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ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY 

oferta obowiązuje w lokalu, w dowozie i na wynos 
Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,

tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28

Na przełomie 
maja i czerwca po-
goda nie dopisywa-
ła, humory uczest-
ników licznych piąt-
kowskich festynów 
i imprez dla dzie-
ci i sportowych – 
jak najbardziej. Na 
zdjęciu widać, jak 
się bawiła „starsza” 
młodzież na kolejnej 
już majówce coun-
try na Osiedlu Bole-
sława Śmiałego, nie-
którzy przybyli spe-
cjalnie na tę imprezę 
z dalekich miast. Na 
Osiedlu Władysława 
Jagiełły bawiły się 
dzieci. O tych i in-
nych jeszcze impre-
zach piszemy w tym 
numerze Echa .

Dla dzieci, country i na sportowoDla dzieci, country i na sportowo
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PRZEPROWADZKI – TRANSPORT 
 

PANDERA  -  FIRMA USŁUGOWO- TRANSPORTOWA      
 

*pełna usługa załadunku i wyładunku 
*zabezpieczenie ładunku na samochodzie 
*możliwość dostarczenia kartonów 
*zamówienia wyceniane bezpłatnie u klienta (Poznań  i okolice) 
*przewóz mebli antycznych oraz pianin 
*transport samochodami dostawczymi z windą załadowczą 
*likwidacje przedmiotów gabarytowych z mieszkań 
 

PROMOCJE W POZNANIU I OKOLICACH -zadzwoń i sprawdź osobiście!  
 

500-310-977 lub 511-801-827, e- mail : pandera_transport@interia.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, mięczaków zakaźnych itp.

Przeprowadzki prywatne i firmowe
Sprzedaż kartonów przeprowadzkowych
Usługi transportowe (pianina)
Przenoszenie mebli

Kontakt Tel. 61 843 91 61  lub  668 23 24 55
www.123przeprowadzki.pl

POGOTOWIE 

KOMPUTEROWE

tel. 

693 313 315

  

  

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

M//SERWIS Marcin Szklarz
•  czyszczenie dywanów, wykładzin, 

tapicerki meblowej i samochodowej,
•  wykańczanie wnętrz – malowanie, 

tapetowanie, płytki, panele, itp.,
•  odnawianie marmuru i granitu

ul. Jasne Błonie 4, 61-602 Poznań
tel. 881 590 094, e-mail:mserwis1980@o2.pl

Czytaj Echo na
www.echopiatkowa.pl
www.psm.poznan.pl

KWIACIARNIA
- bukiety

- wiązanki

- kompozycje

- dostarczamy kwiaty

PASMANTERIA

DEWOCJONALIA

ADRES
os. J III Sobieskiego Pawilon 18

(przy alejce spacerowej 
w pobliżu sklepu Biedronka)

www.MagdalenaW.pl

R A D C A    P R A W N Y 
    - rozwód, separacja, podzia  maj tku 
    - w adza rodzicielska, opieka, alimenty  
    - spadki - nabycie, zachowek, testamenty 
    - procesy o odszkodowania, umowy, ZUS 
   

                  tel. 601 999 570 
 

     KANCELARIA: os. J. III Sobieskiego 36/15 
Spotkania do uzgodnienia 
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♦  15 maja poinformowano ZDM o przewróconym znaku 
drogowym na ul. Kurpińskiego na terenie PST.

♦  15 maja w Komisariacie Policji Poznań Jeżyce odbyło 
się spotkanie policji, straży miejskiej, przedstawicieli 
rad osiedli z poszczególnych dzielnic oraz pracowników 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 
Urzędu Miasta Poznania. Omawiano wdrożony w mie-
ście projekt „Bezpieczna dzielnica – bezpieczne mieszka-
nie”. Następne spotkanie na temat wdrażania projektu 
odbyło się 21 maja w Komisariacie Policji Poznań Pół-
noc na Sobieskiego.

♦  Piątkowscy strażnicy miejscy poinformowali pisemnie 
Komisariat Policji Poznań Północ o zgłoszeniu miesz-
kańca, iż samochody ciężarowe notorycznie wjeżdżają 
za znak zakazu wjazdu dla pojazdów ciężarowych na ul. 
Umultowskiej. Dlatego jest uzasadniona potrzeba kie-
rowania patroli na to miejsce dla wyeliminowania wy-
kroczeń.

♦  Strażnicy przeprowadzili kontrolę dwóch placówek spra-
wujących na Osiedlu Stefana Batorego opiekę nad mały-
mi dziećmi: „Mini Misie” oraz „Akademia Malucha Zie-
lony Słonik” . Ponieważ nie posiadały wpisu do rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych, a jedynie zarejestrowaną 
działalność gospodarczą, strażnicy nakazali właściciel-
kom udanie się do Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta dla 
dokonania tego wpisu. Poinformowali również, że pro-
wadzenie działalności gospodarczej bez wpisu do reje-
stru działalności regulowanej jest zagrożone karą ogra-
niczenia wolności lub karą grzywny do 5 tys. złotych.

♦  24 maja strażnicy zgłosili do Wydziału Ochrony Środo-
wiska informację o składowisku eternitu przy rzece War-
cie (na wysokości ulic Karpiej i Czarnucha). Złożyli też 
wniosek o powiadomienie specjalistycznej firmy, która 
usunie eternit z tego terenu.

♦  22 maja strażnicy udali się na ul. Stawskiego 4, gdzie za-
bezpieczyli taśmą uszkodzoną studzienkę telekomunika-
cyjną. Jak się okazało, ktoś ukradł z niej kawałek metalu. 
Właścicielowi studzienki strażnicy nakazali jej naprawę. 

♦  Tego samego dnia strażnicy przeprowadzili kontrolę 
skupów złomu przy ul. Obornickiej. Sprawdzano prawi-
dłowość prowadzenia dokumentacji oraz skupowanych 
przedmiotów mogących pochodzić z kradzieży. Niepra-
widłowości nie stwierdzono.

♦  24 maja zastępca kierownika piątkowskiego referatu 
Straży Miejskiej, Tadeusz Niedźwiedziński, wspólnie ze 
strażniczkami Martą Gruszczyńską oraz Martą Dudziń-

ską (na zdjęciu), uczestniczyli w inauguracji IX edycji 
akcji społecznej Bezpieczny przejazd – Zatrzymaj się 
i żyj, organizowanej przez Polskie Linie Kolejowe SA na 
terenie przystanku osobowego Poznań-Strzeszyn przy ul. 
Biskupińskiej w Poznaniu. W trakcie inauguracji odby-
ła się symulacja wypadków na przejazdach kolejowych, 
połączona z pokazem ratownictwa. Wszystko po to, aby 
naocznie uświadomić wszystkim uczestnikom ruchu dro-
gowego, że w starciu z pociągiem samochód, a tym bar-
dziej człowiek nie ma żadnych szans. (rafa)

♦  W maju służby dyżurne piątkowskiego referatu Straży 
Miejskiej Poznania przyjęły 354 zgłoszenia od mieszkań-
ców. Najwięcej (144) dotyczyło nieprawidłowo zaparkowa-
nych pojazdów oraz spraw porządkowych (64).

♦  Na koła nieprawidłowo zaparkowanych aut nałożono 102 
blokady. Wobec winnych zastosowano: 33 pouczenia, 65 
postępowań mandatowych, wobec 4 osób wystąpiono do 
sądu z wnioskiem o ukaranie.

♦  7-krotnie kontrolowano piątkowskie targowiska, żadnych 
nieprawidłowości tam nie stwierdzono. 

♦  W maju ujawniono jeden przypadek prowadzenia dzia-
łalności handlowej bez zezwolenia (sprzedaż kwiatów na 
Osiedlu Bolesława Chrobrego koło Chaty Polskiej), oso-
ba ta otrzymała mandat karny do zapłacenia.

♦  2-krotnie skontrolowano taksówki na postojach, żadnych 
uchybień nie stwierdzono.

♦  17 razy strażnicy lustrowali miejsca znane z bytowania 
bądź grupowania się bezdomnych. Przeprowadzili 12 
rozmów prewencyjnych, spowodowali udzielenie pomocy 
medycznej jednej osobie, ujawnili też jeden przypadek 
nietrzeźwości bezdomnego, który zgłosili do Centrum 
Redukcji Szkód i Wczesnej Interwencji Terapeutycznej.

♦  2 maja patrol udał się do bezdomnego mężczyzny prze-
bywającego na Osiedlu Bolesława Śmiałego 37. Bezdom-
ny odmówił udzielenia sobie pomocy i oddalił się w nie-
znanym kierunku. Podobne sytuacje miały miejsce 6 ma-
ja na Osiedlu Stefana Batorego 13 i na ul. Opieńskiego 
4, gdzie również mężczyźni nie chcieli pomocy. 9 maja 
bezdomny przebywający na Osiedlu Batorego 8 po in-
terwencji strażników oddalił się w nieznanym kierunku. 
11 maja bezdomny przebywający na Osiedlu Sobieskie-
go 22 także odmówił udzielenia sobie pomocy. 20 maja 
interweniowano na Osiedlu Bolesława Śmiałego 2a, a 
22. na Osiedlu Bolesława Chrobrego 18 i Jana III So-
bieskiego 16e. Z takim samym skutkiem jak poprzednio.

♦  10 maja przy pawilonie handlowym na Osiedlu Jana III 
Sobieskiego 103 strażnicy znaleźli bezpańskiego psa, 
który nie posiadał czipa. Został on więc zabrany przez 
pracowników Schroniska dla Zwierząt. Inne psy, rów-
nież bez czipa i właściciela, zabrano spod pawilonu 52 
na Sobieskiego 13 maja oraz 28 maja z pętli PST.

♦  10 maja około godziny 17.35 patrol Straży Miejskiej 
Poznania przy skrzyżowaniu ulic Umultowskiej i Brail-
le’a ujął oraz przekazał policji siedem osób bijących się 
i szarpiących. Do rannego w nogę od maczety mężczy-
zny wezwano pogotowie ratunkowe.

♦  9 maja wysłano do Zarządu Dróg Miejskich pismo infor-
mujące o zalegających w pasie drogowym przy ul. Hulewi-
czów (na wysokości strzeżonego parkingu) krawężnikach.

♦  12 maja strażnicy udali się na oględziny uszkodzonej stu-
dzienki telekomunikacyjnej na chodniku przy ul. Suszki 
2 (na zdjęciu) . Ponieważ stanowiła ona zagrożenie dla 
zdrowia przechodniów, strażnicy zabezpieczyli wyrwę 
taśmą i nakazali właścicielowi jej niezwłoczną naprawę.

Z notatnika miejskiego strażnika
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W całym kraju od 1 lipca wchodzi w życie – z 
większymi i mniejszymi kłopotami - nowy system 
gospodarowania odpadami komunalnymi.  Co to 
oznacza dla mieszkańców piątkowskich osiedli? Bę-
dą musieli płacić więcej, ale niewiele się zmieni - 
przynajmniej na razie - w systemie odbioru odpa-
dów. Nadal będą one wywożone przez dotychczas 
obsługujące osiedla firmy.

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglo-
meracji Poznańskiej”, który w Poznaniu i 9 sąsiednich 
gminach wprowadza nowe rozwiązania, nie zdołał bo-
wiem zakończyć przetargu na wyłonienie nowych ope-
ratorów i zdecydował zawrzeć porozumienie z Remondi-
sem Sanitech, który wraz z 11 podwykonawcami, a są 
nimi: Alkom, Artur Zys, Astra, Eko-Tom, Hemar, Ordo, 
Raj-Trans, San-Eko, Skip, Sita-Zachód i Vikom, zapewni 
odbiór odpadów z terenu całego Poznania do czasu roz-
strzygnięcia przetargu. 

Chociaż odpady będą więc jeszcze przez jakiś czas 
odbierane po staremu, to płatności będą już następowa-
ły po nowemu. Przy selektywnej zbiórce odpadów pod-
stawowa stawka wynosi 12 zł miesięcznie od osoby, z 
możliwością zastosowania degresji. Oznacza to, że w go-
spodarstwach domowych liczących do trzech osób każ-
da z nich płaci 100% stawki podstawowej. W przypadku 
gospodarstwa 4-osobowego stawka dla każdego członka 
wyniesie 95%, 5-osobowego – 90%, 6-osobowego – 85% 
itd. Przy zbieraniu odpadów nieselektywnie stawka wy-
niesie 20 zł miesięcznie od osoby i nie ma możliwości 
zastosowania degresji.

Nowe stawki, takie same dla wszystkich mieszkań-
ców, zarówno tych z kamienic komunalnych, spółdziel-
czych bloków czy domków jednorodzinnych, spotykają 
się z krytycznymi opiniami. Dla spółdzielców oznaczają 
one bowiem znaczną podwyżkę opłat za odbiór odpadów. 
Nie jest też pewne, czy zachowane zostaną dotychcza-
sowe zasady odbierania odpadów problemowych z tere-
nów osiedli. Spółdzielcze postulaty w tym zakresie nie 
znajdują na razie należytego odzewu.

Jakiekolwiek będą ostateczne ustalenia w sprawie 
organizacji odbioru odpadów, oczywiste jest, że należy 
je segregować. Zgodnie z przyjętym przez Zgromadze-
nie ZM GOAP Regulaminem, powinno się to czynić tak:

PAPIER - POJEMNIK NIEBIESKI
Wrzucamy: NIE  należy wrzucać:
 papier, zeszyty  papieru samokopiującego, kalki
 gazety, czasopisma, 

gazetki reklamowe, ulotki, 
katalogi

 lakierowanego lub foliowanego 
papieru

 książki  zatłuszczonego papieru po masłach 
i margarynach

 opakowania tekturowe  papieru woskowego
 kartony, tekturę falistą  tapet, worków po wapnie, cemencie, 

gipsie, styropianie
 torby i worki papierowe  kartoników po mleku, śmietanie 

i napojach
 pieluch jednorazowych, podpasek, 

chusteczek higienicznych
 pojemników po jajkach
 kartonów po napojach

TWORZYWA SZTUCZNE - POJEMNIK ŻÓŁTY
Wrzucamy: NIE  należy wrzucać
 zgniecione i puste butelki 

po napojach (bez nakrętek)
 butelek i pojemników z zawartością

 zgniecione i puste butelki 
po chemii gospodarczej, 
kosmetykach (bez 
nakrętek)

 plastikowych zabawek

 plastikowe nakrętki  opakowań po lekach i po wyrobach 
garmażeryjnych

 kartoniki po mleku, 
śmietanie,  jogurtach, 
serkach

 opakowań po olejach spożywczych 
i silnikowych

 folie i torebki z tworzyw 
sztucznych

 części samochodowych

 aluminiowe puszki po 
napojach i konserwach

 mebli i ich części

 koszyczki plastikowe po 
owocach i warzywach

 naczyń jednorazowych

 drobny złom żelazny 
oraz drobny złom metali 
kolorowych

 opakowań po aerozolu, styropianu

 sprzętu AGD

SZKŁO KOLOROWE - POJEMNIK ZIELONY

Wrzucamy NIE  należy wrzucać
 butelki ze szkła kolorowego 

po napojach (bez nakrętek)
 szkła okiennego, zbrojonego, 
żaroodpornego

 słoiki ze szkła kolorowego 
(bez nakrętek, zacisków i 
gumowych uszczelek)

 fajansu, porcelany, kryształu, 
szklanek i kieliszków

 szklane, kolorowe 
opakowania po 
kosmetykach (bez 
metalowych elementów)

 luster, kineskopów

 szyb samochodowych
 świetlówek, żarówek, szkieł 

optycznych
 opakowań po lekach, termometrów

SZKŁO BIAŁE - POJEMNIK BIAŁY
Wrzucamy NIE  należy wrzucać
 butelki ze szkła 

bezbarwnego po napojach 
(bez nakrętek)

 szkła okiennego, zbrojonego, 
żaroodpornego

 słoiki ze szkła 
bezbarwnego (bez 
nakrętek, zacisków i 
gumowych uszczelek)

 fajansu, porcelany, kryształu, 
szklanek, kieliszków

 szklane bezbarwne 
opakowania po 
kosmetykach (bez nakrętek 
i metalowych elementów)

 luster i kineskopów

 szyb samochodowych
 świetlówek, żarówek, szkieł 

optycznych
 opakowań po lekach, termometrów

ODPADY ZIELONE - POJEMNIK BRĄZOWY
Wrzucamy NIE  należy wrzucać
•  ściętą trawę •  pni i dużych gałęzi
•  liście •  kamieni i kamyków
•  rozdrobnione gałęzie •  żywności

Jak to z odpadami będzie

Nowe opłaty, stare zasady odbioru
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SPORTOWE 
LATO Z PSM 

2013
1 l ip iec  –  23  s ierpieŃ

W GIMNAZJUM NR 12 
- OS. STEFANA BATOREGO

obiekty szkolne udostępnione 
dla dzieci i młodzieży w godz. 9.00 - 13.00
 tenis stołowy 
 piłka nożna (boisko szkolne 

lub sala gimnastyczna)
 zajęcia sportowo-rekreacyjne 

(trener osiedlowy)

KORTY TENISOWE  
- OS. JANA III SOBIESKIEGO

BOISKO PIŁKARSKIE 
– w godz. 10.00 – 14.00

 zajęcia sportowo-rekreacyjne 
(trener osiedlowy)

ZAJĘCIA Z  TENISA 
ZIEMNEGO w godz. 9.00–13.00 
(NIEODPŁATNE)

-  szkółka tenisa ziemnego;
-  turnieje wakacyjne;
-  możliwość wypożyczenia rakiet 

tenisowych;

ZAPISY U INSTRUKTORA 
– tel. 603-126-532

ZAPRASZAMY 
WSZYSTKICH CHĘTNYCH!!!

sportowe  lato  z  psm 2013

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Piątkowska Liga Piłki Nożnej 

Tabela po meczach rozegranych 2. 6. 2013 r.

GRUPA OPEN - 1
Lp. Nazwa drużyny li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
1 TRACK ATTACK FC 8 20 30 9 21
2 AC MATERACE 8 20 41 21 20
3 MIDAS POZNAŃ 8 19 44 23 21
4 FC NOWA WIEŚ 8 16 42 20 22
5 UKS BATORY 9 16 42 31 11
6 BALBINA 8 12 29 22 7
7 SKLEPIKARZE 8 11 28 22 6
8 TĘGIE PYTONY 7 9 26 26 0
9 BLUE DEVILS 7 9 21 23 -2

10 BAYERN POZNAŃ 7 9 21 23 -2
11 FENIX TEAM 7 8 21 29 -8
12 COOLIOZUM 7 6 21 29 -8
13 FC LADS 8 6 28 41 -13 1wo
14 WILDECKIE ORŁY 8 3 13 50 -37
15 TORPEDA MORASKO 8 3 17 55 -38
16 BRENDBY POZNAŃ - zespół wycofany z rozgrywek
17 COMPAS - zespół wycofany z rozgrywek

GRUPA OPEN - 2
1 CZERWONE DIABŁY 9 27 74 8 66
2 TOTAL 30 9 25 45 8 37
3 AC STUDIO 8 24 63 13 50

4 BRYGADA NDW PO-
ZNAŃ 9 21 33 15 18

5 REAKTYWACJA 9 16 58 28 30
6 FLORIAN SUCHY LAS 9 16 45 27 18
7 PI - KO TEAM 9 14 24 17 7
8 FALCON 9 13 38 42 -4
9 MŁODE WILKI 9 12 30 25 5 1wo

10 FC PYZDRY 8 12 22 28 -6 1wo/1p
11 GREEN SQUAD 9 10 21 29 -8
12 THE CITIZENS 9 8 29 45 -16
13 WUCHTA WIARY TEJ 9 6 17 46 -29
14 CZARNI 9 6 15 47 -32
15 MOBIL POZNAŃ 8 4 13 32 -19
16 DRINK TEAM 9 1 13 42 -29 2wo
17 KS BURSARZ 9 0 10 98 -88

GRUPA B
1 MŁODZI PIĄTKOWO 7 18 35 9 26
2 UKS 12 BATORY II 7 18 28 15 13

3 ATRAKCYJNY KAZI-
MIERZ 7 13 24 12 12

4 RO PODOLANY 6 12 37 8 29

5 100 TWARZY GRZYBIA-
RZY 7 10 24 16 8

6 UKS 12 BATORY III 6 9 26 16 10
7 UKS 12 BATORY VI 5 6 22 23 -1
8 DA VINCI 6 3 13 26 -13
9 UKS 12 BATORY I 6 2 16 42 -26 1wo

10 SUN MARINO 7 2 9 67 -58 1wo

GRUPA C 

1 TG SOKÓŁ POZNAŃ 
WINIARY 6 18 36 7 29

2 FC NOWA WIEŚ 6 13 28 15 13

3 NON OMNIS MORIAR 
POZNAŃ 6 12 23 18 5

4 BATORY IV 6 10 25 19 6

5 FC BOMBASTIC LOVA 
LOVA 6 7 17 33 -16

6 BA DUM TSS 6 6 19 23 -4
7 4 KILO WYNGLA 6 4 26 22 4
8 WICHRY TEAM 6 -1 7 44 -37 1wo
9 NOO NIEE TEEJ - zespół wycofany z rozgrywek

10 ZABRAKŁO TUSZU - zespół wycofany z rozgrywek



ECHO 7/216 (XVI) 7

  

Z powodu fatalnych warunków atmosferycznych XI Wio-
senny Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka szkół gim-
nazjalnych i podstawowych zamiast na świeżym powietrzu, 
rozegrano w hali Szkoły Podstawowej nr 34 na Osiedlu Bole-
sława Śmiałego. Młodzi ludzie walczyli o puchar kierownika 
administracji – Wiesława Koniecznego.

Zawody rozgrywano w pięciu kategoriach wiekowych, to 
jest: roczniki 1997/1998 (trzecie i drugie klasy gimnazjum); 
rocznik 1999 (pierwsza klasa gimnazjum); 2000/2001 (szóste 
i piąte klasy podstawówki), 2002/2003 (klasy czwarte i trze-
cie); 2004/2005 (klasy pierwsze i drugie podstawówki). Naj-
więcej drużyn – po sześć – zgłosiło się z klas od pierwszej do 
czwartej. Łącznie uczestniczyło dwustu uczniów z dwudziestu 
zespołów, odbyło się 25 spotkań. Mecze rozgrywano systemem 
każdy z każdym. Drużyny dopingowali nie tylko koledzy, ale 
także licznie przybyli rodzice.

Wśród klas drugich i trzecich gimnazjum najlepsza okaza-
ła się drużyna FC Cieniasy, drugi był Lech Poznań, trzeci Ga-
latasaray. Najlepszy zawodnikiem grupy został Michał Sobie-
ski z Galatasaray, najlepszym strzelcem – Michał Majchrzak z 
Cieniasów, a najlepszym bramkarzem – Jan Danecki z Lecha.

Wśród gimnazjalistów rocznika 1999 (klasy pierwsze) 
pierwsze miejsce zajął zespół BAD-BOYS, drugie – Azerbej-
dżan, a trzecie SUN MARINO. Najlepszym zawodnikiem gru-

py ogłoszono Dawida Macioszka z SUN MARINO, najlepszym 
strzelcem – Mikołaja Jankowskiego z BAD-BOYS, a najlep-
szym bramkarzem – Michała Mansfelskiego z Azerbejdżanu.

Wśród uczniów klas piątych i szóstych Szkoły Podstawo-
wej nr 34 pierwsze miejsce zajęła drużyna ŚMIAŁY – BA-
TORY, a drugie – REAL BARCELONA. Najlepszym zawod-
nikiem został Piotr Rosak, najlepszym strzelcem – Kamil 
Kopa, bramkarzem – Maciej Jabłoński, wszyscy z drużyny 
ŚMIAŁY – BATORY.

Wśród klas trzecich i czwartych podstawówki najlepszą 
drużyną została REAL MADRYT, drugie miejsce zajęła BO-
RUSSIA DORTMUND, a trzecie – FC BARCELONA. Najlep-
szym zawodnikiem grupy został Miłosz Muzyk z BORUSSIA 
DORTMUND, strzelcem – Michał Ciszewski z REAL MA-
DRYT, a bramkarzem – Sebastian Peikert z REAL MADRYT.

W najmłodszej grupie, pierwszo- i drugoklasistów, wygra-
ła drużyna CHELSEA LONDYN, druga była BORUSSIA DO-
RTMUND, a trzecia – BAYERN MONACHIUM. Najlepszym 
zawodnikiem został Wojtek Klimko z CHELSEA, strzelcem – 
Miłosz Stachowski z BORUSSI, a bramkarzem – Tytus Gryń-
ski z CHELSEA.

Głównym organizatorem i fundatorem nagród były Admi-
nistracja i Rada Osiedla Bolesława Śmiałego. Kierownikiem 
zawodów była trenerka piłki nożnej – Monika Rex. (org)

W deblu bez niespodzianek

Atrakcyjny Kazimierz pokonał 
100 Twarzy Grzybiarzy

1 czerwca Poznańska 
Spółdzielnia Mieszkanio-
wa zorganizowała Tur-
niej Piłki Nożnej z oka-

zji Dnia Dziecka. W gru-
pie B dominowały druży-
ny 100 Twarzy Grzybia-
rzy oraz Atrakcyjny Ka-

zimierz. Druga z drużyn 
w finale pokonała pierw-
szą 3:2 i została zwycięzcą 
grupy B.

W grupie C zwyciężył ze-
spół TG Sokół Winiary Po-
znań, który w finale 8:6 po-
konał FC Nowa Wieś. (na)

Cieniasy nie takie cienkie

2 czerwca na kortach na Osie-
dlu Jana III Sobieskiego rozegra-
ny został turniej deblowy tenisa 
ziemnego O Puchar Prezesa Po-
znańskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Wystąpiły cztery pary, które 
grały systemem każda z każdą..

Pierwsze miejsce zajęli niemal 
tradycyjnie Roman Grygorcewicz 
i Ryszard Abramowicz. Drugie – 
Jerzy Bocheński i Michał Bocheń-
ski, trzecie – Krzysztof Płończyń-
ski i Marcin Czapracki, a czwar-
te – Piotr Domagała i Marek Sa-
wicki.

Stoją od lewej: Marek Sawicki, Piotr Domagała, Ryszard Abramowicz, Roman Grygorcewicz, 
Michał Bocheński, Jerzy Bocheński, Krzysztof Płończyński i Marcin Czapracki

Atrakcyjny Kazimierz TG Sokół Winiary Poznań
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KALENDARIUM PSM 
27 czerwca - zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM

2 lipca -  Komisja Członkowsko-Samorządowa RN 
PSM

4 lipca -  Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN 
PSM

9 lipca - Komisja Rewizyjna RN PSM

25 lipca - zebranie plenarne RN PSM

sierpień - przerwa urlopowa

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Wyniki ekonomiczne w większości dobre

Od rozpatrzenia 
spraw spółdzielców za-
legających z płaceniem 
czynszu rozpoczęło się 
majowe posiedzenie Ra-
dy Nadzorczej Poznań-
skiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Zakończyło się 
podjęciem decyzji o wy-
kreśleniu z rejestru 60 
członków oczekujących, 
którzy nie wypełniają po-
stanowień Statutu PSM.

Członkowie Rady wysłu-
chali i przyjęli informację na 
temat wyników ekonomicz-
nych Spółdzielni za trzy mie-
siące obecnego roku. Na eks-
ploatacji w gospodarce zaso-
bami mieszkalnymi na więk-
szości osiedli te wyniki by-
ły dodatnie, ale nawet tam, 
gdzie były ujemne (Os. Wła-
dysława Łokietka oraz Wła-
dysława Jagiełły i Zygmunta 
Starego), spowodowane to 
było nadwyżką kosztów nad 
wpływami z tytułu wieczy-
stego użytkowania gruntu, 
co miało pokrycie na rozli-
czeniach międzyokresowych. 
Wyniki rozliczeń gazu łącz-
nie z rozliczeniami między-
okresowymi były dodatnie. 
Bilans kosztów wywozu od-
padów komunalnych na po-
szczególnych osiedlach był 
ujemny. Znajdował on jed-

nak pokrycie w rozliczeniu 
międzyokresowym kosztów 
wywozu śmieci, z wyjątkiem 
Osiedla Jana III Sobieskie-
go, gdzie takiego pokrycia w 
całości nie było. Ujemny był 
też wynik na Osiedlu Bole-
sława Śmiałego, jednak wy-
kazuje on tendencję spadko-

wą i do końca czerwca miał 
być (i był) on zlikwidowany.

Fundusz remontowy na 
koniec marca wykazywał 
salda dodatnie na wszyst-
kich osiedlach za wyjątkiem 
Osiedla Jana III Sobieskiego 
oraz Osiedla Władysława Ja-
giełły i Zygmunta Starego.

Zaległości czynszowe 
zmniejszyły się w stosunku 
do miesiąca poprzedniego.

Przy okazji omawiania 
zmian związanych z wej-
ściem w życie nowej usta-
wy śmieciowej zauważono, 
że mieszkańcy zadeklarowa-
li mniejszą liczbę zamieszku-
jących na osiedlach osób. To 
oznacza, że zapłacą nie tyl-
ko mniej pieniędzy za wywóz 
śmieci, ale spadną też wpła-
ty na dźwigi lub gaz (tam 
gdzie nie ma liczników, a 
koszty rozlicza się ryczałtem 
od liczby zamieszkujących 
osób). Na nowo wraca więc 
sprawa innego niż dotych-
czas naliczania opłat czyn-
szowych. Problemem będą 
też opłaty za wywóz śmie-
ci od działalności gospodar-
czej. Dotychczas  były one 
włączone do stawki eksplo-
atacyjnej. Od lipca dla na-
jemców lokali użytkowych 
trzeba będzie ją na nowo 

ustalić. Nie wiadomo też, 
czy nie będzie kłopotów z 
podrzucaniem śmieci wiel-
kogabarytowych na piątkow-
skie osiedla.

Rada Nadzorcza ustaliła 
cenę zbycia udziału w pra-
wie wieczystego użytkowa-
nia działki nr 258/23 na 
Osiedlu Bolesława Chrobre-
go przez Poznańską Spół-
dzielnię Mieszkaniową na 

rzecz najemcy dzierżawcy 
na kwotę 600 zł netto za 
metr kwadratowy. Wyrazi-
ła również zgodę na ustano-
wienie odpłatnego korzysta-
nia z nieruchomości grun-
towej i służebności prze-
syłu na Osiedlu Bolesława 
Śmiałego.

Mieszkańcy z Osiedla Bo-
lesława Śmiałego 37 zwrócili 
się do Rady Nadzorczej o pil-
ną i zdecydowaną interwen-
cję w kwestii uciążliwego są-
siada, który wielokrotnie za-
lewał mieszkania sąsiadów., 
wykręcając baterię instalacji 
wodnej, hałasuje w nocy, za-
łatwia się przez balkon itp. 
Jest uciążliwy i niebezpiecz-
ny, dotychczasowe działania 
administracji były prawidło-
we, jednak nie przyniosły 
rezultatu. Dlatego PSM za-
mierza wystąpić do sądu z 
pozwem o eksmisję.

Rozpatrując pismo 
mieszkańców budynku nr 
11 na Osiedlu Bolesława 
Chrobrego, członkowie Ra-
dy podtrzymali decyzję ra-
dy osiedla. Udostępnienie 
podjazdu od strony balko-
nów spowodowałoby skró-
cenie drogi dla większości 
mieszkańców wieżowca, jed-
nak znacznie utrudniłoby ży-
cie mieszkających przy pod-
jeździe osób.

Rada uzgodniła tak-
że odpowiedzi na pisma 
mieszkańca Osiedla Bole-
sława Chrobrego 39 oraz 
mieszkańców z jednostki C 
Osiedla Bolesława Śmiałe-
go. (maja)
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Najwcześniej przepro-
wadził się ośrodek zdro-
wia, administracja osie-
dla pracę w nowym bu-
dynku rozpoczęła od po-
czątku maja. Podobnie 
rada osiedla, klub seniora 
przeniósł się ostatni, wła-
ściwie trwają jeszcze ostat-
nie prace wykończeniowe 
w kuchence. 6 czerwca od-
było się oficjalne otwarcie i 

poświęcenie nowej siedziby 
Administracji Osiedla Ste-
fana Batorego.

Kierownik administra-
cji, Janusz Piskor prezen-
tował nowe pomieszcze-
nia, przewodniczący rady 
osiedla, Mariusz Szymczak 
przypomniał historię po-
wstania budynku, a wice-
prezes Michał Tokłowicz, 
przyszedł z prezentem od 

Zarządu PSM – laptopem 
dla administracji.

Pierwszy budynek na 
osiedlu powstał 26 lat te-
mu. Przychodnia zdrowia 
tymczasowo została umiesz-
czona w budynku miesz-
kalnym. Ta tymczasowość 
trwała przeszło 20 lat. 
Gdyby nie znalazła nowe-
go lokum, zapewne wkrót-
ce przestałaby działać, bo 
zaczną obowiązywać unijne 
wymogi, by dostęp do ośrod-

ków zdrowia był bez barier 
architektonicznych. Mówiły 
o tym panie z przychodni, 
wręczając kwiaty przedsta-
wicielom Spółdzielni w po-
dziękowaniu. Rada osiedla 

od wielu lat zabiegała o wy-
budowanie siedziby dla sie-
bie, administracji i klubu 
seniora. Wreszcie się udało.

- Prowizorki są najtrwal-
sze – powiedział przed po-
święceniem proboszcz Jan 
Lesiński. – Gdy czegoś się 
od razu nie zrobi, to minie 
pokolenie nim to się zmie-
ni. Prośmy Pana Boga, by 
błogosławił tym, którzy tu 
pracują i przychodzą, czę-
sto z bolesnymi proble-
mami.

Po przecięciu wstęgi by-
ła okazja obejrzeć wszyst-
kie pomieszczenia. Są duże 
i funkcjonalne. Dumą kie-
rownika Piskora jest nowo-
czesne archiwum. Do ad-
ministracji, rady, klubu se-
niora i przychodni wiodą 
odrębne wejścia. Opuszczo-
ne pomieszczenia w budyn-
kach mieszkalnych zostaną 
sprzedane, a dochód pokry-
je część kosztów budowy no-
wego pawilonu. (maja)

Oficjalnie przeprowadzeni 

 Na prośbę mieszkańców
U progu lata między 

blokami 5 i 6 na Osie-
dlu Władysława Łokiet-
ka administracja osie-
dla postawiła urządze-
nia do zabawy dla dzieci. 
Jest zjeżdżalnia, ścianka 
wspinaczkowa, drabinki 
i huśtawki. Wcześniej by-
ła tam tylko piaskownica 
i ławeczka. Jak dla dzie-
ci – trochę mało.

- Urządziliśmy tam plac 
zabaw – mówi Aleksander 
Meyza, kierownik admini-
stracji osiedla – bo wiosną 
zgłosiła się do nas grupa ini-

cjatywna z wnioskiem pod-
pisanym przez wielu miesz-
kańców sąsiednich budyn-
ków. Miejsca na dotychcza-
sowym placu było za mało, 
by postawić tam dodatko-
we urządzenia, szkoda było 
też wycinać otaczającą go 
bujną zieleń. Postanowili-
śmy więc poszerzyć placyk, 
likwidując część trawnika 
w kierunku budynku nr 6. 
Dzięki temu udało się zmie-
ścić wszystkie urządzenia. 
A wkrótce postawimy tam 
także miejsca do siedzenia 
dla mam. (big)
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ODDŁUŻANIE MIESZKAŃ
WŁASNOŚCIOWYCH, 

SPÓŁDZIELCZO-LOKATORSKICH
Masz problem z spłatą hipoteki, 

czynszu, kredytów
ZADZWOŃ!!! 

TEL. 665 132 884,  727 915 305
www.goldenleo.pl

Źródła spółdzielczości
Powstanie spółdzielni 

mieszkaniowych należy 
wiązać z rozwojem prze-
mysłu i rozkwitem miast 
na początku XIX wieku. 
Pierwsza ustawa o spół-
dzielniach budowlanych 
została uchwalona w An-
glii, w 1836 r.

Na terenie Wielkopolski 
tradycje spółdzielcze są bar-
dzo mocne, ruch spółdziel-
czy powstał ponad sto lat te-
mu wraz z ukształtowaniem 
się idei pracy organicznej. 
Na czele ruchu spółdziel-
czego stali między innymi 
ks. Piotr Wawrzyniak, ks. 
Augustyn Szamarzewski, dr 
Karol Marcinkowski i Józef 
Kasztelan.

Pierwsza polska spół-
dzielnia mieszkaniowa po-
wstała 27 marca 1890 r. w 
Poznaniu. Jako kolejna po-
wstała spółdzielnia miesz-
kaniowa w Bydgoszczy, a na 
początku XX wieku powsta-
ły spółdzielnie mieszkanio-
we w Gnieźnie, w Lesznie, w 
Rawiczu, w Ostrowie Wiel-
kopolskim, i w Kościanie. 
Jak istotną dla funkcjono-
wania społeczeństwa rolę 
odgrywała spółdzielczość, 
potwierdza fakt, że po od-
zyskaniu niepodległości już 

1 sierpnia 1919 r. Sejm Rze-
czypospolitej wydał ustawę 
o Państwowym Funduszu 
Budowlanym, a 29 paździer-
nika 1920 r. ustawę o spół-
dzielniach.

To, że pierwsza spół-
dzielnia mieszkaniowa po-
wstała w Poznaniu, może 
być powodem do dumy, ale 
powinno być przede wszyst-
kim przyczynkiem dla za-
poznania się i zrozumienia 
idei spółdzielczości. Utoż-
samianie tej idei z syste-
mem socjalistycznym jest 
oczywistym błędem. Poję-
cie ,,spółdzielnia” obejmuje 
różnego rodzaju jednostki, 
takie jak np.: spółdzielnie 
pracy, ogrodniczo-pszcze-
larskie, spółdzielnie inwa-
lidzkie, rolnicze spółdziel-
nie produkcyjne czy spół-
dzielcze kasy oszczędnościo-
wo-kredytowe SKOK. Już 
wskazane przykładowe wy-
liczenie pozwala stwierdzić, 
że spółdzielnie różnią się 
miedzy sobą.

W artykule chciałbym 
zarysować, jakie cechy cha-
rakteryzują spółdzielnie 
mieszkaniowe. Ustawodaw-
ca w art. 1 ustawy z 15 
grudnia 2000 r. o spółdziel-
niach mieszkaniowych zde-

finiował pojęcie spółdziel-
nia mieszkaniowa poprzez 
wskazanie jej celu i przed-
miotu działania. Celem spół-
dzielni mieszkaniowej jest 
zaspokajanie potrzeb miesz-
kaniowych i innych potrzeb 
członków oraz ich rodzin, 
przez dostarczanie człon-
kom samodzielnych loka-
li mieszkalnych lub domów 
jednorodzinnych, a także lo-
kali o innym przeznaczeniu.

Przedmiotem działalno-
ści spółdzielni może być:
1)  budowanie lub nabywa-

nie budynków w celu 
ustanowienia na rzecz 
członków spółdzielczych 
lokatorskich praw do 
znajdujących się w tych 
budynkach lokali miesz-
kalnych,

2)  budowanie lub nabywa-
nie budynków w celu 
ustanowienia na rzecz 
członków odrębnej wła-
sności znajdujących się 
w tych budynkach loka-
li mieszkalnych lub lo-
kali o innym przeznacze-
niu, a także ułamkowego 
udziału we współwłasno-
ści w garażach wielosta-
nowiskowych,

3)  budowanie lub nabywa-
nie domów jednorodzin-
nych w celu przeniesienia 
na rzecz członków wła-
sności tych domów,

4)  udzielanie pomocy człon-
kom w budowie przez 
nich budynków mieszkal-
nych lub domów jednoro-
dzinnych,

5)  budowanie lub nabywa-
nie budynków w celu wy-
najmowania lub sprzeda-
ży znajdujących się w tych 
budynkach lokali miesz-
kalnych lub lokali o in-
nym przeznaczeniu.
Spółdzielnię mieszkanio-

wą od innych spółdzielni od-
różnia to, że powinna słu-

żyć w pierwszej kolejności 
zaspokajaniu potrzeb miesz-
kaniowych członków oraz 
ich rodzin. Expressis verbis 
ustawa wskazuje na pierw-
szeństwo zaspokajania po-
trzeby swoich członków, a 
ewentualnie w dalszej ko-
lejności osób niebędących 
członkami.

W celu przeniesienia na 
członków własności domów 
lub lokali położonych w bu-
dynkach albo w celu usta-
nowienia na rzecz członków 
spółdzielczych praw do do-
mów lub lokali spółdzielnia 
mieszkaniowa może bądź 
budować bądź też nabywać 
budynki lub domy. Spół-
dzielnia mieszkaniowa mo-
że zaspokajać także inne 
potrzeby związane z dostar-
czaniem lokali. Ustawodaw-
ca nie wskazał, jakie mogą 
być te inne potrzeby, ale 
ich zaspokojenie może na-
stępować wyłącznie w dro-
dze dostarczania członkom 
samodzielnych lokali miesz-
kalnych lub domów jedno-
rodzinnych, lub lokali o in-
nym przeznaczeniu. Dzia-
łanie spółdzielni mieszka-
niowej może także pole-
gać na udzielaniu pomocy 
członkom w budowie przez 
nich domów jednorodzin-
nych lub innych budynków 
mieszkalnych. Ustawodaw-
ca, formułując zapisy doty-
czące przedmiotu działalno-
ści spółdzielni, nie pozwo-
lił na podejmowanie przez 
spółdzielnie mieszkaniowe 
działalności innej niż wy-
mieniona w art. 1 ustawy o 
spółdzielniach mieszkanio-
wych, pozostawiając wybór, 
co do podejmowania przez 
daną spółdzielnię określo-
nych wymienionych rodza-
jów działalności.

Konrad Różowicz

SYGN. AKT. KM 404/13  Poznań, 3 czerwca 2013 r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ 
LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare 
Miasto w Poznaniu mający kancelarię w Poznaniu przy ul. 27 
Grudnia 7/14 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej 
wiadomości, że w dniu 26 czerwca 2013 r. o godz. 8.30 przy 
ul. Grochowska 49 odbędzie się pierwsza licytacja 
ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

1.  Samochód marki SKODA Octavia 12, nr rej. PO625KT, 
rok prod. 2007, kolor grafi towy. Wartość szacunkowa 
jednostkowa i łączna 24.000,00 zł.

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji 
jest ¾ wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. 
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można 
oglądać w dniu licytacji w miejscu zamieszkania dłużnika.

Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie 
odpowiadam za stan techniczny. Zastrzega się prawo 
odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Adam Grzelaczyk
KOMORNIK
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Dzik jest dziki 
i… niebezpieczny 

Na Osiedlu Władysława Łokietka pojawił się młody 
dzik. Nie byłaby to żadna nowość, gdyby nie to, że poja-
wił się w południe, przemaszerował przez środek osiedla 
i dotarł pod blok nr 10. Z filmu umieszczonego na youtu-
bie wyłania się dziwny obraz beztroski i braku wyobraźni. 

Ktoś rzuca dzikowi jabłko, dzieci towarzyszą mu w je-
go wędrówce przez osiedle w odległości kilku metrów. Po-
jawienie się zwierzęcia wzbudza radość i ekscytację. Zwie-
rzę na szczęście nie jest agresywne. Na razie. 

- Za kilka miesięcy – mówi znajomy myśliwy – gdy dzik 
podrośnie, przyzwyczajony do dokarmiania, będzie zapew-
ne oczekiwać, że ktoś mu da jeść. Taki scenariusz napisało 
życie dwa lata temu, gdy pracownicy piekarni na Rubieży 
najpierw dokarmiali dziki, a potem wszyscy byli zdziwie-
ni, gdy zaczęły zaczepiać ludzi, czasami dzieci, próbując 
zaglądać im do toreb z zakupami. Dziki pojawiają się tam, 
gdzie dostaną lub wiedzą, że znajdą jedzenie. Jak raz to 
zrobią, będą chciały zawsze. Gdy dorosną, staną się nie-
bezpieczne. Wywożone do lasu, wracają. A wtedy pozosta-
je je tylko zastrzelić. Trzeba o tym wiedzieć.

Robimy krzywdę dzikim zwierzętom, zwłaszcza takim 
niebezpiecznym, dokarmiając je. Robimy także krzywdę 
sobie, sąsiadom, innym mieszkańcom osiedle. To nie jest 
środowisko do naszej wspólnej koegzystencji. 

Dla przypomnienia, publikujemy zdjęcie wykonane w li-
stopadzie ubiegłego roku, gdy kilkunastoosobowe stado dzi-
ków ryło boisko piłkarskie na obrzeżu Osiedla Władysława 
Łokietka. Wtedy nikomu do śmiechu nie było. Czy chcemy, 
by podobne scenki rozgrywały się wewnątrz osiedla? (mag)

Turniejowi streetballa 
towarzyszył festyn rodzinny

Otwarty turniej streetballa, czyli koszykówki ulicznej, 
zrodził się na fali popularności tej dyscypliny sportu. W 
tym roku na Osiedlu Władysława Łokietka odbył się już 
po raz czternasty. Ze względu na złe warunki atmosfe-
ryczne 25 maja zawody rozegrano w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej nr 35. Organizatorami imprezy były 
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Szkoła Pod-
stawowa nr 35.

Do turnieju w czterech kategoriach wiekowych zgłosiły 
się 34 zespoły, co daje liczbę 136 zawodników. W katego-
rii B dziewcząt do lat 16 wystąpiło 8 zespołów, w katego-
rii D dziewcząt do lat 19 – 6 drużyn, w kategorii C chłop-
ców do lat 9 – 10 zespołów i tyleż samo w kategorii Open.

Rozegrany został także konkurs rzut za trzy punkty. W 
tym roku w nieco innej formule. Zawodnicy wykonywali 
po jednym rzuty z pięciu pozycji na czas. Po raz pierwszy 
do tej konkurencji zgłosiły się dziewczęta i to z najmłod-
szej kategorii. W konkursie zwyciężył Paweł Hybiak  3/5  
(38.4), druga była Ola Artyszko  2/3  (25.3), trzecia An-
na Kuś  2/3  (25.4).

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: W 
kategorii B pierwsze miejsce zajęła INEA AZS Poznań, 
drugie – AZS BASKET, a trzecie – NIKE TEAM. W ka-
tegorii C pierwsza była drużyna IX LO, druga drużyna 
X LO, a trzecia – CEGLARZE. W kategorii D zwycięży-
ło XX LO, drugie miejsce zajęła drużyna HAPY END, a 
trzecie XVII LO. W kategorii OPEN pierwsza była SPOR-
TINO INOWROCŁAW, druga OCZY WASZKI, trzecia TĘ-
CZOWE JEDNOROŻCE.

Wszystkie spotkania fazy pucharowej stały na bardzo 
wysokim poziomie. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca od 
pierwszego do trzeciego otrzymali nagrody rzeczowe oraz 
medale i dyplomy.

Podczas turnieju odbywał się festyn rodzinny, na któ-
rym można było zmierzyć się na ergometrze wioślarskim 
z olimpijczykiem Grzegorzem Nowakiem, sprawdzić swo-
ją celność na strzelnicy a także w konkursach i zabawach 
dla dzieci i rodziców.

Tomasz Mierzejewski

Na dużej przerwie… 

W Szkole Podstawowej nr 34 na Osiedlu Bolesława 
Śmiałego duże przerwy śniadaniowe uczniowie spędzają 
nietypowo. W rytm skocznej muzyki wszyscy chętni weso-
ło podskakują, maszerują i ćwiczą ciekawe układy chore-
ograficzne pod kierunkiem ulubionych pań: Joanny Śnie-
żyńskiej i Karoliny Piszczyk. Dbają, dzięki temu, nie tyl-
ko o znakomitą formę fizyczną, ale i dostarczają sobie do-
datkowej dawki endorfin. (emzetka)

Zdjęcia – Maria Zielińska

Półkolonie w klubie Korona
Osiedlowy Klub Korona ze Śmiałego otrzymał podzię-

kowanie za udział w akcji ,,wózek za nakrętki,,. Koszt wóz-
ka to 2700 zł.

Akcja trwała ponad dwa lata. Wózek otrzymała Emil-
ka – wychowanka z zaprzyjaźnionego Ośrodka Szkolno–
Wychowawczego w Stemplewie.

Tymczasem administracja osiedla wraz z kierownic-
twem klubu serdecznie zapraszają dzieci na półkolonie. 
Pierwszy turnus trwać będzie od 22 do 26 lipca, a dru-
gi od 5 do 8 sierpnia. Zapewniony jest ciekawy program, 
opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i medycznej, 
smaczne obiady i inne atrakcje.

Zapisy potrwają do 5 lipca w poniedziałki i piątki w 
godz. 9.30 – 14.30, we wtorki, środy i czwartki od godz. 
14.30 do 19.30. Szczegółowe informacje można uzyskać 
w OK Korona, Os. Bolesława Śmiałego paw. 104, tel. 61 
82 88 788.
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Prosto z miasta 

Letnie przyspieszenia
Telewizji tylko słucham, 

bo patrzeć nie ma na co. 
Zresztą, w tym czasie gaze-
ty oglądam, gdyż do czyta-
nia prawie nic w nich już 
nie ma. I właśnie z takich 
przeglądów mediów nie-
mal każdego dnia dowia-
duję się, że europejskim 
prymusem gospodarczym 
jest... Polska. Raz coś nam 
spadnie, raz coś wzrośnie, 
ale generalnie nasz kraj 
wciąż na czele. A z kolei 
w nim we wszelkich staty-
stykach i rankingach prze-
wodzi Poznań. Mamy naj-
niższe bezrobocie, najwyż-
sze poziomy innowacyjno-
ści i najlepsze perspektywy. 
Dzięki takim medialnym 
obrazkom łatwo popaść w 
błogostan.


Jednak rzeczywistość 

raz po raz przypomina o 
sobie. Najbardziej wyra-
zistym przejawem jej nie-

dostosowania do naszych 
oczekiwań jest zwłaszcza 
to, co wyrabia się w pogo-
dzie. Aura nigdy nas nie 
rozpieszczała, jednak to, co 
się dzieje obecnie, woła o 
pomstę do nieba. Zima dłu-
go dręczyła nas śniegami i 
mrozami, ledwo doczekali-
śmy wiosny. W końcu na-
deszła, ale razem z chło-
dami, ulewami, podtopie-
niami, burzami i gradobi-
ciami. Jakby jakieś kolejne 
plagi egipskie się na nas 
zwaliły. I jak w takich prze-
kropnych warunkach żyć?


Z pogodą kiepsko, z in-

nymi sprawami podobnie. 
Nawet w ogródkach dział-
kowych niespokojnie. Poli-
tycy znów bowiem zabiera-
ją się do ich reformowania, 
czyli likwidowania. Przy 
spółdzielczości też by so-
bie chętnie pomajstrowali. 
Wychodzi z nich ta jakaś 

polityczna natura – skoro 
coś jeszcze dobrze działa, 
to tylko kombinują, jak-
by to zepsuć. Nieważne że 
na takich zmianach wielu 
straci, ważne że ktoś rów-
nież zyska.


Na ulicach też coraz 

więcej chętnych do masze-
rowania i paradowania. 
Cele i hasła tych prze-
marszów coraz szczytniej-
sze, chociaż z liczebnością 
uczestników różnie bywa. 
Większość rodaków woli 
jednak spacerowanie po 
marketach, niż manife-
stowanie po ulicach. Ale 
wkrótce mogą nie mieć 
wyboru. Jacyś posłowie 
już tam kombinują, jak-
by wielkie centra handlo-
we pozamykać w niedziele 
i skończyć z handlowymi 
wędrówkami ludów. Po-
mysł odgórnego zakazywa-
nia ludziom niedzielnych 

zakupów wydaje się nie-
dorzeczny, ale w naszym 
kraju im bardziej absur-
dalna inicjatywa, tym zda-
je się mieć większe szanse 
na powodzenie. Nikt wiec 
nie może się czuć bezpiecz-
nie dopóki nasi wybrańcy 
obradują.


Na razie najbardziej za-

grożone są maluchy, któ-
re rok wcześniej, niż ich 
rodzice, pomaszerują do 
szkoły. Niedawno posło-
wie wydłużali aktywne ży-
cie emerytom, teraz zabie-
rają się za najmłodsze po-
kolenie. Niech się dzieciaki 
szybciej uczą i szybciej do-
rastają. Takie są wymaga-
nia współczesnego świata, 
który coraz bardziej przy-
spiesza. Nie dałoby się go 
jakoś zatrzymać i wysiąść, 
choćby na chwilę, choćby 
latem?

WIST

  

Patroni ulic Piątkowa

Stanisław Strugarek (1911 – 1965)
Był bardem Poznania 

pierwszych lat powojen-
nych, piewcą tradycji mia-
sta, jego folkloru i gwary 
– z zawodu pisarzem, re-
daktorem i aktorem radio-
wym. Urodził się 21 marca 
1911 r. w Poznaniu, był sy-
nem robotnika zatrudnio-
nego w porcie rzecznym. W 
1930 roku, po ukończeniu 
seminarium nauczycielskie-
go, rozpoczął pracę w gim-
nazjum im. Adama Mickie-
wicza, równocześnie konty-
nuując naukę na Uniwer-
syteckich Kursach Pedago-
gicznych.

W 1933 roku był słu-
chaczem Studium Drama-
tycznego, a wkrótce wy-
specjalizował się w ro-
lach osób ze środowiska 
poznańskiego, wyróżniają-
cych się specyficzną men-
talnością i posługujących 
się gwarą – a jej znajo-
mość S. Strugarek opano-
wał perfekcyjnie. W au-

dycjach radiowych Jerze-
go Gerżabka i Stefana 
Balickiego grał rolę „Pó-
na Kaczmarka”. Wkrótce 
zaczął opracowywać wła-
sne audycje pod wspól-
nym tytułem „Trójka Po-
znańska”. Z czasem jego 
drugą specjalnością stały 
się audycje i słuchowiska 
przeznaczone dla dzieci. 
Redagował też „Siewcę” 
– pismo o profilu pedago-
gicznym.

W 1939 roku uczestni-
czył w kampanii wrześnio-
wej; dostał się do niewoli i 
resztę wojny spędził w obo-
zie jenieckim w Dobiegnie-
wie (Woldenbergu). Tam 
prowadził teatrzyk kukieł-
kowy. Do Poznania S. Stru-
garek wrócił w 1945 roku i 
przez dwa kolejne lata był 
kierownikiem Oddziału Kul-
tury i Sztuki Zarządu Miej-
skiego w Poznaniu, redago-
wał też „Kronikę Miasta Po-
znania”. Wkrótce stał się 

jednym z czołowych działa-
czy kulturalnych w mieście; 
współorganizował „czwart-
ki literackie”, współredago-
wał czasopisma literackie, 
był też duszą kabaretu „Ku-
kułka Poznańska”.

Od 1948 roku praco-
wał w poznańskiej rozgło-
śni Polskiego Radia, stał 
na czele redakcji audycji 
wiejskich, potem regional-
nych, wreszcie redakcji es-
tradowej. Pozostawił po so-
bie bogaty dorobek w posta-
ci audycji radiowych, sztuk 
dla teatru marionetek, słu-
chowisk, artykułów i fe-
lietonów. Sam występował 
przed mikrofonem w sztu-
kach estradowo-radiowych, 
m.in. w wodewilu „Wielko-
polskie kominki”; był też 
autorem bardzo popularnej 
sztuki „Trębacz z wieży ra-
tuszowej”.

Jednak Stanisław Stru-
garek najbardziej upamięt-
nił się jako autor i wyko-

nawca bardzo popularnych 
i chętnie słuchanych gawęd 
radiowych „Wuja Ceśka”, 
napisanych i wygłaszanych 
gwarą poznańską (w wybo-
rze wiele lat później opubli-
kowanych w formie książ-
ki). Styl ten kontynuuje Ju-
liusz Kubel cyklami swych 
felietonów „Blubry Stare-
go Marycha” oraz „Blubry 
Heli przy niedzieli”, czyta-
nymi jednak przez zawodo-
wych aktorów.

Stanisław Strugarek 
zmarł w Poznaniu 21 listo-
pada 1965 roku, spoczywa 
na cmentarzu górczyńskim. 
Jego imię nosi klub działa-
jący w strukturach Towa-
rzystwa Miłośników Miasta 
Poznania, kultywujący tra-
dycje i język mieszkańców 
stolicy Wielkopolski. Nato-
miast poświęcona mu ulica 
znajduje się na Osiedlu Bo-
lesława Śmiałego, jest bocz-
ną od Umultowskiej.

Marek Rezler
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„Echo Piątkowa” 

Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 
Zapraszamy do reklamy 

Tel. 61 822 78 57,  601 56 87 32 

Gabinet Weterynaryjny
Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób 

psów i kotów,
chirurgia, czipowanie 

i wystawianie paszportów

Os. B. Śmiałego, ul. Wachowiaka 10,  
tel. 61 825 55 61

Czynny codziennie w godz. 9 – 19
soboty 14 – 17, niedziele 15 - 17

Z okazji Dnia Dziecka Poznańska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 9 czerwca zorganizowała turniej tenisa 
ziemnego dla dzieci i młodzieży. Rozegrano go na kor-
tach na Osiedlu Jana III Sobieskiego.

Eliminacje odbyły się w dwóch grupach, z których wyło-
niono czterech zawodników. Karol Górski i Jakub Zapatka za-
grali o trzecie miejsce; zajął je Karol Górski. Mateusz Król i 
Maciej Abramowicz spotkali się w finale, w którym pierwsze 
miejsce zajął Maciej Abramowicz.

Na zdjęciu stoją od lewej: Jakub Zapatka, Karol Górski, 
organizator  Piotr Domagała, Maciej Machulski, Jędrzej Ha-
dryjański, Mateusz Król i Maciej Abramowicz.  (hal)

W konfliktach pojawiają się silne emocje, na ogół to one kie-
rują naszymi reakcjami. Niemożliwe jest wtedy zobaczyć kwestię 
sporną z dystansu i zachować się tak, aby spór nie eskalował. 
Dopiero, gdy umiemy zapanować nad emocjami, możemy szu-
kać rozwiązania, które pozwoliłyby obydwu stronom uzyskać po-
rozumienie i dokonać zmiany.

Kłótnie w związku toczą się na ogół o to, kto ma rację i czy-
ja racja zwycięży. Bez względu na okoliczności sytuacji spornej 
zwykle dopatrujemy się przyczyn trudności w partnerze i to jego 
obciążamy winą za to, że nie czujemy się komfortowo. Okazuje-
my to w różny sposób, gdyż mamy inne nawyki, przyzwyczajenia 
i wiedzę o sobie samych.

REAKCJE WYBUCHOWE
Są osoby reagujące w konfliktach bardzo emocjonalnie, eks-

presyjnie i wybuchowo. Są też takie, które zamykają się w sobie 
i próbują przetrwać, unikając czy zaprzeczając swoim emocjom. 
Nie znaczy to, że one nie reagują emocjami na trudności. Inaczej 
tylko próbują sobie z nimi poradzić i nie okazują ich w sposób wi-
doczny dla otoczenia. Obok emocji i równolegle do nich, w kon-
flikcie pojawia się też myślenie. Każda ze stron skupiona jest na 
własnej interpretacji faktów i szukaniu logicznych argumentów na 
udowodnienie swojego stanowiska. Myśli o tym, jak przekonać do 
swojej racji, udowodnić winę czy pokonać drugą stronę, podsyca-
jąc i wzmagając emocje. W ten sposób, bez możliwości wysłucha-
nia drugiej strony, słuchając jedynie siebie z własnej perspektywy 
i sami się „nakręcając”, oceniamy partnera, formułujemy oskar-
żenia, osądy, mnożymy pretensje i wymówki. Słynne: „ty znowu”, 
„ty zawsze”, „ty nigdy” – to zwroty, które powstają pod wpływem 
emocji, bez możliwości spokojnego przyjrzenia się konkretnej sy-
tuacji spornej i racjonalnego do niej podejścia. Dopiero, gdy siła 
i natężenie emocji opadną, można myśleć o tym, aby zobaczyć 
również to, jak postrzega problem druga strona oraz poszukać 
wspólnie rozwiązania trudności.

BEZ ROZPAMIĘTYWANIA
Część osób reaguje szybko i gwałtownie, ale szybko im „prze-

chodzi” i z dystansu widzą już, jak poradzić sobie z problemem. 
Na ogół nie rozpamiętują one dalej zaistniałego zdarzenia, nie no-
szą w sobie urazy. Inni tkwią długo w niezdrowym stanie emocjo-
nalnym, wzmacniając w sobie poczucie krzywdy, potęgując złość 
i mnożąc żale oraz oskarżenia w myślach i słowach. Spory nie 
są wtedy rozwiązywane na bieżąco, kumulują się napięcia i co-
raz więcej przykrych, dotkliwych emocji warunkuje kolejne reak-
cje, które oddalają partnerów od siebie.

WINNI I MAJĄCY RACJĘ
Style radzenia sobie z konfliktami w parze ilustruje anegdo-

ta: W pewnym miasteczku mieszkają po sąsiedzku dwa małżeń-
stwa. Jedni małżonkowie stale się kłócą, oskarżając się wzajem-
nie o wszelkie nieszczęścia i wiecznie dociekając, które z nich ma 
rację, drudzy natomiast żyją zgodnie, nie słychać ani kłótni, ani 
krzyków. Kłótliwa małżonka zazdrości tej drugiej szczęścia. Mówi 
do męża: „poszedłbyś, podejrzał, jak oni to robią, że spokój tam 
i cisza”. Poszedł mąż, zaczaił się pod oknem. Obserwuje. Nasłu-
chuje. A pani domu akurat sprząta. Wazon piękny poleruje. Nagle 
zadzwonił telefon, pani wazon odstawiła na sam róg stołu, pobie-
gła do telefonu. A tu nagle mąż wszedł do pokoju, zaczepił o wa-
zon, a on spadł i się rozbił w drobny mak. Ale afera teraz będzie – 

 Świętowali na sportowo

pomyślał podglądacz. Pani domu wróciła, westchnęła i mówi do 
męża: - przepraszam kochanie, jakoś tak niezdarnie ten wazon 
odstawiłam. Na to on: - no co ty, skarbie! To ja się niezdarnie ob-
róciłem. Spieszyłem się i nie zauważyłem wazonu. Ale to nic, że-
byśmy tylko takie kłopoty mieli. Sąsiadowi pod oknem serce się 
ścisnęło. Wrócił do domu smutny. Żona pyta: - no i co? Jak tam 
u nich? Widziałeś? Słyszałeś? Mąż relacjonuje: - tak, widziałem i 
słyszałem. U nich każde winne. A u nas każde ma rację.

UMIEJĘTNOŚĆ WYBACZANIA
Na trudności we wzajemnym porozumieniu w związku warto 

popatrzeć nie przez pryzmat doszukiwania się, kto ma rację, al-
bo kto jest winny. Warto spojrzeć z innej perspektywy – umiejęt-
ności reagowania z miłością. Wtedy zamiast pouczania partnera, 
można pracować nad sobą, aby umieć widzieć rzeczywistość, nie 
doszukując się w tym, co się stało, złych intencji małżonka, umie-
jąc wybaczyć błędy, potknięcia, sobie i jemu. A przede wszystkim 
zastanowić się, na czym nam naprawdę zależy i czy osiągniemy 
sami jakąś korzyść z tego, że udowodnimy drugiej stronie swoją 
rację i/lub winę. Dojrzała osoba potrafi wziąć odpowiedzialność 
za swoje emocje – przeżyć je, a następnie pomyśleć o tym, jak 
chce się zachować, co zrobić. Życzliwe postawy wymagają świa-
domości własnych emocji i potrzeb na dany moment, ale też war-
tości, które są dla nas ważne. Empatia, zrozumienie, wybacze-
nie, jeśli potrafimy je w sobie uruchomić w sytuacji konfliktowej, 
działają jak balsam na drugą stronę. Konflikt wtedy rozwiązuje się 
sam, a właściwie znika, gdyż żadna ze stron nie podejmuje dzia-
łania, aby do czegoś przekonać czy narzucić coś drugiej stronie.

Małgorzata Remlein
psycholog

Autorka tekstu jest psychologiem. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię 
par (również LGBT). Pracuje z osobami nad poprawą ich samopoczucia psychicznego 

i fizycznego, budowaniem poczucia własnej wartości, głębszym poznaniem siebie i upo-
rządkowaniem relacji z innymi. Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń nerwicowych 

związanych ze stresem i pod postacią psychosomatyczną oraz zaburzeń lękowych. Prowadzi 
warsztaty dla osób, które chcą budować dobre relacje oraz tworzyć szczęśliwe związki. 

Gabinet Psychologiczny – tel. 660 140 488 lub www.malgorzataremlein.pl

Jak się komunikować, nie krzywdząc drugiej osoby?



14  ECHO 7/216 (XVI)

  

JASZCZUR
Z
KOMODO

KOŁO
SWARZĘDZA

WIGILIJNA
RYBA

IMIĘ
SEDAKI

PAN
IRAŃSKI

UCZULENIE

OPERA
VERDIEGO

TERYTORIUM

BAŁTYCKIE
KAPIELISKO

RODZINNE
AUTO

REGION
W HISZPANII

PIES ALI

NP. PODATKO-
WY

WYNIK
DZIELENIA

ELŻBIETKA

RODZAJ
KADRYLA

ZESPÓŁ
REGGAE

DŹWIĘK
GAMYSENNY

KWIAT

NIE PRZED
LECZ...

POJĘCIE
Z
FREUDA

PAPUGA
NOCNY
MOTYL

PUSZCZA
MUZYKĘ

CIRCA
W SKRÓCIE

Z KRZYŻTO-
POREM

MRZONKA
BAWÓŁ
Z
CELEBES

KSIĘGA
PAMIĄTKOWA

PRZYMILAĆ
SIĘ

PIEŚNI
DIWY

KLATKA
FILMOWA

MIASTO
W
KAZACH-
STANIE

STAN
W
USA

RZEKOMO
PRZED
EURO

SKRÓT
AD ACTA

KOŃ
KTÓRY
MÓWI

ROZGRYWKA
BRYDŻOWA

BUCIOR

1

3

9

7

4

11

10

6

2

8

5

Krzyżówka
z Echem

Hasło krzyżówki z po-
przedniego numeru brzmia-
ło: Nasze Dni Piątkowa

BARAN (21.03 - 20.04). Należy ci się trochę letniego luzu, 
z dużym szwungiem ruszaj więc nad morze. Przestań tyż udawać 
nyrola, trochę bejmów przepynkasz, ale zaś potem wnet uzorgu-
jesz pełną kabzę.

BYK (21.04 - 21.05). Wakacyjne wygiby ze starą wiarą oraz 
nowymi znajomymi będą fest udane, ale lepiej zaś wew wodzie się 
nie brechtaj, by sobie nie narobić poruty i zdrowia nie przenorać.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Zamiast cięgiem się borchać 
i brynczeć na szczunów oraz resztę famuły, lepiej z nimi poblubraj 
i zaproś na słodkie albo zabierz do marketu i lajsnij im jaką nowiznę.

RAK (22.06 - 22.07). Bez to słonyszko i upały ino byś cołkie 
dnie nygusował i glapił się wew komputer. A przecież warto się 
akuratnie do roboty przyłożyć i uzorgować wuchtę bejmów.

LEW (23.07 - 22.08). Wew robocie cała wiara na rajzach 
i przyjdzie ci chapać za dwóch abo i trzech. Ale zaś potem z pełną 
kabzą będziesz se mógł do woli lofrować z jakimi gilejzami.

PANNA (23.08 - 22.09). Trza będzie te letnie dni jakoś prze-
pynkać. Wew chałupie abo na działce z całką famułą i kejtrem tyż 
będzie pięknie. Ale zaś na blondki i korbole uważaj.

WAGA (23.09 - 22.10). Jeszcze trochę przyjdzie pochapać, 
a potem już ino urlopowa laba i słodkie nygusowanie. Ale zaś zbyt-
nio się nie staluj ani z wiarą se frechownie nie poczynaj.

SKORPION (23.10 - 22.11). Niespodziany wygib wew góry 
abo na plażę będzie całkiem fest. Z nową wiarą za wiele jednak nie 
blubraj, ani się też przed nią nie staluj, bo se ino poruty narobisz. 

STRZELEC (23.11 - 21.12). Dość już tego wiecznego rozmem-
łania i marudzenia. Jesteś szportowny szczun, mosz fifa do roboty 
i wew nowej firmie pokażesz wszystkim, co potrafisz.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Wakacyjne spotkania zez dal-
szą famułą da się jakoś przepynkać. Nie borchaj się więc na czu-
bów ani kejtra, że ino szuszwolą po całych dniach.

WODNIK (21.01 - 20.02). Na grillowych spotkaniach i wa-
kacyjnych balangach skapną ci fest propozycje dobrych interesów. 
Przyłóż się do nich akuratnie, a sukces murowany.

RYBY (21.02 - 20.03). Wew wakacje dobrze będzie polofro-
wać zez starą wiarą. Z tego nocnego blubrania mogą wyniknąć cał-
kiem ciekawe pomysły, które przyniosą wuchtę bejmów.

Wiara ino wew te gwiazdy szpycuje, kalafy zadziyro jak kejter do księżyca abo w cajtungi je ciyngiem wtyko. Nasze „Echo” tyż gorsze nie 
może być i swój horoskop musi mieć leżeć na zadniej stronie. Blubry o przyszłości im barzy tajemnicze, tym prawdziwsze, dlatego podajemy je po 
naszymu. Jeśli ktoś nie rozumie, niech mu gzuby abo jaki wuja objaśni. 

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, Os. B. Chrobrego 117, pokój 81, www.echopiatkowa.pl,
e-mail: echopiatkowa@o2.pl. Dyżur red. poniedziałki 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 7

HUMORKI
- Wiesz tato, jak dorosnę, 

to zostanę muzykiem.
- Synu, albo jedno, albo 

drugie.


- Wygrałem milion w tot-
ka!

- Gratulacje, a co na to 
twoja żona?

- Odebrało jej mowę.
- Zazdroszczę ci. Tyle 

szczęścia na raz…


- Panie doktorze, mam 
problem.

- Słucham…
- Codziennie chodzę do 

sklepu i kupuję dwie flaszki 
wódki. Boję się, że jestem za-
kupoholikiem!

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11
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Iluzja, zwierzęta domowe i… zumba

Motywem przewod-
nim Piątkowskiego 
Dnia Dziecka na Osie-
dlu Władysława Jagieł-
ły był magiczny show. 
Zapewnił go iluzjoni-
sta Marek Corelli, któ-
ry wprowadził licznie 
przybyłe dzieci w świat 
magii. Nie była to je-
dyna atrakcja, cały 
dzień obfitował we wra-
żenia.

Na scenie zaprezento-
wało się kilka grup wo-
kalno-tanecznych: dziecię-
ca New Voice, młodzieżo-
wa BEEZEE, Incanto, któ-
ra pokazała taneczną bajkę 
„Czerwony Kapturek”. W 
programie rodzinnym wy-
stąpił zespół Happy End, 
znany z przeboju „Jak się 
masz kochanie”. Była też 
zumba dla dzieci i młodzie-
ży, a DJ Tomeq zaprosił do 
zabawy w najdłuższy po-
ciąg. W międzyczasie od-

bywały się liczne konkur-
sy z nagrodami. Program 
rozrywkowy dla dzieci BIM 
BAM BOM poprzedził wiel-
ką loterię na zakończenie 
festynu, z którego wyje-
chać można było z atrak-
cyjnymi nagrodami.

Od pierwszych chwil 
dzieci objęły we włada-
nie dużą zjeżdżalnię, ko-

lorową kolejkę, trampo-
linę i basen z kolorowy-
mi piłeczkami. Prezento-
wano tradycyjne rzemio-
sło, wypiekano chleb, wie-
le uciechy sprawiało milu-
sińskim oglądanie na żywo 
domowych zwierząt a tak-
że sprzętu Straży Pożarnej 
i Straży  Miejskiej. Na im-

prezę przyszły dzieci tak-
że z innych spółdzielczych 
osiedli z Piątkowa, a na-
wet z pobliskich wspólnot 
mieszkaniowych, które ta-
kich festynów dla swoich 
mieszkańców nie organi-
zują wcale.

Organizatorami tego 
bardzo udanego festynu 
w dniu 1 czerwca by-
li Poznańska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, Rada Osie-
dli Władysława Jagiełły 
i Zygmunta Starego oraz 
kierownictwo administra-
cji osiedli. (maja)
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Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A, 
tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28

ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY 
oferta obowiązuje w lokalu, w dowozie 

i na wynos 

  

III Piątkowska Majówka Countr y

25 maja o godzinie 14 
na boisku Gimnazjum nr 
12 na Osiedlu Stefana 
Batorego, pomimo desz-
czu i niskiej jak na tą po-
rę roku temperatury, zja-
wili się mieszkańcy Piąt-
kowa, Poznania oraz go-
ście z różnych stron Pol-
ski, aby posłuchać dobrej 
muzyki w stylu country, 
a przede wszystkim spo-
tkać się z przyjaciółmi i 
dobrze się z nimi bawić.

Imprezę otwarł kierow-

nik Administracji Osiedla 
Bolesława Śmiałego, Wie-
sław Konieczny w towarzy-
stwie członka Rady Osie-
dla, Ireneusza Liczbińskie-
go. Zabawę rozpoczął pro-
wadzący majówkę, Piotr Wi-
toń, kowbojskim okrzykiem 
„iiihaaa” i na scenę zapro-
sił Zofię Jastrzębską (okre-
śliłbym ją – wielkopolska 
Emmylou Harris), która za-
śpiewała kilka countrowych 
piosenek, grając na gitarze, 
a także na bardzo oryginal-

nym instrumencie zwanym 
autoharp.

W tym czasie najmłodsi 
uczestnicy majówki rozpo-
częli harce na dmuchanej 
zjeżdżalni, mechanicznym 
byku rodeo, trampolinie, 
a głodni imprezowicze mo-
gli posilić się ciepłymi po-
trawami proponowanymi 
przez punkt gastronomicz-
ny. Przed godziną 15 poja-
wił się na scenie zespół ta-
neczny „Saloon”, prezentu-
jąc widzom ciekawe ukła-
dy taneczne, a także ucząc 
zgromadzonych przed sceną 
podstawowych kroków tań-
ca liniowego.

Przybyłych rozgrzał 
i zmobilizował do tańca 
skoczną muzyką toruński 
zespół „Drink Bar”, który 

następnie pojawił się na 
estradzie. Po godzinie 17 
zespół taneczny „Saloon” 
przedstawił kilka tańców, 
w tym (ku uciesze szcze-
gólnie męskiej publiczności) 
kankana, oraz przeprowa-
dził konkurs tańca liniowe-
go, zakończony wręczeniem 
nagród dla zwycięzców oraz 
upominków dla wszystkich 
biorących udział w konkur-
sie. Na scenie zagościła tak-
że młoda gwiazda polskiego 
country, Agata Zin (Bzin-
kowska) z zespołem, a po 
jej występie i fantastycz-
nych konkursach z nagro-
dami, prowadzonymi przez 
Piotra Witonia, zabrzmiał z 
estrady hymn trzydziestole-
cia mrągowskiego festiwalu 
„Wszystkie drogi prowadzą 
do Mrągowa”, no oczywi-
ście w wykonaniu Cezare-
go Makiewicza. Zaśpiewał 
on wiele piosenek opowiada-
jących o codziennych ludz-
kich sprawach, ale i uroku 
polskiej ziemi, i w ten spo-
sób wprowadził słuchaczy w 
czas wakacyjnego odpoczyn-
ku. Kto nie był, niech żałuje.

Grzegorz Adamski


