
Spółdzielni na dostatecznie. 
Przez lata byliśmy przyzwy-
czajeni do innych zim i dla-
tego co roku środki na przy-
gotowania zmniejszano. Te-
raz wiadomo, ze system 
zabezpieczenia finansowego 
na osiedlach powinien być 
inaczej przygotowany. Na 
Osiedlu Bolesława Chrobre-
go zaplanowano 18,5 tys. zł, 
a do końca lutego wydano 
116 tysięcy. Na Osiedlu Ja-
na III Sobieskiego zaplano-
wano 7,5 tys. zł, wydano 54 
tys. zł; na Osiedlu Bolesława 
Śmiałego zaplanowano 41,2 
tys. zł, wydano 106 tys. zł. 
Na Osiedlach Władysława 
Jagiełły i Zygmunta Starego 
zaplanowano 55,8 tys. zł, wy-
dano 45 tys. zł; na Osiedlu 
Władysława Łokietka zapla-
nowano 16 tys. zł, wydano 
70 tys. zł, a na Osiedlu Ste-
fana Batorego zaplanowano 
117,8 tys. zł, wydano 70 tys. 
zł. Jeśli chodzi o szkody po-
wstałe w wyniku mrozów, 
to zgłoszono głównie zacieki 

na ostatnich piętrach budyn-
ków. Zbiorcza informacja bę-
dzie udostępniona Radzie po 
zakończeniu sezonu.

W ostatnich tygodniach 
odbyły się dwa przetargi na 
mieszkania znajdujące się na 
Osiedlu Bolesława Chrobre-
go. Na mieszkanie typu M2 
nie było chętnych, za to na 
M3 aż 3 członków oczekują-
cych. Licytację wygrał pan z 
numerem legitymacji powy-
żej 13 tysięcy.

Jeśli chodzi o bilans za-
kupu gruntów przez PSM, 
to wygląda on następująco: 
PSM wyłożyła dotychczas na 
zakup gruntów od miasta 
17 820 tys. zł, z czego prze-
kształcający prawo do miesz-
kania na własność zwrócili 
już do kasy 3 795 tys. zł, a 
z tego 2 845 tys. zł w formie 
jednorazowej wpłaty.

Rada wyraziła także zgo-
dę na zawarcie przez Zarząd 
Spółdzielni umów o sposo-
bie korzystania z nierucho-
mości wspólnej z właścicie-
lami lokali wyodrębnionych 
z budynków znajdujących się 
zasobach PSM i współwłaści-
cielami nieruchomości grun-
towych lub współużytkowni-
kami wieczystymi nierucho-
mości gruntowych. W wyni-
ku tych umów poszczegól-
nym nabywcom lokali przy-
padnie prawo wyłącznego 
korzystania z pomieszcze-
nia piwnicy (oznaczonej nu-
merem odpowiadającym nu-
merowi lokalu) lub z inne-
go pomieszczenia. Umowa 
o sposobie korzystania z 
nieruchomości wspólnej do-
tyczyć będzie wszystkich lo-
kali, do których w danym 
budynku może być wskaza-
ne do korzystania inne po-
mieszczenie. Umowa będzie 
dotyczyć zatem lokali wyod-
rębnionych oraz niewyodręb-
nionych – będących własno-
ścią PSM. Będzie to rozwią-
zanie tymczasowe. (big)

Z pracy Rady Nadzorczej PSM

Akcja ZIMA, regulamin i lustracja
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Od 9 do 11 kwietnia 
2010 roku odbędzie się 
kolejny Ogólnopolski Fe-
stiwal Medycyny Natural-
nej i Wiedzy Ezoterycz-
nej. W domu kultury „Dą-
brówka” na Osiedlu Bolesła-
wa Chrobrego 120 spotkają 
się wszyscy ci, którym bliski 
jest temat niekonwencjonal-
nych metod leczenia i wie-
dzy ezoterycznej. Kilkudzie-
sięciu wystawców z całej Pol-

ski, liczne wykłady, pokazy 
i seanse.

Po sukcesie pierwszego fe-
stiwalu w kwietniu 2004 ro-
ku odbyło się już kilkanaście 
edycji, podczas których nie 
zabrakło teoretycznej i prak-
tycznej prezentacji medycy-
ny naturalnej i wiedzy ezo-
terycznej.

Najbliższy XIII Festiwal 
odbywać się będzie w „Dą-
brówce” od 9 do 11 kwiet-

nia, w piątek od godz. 12 do 
18, w sobotę i niedzielę od 
10 do 18.

Nie zabraknie wielu nie-
zwykłych spotkań z wiedzą, 
która jednych fascynuje, a u 
drugich wzbudza wiele kon-
trowersji. Sądząc jednak po 
liczbie odwiedzających, tego 
typu imprezy cieszą się coraz 
większą popularnością. I to w 
mieście, które wydawało by 
się akceptuje tylko to, co da 

się wyjaśnić w jasny i logiczny 
sposób. Chętnie odwiedzają ją 
nie tylko osoby zawodowo zaj-
mujące się medycyną natural-
ną i wiedzą ezoteryczną, ale 
również ci którzy dotąd trak-
towali te tematy z przymru-
żeniem oka. Do przeżycia tej 
niezwykłej przygody serdecz-
nie państwa zachęcamy, być 
może to właśnie wam wróż-
ka przepowie świetlaną przy-
szłość, któż to wie?...

Magia i zdrowie w „Dąbrówce”

Marcowe imprezy w Osiedlowym Klubie „Korona” na 
Śmiałego rozpoczęły się gry w bingo dla seniorów. Następ-
nego dnia, 3 marca, klubowicze wysłuchali pogadanki w 
ramach powszechnego programu profilaktycznego „Zdrowe 
nogi”; odbyły się też bezpłatne konsultacje i zabiegi.

Od kilku miesięcy w 
czytelni Szkoły Podsta-
wowej nr 34 realizowa-
ny jest projekt „Z baśnią 
przez świat”. W ramach 
tego projektu dzieci wę-
drowały już do Brazylii, 
Wietnamu i krajów afry-
kańskich.

Na początku lutego odby-
ło się ostatnie spotkanie z cy-
klu, o mniejszościach naro-
dowych w Wielkopolsce. Ak-
torka Teatru Nowego w Po-
znaniu, Agnieszka Różań-
ska, mistrzowsko zinterpre-
towała wielkopolską baśń pt. 
„Dwie Dorotki”, wplatając w 
nią elementy gwarowe.

Bogusław Łowiński 

przedstawił muzykę i kul-
turę narodu żydowskiego, a 
Witold Przewoźny, kustosz 
Muzeum Etnograficznego w 
Poznaniu wprowadził uczest-
ników w dawny świat osad-
ników olęderskich.

Podczas warsztatów każ-
dy uczestnik wykonał wia-
trak tzw. holender. Można 
było spróbować koszerne-
go jedzenia oraz nauczyć 
się tradycyjnego tańca ży-
dowskiego. Na zakończenie 
wśród uczestników poprzed-
nich spotkań zostały rozloso-
wane nagrody tematycznie, 
zgodne z omawianymi kultu-
rami (płyta z muzyką rom-
ską, album o Afryce, bom-
bila-łyżeczka do picia yerba 
mate, ozdobne pałeczki do 
jedzenia ryżu).

W spotkaniu wzię-
ło udział 62 uczniów z 9 
szkół Poznania. Organiza-
torki: Magdalena Kozłow-
ska, Hanna Łobza, Karo-
lina Piszczek, nauczycielki 
biblioteki SP 34 w Pozna-
niu, składają serdeczne po-
dziękowania dla nauczycieli 
i dzieci za udział w projek-
cie. (emzetka)

Zdarzyło się 
w Klubie „Korona”

Zakończono projekt
 „Z baśnią przez świat”

8 marca należało do kobiet, które z okazji swojego dnia 
spotkały się na uroczystości klubowej. 9 marca Jagienka i 
jej goście prezentowali piosenki ludowe i poezję. 17 marca 
mieszkańcy osiedla tłumnie przybyli na wernisaż Wiesława 
Gintrowicza, członka kółka plastycznego w „Koronie”. 

23. zaplanowano koncert zespołu „Diapazon” w reper-
tuarze piosenek lat 20. i 30. A następnego dnia spotkanie 
na tradycyjnym „zajączku”.
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8 marca zakończył się Ple-
biscyt na Wielkopolankę Stule-
cia przeprowadzony przez Głos 
Wielkopolski. W głosowaniu in-
ternetowym zwyciężyła Emilia 
Waśniowska, wspaniała poet-
ka i polonistka, długoletnia dy-
rektorka Szkoły Podstawowej 
nr 34 na Osiedlu Bolesława 
Śmiałego. W głosowaniu SMS-
owym zwyciężyła siostra Feli-
cja Sieracka zwana „gnieźnień-
ską Matką Teresą”. Kolegium 
redakcyjne zdecydowało więc, 
że miano Wielkopolanki Stule-
cia przypadnie im obu.

Pamięć o zmarłej w 2005 roku 
poetce, polonistce, autorce wierszy, 
opowiadań i piosenek dla dzieci na-
dal jest żywa. Emilia Waśniowska 
urodziła się w Poznaniu i przez całe 
życie była związana ze stolicą Wiel-
kopolski. Publikowała między inny-
mi w „Tygodniku Powszechnym” i 
„Życiu Literackim”. Prowadziła au-
dycję dla dzieci w Radiu Merkury 
i pracowała w obecnym Centrum 
Kultury Zamek.

Była związana z teatrem szkol-
nym Łejery, pisała teksty piosenek 

E. Waśniowska Wielkopolanką Stulecia
i angażowała się w twórczość te-
atru. W szkole na Osiedlu Bolesła-
wa Śmiałego wszyscy dobrze pa-
miętają Emilię Waśniowską. Tu-
taj znajduje się teraz biblioteka 
jej imienia. Co roku w szkole or-
ganizowany jest konkurs recyta-
torski jej wierszy.

W 2003 roku zachorowała na 
raka. Zmarła po dwuletniej walce 
z chorobą. W roku 2004 opubliko-
wała tomik wierszy pod tytułem 
„Nie obrażam się na Boga”.

W pierwszej czwórce plebi-
scytu Głosu, oprócz Emilii Wa-
śniowskiej i siostry Felicji Sie-
rackiej znalazła się Alicja Kobus 
– działaczka społeczności żydow-
skiej oraz Wanda Błeńska, lekar-
ka i misjonarka, której imię nosi 
szkołą społeczna na Osiedlu Wła-
dysława Jagiełły. Ponadto na dal-
szych miejscach znalazły się: Ma-
ria Sancja (Janina) Szymkowiak, 
Krystyna Łybacka oraz Urszula 
Sipińska, Teresa Zarzeczańska, 
Ewa Wycichowska, Małgorzata 
Musierowicz, Emilia Krakowska 
i Barbara Lerczak.

Maria Zielińska

Pękła już ostatecznie sko-
rupa zimy. Otwarte okna 
oddychają łapczywie, pozby-
wając się z ulgą wszystkiego 
co nagromadziły w ciągu mi-
nionych miesięcy. Otwartymi 
oknami uchodzi cały ten osad 
życia codziennego: odgłosy su-
chego kaszlu po uporczywej 
grypie, zapach używanych 
ubrań, które za właścicielem 
udają się w ostatnią drogę; 
nagle z dnia na dzień niepo-
trzebne. Nie sprostały kolej-
nej wiośnie.

Paruje wilgoć świeżej far-
by, może różowej może niebie-
skiej – nie wiadomo. Ta nie-
pewność mości się jeszcze pod 
sercem Ani K. Nieoczekiwane 
to oczekiwanie powtórne, do-
piero minął szok przyspieszo-
nego ślubu. I na pierworod-
nym nie koniec tej wiosny.

- Moja pani sąsiadko, moja 
droga pani – podobno wszy-
scy kochamy dzieci, podobno 
to one są najważniejsze, ale 
jak jest naprawdę Pani spoj-
rzy wokół: amok braku cza-
su, amok braku pracy. Nic 
nie jest bardziej ważne. Na-
wet te dzieci, moja pani. A 
każdemu dziecku trzeba chle-
ba, każdemu dziecku trzeba 

od nowa powiedzieć, że był 
taki facet zwany Mozartem. 
Bo jak tu iść w życie, jak tu 
iść w świat żując gumę wyłącz-
nie? Moja pani, ręce opadają, 
ile takiemu dziecku trzeba po-
święcić czasu, słów... Bo ina-
czej kim będzie? Kim, droga 
sąsiadko?

Otwarte okna bywają bez-
wstydne. Otwarte okna bywa-
ją podłe i zdradliwe. Potrafią 
nagle wykrzyczeć że: „lepiej 
byłoby mi z diabłem miesz-
kać, lepiej w przytułku skoń-
czyć, niż z tobą tak dalej ca-
łe życie się męczyć. Słyszą? 
Niech słyszą!

I cisza.
Z bramy wychodzi babcia 

Nataszy. „Ciężko mi już nawet 
tego pieska wyprowadzić... Ale 
oni w pracy, oni na uczelni, 
sama siedzę, do nikogo słowa 
całymi dniami...”

Starość uczy pokory. Po-
chyliła, poskręcała tej zimy, 
przygięła do ziemi babcię Na-
taszy. Jej wspomnienia nie są 
nikomu potrzebne.

Okna wyglądają zza fira-
nek i z niby nic nieznaczących 
faktów wydmuchują w świat: 
„...ta Ilonka z parteru nie jest 
żadną barmanką w nocnym 

klubie. Jest dziewczynką... 
dziewczynką... dziewczynką w 
agencji towarzyskiej”.

Nikt już nie mówi: „zeszła 
na złą drogę”, przecież pra-
cuje, ma posadę. Takie czasy, 
moja pani sąsiadko.

I znów do własnych ga-
rów – w piątek koniecznie 
smażona ryba. W niedzielę 
wciąż ten sam zapach domo-
wego obiadu. Niezmiennie ten 
sam, z pokolenia na pokole-
nie, ze starej czynszówki do 
bloku, jakby się nic na świe-
cie nie zmieniło. Kamień wę-
gielny domowego ogniska: nie-
dzielny obiadek. Potem może 
kawka, placek drożdżowy... 
Ale to ma swoją moc, to ma 
sens skoro tak trwa i trwa. 
Może ta całą celebra byłaby 
lekiem z wyboru dla Basi W., 
która chce umrzeć na anorek-
sję. Walczy o to swoje chcenie 
z matką już trzeci rok. No cóż, 
nie da się szczęścia rodzinne-
go zbudować wyłącznie na te-
lefonicznej pizzy i gotowcach 
z marketu, choćby nie wiem, 
jak bardzo nazywały się po 
amerykańsku.

W głębi mieszkania, za 
uchylonymi oknami ukrywa-
ją się ludzie, którzy nie chcą 

lub nie mogą wyjść do świata, 
uczestniczyć w nim. Nawiązu-
ją się przedziwne przyjaźnie: 
„dasz wiarę, że te drzewa na 
horyzoncie nie są bezimienne? 
Nazwałam je Drzewami Peł-
nymi Wiatru. Dwaj przyjacie-
le, towarzysze moich najtrud-
niejszych w życiu dni – dni 
samotności, choroby i dławią-
cego gorąca w piersiach. Bo 
latem Drzewa Pełne Wiatru 
są jak odległy ląd, który ma 
przynieść ocalenie. Umęczo-
ne upałem stoją bezszelest-
nie, wtedy i mnie trudno od-
dychać, więc proszę, błagam 
o znak przetrwania – poru-
szenie liści, niesłyszalny sze-
lest, który daje nadzieję na 
zbawczy deszcz, na wiatr, któ-
ry wreszcie swobodnie wypełni 
korony i da nowe życie mo-
im płucom.”

I tak okna opowiadają bez 
końca: plotkarzom pomagają 
plotkować, estetom podziwiać 
misteria zachodów słońca, 
pracującym zapalają czerwo-
ne latarnie, zaś dla niespeł-
nionych artystów są oknem 
na świat niekończącego się 
spektaklu życia naszego co-
dziennego.

Elżbieta Przybył

Zza firanki
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Prosto z miasta 
Lepiej nie będzie, ale może weselej?
Zanosi się na komunika-

cyjną rewolucję w Poznaniu. 
Opłaty za przejazdy poznań-
skimi autobusami i tramwa-
jami mają znacząco potanieć. 
Po latach kolejnych podwyżek, 
które uczyniły poznańską ko-
munikację najdroższą w Pol-
sce, aż trudno uwierzyć w ta-
kie zmiany. No, i pewnie lepiej 
zbytnio się nie cieszyć. Słychać 
już bowiem, że bilety jednora-
zowe mają potanieć, ale pla-
nuje się też wprowadzić kilka-
dziesiąt rodzajów biletów, w 
których trudno będzie się ro-
zeznać. Ponadto doświadcze-
nie uczy, że jak władza mó-
wi, że obniża opłaty – to tyl-
ko mówi, a jak władza mó-
wi, że podnosi opłaty - to je 
rzeczywiście podnosi. Zobaczy-
my, więc co z tych zapowiedzi 
wyniknie. Zwłaszcza że chyba 
nie przypadkiem rozgłasza się 
je w roku wyborczym. Za kil-

ka miesięcy wybierać będzie-
my nowe władze samorządo-
we. Prezydent i radni będą 
więc mieli się czym pochwa-
lić przed wyborcami. A któż 
będzie wówczas takim dobro-
dziejom pamiętał, że przez po-
przednie lata swej kadencji je-
dynie podnosili opłaty?

  
Przedwyborcza karuzela 

nieuchronnie nabiera przy-
spieszenia. Wiadomo, prezy-
dent to ma klawe życie. Nie-
ważne czy kraju, czy tylko mia-
sta. Prezydentura to w Polsce 
obecnie najlepsza fucha i z 
pewnością warta jest każdej 
mszy. Dlatego nawet prezydent 
Poznania wskoczył na platfor-
mę, choć jeszcze do niedawna 
tak pięknie mówił o niezależ-
ności, partyjnej szkodliwości, 
samorządności itp. itd. Po po-
łączeniu sił przez największych 
poznańskich potentatów poli-

tycznych – prezydenta i PO, 
wybory samorządowe w Po-
znaniu powinny zostać odwo-
łane. Po co marnować pienią-
dze i zawracać ludziom głowę? 
No, chyba że pojawi się jakiś 
kandydat z prawdziwego zda-
rzenia. Może Zenon Laskowik 
by zechciał?

  
Facet zna życie i Poznań 

gruntownie. Przeszedł mia-
sto wzdłuż i wszerz jako li-
stonosz. Trochę w życiu też 
przeszedł. Nie pije, nie pali, 
a gra i śpiewa. Na kabarecie 
zna się jak mało kto, z pew-
nością więc sobie poradzi. Mo-
że z nim nie będzie w mieście 
lepiej, (ale czy z kimkolwiek 
będzie?), natomiast weselej bę-
dzie na pewno!

  
Zadziwia mnie troska 

władz Poznania o promocję 
naszego miasta w zachodnich 

metropoliach. W tegorocznym 
budżecie przewidziano na ten 
cel pięć milionów złotych. Za 
taką kwotę można chyba już 
zbudować porządny kawałek 
ulicy, odnowić jedną czy drugą 
popadającą w ruinę kamienicę 
lub choćby posprzątać psie ku-
py, których w mieście prawdzi-
wy dostatek. Zamiast takich 
prozaicznych działań wolimy 
jednak zafundować sobie ko-
lorowe billboardy, zapewne ze 
znakiem poznańskiej mrożon-
ki, na podrzędnym skwerze 
w Londynie, Paryżu czy Ber-
linie. Już widzę, jak tamtejsze 
mieszczuchy patrzą z rozdzia-
wionymi gębami na reklamy 
Poznania i żałują, że nie ma 
ich z nami nad Wartą. De-
ar Madam und Herren, my 
też żałujemy, że nie ma nas 
z wami. Ale nasze billboar-
dy już są.

WIST

  

Ok. 1042 r.  – urodził 
się Bolesław, pierworod-
ny syn księcia Kazimie-
rza I Odnowiciela i Marii 
Dobroniegi, córki Włodzi-
mierza Wielkiego, księcia 
kijowskiego

1058  – po śmierci ojca 
Bolesław objął godność 
księcia Polski

1070 – 1076  – walki pol-
sko – czeskie

1072  – Bolesław wprowa-
dził na biskupstwo kra-
kowskie Stanisława ze 
Szczepanowa

1076  – zbliżenie politycz-
ne Bolesława z papieżem 
Grzegorzem VII

1076  – ponowne przyłą-
czenie Grodów Czerwień-
skich do Polski

25 grudnia 1076 r. – ko-
ronacja Bolesława w kate-
drze gnieźnieńskiej

11 kwietnia 1079  – kon-
flikt Bolesława II z bisku-
pem Stanisławem, oskar-
żenie i egzekucja duchow-
nego. Wygnanie króla z 

kraju. Władzę przejął 
Władysław Herman

2 lub 3 kwietnia 1082 
r.  – śmierć Bolesława, 
przypuszczalnie w Karyn-
tii, w Osjaku

- - -
Rządy Bolesława Szczo-

drego związane były z umac-
nianiem pozycji ziem pol-
skich. Władca interwenio-
wał na Węgrzech i na Rusi, 
prowadził bardzo aktywną, 
raczej nie pokojową polity-
kę, znany był z porywczo-
ści. Cecha ta z czasem sta-
ła się jedną z przyczyn jego 
upadku.

Ale nie tylko. Bolesław 
uważnie obserwował prze-
bieg konfliktu między pa-
pieżem Grzegorzem VII i 
cesarzem Henrykiem IV. W 
sporze tym stanął po stro-
nie papieża, co i zaowoco-
wało koronacją w katedrze 
gnieźnieńskiej w Boże Naro-
dzenie 1076 roku.

Jednak na opinii Bolesła-
wa II Szczodrego zaważył je-
go konflikt z biskupem Sta-

nisławem ze Szczepanowa. 
Według legendy duchowny 
miał protestować przeciw-
ko represjom zastosowanym 
wobec niewiernych żon ryce-
rzy uczestniczących w wy-
prawie na Ruś i przeciwko 
niezbyt chwalebnemu pro-
wadzeniu się władcy. Bole-
sław w przypływie gniewu 
osobiście miał go zamordo-
wać podczas mszy, przy ołta-
rzu, w kościele Paulinów na 
Skałce w Krakowie. W nocy 
szczątki biskupa, pilnowane 
przez orły, w cudowny spo-
sób miały się zrosnąć – jak 
ziemie podzielonego pań-
stwa. W kraju zaś doszło 
do buntu możnowładztwa i 
wypędzenia monarchy, któ-
ry po trzech latach zmarł 
w Karyntii. A biskup, ka-
nonizowany, jako św. Stani-
sław został jednym z patro-
nów Polski.

Historycy dziś widzą te 
sprawy inaczej. Biskup Sta-
nisław najprawdopodobniej 
był jednym z przywódców 
opozycji przeciwko królowi, 

a za to kara mogła być wte-
dy jedna. Bolesław skazał 
go na poćwiartowanie, ale 
nie wyczuł sytuacji w kra-
ju, co skończyło się banicją. 
Dziś, w zależności od zapa-
trywań religijnych, przyjmu-
je się różne wersje tego wy-
darzenia.

Zwróćmy jednak uwagę, 
że Bolesław II Szczodry był 
pierwszym polskim władcą, 
który założył stałe menni-
ce (w Krakowie i Wrocła-
wiu), bijące denary – mo-
nety obiegowe.

Jako ciekawostkę dodaj-
my, że przydomek Szczodry 
(Largus), czyli Hojny, nada-
no Bolesławowi jeszcze za 
życia, lub krótko po śmierci 
– był to zatem jedyny polski 
władca z tego okresu, który 
swój przydomek otrzymał 
wcześniej niż w czasach no-
wożytnych. Epitetem Śmia-
ły określano go dopiero od 
XVIII wieku. Zatem bardziej 
prawidłowe jest określanie 
go jako Szczodrego.

Marek Rezler

Królowie „piątkowscy” w datach i faktach
Bolesław II Szczodry (Śmiały): gwałtowny, 

niepokorny, wygnany
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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 

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

KLUB LITERACKI 

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY
13 IV 2010 o godz. 18 (wtorek) Magdalena Gałkowska – „Solistki”, 
„Fabryka tanich butów”, spotkanie z poetką – laureatką Ogólnopolskie-
go Konkursu im. Jacka Bierezina. Debiut autorski – Justyna Krawiec 
(Łódź).
27 IV 2010 o godz. 18 (wtorek) Finał IV Konkursu Młodych Piór dla 
młodzieży gimnazjów i liceów, wręczenie nagród i wyróżnień. Przewodni-
czący jury – dr Stanisław Szwarc. Termin nadsyłania prac do „Dąbrów-
ki” – 31 marca 2010. Zapraszamy młodzież i nauczycieli. 
Darczyńcy finału: 
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
sklep „Machinery” (ul. Półwiejska 41).

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

  

Ostatnio tworzyliśmy swo-
je koło równowagi. Miałam 
poprzyglądać się poszczegól-
nym sferom, jednak doszłam 
do wniosku, iż zanim to zro-
bię, to pozadaję kilka pytań 
do ogólnej refleksji na temat 
szczęścia. Owe pytania war-
to postawić sobie, wyznacza-
jąc swoje punkty na skalach 
na kole w poszczególnych 
sferach.

By móc wyznaczyć sto-
pień zadowolenia w poszcze-
gólnych sferach, należy wie-
dzieć, dokąd się dąży, cze-
go się chce, czym jest dla 
nas szczęście w tym obsza-
rze. Większość ludzi pragnie 
szczęścia, jednakże sami nie 
wiedzą, czego szukają. Siłą 
rzeczy umierają, nie odnajdu-
jąc go, bo nawet jeśli je od-
najdują, to jak mogą je roz-
poznać, skoro nie wiedzą, 
czego szukają?

Jeśli nie wiemy, dokąd 
idziemy, właściwie idziemy 
donikąd. Istnieje prosty klucz 
do szczęścia poprzez posta-
wienie sobie pytania: gdy-
bym miał umrzeć tej nocy, 
czy mógłbym powiedzieć so-
bie w tej chwili śmierci, że 
spełniłem wszystko, co zapla-
nowałem na ten dzień? Jeże-
li zrobiliśmy dokładnie to, co 
nasze wewnętrzne „ja” czuje, 
że powinniśmy robić każde-
go dnia, będziemy mieli po-
czucie, że możemy swobodnie 
opuścić ten świat w każdej 
chwili. Jednakże, aby być zu-
pełnie pewnym, że robimy to, 

co powinniśmy robić, należy 
robić to, co lubimy robić.

Ludzie, którzy nie robią 
tego, co sprawia im radość, 
nie są szczęśliwi. Są nieszczę-
śliwi, gdyż spędzają czas na 
marzeniu o tym, co chcieliby 
robić, nie robiąc obecnie tego, 
o czym marzą. Mark Fisher, 
autor książki „Sekret milio-
nera”, twierdzi wręcz, iż „lu-
dzie, którzy nigdy nie robią 
tego, co naprawdę lubią, któ-
rzy rezygnują ze swoich ma-
rzeń, są (...) umarli za  ży-
cia” (s.66). I dalej: „Być ge-
niuszem to po prostu robić 
to, co sprawia przyjemność. 
Na tym polega prawdziwy 
geniusz życia. Mierność ni-
gdy nie odważy się na robie-
nie tego, co się lubi – czy to 
z obawy przed tym, co po-
wiedzą inni, czy ze strachu 
przed utratą poczucia bezpie-
czeństwa”.

Sekret szczęścia polega 
na tym, aby żyć tak, jak-
by każdy dzień był ostatnim 
dniem życia. I aby żyć każ-
dego dnia pełnią życia, ro-
biąc to, co według naszego 
odczucia powinniśmy robić, 
i co robilibyśmy dalej, gdyby 
nasze godziny były policzone. 
Musimy mieć tyle odwagi, by 
działać natychmiast, zacząć 
teraz, a nie odkładać na póź-
niej, bo może być za późno. 
Bądźmy dla siebie najlepszym 
przyjacielem :-)

Nina Olszewska
Centrum Rozwoju Potencjału 

Osobistego Harmonia
www.centrumharmonia.pl

Rozwijalnia potencjału osobistego

Klucz do szczęścia
Sygn. akt KM 2659/05, 1433/06, 2965/07, 3401/08, 993/09, 1684/09, 1685/09, 2538/09, 11/10, 
117/10/N

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wil-
da w Poznaniu, Piotr Winter, ul. Wiśniowa 12, działając na podst. art. 

955 par. 1 podaje do publicznej wiadomości, że:
W dniu 14 kwietnia 2010 r. o godz. 9.30 (wadium godz. 9)

w sali nr 225A Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto II Wydział Cy-
wilny, ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań, odbędzie się II licytacja nierucho-
mości opisanej jako własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkal-
nego położone w miejscowości Poznań, Os. Bolesława Chrobrego 9/100. 
W skład lokalu wchodzą: 3 pokoje, kuchnia, łazienka i korytarz o łącznej po-
wierzchni użytkowej 63,4 m kw. Dla ww. nieruchomości Poznańska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa w Poznaniu, Os. Bolesława Chrobrego 117, prowa-
dzi zbiór dokumentów – księga wieczysta dla ww. lokalu nie jest zaprowa-
dzona. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 332.800,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 221.866,70 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć Komornikowi (w sa-
li 225A Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto II Wydział Cywilny, 
ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań) rękojmię w wysokości: 33.280,00 zł od 
godz. 9, tj. przed rozpoczęciem licytacji w gotówce bądź poprzez wpłacenie 
jej na konto komornika w BZ WBK S.A. 10 Oddział w Poznaniu 40 1090 
2734 0000 0001 0239 57771 z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi 
muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji. Nieruchomość 
można oglądać dwa tygodnie przed licytacją w terminie uzgodnionym z 
Komornikiem, akta postępowania egzekucyjnego przeglądać można na 2 
tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym, zaś operat szacunkowy tej 
nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Piotr Winter

Sygn. akt KM 3776/07, KM 494/09, KM 251/09?N Poznań, dnia 22/02/2010

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wil-
da w Poznaniu, Piotr Winter, ul. Wiśniowa 12, działając na podst. art. 

955 par. 1 podaje do publicznej wiadomości, że:
W dniu 29 marca 2010 r. o godz. 9.30 (wadium godz. 9)

w sali nr 225A Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto II Wydział Cy-
wilny, ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań, odbędzie się I licytacja nierucho-
mości opisanej jako własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu miesz-
kalnego położone w miejscowości Poznań, Os. Jana III Sobieskiego 7/38, 
którego właścicielami są Gawrych Ewa i Leciejewski Jarosław. Przedmio-
towy lokal mieszkalny położony jest na IX piętrze budynku XI piętrowego i 
składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i korytarza o łącznej powierzchni 
użytkowej 48,80 m kw. Dla ww. nieruchomości Poznańska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Poznaniu, Os. Bolesława Chrobrego 117, prowadzi zbiór 
dokumentów – księga wieczysta nie została zaprowadzona.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 227.640,00 zł.
Cena wywołania wynosi: 170.730,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć Komornikowi (w sa-
li 225A Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto II Wydział Cywilny, 
ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań) rękojmię w wysokości: 22.764,00 zł od 
godz. 9, tj. przed rozpoczęciem licytacji w gotówce bądź poprzez wpła-
cenie jej na konto komornika w BZ WBK S.A. 10 Oddział w Poznaniu 40 
1090 2734 0000 0001 0239 57771 z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rę-
kojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji. 
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w 
dni powszednie, w godz. 10.00 – 15.00 od dnia wywieszenia niniejszego 
obwieszczenia, zaś akta postępowania egzekucyjnego przeglądać moż-
na na 2 tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym, operat szacunko-
wy 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 
przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli oso-
by te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powódz-
two o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmio-
tów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzecze-
nie 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 uwzględnione w dalszym toku egzeku-
cji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądze-
niu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Piotr Winter
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Wygrał
z Echem

Hasło krzyżówki z nu-
meru 3 brzmiało: „Białe 
osiedla”. Nagrodę książko-
wą otrzymuje Jerzy Ro-
maniewicz z Osiedla Ja-
na III Sobieskiego 6.

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). Nie ma się co cięgiem borchać na fa-
mułę czy inkszą wiarę. Słonyszko i wygib za miasto poprawią ci hu-
mor. Na wiosnę warto też lajsnąć se nowy ancug z westką.

BYK (21.04 - 21.05). Z takim drygiem do roboty daleko zaj-
dziesz. Ino nie daj się przekabacić różnym mądrym ani też za wiela 
się nie staluj i frechownie se z wiarą nie poczynaj.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Nie wyleguj się za wiele na wiosen-
nym słonyszku ani nie próbuj  cięgiem nygusować. Lepiej pomyśl o raj-
zie z famułą, choćby do marketów albo z gzubami zagrać w piłę.

RAK (22.06 - 22.07). Nie glap się po próżnicy na inkszą wiarę 
i kalafy nie rozdziawiaj ino akuratnie rób swoje a sukcesy wnet skap-
ną. Jesteś szportowny szczun i potrafisz postawić na swoim.

LEW (23.07 - 22.08). Słonyszko zaświeci dla ciebie i skapną ci 
fest propozycje. Za wiele jednak nie blubraj z wiarą. Całkiem spokoj-
nie rób swoje i trzymaj  się starej sprawdzonej eki.

PANNA (23.08 - 22.09). Porzundki wew chałupie wymagają tro-
chę chapaniny. Gzubom też warto przydzielić jakąś robotę a potem za-
brać ich na słodkie albo lajsnąć sobie jakąś nową jupkę.

WAGA (23.09 - 22.10). Przed świętami i wew same święta przyj-
dzie ci chapać za tych, którzy cięgiem gdzieś lofrują. Ale tobie też szy-
kują się fest rajzy, a wew robocie podwyżki i awanse.

SKORPION (23.10 - 22.11). Z ciągłego brawendzenia z wiarą 
oraz lofrowania po sklepach i knajpach nic dobrego nie wyniknie. Le-
piej się ustatkuj i zabierz do porządnej roboty.

STRZELEC (23.11 - 21.12).  Z fifnych pomysłów, które masz 
w głowie, kilka uda się wprowadzić w życie. Ino musisz z większym 
szwungiem zabrać się do roboty.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Bez wielkiego halo, z wielką ru-
łą rób swoje, a skapną ci fest nagrody. Z wiarą wew robocie lepiej za 
dużo nie blubraj. Nie słuchaj też tych wszystkich mądrych.

WODNIK (21.01 - 20.02). Bez to długie zimowe nygusowanie 
ino bręczysz na całą famułę. Daj se troche luzu i ze szwungiem bierz 
się do roboty a wnet uzorgujesz pełną kabzę bejmów.

RYBY (21.02 - 20.03). Wew robocie  daj se więcej luzu i prze-
stań się mądrować oraz stalować przed szefami. Lepiej weź się aku-
ratnie do roboty i zadbaj jak należy o famułę oraz kejtra.

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 4

HUMORKI
- Ile miejsca zajmuje Win-
dows Vista?
- Ile znajdzie, tyle zajmie.

  

- Ten kryzys jest gorszy niż 
rozwód! - skarży się ban-
kier
- ?
- Straciłem połowę majątku 
i nadal mam żonę!

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
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Rozgrywki Piątkowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej 
zakończyły się w sobotę i niedzielę 13 i 14 marca we 
wszystkich grupach. Wszystkie mecze były rozgrywa-
ne w Gimnazjum 12 na Osiedlu Stefana Batorego.

Nagrody ufundowane przez Poznańską Spółdzielnię 
Mieszkaniową otrzymały 3 pierwsze zespoły oraz najlepsi 
strzelcy w poszczególnych grupach wiekowych:
-  w gupie B - Mateusz Styczyński (UKS 12 BATORY I) - 

45 bramek;
-  w grupie C - MIkołaj Szafer (FASBERG TEAM) - 83 

bramki;
-  w grupie OPEN - Tomasz Paprzycki (UKS BATORY) - 

46 bramek. (as)

Ligowe ostatki

I miejsce gr. B - SOKÓŁ 89 POZNAŃ

I miejsce gr. C - FASBERG TEAM

II miejsce - gr.  OPEN - HETMANIA POZNAŃ

I miejsce gr. OPEN - AC STUDIO

II miejsce - gr. B - UKS 12 BATORY I

II miejsce - gr. C - EDEK TEAM

III miejsce - gr.  OPEN - BALBINA

III miejsce - gr. B - UKS 12 BATORY V

III miejsce - gr. C - AC MATERACE



Ahmed Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A, 
tel. (061) 822-35-05

Ahmed Przeźmierowo 1 obok Intermotelu, 
tel. (061) 816-10-63,  500-700-748

PIZZA ZA PÓŁ CENY
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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

Na przełomie lutego i marca ustępująca zima zaczęła odkry-
wać tereny zielone. Wjechanie kołami pojazdu na tak miękkie 
podłoże powoduje jego znaczne zniszczenie. W trakcie wykony-
wania swoich zadań funkcjonariusze referatu Piątkowo przy-
jęli i zrealizowali interwencje mieszkańców wnioskujących o 
wyciągniecie konsekwencji wobec kierowców pojazdów parku-
jących na terenach zielonych.

Rekultywacja jednego metra kwadratowego terenu zielo-
nego wynosi od 100 do 250 złotych!!! Każdy kierowca, który 
doprowadził do ziszczenia terenu, zostanie nie tylko ukarany 
mandatem, ale również poniesie koszty rekultywacji terenu. 
W tym celu wszystkie takie przypadki funkcjonariusze doku-
mentują  fotografią i powiadamiają zarządcę terenu w celu 
oszacowania kosztów rekultywacji i obciążenia nimi sprawcy. 
Mieszkańcom przypominamy, że ściśle współpracujemy z ope-

Żarty się skończyły
ratorami monitoringu, co pozwala na szybkie reagowanie i 
udokumentowanie każdego przypadku łamania prawa.

Rafał Krajewski
kierownik referatu Piątkowo - SMMP


