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Codziennie 2 wybrane dania
ZA PÓŁ CENY
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Jesienią otwarto na Piąt-
kowie dwa place dla senio-
rów. Z czym? Ze sprzętem 
do rekreacji. Powstały dzię-
ki radnej Barbarze Nowa-
czyk-Gajdzińskiej. Gdzie? 
W lasku Żurawiniec roz-
ciągającym się między osie-
dlami: Bolesława Śmiałego 
i Władysława Łokietka oraz 
na Osiedlu Bolesława Chro-
brego. Pomysł spodobał się 
zarówno seniorom, jak i 
młodzieży. Place rekreacyj-
ne przyjęły się od razu. Gdy 
jeszcze pogoda dopisywała, 
nie brakowało amatorów 
siłowni na świeżym powie-
trzu. Można tam poćwiczyć 
na wioślarzu, twisterze, wa-
hadle. Urządzenie placówek 
kosztowało przeszło sto ty-
sięcy złotych. Miasto myśli 
już o podobnych w innych 
dzielnicach, zorganizowało 
już nawet przetargi. Na zdję-
ciu siłownia w Żurawińcu 
tętni życiem cały dzień.

Siłownie Siłownie 
dla seniorów?dla seniorów?
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4 listopada w bibliotece im. Emilii Waśniowskiej w 
Szkole Podstawowej nr 34 rozpoczął się cykl zajęć dla 
przedszkolaków. 5- i 6-latki przywitał Kot w Butach, któ-
ry zaprosił dzieci do przeniesienia się w świat bajek i 
baśni. W czytelni czekały na nie Pippi i Śpiąca Królew-
na. Dzieci rozwiązywały zagadki oraz szukały Kubusia 

Puchatka i jego przyjaciół ukrytych w sali. Przedszko-
laki zdobyły wszystkie Odznaki Przyjaciela Książki, ja-
kie przygotowały panie bibliotekarki, które wcieliły się 
w postacie z bajek.

Magdalena Kozłowska
Fot. – Maria Zielińska

Wszystkie odznaki dla dzieci

www.psm.poznan.pl
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BISTRO 
ALLADYN ul Naramowicka 244

tel. 605 678 885
Zapraszamy codziennie 
do lokalu
pn.-pt. 11-19; sob. 12-18

 mały catering 
 obiady dla firm

-  Organizujemy imprezy 
okolicznościowe
Wolne terminy

KOMUNIA 2011

FIRANKI – BARDZO DUŻY WYBÓRFIRANKI – BARDZO DUŻY WYBÓR
NISKIE CENYNISKIE CENY

 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

Przyjmują lekarze z wieloletnią praktyką

Nasi pacjenci chwalą sobie:
-  możliwość leczenia całej rodziny 

u jednego lekarza
- możliwość rejestracji na określoną godzinę.

Nadal przyjmujemy deklaracje.
Rejestracja pacjentów telefoniczna lub osobista.

tel. 61 828 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.

  

TAI-CHI
Zapraszamy na zajęcia:

Os. Sobieskiego 102
Szkoła Podstawowa nr 68

Wtorki i czwartki 17.45 – 18.45
Tel:602-296-252

www.taichi.info.pl

PanderaPandera –  –  przeprowadzki, cały kraj przeprowadzki, cały kraj 
i pełna obsługai pełna obsługa

transport – likwidacje mieszkań - utylizacje mebli transport – likwidacje mieszkań - utylizacje mebli 
- recykling  rtv i agd- recykling  rtv i agd

• Zamówienia telefoniczne• Zamówienia telefoniczne : 500 310 977,   : 500 310 977,  
511 801 827511 801 827

• Pocztą elektroniczną• Pocztą elektroniczną :  pandera_transport@interia.pl :  pandera_transport@interia.pl

Komunikat Urzędu Miasta Poznania
Szanowni Państwo!

  Właściciele lokali (np. mieszkalnych, użytkowych, garaży) – za 
wyjątkiem posiadania spółdzielczego własnościowego prawa do 
lokalu,

  Współwłaściciele hal garażowych, komórek lokatorskich i innych,
  Użytkownicy wieczyści gruntu,
  Dzierżawcy gruntu należącego do miasta lub Skarbu Państwa,
  Najemcy lokali użytkowych stanowiących własność miasta lub 

Skarbu Państwa

Jesteście obowiązani do zgłoszenia posiadanej nieruchomości do 
opodatkowania podatkiem od nieruchomości, składając organowi 
podatkowemu deklarację sporządzoną na stosownym formularzu, 
który można pobrać ze strony internetowej i przesłać do tutejszego 
Urzędu bądź uczynić to odwiedzając Biuro Obsługi Klienta Wydziału 
Finansowego przy ul. Słowackiego 22.

Do poprawnego wypełnienia formularza niezbędne są:
-  kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do 

nieruchomości
-  numery PESEL i NIP osoby zobowiązanej do zgłoszenia się do 

opodatkowania.

Formularze zgłoszeniowe dostępne sa na stronie internetowej 
www.poznan.pl/bip oraz w Biurze Obsługi Klienta Wydziału 
Finansowego.
Istnieje możliwość rezerwacji wizyt: www.poznan.pl/mim/public/
rezerwacje/rezerwacje oraz telefonicznie przez Call Center lub Biuro 
Obsługi Klienta Wydziału Finansowego. 
Rezerwacja wizyty znacznie ogranicza czas oczekiwania na obsługę.

Szczegółowe informacje:
  Call Center tel. 61 646 33 44
  Biuro Obsługi Klienta Wydziału Finansowego tel. 61 878 4631, 

4686, 4637, 4610
bokpodatki@um.poznan.pl
www.poznan.pl/bip
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W październikowym 
Echu zamieściliśmy apel 
o pozostawianie podczas 
zimowych mrozów uchy-
lonych okien piwnicznych 
dla kotów. Do Administracji 
Osiedla Stefana Batorego 
zgłosił się niedawno miesz-
kaniec osiedla, Wojciech Af-
feldt, który przyniósł budkę 
dla kotów. Wspólnie zain-
stalowano ją w zacisznym 
miejscu. Zziębniętym ko-
tom nowe lokum na pewno 
się spodoba. Tak jak nam 
podoba się inicjatywa pana 
Wojciecha.

Z Zofią Dopierałą, 
która jest kierownikiem 
piątkowskiego oddziału 
Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Rodzinie, spotka-
li się uczniowie klasy III 
o profilu dziennikarskim 
z XXIV LO w Poznaniu. 
Miało to miejsce na lekcji 
wiedzy o społeczeństwie. Od-
dział MOPR znajduje się na 
Osiedlu Władysława Łokietka 
104. Na spotkaniu omawiane 
były główne problemy współ-
czesnych rodzin i sposoby ich 
rozwiązywania przez tego ty-
pu ośrodki.

Uczniowie dowiedzieli się, 
że bezrobocie i bezdomność 
pojawiły się w wyniku prze-
mian ustrojowych zachodzą-
cych od 1990 roku. Wraz z 
nimi wzrosła też przestęp-
czość. Zwrotnym momentem 
było wejście Polski do Unii 
Europejskiej (w 2004 r.), z 
której ośrodki pomocy dosta-
ły większe fundusze. Prze-
znaczono one zostały m.in. 
na projekt o nazwie PAW, co 
oznacza „Pomoc, Aktywiza-
cja, Wsparcie”.

Pierwszym etapem tego 
programu jest spotkanie z 
psychologiem i rozmowa na 
temat wizji przyszłości oso-
by zgłaszającej się do ośrod-
ka. Na podstawie rozmowy 
otrzymuje ona pomoc w zdo-
byciu nowych kwalifikacji po-
trzebnych na rynku pracy. 
Najczęściej wybierane są za-
wody kelnera, barmana, kie-
rowcy lub operatora wózków 
widłowych.

Taka osoba pracując, 
otrzymuje wynagrodzenie. 

Inicjatywa pana Wojciecha

nych praw rodzicielskich. Naj-
lepszą alternatywą dla nich 
są rodziny zastępcze lub ro-
dzinne domy dziecka, z który-
mi podopieczni mogą emocjo-
nalnie związać się na stałe i 
mieć w nich ciągłe wsparcie. 
Publiczne domy dziecka nie 
spełniają należycie swojej roli, 
gdyż ich wychowankowie po 
uzyskaniu pełnoletniości wra-
cają często do swych patolo-
gicznych rodzin i wchodzą na 
drogę przestępczości.

Problemy miewają też 
osoby niepełnosprawne, nie-
kiedy starsze, potrzebujące 
stałej opieki i nie otrzymują-
ce jej od rodzin. Domy opieki 
społecznej w naszym mieście 
są przepełnione. Ratunkiem 
stają się takie placówki w oko-
licach Poznania. Wtedy jed-
nak utrudniony jest kontakt 
niepełnosprawnego z bliski-
mi osobami. Koszt utrzyma-
nia w nich jest bardzo wyso-
ki. Wynosi około 3700 złotych 
miesięcznie. Osoby niepełno-
sprawne nie mają zazwyczaj 
wysokich rent lub emerytur. 
Zasoby finansowe MOPR też 
są ograniczone. Rodziny mu-
szą więc partycypować w 
kosztach utrzymania niepeł-
nosprawnych.

Zgadzam się z panią kie-
rownik, że zawód pracownika 
socjalnego jest trudny i pełen 
poświęceń. Trzeba mieć do 
niego powołanie. Jednakże 
ludzie wykonujący tą pracę 
mogą mieć satysfakcję nie z 
finansowego wynagrodzenia, 
lecz z czynienia dobra.

Paulina Walczak
 kl. 3 a

Zaradzić biedzie i wykluczeniu

Kończy się bieda, bezdom-
ność i wykluczenie społecz-
ne. Zofia Dopierała podała 
przykład kobiety samotnie 
wychowującej piątkę dzieci, 
która na nieszczęście jeszcze 
zachorowała. Sytuacja wy-
glądała tragicznie. Ośrodek 
dał jej pieniądze na leczenie, 
gdy wyzdrowiała – pomógł 
zdobyć zawód, a wraz z tym 
środki materialne na życie. 
Dzieci podrosły. Kobieta obec-
nie studiuje i pracuje. Zapo-
wiada się, że jej życie będzie 
pełne satysfakcji i szczęśliwe 
z udziałem gromadki dobrze 
wychowanych dzieci oraz mą-
drej i dzielnej matki.

Okazuje się, że nie ma 
sytuacji bez wyjścia. Trzeba 
tylko pozwolić sobie pomóc 
i przyjść do ośrodka pomo-
cy, choć niektórzy się tego 
krępują. Trzeba jednak za-
znaczyć, że na Piątkowie, po-
dobnie jak w całym Pozna-

niu, nie ma totalnej biedy. 
Nie został przekroczony bo-
wiem tak zwany bezpieczny 
próg bezrobocia wynoszący 
5 procent. Najczęstszą przy-
czyną bezdomności na Piąt-
kowie jest wzrost czynszów 
za mieszkania i mała liczba 
lokali socjalnych.

Piątkowski ośrodek zajmu-
je się 360 rodzinami mieszka-
jącymi w dzielnicy. Przewa-
żają nie rodziny patologicz-
ne, ale niepełne, wielodziet-
ne i niekiedy mające trudno-
ści wychowawcze z dziećmi. 
Część rodzin otrzymuje po-
moc finansową, część pomoc 
materialną, inni bony żywno-
ściowe, które można realizo-
wać w sieci barów mlecznych 
związanych umową z ośrod-
kami. Dzieciom i młodzieży 
żywność zapewniają też sto-
łówki szkolne.

Ośrodek zajmuje się też 
dziećmi rodziców pozbawio-

Fot. – Paulina Balcerzak
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♦  Na początku październi-
ka funkcjonariusze piąt-
kowskiej Straży Miejskiej 
wraz z policjantami z Wy-
działu Prewencji Komisa-
riatu Policji Poznań Pół-
noc przeprowadzili wspól-
ne patrole i skontrolowa-
li miejsca wskazane jako 
punkty sprzedaży środ-
ków odurzających tzw. do-
palaczy.

♦  Referat Straży Miejskiej 
na Piątkowie zwrócił się 
do Wydziału Prewencji KP 
Północ o częstsze patro-
le na Osiedlu Bolesława 
Chrobrego 12 w rejonie bo-
iska, gdzie grupuje się mło-
dzież zakłócająca porządek 
publiczny.

♦  Strażnicy napisali pismo 
do Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Rodzinie w sprawie 
mieszkanki Osiedla Jana 
III Sobieskiego, która bę-
dąc osobą samotną i w 
podeszłym wieku, wyma-
ga fachowej pomocy służb 
socjalnych.

♦  W porozumieniu z Wy-
działem Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu 
Miasta Poznania piątkow-
scy strażnicy doprowadzi-
li do uprzątnięcia i wyko-
szenia wałów wzdłuż linii 
szybkiego tramwaju od ul. 
Kurpińskiego do Szyma-
nowskiego. Dokonali też 
wizji i zlecili wydziałowi 
uprzątnięcie terenów wo-
kół ulic Umultowskiej, Ja-
rachowskiego, Lechickiej 
i Naramowickiej. Odebra-
li uprzątnięte tereny w są-
siedztwie przychodni na 
Osiedlu Marysieńki oraz 
przy ul. Umultowskiej od 
przejazdu kolejowego do 
Lechickiej oraz przekaza-
li do uprzątnięcia tere-

ny miejskie przy ul. Woj-
ciechowskiego, na Osiedlu 
Władysława Łokietka 1, 
na Osiedlu Stefana Bato-
rego 73.

♦  W odpowiedzi na pismo 
Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej 
Urzędu Miejskiego Pozna-
nia przeprowadzono kon-
trole wybranych posesji 
przy ul. Naramowickiej w 
zakresie posiadania umów 
na wywóz nieczystości. W 
wyniku tych działań jedną 
osobę ukarano mandatem 
i zobowiązano do dopełnie-
nia obowiązku.

♦  W październiku służby dy-
żurne piątkowskiej Stra-
ży Miejskiej odebrały 582 
zgłoszenia od mieszkań-
ców. Najwięcej, bo 239, 
dotyczyło nieprawidłowe-
go parkowania pojazdów. 
Spraw porządkowych do-
tyczyło 88 zgłoszeń, 53 – 
zakłócania porządku i spo-
czynku nocnego, sporo by-
ło też zawiadomień o spo-
żywaniu alkoholu w miej-
scu publicznym, bo 50.

♦  W październiku 3-krotnie 
kontrolowano targowiska, 
jedną osobę pouczono za 
nieuwidocznianie cen to-
warów.

♦  Złoty Grosz na Osiedlu 
Bolesława Chrobrego oraz 
Netto na Osiedlu Władysła-
wa Łokietka – w tych miej-
scach najczęściej stwier-
dzane jest prowadzenie 
handlu okrężnego bez po-
siadania stosownego ze-
zwolenia. W październiku 
mandaty karne otrzymało 
za to 6 osób.

♦  Pięć interwencji i pięć osób 
usuniętych spod sklepów w 
przypadkach podejrzenia 
spożywania alkoholu.

Z notatnika miejskiego strażnika
♦  Na dworze coraz zimniej i 

bezdomni usiłują pomiesz-
kiwać na korytarzach w 
blokach mieszkalnych. W 
październiku strażnicy 
kontrolowali 24 razy miej-
sca znane z  bytowania 
lub grupowania się osób 
bezdomnych. Na miejscu 
przeprowadzili 11 rozmów 
prewencyjnych, ujawnili 
2 przypadki nietrzeźwo-
ści bezdomnych skutkują-
cej umieszczeniem ich w 
Izbie Wytrzeźwień.

♦  7-krotnie „municypalni” 
podejmowali działania ma-
jące na celu eliminację że-
bractwa. Przypadki takie 
na Piątkowie najczęściej 
mają miejsce przed pawi-
lonami Złoty Grosz i  TE-
SCO.

♦  Kierownik referatu uczest-
niczył w spotkaniu z Ad-
ministracją Osiedla Wła-
dysława Jagiełły i Zygmun-
ta Starego. Rozmawiano o 
bieżących sprawach zwią-
zanych z bezpieczeństwem 
mieszkańców oraz w spra-
wie ruchu drogowego na 
osiedlach, oznakowaniu 
dróg i parkingów.

♦  Na temat bezpieczeństwa 
w drodze do szkoły prze-
prowadzono pogadanki w 
klasach zerowych i pierw-
szych w szkołach podsta-
wowych nr 48, 34, 17 i 15. 
W klasach od czwartych 
do szóstych w Szkole Pod-
stawowej nr 15 odbyły się 
spotkania na temat proce-
dur postępowania z nielet-
nimi popełniającymi prze-
stępstwo lub wykroczenie, 
ujętymi przez policję lub 
straż miejską. 

♦  Zakończono czynności wy-
jaśniające wobec osób za-
kłócających spoczynek noc-

ny na Osiedlu Bolesława 
Chrobrego 11D. Sprawcy 
wykroczenia wypowiedzie-
li umowę najmu lokalu, jest 
więc nadzieja na spokojny 
sen dla sąsiadów.

♦  28 i 29 października funk-
cjonariusze referatu Piąt-
kowo współpracując z ko-
misariatem Północ realizo-
wali zadania poprzedzające 
akcje „Znicz”. Obejmowały 
one przygotowania do pra-
widłowego oznakowania 
drogowego, wyznaczenia 
parkingów i prawidłowego 
oświetlenia ulicznego do 
cmentarzy w rejonie ulic: 
Jasna Rola, Morasko, Gie-
burowskiego i Łowmiań-
skiego. Od 30 październi-
ka do 1 listopada funkcjo-
nariusze z kolei włączeni 
byli w ogólnopolską akcję 
„Znicz”, objęli posterunek 
w rejonie cmentarza nara-
mowickiego.

♦  Dzięki interwencji straż-
ników z Piątkowa wywie-
ziono nieużytkowany i od 
dłuższego czasu stojący na 
drodze przejazdowej ze sta-
cji LOTOS przy ul. Nara-
mowickiej ciągnik siodłowy 
wraz z przyczepą 

♦  24 października w godzi-
nach nocnych patrol udzie-
lił pomocy dwóm mężczy-
znom, którzy zgłosili pobi-
cie na przystanku szybkie-
go tramwaju. Po udzieleniu 
pomocy i wezwaniu pogo-
towia ratunkowego sprawę 
przekazano KP Północ.

♦  Strażnicy ujęli pięcioro 
uczniów Gimnazjum nr 
12, którzy w godzinach 
lekcyjnych znajdowali się 
poza terenem swoich szkół. 
Uczniów doprowadzono do 
dyrektora szkoły. (rafa)

9 listopada odbył się 
koncert zespołu Retro Ca-
fe z Czerwonaka.

Tydzień później, 16 li-
stopada w klubie odbyło się 
wzruszające spotkanie z pre-
zesem Andrzejem Zielonką 
ze Stowarzyszenia „Mamy 
Wielkie Serca”. Podczas nie-
go nastąpiło przekazanie da-
rów dla dzieci. Akcja chary-
tatywna została przeprowa-
dzona wśród członków klu-
bu Korona przy wsparciu kie-
rownika administracji osie-
dla, Wiesława Koniecznego 

oraz Barbary Wiśniewskiej i 
Andrzeja Rakowskiego z ra-
dy osiedla. Pan Zielonka był 
zaskoczony hojnością i ser-
cem członków klubu, na ręce 
instruktorki, Ludmiły Kłos, 
przekazał dyplomy z podzię-
kowaniami i materiały infor-
macyjne o Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym 
im. J. Tuwima w Stemplewie 
oraz prace wykonane przez 
dzieci. Wśród przekazanych 
darów były m.in. meble dzie-
cięce, nowe łóżko, monitory 
komputerowe, drukarki, pral-

ka, elektroluks, nowe dywa-
ny, pościele, kołdry, odzież, 
słodycze, sztućce, porcelana, 
środki czystości i wiele, wiele 
innych rzeczy. Mimo iż pre-
zes przyjechał dużym busem 
z przyczepą, nie wszystko 
zdołał zabrać. Resztę darów 
odebrał później. Nawiązane 
więzy będą kontynuowane i 
na początku przyszłego roku 
chore dzieci z opiekunami, w 
podziękowaniu za wsparcie, 
przyjadą i wystąpią z koncer-
tem w Koronie.

17 listopada przed cotygo-

dniową zabawą odbył się wy-
stęp Juliusza Kubla pod ty-
tułem „Blubry Starego Mary-
cha”. A 20. członkowie klubu 
pojechali na wystawę pople-
nerową w Dworze w Koszu-
tach, prezentowano tam pra-
ce malarskie klubowego kół-
ka plastycznego.

23 listopada z koncertem 
w klubie wystąpił Bogusław 
Mec. 30. – jak co roku – za-
planowano  zabawę andrzej-
kową do północy. Będą wróż-
by, tańce i konkursy z nagro-
dami. (lkl)

Działo się w klubie Korona
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W zakończonych roz-
grywkach Piątkowskiej 
Ligi Piłki Nożnej na bo-
iskach otwartych sezonu 
2010 w grupie B (rocz-
niki 1994-1996) tak jak 
w roku 2009 bezapela-
cyjnie zwyciężył najle-
piej grający zespół So-
kół 89 Poznań. Zdobył 54 
punkty z bardzo dobrym 
stosunkiem bramkowym 
99:12. Drugie miejsce 
wywalczyła Akademia 
Futsalu 96, zdobywając 
38 punktów przy sto-
sunku bramowym 68:52. 
Trzecie miejsce zajął ze-
spół UKS Batory I, mając 
również 38 punktów, lecz 
gorszy stosunek bramko-
wy (77:55) od zdobywcy 
drugiego miejsca.

W grupie C (roczniki 
1991-1993) tryumfowały 
dwa zespoły z Osiedla Ja-
na III Sobieskiego. Wście-
kłe Wilki II zdobyły pierw-
sze miejsce (52 punkty, 
bramki: 128:29). Na drugim 
miejscu rozgrywki ukończył 
zespół FasbergTeam, ma-
jąc 41 punktów, 105 strze-
lonych bramek, straconych 
43. Na trzecim miejscu upla-

sował się zespół ON Poznań 
(39 punktów, 71 strzelonych 
i 53 stracone bramki).

W najliczniejszej gru-
pie Open (roczniki 1990 i 
starsi) zgodnie z przewidy-
waniami zwyciężył zespół 
AC Studio Sobieski, który 
w edycji 2010 zdobył tytuł 

mistrzowski z kompletem 
punktów, pokonując dwa-
dzieścia zespołów, którym 
strzelił 137 bramek, tracąc 
zaledwie 17. Wynik osią-
gnięty przez piłkarzy tego 
zespołu na długo zapewne 
przejdzie do historii piłki 
nożnej w Poznańskiej Spół-

Po lidze i Pucharze Prezesa

Bezkonkurencyjne AC Studio
dzielni Mieszkaniowej, któ-
ra jest od dwudziestu lat or-
ganizatorem amatorskiego 
sportu na Piątkowie.

Drugie miejsce zasłu-
żenie zajął North Side I 
Poznań, który do zwycięz-
cy stracił pięć punktów. 
Na trzecim miejscu ukoń-
czył nierówno grający ze-
spół UKS Batory, który po-
trafił w dobrym stylu wy-
grywać mecze, jak również 
przegrać z niżej notowany-
mi przeciwnikami. Po ostat-
nim meczu ligowych rozgry-
wek nastąpiła miła uroczy-
stość wręczenia najlepszym 
drużynom pucharów oraz 
nagród rzeczowych w po-
staci sprzętu sportowego. 
Natomiast najlepsi strzelcy 
za zdobyte bramki otrzyma-
li pamiątkowe statuetki. W 
grupie B Grzegorz Walen-
dowski, strzelec 40 bramek, 
w grupie C Kamil Kostrzew-
ski – 34 bramki, w grupie 
Open – Tomasz Paprzycki, 
49 bramek.

W październiku trady-
cyjnie odbył się Turniej 
Piłkarski o Puchar Prezesa 
PSM. Grały w nim zespoły 
grupy Open. W tym turnie-
ju zanosiło się na wielką nie-
spodziankę. Typowany na 
zwycięzcę zespół AC Studio 
w meczu eliminacyjnym, po 
zaciętej grze w normalnym 
czasie z trudem tylko zremi-
sował 1:1 z UKS Batory. Po 
szczęśliwie strzelanych rzu-
tach karnych o jedną bram-
kę lepsi okazali się piłka-
rze AC Studio, wygrywając 
11:10. Także w ćwierćfina-
le nie było łatwo zespołowi 
AC Studio, wygrał on różni-
cą jednej bramki 2:1 z siód-
mym zespołem ligi – Bryga-
dą Pościgową. W półfinale 
piłkarze AC Studio „odna-
leźli się” i gładko pokonali 
zespół Czerwone Diabły 3:0. 
W finale zwycięzcy grupy 
Open pokazali się z jak naj-
lepszej i bez problemu wy-
soko pokonali zespół PI-KO 
Team 5:0. Podobnie jak w 
roku 2009 zostali niepoko-
nani i wygrali wszystko to, 
co było w tej edycji do wy-
grania na boiskach otwar-
tych Sobieskiego.

Edward Juskowiak

AC STUDIO

AE CARPE DIEM
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GRUPA OPEN
Lp. Nazwa drużyny li. 

mec.
pkt br.zd. br.str. różn. prz./

wo
1 PI - KO TEAM 3 9 25 7 18
2 NDW POZNAŃ 3 9 11 1 10
3 SZALONE KEFIRY 3 7 15 11 4
4 AC STUDIO 2 6 25 1 24
5 AKS BALBINA 2 6 14 1 13
6 RO PODOLANY 2 6 9 2 7
7 FC SUCHE DRZEWCE 3 6 15 9 6
8 EL - RAD TEAM 3 6 12 7 5
9 FRIENDS 3 6 12 7 5

10 SALOS POZNAŃ 2 6 8 4 4
11 VOLKSWAGEN TEAM 3 6 14 11 3
12 CZERWONE DIABŁY 2 4 12 7 5
13 GREEN SQUAD 3 4 15 12 3
14 FALCON DOTEX 2 4 10 7 3
15 FC ORANJE 3 4 13 13 0
16 BRYGADA POŚCIGOWA 3 3 17 7 10
17 BLUE WHITE I POZNAŃ 1 3 10 0 10
18 BLUE DEVILS 3 3 13 13 0
19 UKS BATORY 3 3 15 17 -2
20 TRACK ATTACK 2 3 5 8 -3
21 DRAGONS TEAM 3 3 8 12 -4
22 HETMANIA POZNAŃ 2 3 6 10 -4
23 FC LADS 3 3 7 16 -9
24 BLUE WHITE II POZNAŃ 3 2 10 11 -1
25 BUDOWLAŃCY 3 1 11 16 -5
26 AE CARPE DIEM 3 0 6 14 -8
27 UPS 3 0 7 21 -14
28 NISZCZYCIELE BARÓW 3 0 2 23 -21
29 FC HANDLOWCY 3 0 6 30 -24
30 JAK WYGRAMY TO FUKSEM 3 0 2 37 -35

GRUPA B 
1 AKADEMIA FUTSALU 96 3 9 42 4 38
2 UKS 12 BATORY IV 3 9 18 4 14
3 UKS 12 BATORY II 2 6 11 1 10
4 POZNANIAK 96 2 6 9 3 6
5 UKS 12 BATORY I 2 3 24 6 18
6 FC PODOLANY 2 3 12 9 3
7 UKS 12 BATORY III 3 3 12 10 2
8 SOKÓŁ 89 POZNAŃ 2 3 8 9 -1
9 RO PODOLANY 2 3 5 9 -4
10 DZIKIE SMERFY 3 3 8 14 -6
11 UKS 12 BATORY VI 2 3 6 20 -14
12 SALOS POZNAŃ 2 0 1 31 -30
13 DA VINCI 3 -2 3 14 -11 2wo
14 UKS 12 BATORY V 3 -2 1 26 -25 2wo

GRUPA  C 
1 SOKÓŁ 89 POZNAŃ 3 9 22 8 14
2 CHLEB Z PASZTETEM 3 6 20 9 11
3 NUMBURG TT 3 6 18 10 8
4 FC NOWA WIEŚ 2 6 14 8 6
5 RO PODOLANY 2 6 12 6 6
6 AC MATERACE 2 6 10 4 6
7 CHESTERFIELD 3 6 12 9 3
8 MIDAS POZNAŃ 2 3 21 6 15
9 NIC TU PO NAS 3 3 14 11 3
10 NIEWINNI RAWICZ 3 3 18 18 0
11 SMECZ OPEN 2 3 9 10 -1
12 FC LEGACY 2 3 8 10 -2
13 SWEET DREMS 3 3 11 19 -8
14 ZŁOWIESZCZE SKÓROKOPY 3 3 7 21 -14
15 SML SZALONA SANDI 2 0 5 10 -5
16 THE WHITE 2 0 3 11 -8
17 DRAGONS JUNIORS 2 0 3 14 -11
18 RUDE BIZONY 2 0 3 26 -23

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Piątkowska Liga Halowej Piłki Nożnej 
Tabela po meczach rozegranych    14. 11. 2010 r. 

Andrzej Słąbęcki za chwilę wręczy Puchar Prezesa PSM

PI- KO TEAM

Finałowy Mecz

Czerwone Diabły
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KALENDARIUM PSM 
25 listopada -  zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM
 2 grudnia -  Komisja Członkowsko-Samorządowa RN PSM
 6 grudnia -  dyżur członków RN PSM: Tadeusza Jerzew-

skiego i Mirosława Sitarza
 7 grudnia -  Komisja Eksploatacyjna RN PSM
14 grudnia -  Komisja Rewizyjna RN PSM
16 grudnia -  Prezydium RN PSM
21 grudnia - zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM

Na posiedzeniu 19 paź-
dziernika nie rozpatrywa-
no spraw członkowsko-
mieszkaniowych, bo za-
planowano to zrobić na 
kolejnym, specjalnie te-
mu tematowi poświęcone-
mu zebraniu pod koniec 
miesiąca (piszemy o tym na 
stronie 9).

Rozpoczęto więc od wy-
słuchania informacji Zarzą-
du Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej za osiem mie-
sięcy tego roku. Na eksplo-
atacji jedynie dwa osiedla – 
Bolesława Chrobrego i Ste-
fana Batorego miały wyni-
ki dodatnie. Największy mi-
nus miały Osiedla Włady-
sława Jagiełły i Zygmunta 
Starego. Jednak pozytywne 
jest, że saldo ujemne w całej 
Spółdzielni zmniejszyło się w 

sierpniu w stosunku do lipca 
o 100 tysięcy złotych, co da-
ło asumpt do prognoz, że wy-
nik ujemny będzie się zmniej-
szał. Jeśli chodzi o rozlicza-
nie wody, to deficyt w całej 
Spółdzielni zmniejszył się o 
75 tys. zł i wynosił blisko 
281 tys. zł. Wynik rozliczeń 
gazu również poprawił się – 
aż o 135 tys. zł. Podobnie 
było z rozliczeniami central-
nego ogrzewania, gdzie defi-
cyt z poprzedniego miesią-
ca zmniejszył się znacznie. 
Członkowie Rady przyjęli te 
wyniki z zadowoleniem.

Następnie zatwierdzono 
plany i stawki eksploatacyj-
ne osiedli na rok 2011. Podję-
to również uchwałę zatwier-
dzającą stawki remontowe 
osiedli na przyszły rok. Za-
twierdzono również popraw-

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Ustalono plany remontowe i stawki na przyszły rok
ki do „Regulaminu porząd-
ku domowego i współżycia 
mieszkańców Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej”. 
Na koniec podjęto uchwały 
korygujące opłaty za użyt-
kowanie lokali, które prze-
kształcono w odrębną wła-
sność od czerwca do wrze-
śnia 2010 roku.

Zarząd przedstawił infor-
mację na temat kosztu wy-
kupów gruntów od miasta. 
Do teraz PSM wydała na 
zakup gruntów 17.834.711, 
49 zł. Mieszkańcy, których 
wykup dotyczy, zwrócili już 
z tego tytułu do kasy Spół-
dzielni 5.477.618,38 zł. W 
najbliższym czasie PSM wy-
kupi grunty na Osiedlu Ste-
fana Batorego za 483.214 
zł. Na osiedlu tym podjęto 
również negocjacje z właści-
cielką działki o powierzchni 
1603 m kw., na której dzi-
siaj znajdują się miejsca po-
stojowe. Trochę to zapew-
ne potrwa nim dojdzie do 
porozumienia. Na 16.429 
wszystkich mieszkań spół-
dzielczych w PSM mieszkań-
cy, w wyniku obowiązywania 
ustawy, wykupili 6150 miesz-
kań. 37 procent z nich stano-
wi odrębną własność.

Ogromny niepokój i ad-
ministracji, i mieszkańców 
budzi podwyżka opłat za 

wieczyste użytkowanie grun-
tów wprowadzona przez mia-
sto. Dotknie to mieszkańców 
Osiedla Zygmunta Starego, 
gdzie na gruntach zabudo-
wanych podwyżka będzie 
11-krotna oraz Osiedla Ma-
rysieńki wzrost blisko 7-krot-
ny. Obliczono, że przy miesz-
kaniu 50-metrowym zamiast 
10 zł trzeba będzie płacić 
115 zł miesięcznie. Poznań-
ska Spółdzielnia Mieszkanio-
wa odwołała się do Samo-
rządowego Kolegium Odwo-
ławczego. Jednak rozstrzy-
gnięcie może nie być takie 
szybkie. Ratajska Spółdziel-
nia Osiedle Młodych podob-
ne odwołanie złożyła w ubie-
głym roku i do dziś nie ma 
odpowiedzi. Dla innych osie-
dli, oprócz OZS, Spółdzielnia 
nie otrzymała żadnych pod-
wyżek. Juliusz Kubel, czło-
nek Rady Nadzorczej i Rady 
Miasta Poznania, stwierdził, 
że wielkich nadziei z odwo-
łaniem nie należy wiązać, bo 
Kolegium sprawdzi zgodność 
z prawem, a prawo na to po-
zwala. Grupa radnych opra-
cowała uchwałę w sprawie 
bonifikat i być może uda się 
ją „przepchnąć” na ostatniej 
przed wyborami sesji. Jed-
nak – jak dziś wiadomo – 
uchwały o bonifikatach nie 
podjęto. (maja)
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Z prac Rady Nadzorczej PSM

Tylko sprawy członkowskie
Tylko sprawom pozba-

wienia członkostwa z po-
wodu naruszania Statutu 
Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej oraz wy-
kreślenia członków ocze-
kujących z rejestru Spół-
dzielni poświęcone było 
posiedzenie w dniu 28 
października.

Dziesięć osób zalegają-
cych z płaceniem czynszu zo-
stało pozbawionych członko-
stwa, pięciu innym – po spła-
ceniu wszelkich zobowiązań 
wobec Spółdzielni – członko-
stwo zostało przywrócone.

Następnie podjęto uchwa-
ły w sprawie wykreślenia 292 
członków oczekujących z re-

jestru Spółdzielni. Osoby te 
nie wnosiły należnych opłat 
od co najmniej dwóch lat. Kil-
ka z zainteresowanych osób 
przyszło na posiedzenie Ra-
dy, pytały o konsekwencje 
wykreślenia ze Spółdzielni.

Dowiadywały się, że 
wkład mieszkaniowy na ksią-
żeczce PKO nie przepad-
nie im, otrzymają też pre-
mię zagwarantowaną przez 
Państwo, gdyby chcieli prze-
znaczyć ten wkład na cele 
mieszkaniowe. Kilka osób 
zainteresowanych było prze-
kazaniem środków na ksią-
żeczkach dorosłym dzieciom. 
Jest to możliwe, wystarczy 
zrobić na nie cesję książeczki 

i dzieci również nabędą pra-
wo do premii w przypadku 
likwidacji książeczki i wpła-
ty środków na cele mieszka-
niowe. Kilka osób nie chciało 
wierzyć, że nie ma już moż-
liwości „otrzymania” miesz-
kania typu lokatorskiego; od 
kilku trzeba je kupić na wol-
nym rynku, dotyczy to tak-
że lokali zwalnianych przez 
członków PSM.

Po wysłuchaniu wyja-
śnień kilka osób zdecydowa-
ło się uregulować zaległości 
w opłatach i jednak nadal po-
zostać w PSM. Członkowie 
Rady Nadzorczej nie wykre-
ślili tych osób.

Na koniec krótko omówio-
no sprawy wniesione przez 
członków Rady, jak pracu-
ją komisje. Komisja Statuto-
wa zebrała się raz i wkrót-
ce będzie obradować jeszcze 
raz. Jej członkowie oczekują 
propozycji zmian od człon-
ków Rady. Komisja Człon-
kowsko-Samorządowa wizy-
towała Klub Seniora na Osie-
dlu Bolesława Chrobrego 12. 
Na spotkanie przybyli także 
prowadzący osiedlowe pla-
cówki: Świetlicę Sportową i 
Klub Modelarstwa Lotnicze-
go, którzy opowiadali o swo-
ich sukcesach i o tym, co ro-
bią. (maja)

Choć w ostatnich mie-
siącach na osiedlu przyby-
ło nowych miejsc parkin-
gowych dla samochodów 
osobowych, i to aż o 63 
miejsca, a samochody cię-
żarowe nie mogą na nich 
parkować, to w godzinach 
wieczornych poprawa jest 
mało zauważalna. Z dru-
giej strony nie jest też tra-
gicznie, bo na dużym nie-
strzeżonym parkingu od 
ulicy Łużyckiej miejsca za-
wsze można znaleźć.

Ale większość mieszkań-
ców woli jednak parkować 
blisko domu, bo zawsze to 
wygodniej, gdy auto jest 
w zasięgu ręki i wzroku. 
Dlatego też rada i admi-
nistracja osiedla systema-
tycznie przyglądają się oto-
czeniu budynków mieszkal-
nych, i nowe miejsca posto-
jowe znajdują! Są też otwar-
ci na propozycje i sugestie 
mieszkańców, muszą one 
jednak dotyczyć terenów 
należących do Poznańskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Miejsca postojowe urządzo-
no na przykład, w zatokach, 
gdzie wcześniej zatrzymy-
wały się śmieciarki firmy 
wywożącej odpady komunal-
ne z osiedla. Obecnie, zgod-
nie z uchwałą Rady Miasta 
Poznania, śmieci nie są już 
wrzucane do dużych konte-
nerów, których wywóz był 
skomplikowany.

Kilka nowych miejsc par-
kingowych udało się urzą-
dzić dzięki życzliwości Ze-

Osiedle Władysława Łokietka

Plac zabaw przy szkole i więcej miejsc 
do parkowania

społu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 5. Jakiś czas te-
mu wygrodził on teren na-
leżący do szkoły i urządził 
tam parking dla nauczycie-
li. W administracji osiedla 
policzyli, że gdyby słupki 
i szlaban przesunąć o 30 
centymetrów, na zewnątrz 
nauczycielskiego parkingu 
mogłyby zatrzymywać się i 
stawać inne pojazdy, czy to 
mieszkańców osiedla, czy 

Dokończenie na stronie 15

Już po raz dziesiąty na 
Osiedlu Władysława Ło-
kietka rozegrany zosta-
nie w grudniu Gwiazdko-
wy Turniej Halowej Piłki 
Nożnej.

Organizatorami są Po-
znańska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa, Administracja Osie-
dla Władysława Łokietka oraz 
Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 5 na Łokietka.

- Turniej – mówi Tomasz 
Mierzejewski, jeden z organi-
zatorów – rozegrany zosta-
nie w czterech kategoriach 
wiekowych, w każdej przewi-
dziano udział maksymalnie 

10 zespołów. W zależności 
od liczby zgłoszonych dru-
żyn do poszczególnych kate-
gorii wiekowych, jako organi-
zator, ustalimy odpowiednie 
systemy rozgrywek. Zgłosze-
nia przyjmujemy do 30 listo-
pada, a 2 grudnia w auli ze-
społu szkół na Łokietka od-
będzie się zebranie organiza-
cyjne, podczas którego nastą-
pi losowanie grup eliminacyj-
nych, zostanie też ustalony 
szczegółowy harmonogram 
spotkań.

Drużyny grać będą w na-
stępujących grupach wieko-
wych: A ( urodzeni w 1998 i 

młodsi), B (1995 i młodsi), C 
(1991 i młodsi) oraz D (grupa 
open). Zespoły w kategoriach 
A i B muszą mieć pełnolet-
niego opiekuna. Zespoły skła-
dają się z pięciu zawodników 
plus maksymalnie trzech re-
zerwowych. Zgłoszenie zosta-
nie przyjęte po dostarczeniu 
listy zawodników oraz opła-
ceniu wpisowego, które dla 
grup A-C wynosi 50 zł, a dla 
kategorii D – 150 zł. Mecze 
rozgrywane będą w Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących 
nr 5 w grudniu, w dniach 4 
(kat. A), 5 (kat. B), 11 (kat. 
C) i 12 (kat. D). Organiza-

tor zapewnia profesjonalną 
obsługę sędziowską, opiekę 
medyczną, halę sportową z 
bandą do gry w halową pił-
kę nożną i szatnie. Szczegóło-
we informacje uzyskać moż-
na pod numerem telefonu 
502 380 888.

Trzy pierwsze zespoły we 
wszystkich kategoriach wie-
kowych otrzymają medale, dy-
plomy i nagrody rzeczowe na 
uroczystym zakończeniu w 
dniu 12 grudnia 2010 roku.

Patronat medialny nas 
imprezą sprawują Echo Piąt-
kowa i Wielkopolska Telewi-
zja Kablowa.

Zgłoszenia do 30 listopada

Jubileuszowy Turniej Gwiazdkowy
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Niezwykły, bo między-
narodowy, słownik po-
etów pod tytułem „A Dic-
tionary of Contemporary 
International Poets” tra-
fił do naszych rąk. Ten 
wielki, czerwony tom wy-
dało wydawnictwo „The 
Earth Culture Press” 
pod egzotyczną redakcją 
CHOI Lai Sheung Zhang 
Zhi. Są w nim także biogra-
my, zdjęcia i wiersze twór-
ców z „Dąbrówki”: Agniesz-
ki Mąkini, Alicji Kubiak, 
Anny Kokot, Daromiły Wą-
sowskiej-Tomawskiej, Jerze-
go Grupińskiego, Krystyny 
Wojciech-Ratajczak oraz Se-
bastiana Nowaka. To rezul-
tat współpracy z ośrodkiem 
„The International Poetry 
Translation and Research 
Centre”, instytutem literac-
kim w Hong-Kongu. 

W pięciolecie funkcjono-
wania pisarzy w „Dąbrów-
ce”, na ręce opiekuna klu-
bu – Jerzego Grupińskie-
go (członka Stowarzysze-
nia Pisarzy Polskich), trafił 
list gratulacyjny podpisany 
przez prezesa Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
– inż. Krzysztofa Winiarza 
i zastępcę prezesa Michała 
Tokłowicza.

Z okazji Jubileuszu 5-le-
cia Klubu Literackiego „Dą-
brówka” składamy najser-
deczniejsze życzenia i gra-
tulacje.

Swój czas i pasje poświę-
cacie Państwo najpiękniej-
szej dziedzinie twórczości, to 
jest poezji. Potrzeba tworze-
nia, wyrażania siebie i swo-
ich emocji jest fenomenem 
danym tylko człowiekowi. 
Poezja jest także dziedziną, 
w której dzieląc się pięknem 
swojego ducha, ujawniamy 
wrażliwość, spontaniczność 
i autentyczność przeżyć.

Poprzez nieskrywaną pa-
sję tworzycie Państwo wier-
sze wyróżniające się indy-
widualną formą, które roz-
budzają wyobraźnię, umoż-
liwiają odbiorcy wejście do 
świątyni liryki sekretnymi 
drzwiami, co sprawia, że 
czytelnik ma wrażenie, iż 
znajduje się w samym środ-
ku niedostępnego dla innych 
świata.

Ufamy, że Jubileusz sta-
nie się motywacją do dalsze-
go twórczego rozwijania po-
etyckich pasji i zamiłowań w 
myśl motta Maksyma Gor-
kiego: „Kochajcie poezję, bo 
ona, jak przyjaciel, pomoże 

Pięciolecie Klubu Literackiego

Od Hong-Kongu po Piątkowo
wam zorientować się w pstrej 
i burzliwej plątaninie myśli, 
uczuć, zdarzeń, ona nauczy 
was szacunku dla siebie i 
dla człowieka, ona uskrzy-
dli wasz rozum i serce mi-
łością i do człowieka, i do 
świata”.

Dziękując Państwu za 
wkład w rozwój polskiej kul-
tury w uświetnianiu i wzbo-
gacaniu oferty programowej 
„PCK Dąbrówka”, życzymy 
wielu cennych inspiracji w 
dalszej pracy i satysfakcji z 
jej efektów, a w życiu osobi-
stym wszelkiej pomyślności.

***
Listy gratulacyjne nade-

słali także prezes Oddzia-
łu Związku Literatów Pol-
skich – Paweł Kuszczyń-
ski. marszałek województwa 
wielkopolskiego – Marek 
Woźniak, dyrektor Wydzia-
łu Kultury i Sztuki Urzę-
du Miasta Poznania – Be-
ata Mitmańska, dyrektorka 
Wojewódzkiej Biblioteki Pu-
blicznej i Centrum Anima-
cji Kultury – Helena Bed-
narska.

Pięciolecie Klubu Li-
terackiego w „Dąbrówce” 
połączono z rocznicą jego 
40-lecia. Impreza z tej oka-
zji odbyła się w gościnnych 
progach „Naszego Klubu” w 
Poznaniu. 

W programie było otwar-
cie wystawy prac Rozalii 
Nowak, nowe twarze w lite-
raturze przedstawił Jacek 
Kukorowski, a Omirowi So-
cha wręczono Nagrody Mło-
dych („Okowykol” rzeźba 
Kazimierza Rafalika). Za-
prezentowano też piosenki 

poetyckie Jana Hyjka oraz 
twórczość środowiska klubu 
(wiersze, opowieści, anegdo-
ty, dedykacje). Odbyła się 
też promocja książek człon-
ków klubu oraz periody-
ków „Protokół Kulturalny”, 
„Okowykolokularny”.

Miłośników literatury 
otaczały niezwykłe portre-
ty kobiet autorstwa poznań-
skiej malarki Rozalii No-
wak. Ta artystka dostar-
czyła prawdziwej uczty dla 
oczu gości swojej wystawy. 
Spod jej pędzla wyszły barw-
ne, jesienne postacie dam 
starszych i młodszych, któ-
re na dłuższy czas skupiły 
uwagę wielu osób. Spoglą-
dały na poetów wzorkiem 
łagodnym, pytającym bądź 
zaniepokojonym, skłaniając 
do zadumy i chwil refleksji. 
Być może staną się także in-
spiracją dla nowych utwo-
rów poetyckich. 

***
Klub Literacki w „Dą-

brówce” oferuje:
•  konsultacje 

indywidualne
•  imprezy
•  warsztaty literackie
•  publikacje
•  konkursy

Oczekujemy Waszych 
wierszy, utworów prozator-
skich i innych materiałów 
do „Protokołu Kulturalne-
go” – naszego pisma. Kon-
takt z opiekunem klubu: 
tel. 61 833 04 83. Poleca-
my nasze wydawnictwa. Za-
praszamy wszystkich piszą-
cych i zainteresowanych li-
teraturą.

Anna Kokot

Od lewej - Alicja Kubiak, Jerzy Grupiński, autorka wystawy Rozalia 
Nowak oraz Anna Kokot z Klubu Literackiego w Dąbrówce

Od lewej - Jan Hyjek, autorka wystawy Rozalia Nowak, Jerzy Gru-
piński, Anna Kokot
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W antrejce na ryczce

50+ rulez
Zdzichna od pewnego czasu chodzi napuczono, bo ten sta-

ry śrup Grzechu chce kandydować na radnego.
- Znowu chcesz mataczyć, żeby ino koniecznie ciebie wybrali. 

Szpeknij w lustro i wew metrykę a zaś potem pogadamy.
Grzechu dostał fefry i sam do się blubroł, że wew lustro 

nie bedzie kikać, a Zdzichna to już powinna być pod ochro-
ną. Zdzichna akurat naworkę gotowała i usłyszała to co nie 
miała usłyszeć.

- Ty gamuło jedyn – zaczła się z niego chichrać – co ty 
wiesz o dziewczynach 50+?

Grzechu już nie ma z kim pogadać, bo dzieciary się wy-
prowadziły, kejter co umiał miauczeć zdechł. Tero jest zdany 
na 50+.

A ona jakby się macała z głupim bez ścianę. Wew brum-
ble sobie cosik wstrzyknęła i tero wyglądo jak karp.

- Zdzichna, czy ci bejmów nie szkoda na takie oszpeca-
nie? – Grzechu nie raz jej marudził, ale ona sobie zez tego 
nic nie robi.

Jakoś zaś doszli do ugody, Grzechu kandyduje, a Zdzich-
na rozwija program 50+.

Halina Płoszyńska

Nasi stali Czytelnicy pamiętają zapewne perypetie Grze-
cha i Zdzichny z drukowanego w Echu Piątkowa wiele mie-
sięcy cyklu felietonów Haliny Płoszyńskiej pod wspólnym ty-
tułem „W antrejce pod ryczką”. Dziś rozpoczynamy druk no-
wych felietonów Halszki o dalszych dziejach rodziny „W an-
trejce na ryczce”. Książka pod tym samym tytułem ukaże się 
na wiosnę 2011 roku.

Sygn. akt KM 3/10, 610/10, 1307/10, 1426/10, 1427/10 Poznań, dnia 15-10-2010

OBWIESZCZENIE
O I LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, 
Zbigniew Głowacki – kancelaria komornicza: Poznań, ul. Ratajczaka 26/3, działa-
jąc na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 17-12-2010 o godz. 10.00
w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto, ul. Młyńska 1a w sali nr 106A

odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA lokalu mieszkalnego
położonego na Os. Bolesława Chrobrego 20/215

stanowiącego odrębną własność lokalową należącą do: Majewicz Emilia
Nr księgi wieczystej: PO1P/00242792/0 – Sąd Rejonowy Poznań – Stare 

Miasto  w Poznaniu Wydz. V Ksiąg Wieczystych.

Przedmiotowy lokal o powierzchni użytkowej 62,70 m kw. położony jest na VIII 
piętrze XII-piętrowego budynku wielorodzinnego. Składa się z przedpokoju, 3 po-
koi, w tym jeden z wyjściem na balkon, kuchni, łazienki i WC. Do lokalu przynale-
ży pomieszczenie usytuowane w piwnicy.

Cena wywołania: 234.675,00 zł
Suma oszacowania: 312.900,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 31.290,00 
zł najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem licytacji na rachunek bankowy: KO-
MORNIK SĄDOWY ZBIGNIEW GŁOWACKI PKO BP S.A. I/O w Poznaniu nr 18 1020 
4027 0000 1002 0290 3607 podając sygn. sprawy KM 3/10 (tytułem rękojmi).
W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją można zapoznać się z operatem sza-
cunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekre-
tariacie  II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto, ul. Młyńska 
1a (akta dołączone do sprawy II Co 271/10/3/N), w godzinach urzędowania sekreta-
riatu, tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 13 oraz od 14 do 15.30 lub w kancela-
rii komorniczej. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na 
rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed wszczęciem licytacji nie złożą do-
wodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią 
zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie służebności i prawo dożywotnika, jeżeli nie zostaną ujawnione w księdze 
wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszo-
ne najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji , nie będą uwzględnione w dal-
szym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przy-
sadzeniu własności.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Zbigniew Głowacki

SEBASTIAN NOWAK uro-
dził się 36 lat temu w pew-
nym szpitalu położniczym w 
Wielkopolsce. Obecnie miesz-
ka na 16. piętrze poznańskie-
go wieżowca i niezmiennie 
zachwyca się widokiem nie-
codziennej panoramy miasta. 
Pracował już jako instruktor 
tańca, technik dentystyczny, 
grafik komputerowy, twórca 
tekstów radiowych, cukiernik 
i serwisant sprzętu ogrodni-
czego. Nieomal został samo-
zwańczym twórcą autorskiej 

listy przebojów muzycznych. Ostatecznie skoncentrował się 
na systematycznym naciskaniu klawiszy komputera, co za-
owocowało w 2000 roku debiutem poetyckim w piśmie „Pro-
tokół Towarzyski”, pod okiem Jerzego Grupińskiego, opie-
kuna artystycznych talentów. Publikował między innymi w 
magazynie „Integracja” oraz piśmie „Arkusz”. W roku 2005 
jego wiersze znalazły się w almanachu poetyckim „Arka”. 
Trzykrotny laureat „Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
i Literackiego” i zdobywca pierwszego miejsca w konkursie 
na reportaż prasowy. Od kilku lat współpracuje z Klubem 
Literackim „Dąbrówka” i wydawanym tam pismem „Proto-
kół Kulturalny”, w którym publikuje swoje wiersze.

Uzależnienie
jestem dilerem wierszy
mam niepublikowane teksty
stoję w ciemnej bramie
prawie się poślizgnąłem
na twoim
głodzie słowa
tu nie ma
przebacz

chcesz działkę
porządnej liryki?

Trudny przepis
moje wiersze są w drodze
biegnę
uciekają...
staram się
je dogonić
biegnę
biegnę
potykam się
gubię wątek
posypuję kartkę słowami
jak potrawę solą
gorzkie wersy
rozgotowane pointy
dziś w moim garnku
nie ma poezji

Barwy uczuć
miłość jest
jak zgnilizna

ostra czerwień
zmienia się 
w blady róż

soczysta zieleń
w bezpłciowy seledyn
namiętna czerń

w nic nie znaczącą
szarość

analogicznie ze spranymi 
beretami

niepotrzebnymi nawet
do mycia
zakochanej podłogi

Trzepanie poezji
Przed dom
wyszedł człowiek
z dywanem
rytmicznie uderzał
... 
wyleciał zeń
całkiem niezły
kawałek
wiersza

Gra
miłości zawdzięczam
ucieczkę od sztuczności
tych znienawidzonych
uśmiechów
które wywołują 
u mnie
niechciane uczucia

dotychczas 
karmiono mnie
pozorami

teraz
kiedy osiągam cel
spożywam 
Ciebie

Natchnienie
słyszę Twoje kroki
krążące gdzieś
po mieszkaniu

słyszę muzykę
festiwalową
Twojego ciała

podchodzisz
kocham
my się prawie 
nie znamy
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Prosto z miasta 

Dwunastu do fotela
Większość mieszkańców 

chyba nawet nie zauważyła, 
że odbyły się jakieś wybory. 
Ich miasta i gminy są jed-
nak zarządzane już przez no-
we władze. Formalnie nowe. 
Gdyż w większości, jeśli się 
nawet coś zmieniło, to jedy-
nie tyle, żeby wszystko zosta-
ło po staremu. Wybory samo-
rządowe były trudno zauwa-
żalne przez pogodę – smutną 
i jesienną – oraz media – też 
smutne i zajmujące się tym, co 
ważne. W dodatku sami kan-
dydaci szczególnej aktywno-
ści nie wykazywali. Nawet w 
skrzynce pocztowej ulotek by-
ło mniej niż zwykle. Nie mó-
wiąc już o tym, żeby do drzwi 
zapukał któryś z kandydatów. 
Taka forma prowadzenia kam-
panii „od drzwi do drzwi” jest 
w demokratycznych krajach 
uznawana za  najskuteczniej-
szą. U nas chyba za najdzi-
waczniejszą. Jehowici przez la-
ta ją uprawiali i sukcesów u 
nas nie osiągnęli. Kandydaci 

o tym wiedzą i na bezpośred-
nie spotkania trzeciego stopnia 
z pomstującymi na wszystko i 
wszystkich wyborcami wolą się 
nie narażać. Aż tak odważni 
to oni nie są.

  
Pozostały więc okrągłe wy-

powiedzi w mediach kolejnych 
kandydatów, jak to oni nas 
urządzą, gdy tylko w fotelach 
władzy zasiądą. Ale takie obie-
canki-cacanki na nikim już 
większego wrażenia nie ro-
bią. Do zastanowienia powin-
ny nas jednak skłonić liczby. 
Okazuje się, że w Wielkopol-
sce mamy blisko pięć tysięcy 
radnych, prezydentów, burmi-
strzów i wójtów. To całkiem 
spora armia. Niejeden przy-
wódca z mniejszymi siłami 
zawojował kawał świata. Na-
si wybrańcy wolą jednak spo-
kojnie zasiadać za biurkami i 
jedynie konieczność rozprawie-
nia się z konkurentami lub wi-
zja kolejnej kampanii wybor-

czej za cztery lata może zmo-
bilizować ich do wysiłku.

  
O zaszczytne, odpowiedzial-

ne, ale co tu ukrywać – także 
wygodne – stanowiska ubie-
gało się w Wielkopolsce ogó-
łem ponad 22 tysiące kandy-
datów. To już naprawdę potęż-
na armia ambitnych, chętnych 
i gotowych na wiele ludzi. W 
samym Poznaniu o 37 miejsc 
w radzie miasta rywalizowały 
444 osoby. Dwunastu do jed-
nego fotela. Dopchać się do 
niego naprawdę trudno, cho-
ciaż na władzę bowiem wszyscy 
narzekają, to jednak chętnych 
do jej sprawowania nie bra-
kuje. Można się zastanawiać, 
czy czasem nie jest ich za du-
żo. Okazuje się bowiem że po-
słów i radnych mamy znacznie 
więcej niż w bogatszych i bar-
dziej doświadczonych w prak-
tykowaniu demokracji krajach. 
Nasz sejm z 460 posłami jest 
liczniejszy od amerykańskiej 
Izby Reprezentantów złożonej 

z 435 członków. A przecież 
nasz parlamentarzysta uzurpu-
je sobie prawa do tych samych 
przywilejów co amerykański 
kongresman. W radach miej-
skich też podobne dyspropor-
cje, tam w metropoliach jest 
po kilkunastu radnych, u nas 
kilkudziesięciu. No, ale u nas 
też problemów do rozwiązywa-
nia więcej.

  
Dla ich właściwego zdia-

gnozowania władze Poznania 
zleciły więc przeprowadzenie 
specjalnych analiz Centrum 
Badań Jakości Życia. Za kil-
kadziesiąt tysięcy złotych do-
wiedzieliśmy, że poznaniacy 
kiepsko oceniają stan ulic, ce-
ny biletów MPK, miejską ko-
munikację, opiekę medyczną i 
działalność paru innych insty-
tucji. Z pewnością dzięki ta-
kim odkryciom naukowym ja-
kość życia się poprawi. Ale tyl-
ko tym, którzy przeprowadzają 
takie badania.

WIST

  

W kolejnych cyklach 
poświęconych sylwetkom 
władców patronujących 
osiedlom piątkowskim, 
pokazywaliśmy ich od róż-
nej strony: jako ludzi, ja-
ko monarchów, jako re-
prezentantów poszczegól-
nych dynastii. Nie było 
okazji zaprezentować Po-
znań w ich czasach, wska-
zać związki stolicy Wielko-
polski z danym księciem 
czy królem.

W czasach panowania 
księcia Mieszka I Poznań 
jako miasto jeszcze nie ist-
niał. Był za to potężny gród 
na Ostrowie Tumskim, w wi-
dłach Warty i Cybiny. Zbu-
dowany na wilgotnym, grzą-
skim podłożu, miał wyjątko-
wo silną konstrukcję. Sama 
kamienna ława, czyli podsta-
wa wału miała szerokość 30 
metrów – zatem był to je-
den z najsilniejszych grodów 
w państwie Piastów. Sku-
tecznie konkurował z Gnie-

znem, ale koniecznie trze-
ba podkreślić, że w owym 
czasie nie istniało dzisiejsze 
pojęcie stołeczności. Stolica 
była tam, gdzie akurat prze-
bywał władca, książę, który 
krążył po swym władztwie, 
sprawował sądy, na miej-
scu kontrolował sytuację – 
a jednocześnie nie ogołacał 
ze swym dworem i drużyną 
danego grodu z żywności. 
Jednak były grody silniej-
sze, gdzie zatrzymywano się 
w trudniejszych czasach, i w 
razie niedogodności pogodo-
wych czy związanych z porą 
roku, np. zimą. W państwie 
Mieszka I (jeszcze wtedy nie 
była to Polska) największymi 
grodami były Poznań, Gnie-
zno, Ostrów Lednicki, Grzy-
bowo koło Wrześni i Giecz. 
Zatem tradycyjna już rywa-
lizacja między Gnieznem i 
Poznaniem o miano pierw-
szej stołeczności, ma znacze-
nie tylko ambicjonalne i nie 
ma oparcia w realiach tam-
tej epoki.

Badania na Ostrowie 
Tumskim, prowadzone w 
ostatnich latach przez arche-
ologów z Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza, pod kie-
runkiem prof. Hanny Kóčka 
– Krenz, pozwoliły spojrzeć 
na to miejsce zupełnie ina-
czej niż jeszcze dwadzieścia 
– trzydzieści lat temu. Uda-
ło się odkryć fundamenty pa-
latium, czyli siedziby księcia, 
ustalono, że był tu również 
silny ośrodek gospodarczy, a 
nawet funkcjonowała pracow-
nia złotnicza, co świadczy o 
pewności i poczuciu bezpie-
czeństwa, jakie tu panowało. 
Jednak wciąż wątpliwości bu-
dziła przypuszczalna lokaliza-
cja kaplicy książęcej, w której 
najprawdopodobniej pocho-
wana była księżna Dobrawa, 
żona Mieszka I i matka Bo-
lesława Chrobrego. Domyśla-
no się, że na jej fundamen-
tach stanął później kościół 
Najświętszej Marii Panny, 
w tej chwili jeden z najcen-
niejszych zabytków architek-

tury na Ostrowie Tumskim. 
Jednak latem 2009 roku do-
konano sensacyjnego odkry-
cia: przy ścianie tego kościo-
ła udało się odkopać funda-
menty niewielkiej kaplicy, z 
zachowaną podstawą ołtarza, 
połączonej przejściem z pala-
tium. Według dokładnej data-
cji ustalono, że jest to pozo-
stałość najstarszej murowa-
nej świątyni chrześcijańskiej 
na ziemiach polskich – znacz-
nie starszej od Wawelu. Czy 
pochowano tam księżnę Do-
brawę, nie wiadomo. Ta za-
gadka do dziś jest nierozwią-
zana. W każdym razie odkry-
ta kaplica jest starsza od ro-
mańskich reliktów zachowa-
nych w podziemiach pobli-
skiej katedry.

Ostrów Tumski w Pozna-
niu będzie z czasem włączony 
do trasy turystycznej obejmu-
jącej najstarsze dzieje Pozna-
nia oraz Śródkę. Będzie to 
szlak najodleglejszych dziejów 
polskiej państwowości.

Marek Rezler

Poznań w czasach królów „piątkowskich”

Czasy Mieszka I (do 992 roku)
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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
7 XII 2010 o godz. 18 (wtorek) „Akcje i reakcje” – wieczór autorski Le-
cha Konopińskiego, w 50-lecie debiutu książkowego. Promocja książek 
oraz nowego periodyku kulturalnego – „Warta”. 
21 XII 2010 o godz. 18 (wtorek) Wigilia Klubu Literackiego z udziałem 
poety-barda Marka Zgaińskiego (gitara, voc.). Prosimy o wigilijne teksty 
i Boże Dary na wspólny stół.
Wszystkie spotkania w „Dąbrówce” w sali karminowej. Wstęp wolny. Im-
prezy prowadzi Jerzy Grupiński

  

Czas na sferę emocjonalną. Nie wiem, czy zdajesz sobie 
sprawę, iż decyzje podejmujemy w stu procentach pod wpływem 
emocji, a potem tylko racjonalnie je uzasadniamy. Czym zatem 
są emocje? Najprościej mówiąc, są to reakcje na całościową 
sytuację, jednak na sytuację taką, jaka jest odbierana w da-
nej chwili, co oznacza, że to nie sam bodziec, ale bodziec ta-
ki jakim go widzimy wyzwala reakcję emocjonalną. Nasze 
uczucia zależą w dużej mierze od naszych przekonań o tym, 
jak poradzimy sobie w trudnej sytuacji. To tłumaczy tak różno-
rodne reakcje różnych ludzi w podobnych sytuacjach.

Emocje odgrywają zasadniczą rolę w naszym życiu. Towa-
rzyszą nam w różnych sytuacjach, odpowiadają za relacje ze 
światem zewnętrznym, bezpośrednio wpływają na codzienną 
działalność – są źródłem motywacji, wspomagają zdolności po-
znawcze, regulują wewnętrzny stan organizmu, odzwierciedlają 
nasz stosunek do rzeczywistości. Umożliwiają nam kontakt ze 
światem, innymi ludźmi i samym sobą. Emocje motywują nas 
w życiu do działania lub do unikania go. A teraz najważniej-
sze: wszystkie emocje, nawet te najtrudniejsze, jak np. niena-
wiść, złość, zazdrość są dobre, zły natomiast może być sposób 
ich wyrażania czy radzenia sobie z nimi.

Emocje wywierają istotny wpływ na nasze zachowanie, 
osobowość, zdrowie, stąd warto umieć nimi zarządzać. Nie 
wiem, czy wiesz, iż sukces w życiu zależy nie tylko od intelek-
tu, a przede wszystkim od umiejętności kierowania emocjami, 
zapału i wytrwałości w dążeniu do celu oraz od zdolności do 
empatii i umiejętności właściwych zachowań społecznych. In-
nymi słowy – sukces w życiu zależy od współczynnika inteli-
gencji emocjonalnej. Intelekt i inteligencja emocjonalna stano-
wią komplementarne zespoły zdolności człowieka. Kiedy inte-
lekt dobrze współpracuje z uczuciami wzrasta i sprawność in-
telektualna, i inteligencja emocjonalna. Jednak inteligencja in-
telektualna może okazać się bezużyteczna, kiedy ogarniają nas 
silne emocje...

Goleman mówi o pięciu kompetencjach emocjonalnych ce-
chujących inteligencję emocjonalną: znajomość własnych emocji, 
czyli samoświadomość emocjonalna, która stanowi podstawę 
inteligencji emocjonalnej; kierowanie emocjami, czyli samore-

gulacja (samokontrola); zdolność motywowania się; rozpozna-
wanie emocji u innych, czyli empatia, oraz sztuka nawiązywa-
nia i podtrzymywania związków z innymi. Tu warto poszukać 
odpowiedzi na kilka pytań: Co sprawia ci radość? Czy robisz 
na co dzień to, co sprawia ci radość, co oddziałuje na ciebie 
pozytywnie czy narzekasz i skupiasz się na negatywach? Czy 
umiesz obserwować i rozpoznawać własne uczucia? Czy masz 
świadomość własnych emocji i potrafisz przejąć nad nimi kon-
trolę? Czy znasz sposoby uśmierzania własnego niepokoju, złości 
i smutku? Jak reagujesz na pochwały i krytykę? Czy potrafisz 
zachować dystans do opinii wypowiadanych przez innych? Jak 
reagujesz na sukcesy i porażki? Czy jesteś asertywny w relacjach 
z innymi ludźmi? Czy rozumiesz emocje innych ludzi?

Każdy z nas odczuwa na co dzień różne emocje, m.in. ra-
dość, złość, żal czy strach, nie zawsze jednak potrafimy sobie 
z nimi radzić, panować nad nimi czy mówić o nich. Jednocze-
śnie otwarte mówienie o tym, co się czuje, umożliwia  nieku-
mulowanie się negatywnych emocji, co mogłoby spowodować 
ich eksplozję w najmniej odpowiednim momencie. Ważne jest 
jednak to, iż pomimo że otrzymaliśmy w dziedzictwie gene-
tycznym pewien zespół cech emocjonalnych określających nasz 
temperament, to istnieją możliwości kształtowania nawyków 
emocjonalnych – inteligencji emocjonalnej można się uczyć i 
rozwijać ją przez całe życie. A warto, bo umożliwia adekwat-
ne zachowanie się w różnych sytuacjach, wobec ludzi, zadań, 
napotkanych trudności i niepowodzeń, ułatwia nawiązywanie 
serdecznych kontaktów z innymi, czyli jest kluczem do sukce-
sów każdego człowieka.

Nina Olszewska
Centrum Rozwoju 

Potencjału Osobistego Harmonia,
www.centrumharmonia.pl

Rozwijalnia potencjału osobistego

Jak się masz? Lepiej niż dobrze :)
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W KOMPLECIE
Z SIERPEM

PRZYWÓDCA
ARABSKI

ODDZIELA
PIĘTRA
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Wygrała
z Echem

Hasło krzyżówki z nu-
meru 11 brzmiało: „Osie-
dla z fantazją”. Nagrodę 
książkową otrzymuje Elż-
bieta Janasik z Os. Bole-
sława Chrobrego 10.

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). Bez te święta wew robocie przyjdzie ci 
chapać za dwóch abo i trzech, ale zaś potem z kabzą pełną bejmów bę-
dziesz se mógł lofrować po cołkim świecie.

BYK (21.04 - 21.05). Gwiazdor abo jacy jego kumple przyniosą 
ci fest propozycje nowej roboty. Bez żodnego stalowania się skorzystaj 
z okazji, sukces murowany i sporo bejmów w kabzie.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Rajza ze starą eką do ciepłych krajów 
przyniesie nowe znajomości i fest pomysły na interesa. Ale zaś uwożej, 
byś na tych balangach za wiela zdrowia i bejmów nie przenorał.

RAK (22.06 - 22.07). Nie zawracaj se głowy porzundkami wew cha-
łupie. Na to zawsze jest czas. Lepiej wybierz się z cołką famułą, zwłasz-
cza zaś ze szczunami i kejtrem do marketu albo na jakie słodkie.

LEW (23.07 - 22.08). Przestań się borchać i brynczeć na szczu-
nów i kumpli. Wspólny wygib na narty będzie fest. Ino uważaj, byle nie 
zrobić jakiej poruty i zdrowia nie przenorać.

PANNA (23.08 - 22.09). Nie warto się borchać na starą wiarę. 
Wspólne lofrowanie i blubranie będzie ci plożyć. Ale zaś nie daj się im 
przekabacić i bejmów na byle co nie wydawaj,

WAGA (23.09 - 22.10). Wew robocie znów się szykują fest refor-
my. Ale zaś miej na to rułę. Daj se luz i zamiast cięgiem szporać, lajsnij 
se nowy dyrdon abo pojedź brechtać się w ciepłych morzach.

SKORPION (23.10 - 22.11). Z famułą, nawet jeśli zjedzie na świę-
ta, warto dobrze żyć. Nie borchaj się, zwłaszcza że wspólne balowanie 
i blubranie będzie wszystkim plożyć, zwłaszcza gzubom.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Jakoś ten przedświąteczny czas trze-
ba będzie przepynkać. A jak się ze szwungiem weźmiesz do roboty i tro-
chę pochapiesz, to bejmy same skapną do kabzy.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Od politykowania daj se lepiej 
luz, bo inaczej to z tych nerwów w jakie choróbsko wpadniesz. Całkiem 
spokojnie trochę se ponygusuj wew święta.

WODNIK (21.01 - 20.02). Szykują ci się długie dni świątecznej 
laby i słodkiego przesiadywania za stołem. Ale zaś uwożej na różne ber-
beluchy i zbytnio się przed wiarą nie staluj.

RYBY (21.02 - 20.03). Bez te chlabrę i błocko na dworze ino byś 
nygusował wew chałupie i glapił się w telenowele.  Zamiast tyle barło-
żyć, lepiej zabierz się do przedświątecznych porzundków.

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 12

HUMORKI
- Dresy to najtroskliwsi faceci, 
jakich znam.
- ?
- Zawsze jak przechodzę obok, 
pytają czy mam jakiś pro-
blem.

***
Blondynka do blondynki:
- Robimy razem Sylwestra?
- No spoko, a kiedy?
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Dokończenie ze strony 9

Osiedle Władysława Łokietka

Plac zabaw przy szkole i więcej miejsc 
do parkowania

rodziców odwożących pocie-
chy na lekcje. Dyrekcja szko-
ły przychyliła się do pomy-
słu i słupki przesunięto.

Na boisku z boku szko-
ły pojawił się natomiast 
plac zabaw z kolorowymi 
urządzeniami do zabawy, co 
niektórzy mieszkańcy przy-
jęli do wiadomości z nieja-
kim zdziwieniem. Zmiany w 
szkolnictwie początkowym 
objęły bowiem przedszkola-
ków z Łokietka, Przedszko-
le nr 187 mieści się obecnie 

w trzech budynkach. Trzy-
latki uczęszczają do placów-
ki w bloku nr 3, czterolat-
ki mają swoje pomieszcze-
nia w budynku nr 4, a naj-
starsze przeniosły się do 
Szkoły Podstawowej nr 35. 
Otwarto tam dwa oddzia-
ły, jeden dla pięciolatków i 
jeden dla sześciolatków.  I 
dlatego powstał plac zabaw 
przy szkole.

Koniec roku zbliża się 
dużymi krokami. Większość 
prac remontowych zaplano-
wanych na ten rok jest na 
ukończeniu. Ale nie wszyst-

kie. Przy budynku nr 4 poja-
wiły się rusztowania, rozpo-
czyna się jego docieplanie. 
Prace potrwają tak długo 
jak pogoda pozwoli, a wzno-
wione zostaną na wiosnę.

- Na koniec przyszłego ro-
ku – mówi Aleksander Mey-
za, kierownik administracji 
– planujemy rozpocząć do-
cieplanie budynków 5 i 6. 
Na większy zakres robót nas 

w tej chwili nie stać. Zresz-
tą i tak zaawansowanie do-
ciepleń – jak na tak krót-
ki czas – jest duże, blisko 
80 procent. Przypomnę, że 
Osiedle Jana III Sobieskie-
go było docieplane 11 lat, a 
nasze dopiero kilka. Prace 
finansowane są częściowo z 
kredytu, częściowo fundusz 
zasilany jest premią termo-
modernizacyjną. (maja)



Ahmed Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A, 
tel. (61) 822-35-05

Ahmed Przeźmierowo 1 obok Intermotelu, 
tel. (61) 816-10-63,  500-700-748

Codziennie 2 wybrane dania
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. 61 826 99 26, 693 720 756
pon.-pt. 11-20 kom. 691 76 42 07

14 października z oka-
zji Dnia Edukacji Narodo-
wej w Szkole Podstawowej 
nr 34 na Osiedlu Bolesła-
wa Śmiałego wystawiono 
przedstawienie. W rolach 
głównych wystąpili nauczy-
ciele szkoły. Dzieciom i mło-
dzieży podobało się tak bar-
dzo, że oklaskom i owacjom 
nie było końca. Pippi Lang-
strumpf i Koziołek Matołek, 
dwie wielkie lalki wiszące 
w holu szkoły, były główny-
mi bohaterami widowiska i 
przez 45 minut tańczyły we-
soło podczas przedstawie-
nia. (emzetka)

Fot. – Maria Zielińska

W szkolnym przedstawieniu wystąpili... 
nauczyciele


