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ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY 

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

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

www.psm.poznan.pl

Festynowo

Maj i czerwiec to miesiące festynów. Tak było też na 
Piątkowie, o czym piszemy w Echu. Zorganizowano je dla 
dorosłych, ale przede wszystkim dla dzieci, w szkołach 
i na osiedlach. Fot. Maria Zielińska 
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tani-kurier.net
Punkt przyjęć przesyłek 

kurierskich
na Piątkowie już otwarty!!!

- paczka standardowa od 14 zł brutto
- paczka niestandardowa od 20 zł brutto
- przesyłki gabarytowe od 30 zł brutto
- zwrot pobrania w 3 dni robocze

PROFESJONALNA OBSŁUGA
Zapraszamy: Pn-Pt 9.00-17.00

ul. Wiechowicza/pawilony  
os. B. Śmiałego za bankiem PKO

☎ 881 511 051; 
www.tani-kurier.net

Dokończenie na stronie 4

  

Zapraszamy do nowo otwartego biura
UBEZPIECZENIA-KREDYTY-NIERUCHOMOŚCI

Szeroka oferta ubezpieczeń 
OC, AC, DOM, MIESZKANIE, NA ŻYCIE,

KREDYTY, CHWILÓWKI.
Przykładowe stawki OC:

poj. 1,6 - 456,00 zł, poj.2,0 - 557,00 zł
poj.2,5 - 581,00 zł

Os. Władysława Łokietka 9e
tel.  725-112-763    722-271-200

KREDYTY 
GOTÓWKOWE, 

SAMOCHODOWE, 
CHWILÓWKI

POZNAŃ 
OS. WŁ. ŁOKIETKA 9E

 722 271 200, 
783 750 618

Śmiałego się bawiło 
Osiedle Bolesława Śmiałego obchodzi w tym ro-

ku 30-lecie. Z tej okazji administracja wraz z radą 
osiedla zaprosiły 7 czerwca mieszkańców na festyn.

Wystąpiły: zespół mu-
zyczny bawiący całe rodzi-
ny, czyli ZESPÓŁ PIOSEN-
KOWA KROWA, kabaret 
POD SPODEM, muzycy: 
Gabriel Fleszar, Halina Be-
nedyk i Marco Antonelli. 
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www.psm.poznan.pl
www.echopiatkowa.pl

Poznań, os. Przyjaźni 21N/144
obok kliniki weterynaryjnej i „Netto”

codziennie od godz. 8.00
Wystawiam recepty ulgowe

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

  

  

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

ZAKŁAD INSTALACYJNY 

WOD. KAN., GAZ I C.O.

Marek Grzelak

„Po sąsiedzku”

Oś. Wł Jagiełły 7/4, 60-690 Poznań
tel. 61 825 22 86, 601 776 706

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 

POGOTOWIE

Komputerowe

tel. 

693 313 315

ADRES
os. J III Sobieskiego Pawilon 18

(przy alejce spacerowej 
w pobliżu sklepu Biedronka)

www.MagdalenaW.pl

KWIACIARNIAKWIACIARNIA
∙  bukiety
 ∙  wiązanki
 ∙  upominki
  ∙  dostarczamy kwiaty

PASMANTERIAPASMANTERIA
 •  duży wybór włóczek, 

aplikacji i dodatków

PrzyjdźPrzyjdź
i wybierzi wybierz

ul. Dzięgielowa 27
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♦  W maju funkcjonariusze Piątkowskiej 
Straży Miejskiej Poznania odwiedzili 17 
miejsc znanych z bytowania bądź gru-
powania się bezdomnych. Z 14 osobami 
przeprowadzili rozmowy na temat moż-
liwości otrzymania wsparcia socjalnego. 
Żadna z tej możliwości nie chciała sko-
rzystać. Czterem bezdomnym natomiast 
umożliwiono skorzystanie z pomocy me-
dycznej, a trzech przewieziono do Ośrod-
ka dla Osób Nietrzeźwych.

♦  Municypalni podjęli trzy działania w 
przypadkach żebractwa: przy ul. Opień-
skiego (koło TESCO), na skrzyżowaniu 
ulic Lechickiej i Umultowskiej oraz przy 
Biedronce przy ul. Stróżyńskiego.

♦  Na koła nieprawidłowo zaparkowanych 
pojazdów piątkowska straż miejska na-
łożyła 143 blokady, ich kierowcom wy-
stawiono 106 mandatów, a 35 pouczono.

♦  Strażnicy skontrolowali 10 razy targowi-
ska. Jedną osobę prowadzącą handel bez 
zezwolenia pouczyli, jedną osobę prowa-
dzącą działalność w miejscu objętym za-
kazem także pouczyli, a jedną stosującą 
wagę niezgodnie z wymogami – ukara-
li mandatem.

♦  Funkcjonariusze 27 razy interweniowali 
w przypadkach spożywania alkoholu w 

miejscach publicznych. W wyniku tych 
interwencji pouczyli 7 osób.

♦  Do Zarządu Dróg Miejskich zgłoszono 
informacje o konieczności uporządkowa-
nia zaśmieconych chodników, zalegają-
cych śmieci, o awarii sygnalizacji świetl-
nej na skrzyżowaniach, o niewydolności 
studzienek kanalizacyjnych.

♦  15 maja dwóch strażników wspólnie z 
uczniami Szkoły Podstawowej nr 34 od-
wiedziło strażnicę Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej nr 5 na Osiedlu Bolesława 
Chrobrego. Dzieci zapoznały się ze sprzę-
tem i działalnością Państwowej Straży 
Pożarnej. 26 maja strażnicy piątkowskie-
go referatu przeprowadzili w Szkole Pod-
stawowej nr 17 dla klas pierwszych po-
gadanki na temat zachowania się dzieci 
i młodzieży podczas wakacji i grożących 
w tym czasie na dzieci niebezpieczeństw. 
28 maja w tej samej szkole rozmawia-
li o wakacyjnym bezpieczeństwie z dru-
goklasistami.

♦  10 maja strażnicy zgłosili Administracji 
Osiedla Bolesława Chrobrego informację 
na temat gromadzenia na korytarzu bu-
dynku nr 1 różnego rodzaju przedmio-
tów: elementów nadwozia samochodu, 
worków i starych mebli przez jednego z 
mieszkańców.

♦  Strażnicy kilkakrotnie wzywali pogoto-
wie ratunkowe do osób nietrzeźwych. 
Lekarze każdorazowo po badaniu decy-
dowali, czy przewieźć ich do szpitala, 
czy do ośrodka dla osób nietrzeźwych.

♦  20 maja dwóch funkcjonariuszy do przy-
jazdu straży pożarnej zabezpieczało te-
ren palącej się trawy na nieużytkach 
przy ul. Migdałowej. Podpalacza trawy 
nie udało się ująć.

♦  Do Komisariatu Policji Poznań Północ 
przekazano informację o nagminnym 
zaśmiecaniu, a przede wszystkim spa-
laniu śmieci w każdy weekend nad ra-
nem. Powoduje to zagrożenie pożarowe 
lasu przy ul. Umultowskiej.

♦  Do Fundacji Ptasi Azyl przewieziono kil-
ka piskląt i rannych ptaków. O bezpań-
skich psach natomiast zawiadamiano 
pracowników Schroniska dla Zwierząt, 
którzy zabierali je tam.

♦  19 maja strażnicy zabezpieczali awarię 
wodociągu przy budynku nr 10 na Osie-
dlu Władysława Jagiełły. Woda wylewa-
ła się na jezdnię i było zagrożenie dla 
zdrowia kierowców oraz przechodniów.
Dlatego zabezpieczyli wyciek wody oraz 
powiadomili Aquanet. (rafa)

Z notatnika miejskiego strażnika

Wieczorem do tańca przy-
grywał zespół muzyczny Ed-
mund Klaus.

W przerwach pomiędzy 
występami zorganizowano 
konkurs wiedzy i znajo-
mości Osiedla Bolesława 

Śmiałego się bawiło 

Śmiałego, w Klubie 
Korona czynna by-
ła wystawa zdjęć i 
dokumentów archi-
walnych od  czasu 

zasiedlenia osiedla, na bo-
iskach odbył się turniej pił-
ki nożnej dla dzieci. Atrak-
cją był przejazd autobusem 
„ogórek”. O atmosferze fe-
stynu najwięcej mówią zdję-
cia. (maja)

Dokończenie ze strony 2
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Dni Piątkowa 2014
Czas: 28 czerwca 2014
Miejsce: 
Osiedle Jana III Sobieskiego

Godz.15.30  Bzik Show – rozpoczęcie imprezy, 
program dla dzieci

Godz.17.00  Występ zespołu tanecznego z Klubu 
Seniora „HETMAN”

Godz.17.30  Kabaret z Woźnej
Godz.18.30  Zespół coverowy Fly and Fly
Godz.19.30  Występ wokalistki  Agnieszki Czyż
Godz.21.00  Szymon Wydra & Carpe Diem 
Godz.22.00  Pokaz ogni sztucznych – zakończenie 

imprezy
Konferansjer: Wiesław Herman

Organizator: Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Szóste spotkanie z Drużyną Szpiku

30 maja w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących na 15 na Osiedlu Bo-
lesława Chrobrego ponownie gości-
liśmy członków Drużyny Szpiku z 
Fundacji „Dar Szpiku”. Aulę szkol-

ną wypełnili uczniowie klas trzecich 
gimnazjum nr 11 i klas drugich li-
ceum nr 15.

Dorocie Raczkiewicz, prezes Fun-
dacji, i Michałowi Filimonowi – na-
szym dobrym znajomym, towarzy-
szył Michał Korzybski. Ten, niewie-
le starszy od słuchaczy, 20-letni stu-
dent pierwszego roku robotyki na 
Politechnice Poznańskiej niedawno 
podarował swój szpik Wyjaśnił, jak 
odbywał się proces pobrania oraz ja-
kie to nieziemskie uczucie podaro-
wać życie komuś, kogo nawet się nie 
zna. Opowiedział, jak został dawcą, 
jak przebiegały procedury przygoto-
wania go do pobrania szpiku z krwi 

obwodowej. Jego zwyczajna relacja 
niejednemu, mam nadzieję, pomogła 
oswoić strach.

Trudno było opanować wzruszenie, 
oglądając film o zmaganiach kilkulet-
niej Oli Gref. z chorobą nowotworową.

Spotkanie wzbogaciło nas o nowe 
informacje na temat przeszczepu szpi-
ku i przekonało, jaki to dar móc poma-
gać i czynić to odpowiedzialnie. Stale 
wzrasta liczba zachorowań, niestety 
odwrotnie do liczby dawców.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć 
ze spotkania oraz teledysku „Masz 
dar” na stronie www.youtube.com/
watch?v=Y1JCTXhi0PI

mgr Elżbieta Urbańczyk

Działo się w klubie KORONA
W czerwcu w Koronie odbywały się zajęcia sta-

łe. W poniedziałki w godz. 10-11 – gimnastyka roz-
ciągająca; od 12 do 13 – nauka języka angielskiego 
dla jednej grupy, we wtorek w godz. 18-19.30 – aero-
bik mix, w środę w godz. 15-20 czynna była bibliote-
ka, a w godz. 17-20 odbywały się zabawy taneczne W 
czwartek w godz. od 12 do 14 – kółko Szydełko, w 
godz. 11.15-12.15 zajęcia z języka angielskiego miała 
druga grupa, w godz. 15-20 zajęcia miało kółko bry-
dżowe, od 16 do 17 otwarta była biblioteka, w godz. 
16.30-18.30 próby odbywał zespół wokalny, a w godz. 
17-19 spotykało się kółko Koralik.

5 czerwca seniorzy spotkali się na prelekcji na te-
mat odchudzania, oczyszczania i odkwaszania orga-
nizmu. 7 czerwca przy okazji obchodów 30-lecia osie-
dla w klubie odbyła się prezentacja prac jego kółek 
zainteresowań. 10 czerwca odbyło się badanie wzro-
ku seniorów, a tydzień później – badanie słuchu. 11 
czerwca w klubie zorganizowano kiermasz coś za coś, 
czyli wymianę dobrych jeszcze, ale niepotrzebnych 
już, rzeczy. Przeszło tydzień przed czasem, 14 czerw-
ca, odbyła się zabawa na przywitanie lata. 17 czerw-
ca zakończono kurs komputerowy. (lklo) 

W maju na piątkowskich 
osiedlach odbywały się ze-
brania wyborcze do spół-
dzielczych rad osiedli kaden-
cji 2014-2018. Wyjątkiem by-
ła Rada Osiedla Jana III So-
bieskiego, która została wy-
brana dwa lata temu. No-
we rady zebrały się, wybra-
ły swoich przewodniczących, 
zastępców i sekretarzy. Poni-
żej  publikujemy ich składy:

Rada Osiedla Bolesława 
Chrobrego

Mirosława Musielińska-
-Klemka – przewodnicząca
Jerzy Dyr – zastępca prze-
wodniczącego
Małgorzata Kurasiak – se-
kretarz
Aurelia Hałasik
Krystian Haraburda
Zenon Kolicki

Nowe rady osiedli
Andrzej Matuszak 
Iwona Wilandt

Rada Osiedla Bolesława 
Śmiałego

Piotr Koper – przewodni-
czący
Piotr Staśkiewicz – zastęp-
ca przewodniczącego
Urszula Cicha – sekretarz
Mirosław Idzik
Zbigniew Krysztofiak
Stanisław Płonka
Marek Sokołowski 
Barbara Wiśniewska
Marek Wylegała
Piotr Zagawa

Rada Osiedla Stefana 
Batorego

Mariusz Szymczak – prze-
wodniczący

Mirosław Sitarz – zastępca 
przewodniczącego
Dariusz Leszczyński – se-
kretarz
Małgorzata Chełkowska
Ryszard Frąckowiak
Grażyna Grzeszkowiak
Jacek Walczak

Rada Osiedla Jana III 
Sobieskiego (kadencja 

2012-2016)
Tadeusz Jerzewski – prze-
wodniczący
Kazimierz Nowak – zastęp-
ca przewodniczącego
Grażyna Grzelczak – sekretarz
Grażyna Eszner
Adam Kubala
Mikołaj Małasiewicz
Konrad Palicki
Piotr Szczepanowski

Rada Osiedli 
Władysława Jagiełły 
i Zygmunta Starego

Juliusz Kubel – przewod-
niczący
Janusz Gorczyca – zastępca 
przewodniczącego
Krystyna Kaczmarek – se-
kretarz
Zbigniew Gruszka
Marek Kluj
Aleksander Kozłowski
Tadeusz Młochowski 

Rada Osiedla 
Władysława Łokietka

Kazimierz Paprocki – prze-
wodniczący
Rafał Kupś – zastępca prze-
wodniczącego
Ewa Porada – sekretarz
Eugeniusz Bayer
Lech Idasiak
Barbara Odroń
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Drodzy Czytelnicy,
wreszcie nastało lato. Ciepełko, słoneczko, klapeczki… 

I tu zaczyna się problem. Wielu pisze do mnie o swoich 
różnych problemach ze stopami. Szorstkie i pękające pię-
ty, wrastające paznokcie, bolące odciski, to są nieliczne 
z doskwierających dolegliwości. W domu potrafimy sobie 
ulżyć, ale na krótko.

Oczywiście, moczenie w wodzie z solą, ścieranie pu-
meksem, kremowanie daje ulgę, lecz to krótkotrwałe. 
Jeżeli mamy problemy ze stopami, powinniśmy udać się 
do wyspecjalizowanej kosmetyczki i za pomocą frezar-
ki usunąć zgrubienia, pęknięcia a nawet odciski. Niele-
czona stopa może być zagrożona grzybicą, nadmierną 
potliwością lub przesuszeniem. W konsekwencji nie-
przyjemny zapach, bolące pękanie oraz nieestetyczny 
wygląd.

Jeszcze nie wynaleziono cudownej, skutecznej metody, 
taki jednorazowy zabieg na całe życie. Jednak dobrze wy-

konany zabieg utrzymuje stopy w dobrej kondycji nawet 
do 4 tygodni.

W domu natomiast powinnyśmy dodatkowo zakwaszać 
skórę stóp, czyli na wymyte i osuszone stopy nanosić 20-
30 kropel soku z cytryny na jedną stopę. Wmasować do-
kładnie w całą stopę wraz z paznokciami, nałożyć na to 
woreczki foliowe na około 20 minut. Po czym, nie zmywa-
jąc tego soku, nakładamy krem. Zabiegi wykonuje się raz 
w tygodniu. Same kremowanie stóp powinnyśmy robić po 
każdym myciu. Takie domowe zabiegi przedłużają efekty, 
które uzyskaliśmy w gabinecie kosmetycznym.

Z takimi stopami nie tylko w sandałkach, ale i w kla-
peczkach, śmiało możemy się pokazać na mieście.

Dla wiernych czytelników zabieg pielęgnacyjny stóp ofe-
ruję już od 50 zł, zamiast 75 zł. Zabieg polega na mo-
czeniu stóp w wodzie z solą i płynem rozmiękczającym, 
polewaniu mocznikiem, zakwaszeniu, usuwaniu zrogowa-
ciałego naskórka frezarką, masażu z kremem.

Pedicure leczniczy, czyli osób, które mają problemy 
z wrastającymi paznokciami oraz stopą popękaną inaczej 
nazywaną „cukrzycową”, kosztować będzie zamiast 100 
zł tylko 65 zł.

Oferta ważna jest od 25 czerwca 2014 do 30 lipca 2014 
r. Na zabieg można się umówić osobiście lub telefonicznie 
794 798 895.

Switłana Werk
Autorką tekstu jest kosmetyczka, właścicielka

Specjalistycznego Gabinetu Kosmetycznego SWITŁANA
Os. Bolesława Chrobrego p aw. 110

Deblowy Turniej Tenisa 
Ziemnego odbył się 25 ma-
ja na kortach tenisowych 
na Osiedlu III Sobieskie-
go. Zgłosiło się sześć par.

Pierwsze miejsce zaję-
ła para: Robert Matuszak 
i Paweł Aszyk, drugie: An-
drzej Kiełbowski i Krzysz-
tof Płonczyński, a trzecie 

Ryszard Abramowicz i Ro-
man Grygorcewicz. 

Z okazji Dnia Dziecka 1 
czerwca na kortach na So-
bieskiego rozegrany został 
Turniej Tenisa Ziemne-
go dla Dzieci i Młodzieży. 
Najpierw odbyło się dzie-
sięć meczy każdy z każ-
dym po jednym secie. Na 

Turniejowo na Sobieskim 

Stoją od lewej: Ryszard Abramowicz, Roman Grygorcewicz, Andrzej 
Kiełbowski, Krzysztof Płonczyński, Robert Matuszak i Paweł Aszyk

Od lewej stoją: Maciej Abramowicz, Maksymilian Domagała, Jakub 
Mleczak, Kacper Wandel, Aleksandra Lidwin i Aleksandra Domagała

mniejszym boisku rozgra-
no cztery mini mecze poza 
konkursem. Pierwsze miej-
sce w turnieju zajął Maciej 
Abramowicz, drugie Alek-

sandra Domagała, a trze-
cie Aleksandra Lidwin.

Oba turnieje zostały zor-
ganizowane przez Poznańską 
Spółdzielnię Mieszkaniową.
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Szkolna gra planszowa
10 czerwca w „34” na Śmiałego odbyła się gra 

planszowa będąca finałem gry szkolnej „Przewodnik 
po Poznaniu”. Uczniowie musieli wykazać się wie-
dzą na temat zabytków Poznania oraz  wykonać pla-
kat na zadany temat (plakaty zostały wywieszone w 
korytarzu przed biblioteką). Decyzją jury w składzie 
Natalia Dobrzycka, Karolina Piszczek, Hanna Łobza: na 
poziomie klas czwartych wygrała klasa IV e, na poziomie 
klas piątych wygrała klasa V b, a z klas szóstych najlep-
sza była VI e.

Organizatorzy mają nadzieję, że wycieczki po Poznaniu 
podczas wakacji dostarczą uczestnikom nowych wiadomo-
ści o naszym mieście. (emzetka)

 Poznań, 16. 5. 2014 r.
Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym
Poznań Stare Miasto w Poznaniu Adam Grzelaczyk
Kancelaria Komornicza ul. 27 Grudnia 7/ 14, 61-737 Poznań

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto 
w Poznaniu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 
955 kpc, że w dniu 4 lipca 2014 r. o godz. 11.00 w sali nr 106a Sądu 
Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA
lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Po-
znaniu, Os. Stefana Batorego 11/52 i posiadającego założoną księgę 
wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań 
Stare Miasto w Poznaniu o numerze KW PO1P/00264943/4 stanowią-
cego własność dłużników:

Dolata Maciej, 60-687 Poznań, Os. Stefana Batorego 11/52
Dolata Elżbieta, 64-550 Duszniki Wielkopolskie, Jana Pawła II 107
Lokal mieszkalny położony jest w budynku wielorodzinnym pięcio-

kondygnacyjnym na trzecim piętrze. Lokal mieszkalny o powierzchni 
użytkowej 60,20 m kw. i następującej strukturze pomieszczeń: 3 po-
koje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC.

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość oszacowany jest na kwo-
tę: 267.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte war-
tości oszacowania, tj. kwotę: 200.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wy-
sokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 26.700,00 zł najpóź-
niej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci ksią-
żeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa ban-
kowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela 
do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowie-
nia Sądu. Rękojmię można uiścić także na konto komornika w: PKO 
BP SA I O/Poznań 22 1020 4027 00001402 0394 7835.

Wskazane jest, aby rękojmia w gotówce wpłacana była w dniu li-
cytacji od godz. 10.45 w budynku Sądu Rejonowego Poznań Stare 
Miasto w Poznaniu mającego siedzibę przy ul. Młyńskiej 1a w Pozna-
niu w sali 106a.

Zgodnie z przepisem art. 976 par. 1 kpc w przetargu nie mogą 
uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwo-
leniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz 
inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed li-
cytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, ope-
rat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancela-
rii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przepro-
wadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez za-
strzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowo-
du, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nierucho-
mości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym 
zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebno-
ści i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej 
i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem li-
cytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną 
z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu wła-
sności.

KOMORNIK
Adam Grzelaczyk

 Poznań, 16. 5. 2014 r.
Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym
Poznań Stare Miasto w Poznaniu
ul. 27 Grudnia 7/ 14, 61-737 Poznań

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu 
Adam Grzelaczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 
kpc, że w dniu 4 lipca 2014 r. o godz. 12.00 w sali nr 106a Sądu Rejonowego 
Poznań Stare Miasto w Poznaniu odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położone-
go w Poznaniu, Os. Zygmunta Starego 14/11, posiadającego założoną księgę 
wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań Stare 
Miasto w Poznaniu o numerze PO1P/00106747/5 stanowiącej własność dłuż-
nika: Nowak Sylwia, Os. Zygmunta Starego 14/11, 60-684 Poznań.

Lokal mieszkalny położony jest w budynku wielorodzinnym, wybudowa-
nym w technologii tradycyjnej w pierwszej połowie lat 90. XX wieku, zlokalizo-
wanym na Piątkowie w północnej części Poznania. Budynek czterokondygna-
cyjny z poddaszem użytkowym i lokalami użytkowymi w suterenie. Budynek 
zlokalizowany w strefie pośredniej miasta, w rejonie dominacji funkcji mieszka-
niowej wielorodzinnej.. Dostęp do komunikacji publicznej i obiektów użytecz-
ności publicznej – dobry. Do najbliższych przystanków można dojść pieszo 
w czasie poniżej 10 minut. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 76,5 m 
kw. i następującej strukturze pomieszczeń: 4 pokoje, kuchnia, przedpokój, ła-
zienka, wc znajduje się na wysokim parterze. Standard lokalu dobry. Lokal wy-
posażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, domofo-
nową i ogrzewanie centralne z kaloryferami panelowymi.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oszacowane jest na kwotę: 
434.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości osza-
cowania, tj. kwotę: 289.333,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 
10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 43.400,00 zł najpóźniej do momen-
tu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej 
Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopa-
trzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do 
prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można uiścić także na konto 
komornika w: PKO BP SA I O/Poznań 22 1020 4027 00001402 0394 7835.

Wskazane jest, aby rękojmia w gotówce wpłacana była w dniu licytacji od 
godz. 11.45 w budynku Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu 
mającego siedzibę przy ul. Młyńskiej 1a w Poznaniu w sali 106a.

Zgodnie z przepisem art. 976 par. 1 kpc w przetargu nie mogą uczestni-
czyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu 
państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienio-
ne w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nie-
ruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich 
nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na 
rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie 
złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nierucho-
mości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie 
orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa doży-
wotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszo-
ne najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione 
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postano-
wienia o przysądzeniu własności.

KOMORNIK
Adam Grzelaczyk
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KALENDARIUM PSM 
 2 lipca  Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna Rady 

Nadzorczej

3 lipca Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

8 lipca Komisja Rewizyjna RN

24 lipca zebranie plenarne Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM
Na Chrobrym już podzielono nadwyżkę bilansową

Podjęciem uchwał 
w sprawie pozbawienia 
członkostwa osób niepła-
cących czynszu rozpoczę-
ło się majowe (29.) posie-
dzenie Rady Nadzorczej 
Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Uchylo-
no też pięć wcześniej-
szych uchwał wyklucze-
niowych osobom, które 
zadłużenie spłaciły.

W pierwszych trzech 
miesiącach roku na kontach 
eksploatacji w gospodarce 
zasobami mieszkaniowymi 
PSM na wszystkich osie-
dlach, za wyjątkiem Osiedla 
Bolesława Chrobrego, wy-
niki były dodatnie. Ujemne 
saldo Chrobrego było spo-
wodowane dopłatą z tytu-
łu wieczystego użytkowa-
nia gruntów za 2012 i 2013 
rok na podstawie ugody w 
Samorządowym Kolegium 
Odwoławczym w Poznaniu. 
Przedmiotem sporu było 
ustalenie wartości metra 
kwadratowego gruntu i wy-
sokości rocznej opłaty za je-
go użytkowanie wieczyste. 
Dopłata za 2012 rok wynio-
sła 71.020,55 zł, a za 2013 r. 
– 322.408,88 zł. Także wyni-
ki rozliczeń gazu na wszyst-
kich osiedlach były dodat-
nie, łącznie z rozliczeniami 
międzyokresowymi. Salda 
na zimnej wodzie były do-
datnie, oprócz osiedli: Jana 

III Sobieskiego i Władysła-
wa Łokietka. Ujemne salda 
znajdowały jednak pokrycie 
w rozliczeniu międzyokreso-
wym kosztów zużycia zim-
nej wody. Na kontach fun-
duszu remontowego wszyst-
kie osiedla w końcu marca 
posiadały środki.

Na podstawie korek-
ty danych uzyskanych z 
oświadczeń lokatorów o licz-
bie osób zamieszkujących 
ich gospodarstwa domowe, 
10 marca 2014 r. liczba ta 
była niższa o 209 osób w 
porównaniu do końca grud-
nia poprzedniego roku, a w 
porównaniu do 28 lutego te-
go roku – niższa o 45 osób.

Dyskusja rozgorzała 
przy rozpatrywaniu uchwa-
ły o sfinansowaniu kosztu 
remontu dachu i Sali Kar-
minowej PCK Dąbrówka. 
Zakładała ona remont da-
chu Dąbrówki oraz dokoń-
czenie remontu Sali Kar-
minowej, wszystko za około 
300 tysięcy złotych. Człon-
kowie Rady pytali, dlaczego 
nie ma planów remontu ca-
łej Dąbrówki. Jednak, gdy-
by wszystko chcieć robić, 
trzeba by wyłączyć działal-
ność całego domu kultury 
na dłuższy czas. Obecnie 
pojawił się zaciek na su-
ficie, dlatego postanowio-
no połączyć wspomniane 
prace. Przyziemie Dąbrów-

ki, oprócz Sali Karmino-
wej, jest w całości zmoder-
nizowane, więc nie ma po-
trzeby planowania tam in-
nych prac. Członkowie Ra-
dy podjęli uchwałę o sfinan-
sowaniu remontu środka-
mi scentralizowanego fun-
duszu remontowego Spół-
dzielni.

Następnie zatwierdzono 
zmianę w Regulaminie roz-
liczania kosztów wody i cie-
pła zużytego w nieruchomo-
ści i dokonywania rozliczeń 
z użytkownikami lokali za 
centralne ogrzewanie oraz 
ciepłą i zimną wodę w PSM. 
Dodano zdania, że „w przy-
padku zmiany użytkowni-
ka wynajmowanego lokalu 
użytkowego w trakcie trwa-
nia okresu rozliczeniowe-
go Spółdzielnia zabezpiecza 
ewentualne saldo ujemne 
rozliczenia c.o., c.w. i z.w. 
kaucją. Natomiast końcowe 
rozliczenie kaucji z byłym 
najemcą następuje dopiero 
po otrzymaniu przez dział 
czynszów Spółdzielni rozli-
czenia mediów za okres ko-
rzystania najemcy z lokalu.”

Rada Nadzorcza odrzu-
ciła wniosek Rady Osiedla 
Bolesława Śmiałego z 28 
kwietnia 2014 r. o ustano-
wienie odpłatnego, bezter-
minowego prawa użytko-
wania i służebności przesy-
łu na rzecz Telekomunika-

cji Polskiej SA i następców 
prawnych z ograniczeniem 
tego prawa do korzystania z 
gruntu zajmowanego przez 
przyłącze telekomunikacyj-
ne do „Biedronki”. Uzasad-
niono to tym, że w ubiegło-
rocznym porozumieniu z 
inwestorem PSM wyraziła 
zgodę na usytuowanie przy-
łączy do sieci miejskich, a 
5 maja tego roku podpisała 
stosowną umowę.

Rada zatwierdziła wnio-
sek Rady Osiedla Bolesława 
Chrobrego o korektę planu 
remontowego na ten rok. 
Zwiększenie wydatków w 
wysokości 1.800.803,32 zł 
sfinansowane będzie z nad-
wyżki bilansowej za 2013 
rok. Pieniądze te przezna-
czone zostaną na: wymia-
nę dźwigów, awarie i robo-
ty nieplanowane, remont 
loggi w budynku nr 15, ro-
boty drogowe, wymianę wy-
kładzin na klatkach scho-
dowych, wymianę zaworów 
podpionowych, prace docie-
pleniowe oraz wymianę cie-
płomierzy.

Na podstawie pozytyw-
nej opinii Rady Osiedla 
Bolesława Chrobrego Ra-
da Nadzorcza zgodziła się 
na ustanowienie odpłatne-
go prawa służebności (prze-
chodu i przejazdu) przez 
działki PSM do pawilonu 
nr 101/23.

Na koniec omawiano 
także wyniki wyborów do 
rad osiedli. Nie ukrywano 
zaskoczenia z powodu ni-
skiej frekwencji mieszkań-
ców na zebraniach. Padła 
propozycja, by ujednolicić 
w przyszłości terminy wy-
borów dla wszystkich osie-
dli. (maja)
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Bezpieczniej i ładniej na Śmiałego

Na Osiedlu Bolesława Śmiałego 
prace budowlano-drogowe w pełni. Naj-
więcej dzieje się wokół pawilonu 104, 
gdzie kontynuowane są rozpoczęte w 
ubiegłym roku prace. Stara betono-
wa nawierzchnia wymieniana jest na 
kostkę brukową. To cieszy, bo na wy-
bojach zdarzały się potknięcia i upad-
ki. Równocześnie uporządkowane zo-
staną miejsca handlowe przy wejściu 
do sklepu PSS Społem.

- Na razie panuje tu bałagan – 
ocenia Wiesław Konieczny, kierownik 
administracji osiedla. – Po likwidacji 

straganów nie wyznaczono miejsc do 
handlowania, więc sprzedawcy zaczę-
li stawiać towar gdzie chcieli. Miej-
sca dla sprzedawców już oznaczono 
– białą linią – 18 metrów kwadrato-
wych i tylko tam można będzie sta-
wiać stragany.

Planowane jest wykonanie chodni-
ka i pieszojezdni przy budynku 6. Na-
stąpi to po odebraniu stosownych po-
zwoleń. Odgrodzenie ruchu pieszych 
od samochodów poprawi bezpieczeń-
stwo mieszkańców, a zwłaszcza dzie-
ci. Łatwo zaobserwować to przy są-
siednim budynku nr 5, gdzie chodni-
ki już wykonano.

Od strony szczytu budynku nr 10, 
przy Biedronce, powstanie dziewięć 
dodatkowych miejsc postojowych dla 

samochodów. W tym roku rozpoczną 
się też remonty klatek schodowych: 
malowanie i wymiana oświetlenia na 
LED-owe, energooszczędne.

W tym roku wykonane zostaną do-
cieplenia budynków 32, 34 i 35. Ro-
bią je dwie firmy i zaplanowane na 
ten rok prace są już na ukończeniu. 
W przyszłym roku docieplone zosta-
ną bloki 33 i 18. Jest już dokumenta-
cja projektowa dla nich, a administra-
cja osiedla jest w trakcie uzyskiwania 
zgód, w tym ornitologicznej. Oprócz 
docieplania ścian wykonane zostaną 
remonty balustrad balkonowych i znaj-
dujących się na nich ekranów.

Dużym problemem dla dużego osie-
dla, jakim jest Śmiałego, jest utrzy-
mywanie zieleni. Najpierw przez lata 
mieszkańcy czekali aż zieleń stanie 
się dorodna, a jak już jest, to wyma-
ga większych nakładów na jej utrzy-
manie – przycinanie, sprawdzanie, czy 
uschnięte konary nie stanowią niebez-
pieczeństwa dla przechodniów.

W najbliższym czasie remontowa-
ne będą place zabaw przy budynkach 

3 i 4. Stare urządzenia, których nie 
warto już naprawiać, zastąpią nowe – 
kolorowe i ładne. Na osiedlu przybę-
dzie też ławeczek. (big)

Rusztowania na budynku oznaczają do-
cieplanie ścian

Trwa porządkowanie przy pawilonie 104

A od strony sklepu wymieniana jest na-
wierzchnia

Koparka zrywa starą nawierzchnię z betonu 

Nowo urządzony plac zabaw
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Mój pierwszy dokument – 
pod takim hasłem 16 czerwca 
2014 r. w Szkole Podstawowej 
nr 17 na Osiedlu Bolesława 
Chrobrego pracownicy Urzędu 
Skarbowego Poznań Winogra-
dy zorganizowali spotkanie  z 
uczniami klas szóstych. Odbyło 
się ono w związku z kolejną let-
nią akcją Ministerstwa Finan-
sów pt.  „Weź paragon”.

Celem było przekazanie 
„młodym obywatelom”, któ-
rzy samodzielnie już dokonu-
ją zakupów, jak ważnym ich 
elementem jest pobieranie pa-
ragonów fiskalnych dokumen-
tujących zawarcie transakcji. 
Jednocześnie podczas wspól-
nej zabawy wyjaśniono dzie-

ciom tak trudne pojęcia, jak 
budżet państwa, podatki i pa-
ragon fiskalny.

W spotkaniu uczestniczy-
li również serwisanci z grupy 
INDEX, którzy zaprezentowali 
najnowsze kasy fiskalne. Każ-
dy uczeń  mógł osobiście zapo-
znać się z technicznymi moż-
liwościami urządzeń i wydru-
kować dla siebie przykładowe 
paragony.

Dzieci bardzo aktywnie 
i żywiołowo uczestniczyły w 
zajęciach, zaskakując prowa-
dzących  swoją wiedzą i od-
powiedziami. Wszystkie dzie-
ci uczestniczące w spotkaniu 
otrzymały gadżety związane z 
akcją oraz słodycze. (nad)

 Dokumenty zagraniczne
Polacy coraz częściej ma-

ją co czynienia z dokumenta-
mi pochodzącymi z zagranicy, 
którymi muszą się posłużyć w 
Polsce. Mogą to być dokumen-
ty różnorakie: pełnomocnic-
twa, zaświadczenia, odpisy z 
różnych rejestrów, umowy itp. 
Powstaje w związku z tym nie-
bagatelny problem, związany 
w ich dopuszczeniem do obro-
tu na rynku polskim.

Pierwszym, bardzo trud-
nym zagadnieniem jest, jeże-
li mamy do czynienia z doku-
mentem, który powinien mieć 
formę notarialną. W krajach, 
które mają notariat taki, jak 
w Polsce, problem jest stosun-
kowo nieduży: można w nich 
sporządzić akt notarialny i akt 
ten jest dopuszczony do obro-
tu w Polsce. Gorzej, jeżeli ma-
my do czynienia z krajami taki-
mi, jak Szwecja czy USA, gdzie 
nie ma notariuszy w naszym 
rozumieniu. W takim razie w 
Polsce dopuszczony do obrotu 
powinien być dokument z pod-
pisem notarialnie poświadczo-
nym, jako że jest to najwyższa 
forma, w jakiej taki dokument 
może być sporządzony.

Warto jednakże zwrócić 
uwagę i na to, że bardzo czę-
sto przez formę notarialną za 
granicą rozumie się dokument 
z podpisem notarialnie po-
świadczonym. Jeżeli więc po-
trzebujemy aktu notarialnego, 
należy to wyraźnie zaznaczyć.

Kolejnym problemem, z ja-
kim się spotykamy, jest sama 
treść notarialnego dokumen-
tu. Jego treść musi bowiem 
odpowiadać wymogom prawa 
polskiego. W wielu krajach in-
stytucje prawne nie do końca 
odpowiadają instytucjom pra-
wa polskiego, a ponadto obo-
wiązuje w nich inna tradycja 

pisania dokumentów. I tak, 
na przykład, w pełnomocnic-
twie do założenia spółki z o.o. 
musimy zawrzeć klauzulę, że 
pełnomocnik jest uprawniony 
do objęcia udziałów w nowo 
utworzonej spółce w posiada-
nie. Instytucja objęcia udzia-
łów w posiadanie w takim ro-
zumieniu, jak to występuje w 
Polsce, nie występuje w wie-
lu innych krajach, więc pro-
sząc o przygotowanie doku-
mentów, trzeba przewidzieć 
i taki punkt. Najlepiej jest zre-
dagować z udziałem polskiego 
prawnika dokumenty w taki 
sposób, żeby w pełni odpowia-
dały polskim wymogom.

Sporządzając dokumenty 
dotyczące nieruchomości, np. 
pełnomocnictwo do ich naby-
cia lub zbycia, należy dopil-
nować, by opis pełnomocnic-
twa i warunków umownych 
był odpowiedni, nie budził 
wątpliwości co do tego, jakiej 
nieruchomości dotyczy pełno-
mocnictwo, oraz na jakich wa-
runkach umowa musi być za-

warta. Chodzi zwłaszcza o do-
kładne opisanie w dokumen-
cie pełnomocnictwa ceny, ter-
minów zapłaty, oraz wszelkich 
dodatkowych warunków.

Jeżeli stroną umowy ma 
być spółka lub inna osoba 
prawna, warto dopilnować, by 
zostały przygotowane wszel-
kie dokumenty wewnętrzne, 
jak zgody organów spółki na 
zbycie lub nabycie nierucho-
mości. Warto pamiętać, że 
brak takiej zgody może być 
równoznaczny z nieważnością 
czynności, o ile prawo dane-
go kraju wymaga zgody orga-
nu osoby prawnej do danej 
czynności.

Odrębnym rodzajem doku-
mentów są odpisy rejestrów 
handlowych i innych, doku-
mentujących istnienie osób 
prawnych. W wielu krajach 
w rejestrach tych nie ma 
wzmianki o sposobie repre-
zentacji, a nazwy organów lub 
osób zarządzających spółkami 
lub innymi osobami prawnymi 
są różne. Statuty osób praw-
nych, lub też ustawy regulu-
jące ich funkcjonowanie de-
cydują o tym, kto jest upraw-
niony do reprezentowania tej 
osoby. Należy upewnić się, kto 
zgodnie z prawem regulują-
cym funkcjonowanie danego 
podmiotu może go reprezen-
tować, aczkolwiek najlepiej – 
dla uniknięcia wszelkich wąt-
pliwości – żeby to był prezes, 
dyrektor generalny lub inna 
podobna osoba.

Dokumenty zagraniczne 
wymagają różnego rodzaju le-
galizacji. W krajach, będących 
stronami konwencji haskiej 
o apostille (od pewnego cza-
su Polska jest stroną tej kon-
wencji) dokument musi być za-
opatrzony w apostille, będącą 

pieczęcią  potwierdzającą pod-
pisy złożone na dokumencie. 
Konwencja określa, kto w da-
nym kraju udziela apostille. 
Warto podkreślić, że zgodnie 
z konwencją nie wolno żądać 
innego poświadczenia niż apo-
stille i że dokument z apostil-
le powinien być w państwach-
-stronach konwencji dopusz-
czony do obrotu bez żadnych 
dalszych wymagań.

Jeżeli mamy do czynienia 
z krajem, który nie jest stro-
ną tej konwencji o apostille, 
wówczas legalizacji dokonuje 
polski konsul, nadając klau-
zulę o zgodności niniejszego 
dokumentu z prawem miejsca 
jego wystawienia. Należy w ta-
kim razie ustalić z konsulem, 
w jaki sposób dokument mu-
si być przygotowany i legali-
zowany w kraju pochodzenia, 
by konsul mógł dokonać jego 
legalizacji.

I ostatnia uwaga – oczy-
wiście wszelkie dokumenty 
zagraniczne muszą być prze-
tłumaczone na język polski 
przez tłumacza przysięgłego 
polskiego. Obecnie tłumacze 
to osoby o bardzo dobrej zna-
jomości języków, znakomicie 
przygotowane do swoich za-
dań. Zdarzają się jednak i ta-
cy, którzy nie znając specyfiki 
języka prawniczego, tłumaczą 
niezbyt dokładnie i powodują 
problemy z użyciem dokumen-
tów. Warto więc pracować z 
tłumaczami zaufanymi, co do 
których mamy pewność, że 
nie popełnią błędów.

Wojciech Celichowski
Adwokat

Autor jest partnerem
w Kancelarii Celichowski

Spółka Partnerska
w Poznaniu, ul. Szkolna 5/15

www.kancelaria-csp.pl

Skarbówka uczy dzieci

Wojciech Celichowski, adwo-
kat
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W szkole o miłości

Tygrysek, Gargamel i Kot w butach
na dziecięcym festynie

29 maja w Gimna-
zjum nr 11 w Poznaniu 
odbył się Koncert Wio-
senny pt. „Miłość niejed-
no ma imię”. Aula szkoły 
wypełniona była niemal-
że w całości.

Na widowni zasiedli nie 
tylko uczniowie wraz z ro-
dzicami, ale także zaproszeni 
na tę okazję uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 17 w Po-
znaniu wraz z opiekunką sa-
morządu uczniowskiego. Ich 
obecność była rezultatem 
wieloletniej współpracy oby-
dwu szkół w ramach podpi-
sanego przez piątkowskie pla-
cówki oświatowe porozumie-
nia Miasteczko Oświatowe.

W koncercie wzięły 
udział wszystkie artystycz-
ne grupy działające na te-

renie szkoły. Kabaret Szkol-
ny pod opieką Anety Pluty 
przedstawił sześć krótkich 
skeczy miłosnych. Grupa 
taneczna FLEJWA pod kie-
rownictwem Izabeli Rem-
blewskiej przygotowała dwa 
układy taneczne. Z kolei 
zespół wokalno–muzycz-
ny prowadzony przez Pio-
tra Orlińskiego można było 
oglądać w bardzo różno-
rodnym repertuarze, od po-
ważnych piosenek retro, po-
przez występy solowe aż 
po parodię utworu do słów 
Konstantego Gałczyńskiego 
pt. Sen psa.

Na scenie tego wieczora 
można było także oglądać 

Największym powodzeniem cie-
szyły się kolejka na szynach dla 
najmłodszych oraz dmuchana zjeż-
dżalnia. Dzieci przyglądały się 
zwierzętom domowym w zagro-
dzie oraz pokazom tradycyjnego 
rzemiosła. W ostatnią sobotę ma-
ja na Osiedlu Władysława Jagiełły 

absolwentki Gimnazjum nr 
11, obecnie uczennice XV 
Liceum Ogólnokształcące-
go: Martę Finztel, Kaję Wój-
towicz, Olę Piwowarczyk 
oraz Elizę Chrobak. Dziew-
czyny przygotowały na kon-
cert inscenizację Teatrzyku 
Zielona Gęś a także utwór 
Miley Cyrus pt. Jolene.

Imprezę prowadzili Ka-
mila Pluskota i Michał No-
waczyk. Koncert zaś zorga-
nizowała Ludmiła Śliwień-
ska. Natomiast w holu szko-
 ły Katarzyna Schiffmann 
wraz z przedstawicielami 

rady rodziców zorganizowa-
li kawiarenkę z gorącymi i 
zimnymi napojami oraz cia-
stem. (nad)

na scenie było jak w kalejdoskopie. Du-
żym zainteresowaniem cieszyły się wy-
stępy grupy baletowej i taneczno-wokal-
nej New Voice oraz BEE ZEE. Były kon-
kursy z nagrodami i wspólne śpiewanie 
piosenek, także z królewną Śnieżką, po-
kazano bajkę dla dzieci „Kot w butach” 
oraz teatralne przedstawienie dla dzieci 
i młodzieży „Smurfy” . Była nawet zum-

odbył się doroczny 
Piątkowski Dzień 
Dziecka. Jak co ro-
ku, było radośnie, 
tłoczno i kolorowo.

Festyn otwarł Ku-
buś Puchatek wraz 
z Tygryskiem. Potem 

Dokończenie na stronie 16
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Prosto z miasta 
Ile są warte festiwale

Dawno tego nie bywało, 
żeby w Poznaniu głośniej było 
o Warcie niż Lechu. Chociaż 
Warta tradycje ma dłuższe, 
bo ponad stuletnie, to jednak 
kolejowy klub sportowy Lech, 
który kilkakrotnie zmieniał 
nazwę, zawładnął sympatią 
poznaniaków i to on jest na 
pierwszym miejscu. W Pozna-
niu, bo w kraju to ostatnio re-
gularnie na drugim. Wpraw-
dzie co roku przed sezonem 
słyszymy zapowiedzi, że „Lech 
idzie na majstra”, to jednak 
dojść jakoś nie może. To do-
chodzenie stało się już nudne, 
niż więc dziwnego, że obecnie 
głośniej zrobiło się o Warcie. 
Piłkarsko klub niczym się nie 
wyróżnia z ogólnej ligowej sza-
rzyzny, ma jednak dwa atuty. 
Atrakcyjne tereny z boiskami 
i kortami w centrum miasta 
oraz ambitną Panią Prezes, 
która zapałała miłością do 
piłki lub do tych terenów, a 
może do jednego i drugiego.



Pani Prezes jest kobietą 
wszechstronną i posiadaczką 
wszelakich talentów. Była mo-
delką nie stroniącą od rozbie-
ranych sesji, jest bizneswoman 
z politycznymi ambicjami, a 
na dodatek ma piątkę dzie-
ci i tradycyjną rodzinę. Iście 
nowoczesna i konserwatyw-
no-postępowa Matka-Polka. 
Wartę przejmowała pod ha-
słem dokonania „zielonej re-
wolucji”, bo zieleń to barwy 
klubowe. Z mocarstwowych 
planów i mieszania piłki w 
biznes oraz politykę niewiele 
jednak wynikło. Start w eu-
rowyborach zakończył się dla 
Pani Prezes klęską, zabudo-
wać terenów Warty też się 
na szczęście nie udało, nato-
miast sam klub piłkarski sto-
czył się do czwartej ligi. Ale 
Pani Prezes nadal gra ostro. 
Winni upadkowi ponad stu-
letniego klubu są inni, ona 
chce go nadal ratować. Goto-
wa jest nadal z poświeceniem 
działać dla jego dobra, a na-

wet dla dobra całego miasta. 
Marzy się jej bowiem prezy-
dentura Poznania. 


A wybory samorządowe już 

za kilka miesięcy, jesienią pój-
dziemy znów do urn wybierać 
władze samorządowe. Oficjal-
nie do tej pory zgłosił się tyl-
ko jeden kandydat z lewicy. 
Główni rozgrywający zacho-
wują spokój i nie odkrywają 
kart. Ale pretendentów nie wi-
dać. Nie ma bowiem chętnych 
do przegrania z urzędującym 
prezydentem Ryszardem Gro-
belnym. Kolejną kadencję ma 
on więc niemal pewną. I moż-
na się tylko zastanawiać, czy 
zostanie wybrany dlatego, że 
jest taki dobry, czy też dlatego, 
że lepsi nie stanęli w wyborcze 
szranki. Jakie to ma jednak 
znaczenie? Wszystko wskazu-
je, że w Poznaniu epoka Gro-
belnego będzie kontynuowana.


Jak kraj długi i szeroki 

pleni się nam życie festiwa-

lowe. Każda mieścina orga-
nizuje jakieś festiwale, a jak 
się uda, to jeszcze biennale, 
a nawet triennale. Poznań 
też rejwodzi w tej festiwalo-
manii. Poza kręgiem zainte-
resowanych uczestników więk-
szość poznaniaków nawet by 
nie zauważyła tych szumnych 
oraz otwieranych i zamyka-
nych z zadęciem imprez, gdy-
by nie medialna awantura 
wokół obrazoburczego przed-
stawienia mającego wzboga-
cić festiwal „Malta”. Spektakl 
prezentowano już na festiwa-
lach w krajach zachodnich i 
tam wzbudził protesty środo-
wisk katolickich. W Pozna-
niu zaprotestowano więc za-
nim spektakl przedstawiono. 
Teraz jedni demonstrują, in-
ni się oburzają, a nikt się nie 
zastanawia, po co właściwie 
nam te festiwale. Może by tak 
wzorem Krakowa referendum 
w ich sprawie przeprowadzić?

WIST

  

Patroni ulic piątkowskich

Tomasz  Drobnik (1858 – 1901)
Tomasz Drobnik był zna-

nym niegdyś w Poznaniu le-
karzem chirurgiem, dziś pa-
tronuje ulicy na Piątkowie, 
równoległej do Obornickiej, 
między ulicami Mariana Ja-
roczyńskiego i Karola Kur-
pińskiego.

Urodził się 6 września 
1858 r. w Pleszewie, w rodzi-
nie ziemiańskiej. Uczył się w 
Ostrowie Wielkopolskim i w 
Poznaniu, zaś w roku 1885, 
jako absolwent uniwersyte-
tów we Wrocławiu i Würzbur-
gu, uzyskał stopień doktora 
medycyny. Potem pracował 
we Wrocławiu i Strasburgu, 
jako specjalista w dziedzinie 
anatomii. Od 1887 roku był 

asystentem w klinice chirur-
gicznej uniwersytetu w Kró-
lewcu, a w trzy lata później 
na stałe osiadł w Poznaniu. 
Wkrótce stał się znany jako 
wybitnie utalentowany chi-
rurg; w 1891 roku objął kie-
rownictwo oddziału chirur-
gicznego w Szpitalu Dziecię-
cym św. Józefa.

Jak w owym czasie prak-
tykowano, T. Drobnik obok 
aktywnej działalności zawo-
dowej, wiele pisał i publiko-
wał w czasopismach nauko-
wych. Jego artykuły ukazy-
wały się m.in. w „Gazecie 
Lekarskiej” i w „Nowinach 
Lekarskich”. Był pionierem 
techniki przeszczepiania ścię-

gien. Ogół zasług sprawił, że 
w 1899 roku ten lekarz i uczo-
ny został powołany na stano-
wisko naczelnego chirurga w 
Szpitalu Miejskim.

Oddzielnym kierunkiem 
działalności T. Drobnika by-
ła praca społeczna w wielu 
związkach i organizacjach. 
Był aktywny w Poznańskim 
Towarzystwie Przyjaciół Na-
uk, w Towarzystwie Kolonii 
Wakacyjnych dla Dzieci „Stel-
la”, współorganizował Towa-
rzystwo Gimnastyczne „So-
kół” w Poznaniu. W latach 
1894 – 1896 wchodził w skład 
komitetu redakcyjnego tygo-
dnika „Przegląd Poznański”, 
współdziałał też przy orga-

nizowaniu Towarzystwa Wy-
kładów Ludowych im. Ada-
ma Mickiewicza. Znany był 
jako wielki filantrop, które-
go z wielkim sentymentem 
wspominali pacjenci z naj-
uboższych dzielnic Poznania, 
z Wildy, Chwaliszewa i Śród-
ki. Zmarł 22 maja 1901 roku 
w Poznaniu. Początkowo po-
chowany był na tzw. cmenta-
rzu nowomarcińskim, który 
znajdował się na obecnych te-
renach targowych przy ulicy 
Gruwaldzkiej. W 1962 roku 
jego szczątki ekshumowano 
i przeniesiono na Cmentarz 
Zasłużonych Wielkopolan na 
Wzgórzu św. Wojciecha.

Marek Rezler

Lato w mieście dla ciekawych – 
pod takim hasłem odbędą się na Osie-
dlach Władysława Jagiełły i Zygmunta 
Starego cztery pięciodniowe turnusy 
półkolonijne. Organizatorami wakacji 
są Poznańska Spółdzielnia mieszka-
niowa, administracja osiedli, Uczniow-
ski Klub Sportowy „Chrobry” przy 
Szkole Podstawowej nr 17.

Pierwszy turnus rozpocznie się 30 
czerwca i trwać będzie do 4 lipca. Dru-

gi od 7 do 11 lipca, trzeci od 18 do 22 
sierpnia, a czwarty od 25 do 29 sierp-
nia. Dzieci będą mieć zapewnioną facho-
wą opiekę wychowawców oraz instruk-
torów w godzinach od 8 do 16. Obiad 
planowany jest w godz. 13.30 – 14.30.

Planowane są zajęcia świetlicowe 
– turnieje bilarda, piłkarzyków, tenisa 
stołowego. Będą gry planszowe, kon-
kursy, zabawy przy muzyce, wyjścia do 
kina, warsztaty plastyczne i teatralne, 

zajęcia sportowo-rekreacyjne w krę-
gielni, na pływalni, zajęcia sportowe 
w hali Szkoły Podstawowej nr 17, wy-
cieczki plenerowe, w tym autokarowa. 
Zajęcia prowadzone będą w konwencji: 
filmowe poniedziałki, sportowe wtor-
ki i czwartki, wycieczkowe środy, kre-
atywne czwartki i relaksacyjne piątki.

Zgłoszenia w godz. 16.30-19 w świe-
tlicy na Władysława Jagiełły 15 lub tel. 
61 8225 571 oraz kom. 601 556 584.

Ferie w mieście na Jagiełły
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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

Skóra u psychologa
Dermatolodzy potwierdzają, że jest grupa schorzeń, 

których symptomy nasilają się pod wpływem silnego albo 
przedłużającego się stresu. Zwykle, mimo stosowania róż-
nych preparatów łagodzących i lekarstw, objawy nie cofają 
się. Dotyczy to chorób skóry związanych ze stresem: trą-
dziku, atopowego zapalenia skóry, łuszczycy, łysienia plac-
kowatego, bielactwa, nadmiernej potliwości, nawykowego 
obgryzania paznokci, przewlekłej egzemy, pokrzywki, ale 
też przewlekłych stanów zapalnych skóry o niewyjaśnionej 
przyczynie. Najczęściej nie są one niebezpieczne dla zdro-
wia, ale bardzo uciążliwe, bo pieką, swędzą, zawstydzają.

Tym samym językiem
Nasz mózg, układ odpornościowy oraz skóra mówią tym 

samym językiem. Stres może wywoływać nie tylko ból głowy 
czy rozstrój żołądka, ale też egzemy i inne choroby skórne.

W czasie długotrwałego stresu dochodzi do wyczerpa-
nia rezerw sił organizmu, a wskutek tego tracimy równo-
wagę psychofizyczną. Powstają wtedy dysfunkcje różnych 
układów, w tym hormonalnego i nerwowego. W przedłuża-
jącej się nerwowej sytuacji podnosi się u nas pozom hor-
monów, takich jak kortyzol i adrenalina, które pobudzają 
produkcję łoju i hamują proces odbudowy naskórka. Do-
chodzi wówczas do uszkodzenia naturalnej bariery ochron-
nej skóry i wtedy staje się ona bardziej podatna na wpływ 
alergenów, czynników chemicznych, a także mechanicz-
nych. W tak sprzyjających warunkach nasilają się wszyst-
kie psychodermatozy (choroby skóry).

Uczucia kontra skóra
Nasza psychika, broniąc się przed cierpieniem czy uczu-

ciami, którym zwyczajnie nie chcemy ulegać, kieruje agresję 
w stronę skóry. U blisko 75 procent pacjentów choroby skó-
ry nasilają się w okresach stresu emocjonalnego. U takich 
pacjentów proces leczenia wymaga współdziałania dermato-
loga i psychoterapeuty. Najczęściej przyczyną chorób skóry 
jest podwyższony poziom lęku, obniżone poczucie własnej 
wartości, nieumiejętność radzenia sobie z frustracją. Do naj-
częściej spotykanych psychodermoz należą: atopowe zapale-
nie skóry, łuszczyca, trądzik, łysienie plackowate, nadmier-
na potliwość, nawykowe obgryzanie paznokci itp.

Joanna, prawniczka, 35 lat, od kilku lat prowadziła wal-
kę z czerwonymi plamami na nogach. Leczyła się u róż-
nych dermatologów, jednak nic nie przynosiło zdecydowa-
nej poprawy. Kłopot zwykle znikał, kiedy Joanna wyjeż-
dżała na wakacje ze swoim mężem. Wtedy porzucała swój 
biurowy kostium i chodziła w lekkich sukienkach. Ale kie-
dy znowu trzeba było wrócić do pracy i codziennych za-

jęć, stany zapalne pojawiały się na nowo. Myślała, że po-
wodem jest uczulenie na jakiś rodzaj włókna w rajstopach 
lub spodniach. Zrobiła eksperyment – na wakacje poje-
chała zimą. Była zaskoczona, mimo że ubierała się ciepło, 
tak jak do pracy, plamy zniknęły! To był moment, w któ-
rym zrozumiała, że jej kłopoty mogą wynikać ze stresu.

Konflikty z dzieciństwa
Monika, 25 lat, od dzieciństwa chorowała na atopowe 

zapalenie skóry. Kiedy poszła na studia, swędzące zmiany 
stały się dla niej poważnym problemem. Choroba nasiliła 
się do tego stopnia, że Monika musiała przerwać naukę. 
Wszystko zmieniło się, kiedy w internecie trafiła na infor-
mację na temat psychoemocjonalnego podłoża chorób skór-
nych. Teraz leczy się nie tylko u dermatologa, ale również 
chodzi na psychoterapię. 

Historia kolejnej klientki Izy, 30 lat, dziennikarka, jest 
podobna. Dziewczyna na pierwszy rzut oka wydaje się za-
dowolona, uśmiechnięta, szczęśliwa. Kłopot w tym, że Iza 
od zawsze chodzi w zakrywających dekolt golfach albo z 
długimi rękawami. Ukrywa w ten sposób zmiany łuszczy-
cowe. Łuszczyca pojawia się jako odpowiedź organizmu na 
tłumienie złości.

Badając osoby z tą chorobą, zauważono że odznaczają 
się lękiem przed oceną społeczną, a także niskim pozio-
mem akceptacji samego siebie. Iza podczas psychoterapii 
nauczyła się nazywać przeżywane emocje, otwartego ich 
wyrażania, pracuje nad odbudowaniem poczucia własnej 
wartości, a przede wszystkim uczy się, że nie dla wszyst-
kich musi być miła, a przeżywany lęk, to lęk przed odrzu-
ceniem. Od kilku miesięcy objawy łuszczycy są u Izy co-
raz mniej dotkliwe.

Choroby skóry jak łuszczyca, trądzik czy atopowe za-
palenie skóry nie są łatwe do wyleczenia. Czasem dopiero 
współpraca pacjenta z dermatologiem a także psychotera-
peutą mogą przynieść sukces. Proces psychoterapeutycz-
nego leczenia trwa co najmniej kilka miesięcy i dla wielu 
osób jest ostatnią deską ratunku.

Z trądzikiem do psychologa
Łysienie plackowate to często efekt traumatycznych 

przeżyć, np. związanych ze śmiercią bliskiej osoby, rozwo-
dem, separacją. Pomoc psychoterapeuty bywa również po-
mocna przy schorzeniach, jak trądzik pospolity. Jeśli zmia-
ny chorobowe są rozległe, a przy tym znajdują się w wi-
docznych miejscach, pacjenci często mają poczucie niższo-
ści. Tak jak Sandra, u której w wieku 20 lat po rozstaniu 
z chłopakiem pojawił się trądzik. Próbowała wielu sposo-
bów leczenia. Kilka wizyt u znanego dermatologa przynio-
sło poprawę, ale po czterech miesiącach nastąpiła remisja 
choroby. Sandra miała wrażenie, że walczy z wiatrakami, 
mimo że chodziła na akupunkturę, ćwiczyła medytację, 
oczyszczała ciało za pomocą diety. Skutek? Żaden! Wtedy 
się załamała. Przestała wychodzić z domu, pracowała no-
cami przy komputerze, spała w dzień. Miała rozregulowa-
ny organizm, dopadały ją ataki paniki, kiedy miała wyjść 
z domu. Wizyta u psychologa pomogła jej zrozumieć przy-
czynę swoich dolegliwości, ale też nabrać dystansu do swo-
jej choroby. Zapisała się na psychoterapię, ale znalazła też 
dobrego dermatologa. Dopiero dwójka specjalistów sprawi-
ła, że dziś jej skóra wygląda zdrowo.

Małgorzata Remlein
psycholog

Autorka jest psychologiem. Pracuje z osobami, które: 
doświadczają lęków, obniżonego nastroju, zaburzeń nerwicowych oraz 

psychosomatycznych, psychodermoz, mają problemy 
w relacjach z innymi, znajdują się w sytuacji kryzysu życiowego. Jako 

psychoterapeutka daleka jest od wygłaszania prawd absolutnych. 
Wie, że każdy człowiek jest inny. Nie nakłania do wywrócenia życia do 

góry nogami, ale pomaga odnaleźć wewnętrzną siłę, by w zgodzie 
ze sobą stawić czoła światu. 

Informacje – www.malgorzataremlein.pl lub tel. 660 140 488
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EDEN
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W SKRÓCIE
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CIASTKO

ROWEK
W ŁĄTCE

STOPIEŃ
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PRASOWA

25,4 MM

SZŁA DO NIEJ
DOROTKA

KUZYN
ŻYRAFY

RODZAJ
LOKA

STOLICA
KENII

4 SZKLANKI

OBRADY

JEDNOSTKA
POWIERZCHNI

3,14

AUSTRA-
LIJSKA
JASZCZURKA

OGŁOSZENIE

SIOSTRA
BAALA

TUZ LUB PIES ALI

BOGINI
RÓŻANO-
PALCA

OKTAWA
Z
SEKUNDĄ

AZYL

DOMENA
WYSP. ŚW
TOMASZA

JAK
WISŁA
SZEROKA

IGREK
Z NIM
W PARZE

WYSPA
LUB
JEZIORO

GŁÓWNA
TĘTNICA

TŁOCZY
WODĘ

WIECZORNY
W
WOJSKU8

5

2

7

141012

9

6

3

4

13

11 15
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Krzyżówka
z Echem

Hasło krzyżówki z po-
przedniego numeru brzmia-
ło: Czas festynów na osiedlach.

BARAN (21.03 - 20.04). Zamiast ciągłego nygusowania, wy-
stawiania kalafy na słonyszko abo glapienia się wew telewizję, le-
piej weź się za porzundki abo polofruj trochę zez wiarą po mieście.

BYK (21.04 - 21.05). Dość już nygusowania, rozmemłania 
i glapienia się w telewizor. Z wiarą po próżnicy też nie ma co blu-
brać. Jesteś szportowny szczun i masz fifa do interesów.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Z borchania i brynczenia na 
kumpli wew robocie nic dobrego nie wyniknie. Nie ma się więc 
co stalować, ino trza uważać, by w jakie bachandryje nie popaść.

RAK (22.06 - 22.07). Wakacyjne dni to tyż dobry czas na po-
rzundki wew chałupie. Dyrdony i insze klamoty najlepiej wyćpnąć 
na gemyle, a do odnowionych pokojów lajsnąć nowe meble

LEW (23.07 - 22.08). Bez tyn skwar i żar we łbie masz ino 
wuchtę głupich pomysłów. Ale zaś przed obcą wiarą się nie staluj 
i frechownie se nie poczynaj, bo ino poruty narobisz.

PANNA (23.08 - 22.09). Wew to lato przyjdzie ci chapać za 
dwóch abo i trzech kumpli, ale zaś potem z nabitą kabzą bejmów 
będziesz se mógł polofrować po cołkiem świecie.

WAGA (23.09 - 22.10). Ale zaś fest wygib ze starą eką się 
szykuje. Będziecie się bachać i nygusować na słonyszku. Ino zaś 
na tych balangach szpycuj, byś zdrowia i bejmów nie przepynkał.

SKORPION (23.10 - 22.11). Z famułą trza dobrze żyć. Nie 
borchaj się więc na szczunów czy kejtra. Oni trochę poszuszwolić 
muszą, ale zaś jak ich weźmiesz na słodkie, to będzie całkiem fest.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Bez nerwów  i nygusowania, ale 
zez szwungiem bierz się do chapania, a bejmy same skapną. Jak 
się akuratnie przyłożysz, to uzorgujesz ich całą wuchtę.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Latem daj se trochę luzu 
i nie przejmuj się kolejnymi zmianami wew robocie. Jakoś to prze-
pynkasz, a zaś zamiast brynczeć, lajsnij se nową jupkę abo fund-
nij se jaką rajzę.

WODNIK (21.01 - 20.02). Wew wakacje skapną ci propozycje 
ciekawej i całkiem intratnej roboty. Ale zaś lepiej uważaj na szcze-
góły i do chapania się nie rwij, ino słuchaj rad starych kumpli.

RYBY (21.02 - 20.03). Na wakacyjną labę i słodkie nygu-
sowanie nad wodą przyjdzie ci jeszcze poczekać. Ale zaś pomyśl 
o jakim weekendowym wygibie na działkę ze starą eką.

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
Spotykają się koledzy:
- Co tam u ciebie w pracy?
- A nic… W zeszłym tygo-

dniu szef utknął w windzie?
- I co zrobiliście?
- Nic, ciągle się zastana-

wiamy…


- Jasiu, czym zajmuje się 
twój tata?

- Zbiera monety.
- Jest numizmatykiem?
- Nie, żebrakiem.


- Dlaczego cyfrę 7 piszemy 

z poprzeczną kreską?
- Trzeba się cofnąć do cza-

sów biblijnych, gdy Mojżesz 
zszedł z góry Synaj z dziesię-
ciorgiem przykazań i zaczął je 
czytać. Doszedł do siódmego 
– nie pożądaj żony bliźniego 
swego – i wtedy tłum zaczął 
skandować: - skreśl siódemkę, 
skreśl siódemkę!

11 12 13 14 15

54321 6 7 8 9 10
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Jubileuszowy Streetball, czyli Dawaj Radziu Pompa

Dziecięce ścieżki naukowe 
6 czerwca w Szkole 

Podstawowej nr 34 odbył 
się festyn z okazji Dnia 
Dziecka zorganizowany 
przez rodziców. Było mnó-
stwo atrakcji, zabaw i po-
kazów. Od godziny 9 do 
14 wszystkie klasy wędro-
wały swoimi ścieżkami i 
zaliczały kolejne zadania.

Były konkursy, zabawy 
sportowe i umysłowe oraz 
pokazy naukowe prowadzo-
ne przez pracowników UAM 
i PAN, z robotyki, fizyki, bio-
logii, ergonomii, automatyki, 

włókiennictwa i astronomii. 
Ponadto pokazy sztuk walki, 
taneczne i filmowe oraz kon-
certy „Dzieci dzieciom” i „Ro-
dzice i nauczyciele dzieciom”. 
Wrażeń było mnóstwo, a ra-
dości co niemiara.

Maria Zielińska

XV Jubileuszowe 
Otwarte Mistrzostwa 
Piątkowa w Koszyków-
ce Ulicznej odbyły się 31 
maja na Osiedlu Włady-
sława Łokietka. Do tur-
nieju zgłosiło się 36 ze-
społów, 144 zawodni-
ków. W trakcie zawo-
dów wystąpiły zespoły 
taneczne.

W kategorii chłopców do 
lat 19 pierwsze miejsce za-
jęła drużyna Dawaj Radziu 
Pompa, drugie – Daewoo Ti-
co, trzecie – XVI LO. W ka-

tegorii dziewcząt do lat 19 
zwyciężyło XX LO, drugie 
miejsce zajęło XIX LO Ma-
ślaki, a trzecie – LO MM. 
W kategorii Open pierwsze 
miejsce zajął Air Ballers, 
drugie – Grubasy, trzecie 
– CO YO DLA NAS. Zwy-
cięzcy otrzymali medale, dy-
plomy i nagrody rzeczowe. 

Rozegrano też konkurs 
rzutów za trzy, do którego 
zgłosiło się 52 zawodników. 
W finale najlepiej poradził 
sobie Igor Dziecioch, za nim 
uplasowali się Asia Rzerzu-

tek, a następnie Paweł Ku-
rzewski. Finaliści otrzymali 
nagrody rzeczowe.

Organizatorami imprezy 
byli Poznańska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa oraz Szkoła 
Podstawowa nr 35.

Podczas turnieju odby-
wał się VIII Festyn Rodzin-

ny. Można się było tu zmie-
rzyć na ergometrze wioślar-
skim a także w różnych 
konkursach i zabawach dla 
najmłodszych. Festyn zor-
ganizowali uczniowie i na-
uczyciele wraz z dyrekcją 
Szkoły Podstawowej nr 35.

Tomasz Mierzejewski
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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 i na wynos 

bez dowozu
 

  

Tygrysek, Gargamel i Kot w butach
na dziecięcym festynie

ba dla dzieci i młodzieży. A 
na koniec odbyła się dyskote-
ka z Gargamelem i Smurfa-
mi, co przyciągnęło najwięcej 
dzieci i dorosłych. Straż Miej-
ska pokazywała swój sprzęt, 
dorośli mogli zmierzyć ciśnie-

nie, a dzieciaki w konkursach 
wygrywały słodycze ufundo-
wane przez Żabkę.

Organizatorami imprezy 
byli: Poznańska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, Rada Osiedli 
Władysława Jagiełły i Zyg-
munta Starego wraz z admi-
nistracją osiedli. 

Dokończenie ze strony 11


