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Krokodyli wyścig

Gdzie? W Piątkowskiej Szkole Społecznej na Osiedlu Władysława
Jagiełły. Szkole patronuje dr Wanda Błeńska, która wiele lat leczyła trędowatych w Ugandzie. Patronka przybyła na obchody Dnia Dziecka, był
też piłkarz Piotr Reiss i inni znamienici goście. Afrykańskich akcentów
nie mogło więc zabraknąć. Na zdjęciu wyścigi na krokodylach.
Fot. – Magdalena Stęsik

Komunikat

W dniu 21 i 22 listopada 2009 r. na Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych Komitet na Rzecz Wspierania Koła Miłośników i Obrońców Zwierząt
przy Piątkowskim Centrum Kultury „Dąbrówka” z siedzibą w Poznaniu, Os.
Bolesława Chrobrego 120, przeprowadził zbiórkę publiczną w formie zbiórki
do puszek. Zebrane środki w kwocie 1364,46 zł oraz 3,10 euro przeznaczono na
rzecz pomocy dla wolno bytujących kotów żyjących na piątkowskich osiedlach.

Czynne od 1 lipca
Tanie OC i AC, ubezpieczenia mieszkań

UBEZPIECZENIA
OFERTA 10-ciu FIRM
godz. otwarcia 9-19

Os. Zygmunta Starego 14 (blok obok Lidla)

tel. 61 82 60 670, 606 912 887

www.psm.poznan.pl

szczegóły na
www.ahmed.pl

Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom

2

ECHO 7/180 (XIII)

Musisz zawsze dobrze zaśpiewać...

...powtarza mi moja żona Ewunia – powiedział
Echu Krzysztof Krawczyk,
przed występem podczas tegorocznych Dni Piątkowa. –
Gdy pytam ją, gdzie będę
miał koncert, mówi, że mi
jest wszystko jedno, czy będę występował na osiedlu,
imprezie charytatywnej czy

w sali koncertowej, zawsze
muszę trzymać dobry poziom. Występowanie przed
ludźmi, którzy mnie entuzjastycznie przyjmują, to
dla mnie ogromna radość.
Organizm wytwarza wtedy
ogromną adrenalinę, która
działa jak lek. Nie muszę
skakać na bungie, by to po-

czuć. Wystarczy że wyjdę
na scenę.
Za chwilę, po krótkiej
modlitwie odmówionej w
kole z zespołem, wyszedł
na scenę. Oczekiwały na
niego tłumy, których nie
zawiódł od pierwszych
energetycznych taktów
muzyki do ostatnich.
Pogoda dopisała podczas Dni Piątkowa, które odbywały się na Osiedlu Jana III Sobieskiego.
Atrakcji było sporo, co
można zobaczyć na zdjęciach. (big, bs)
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Strażnicy pomagali przy powodzi
na. Funkcjonariusze Straży, Sylwia Cios i Roman
Szuba, kontrolują wytrzymałość - przepuszczalność
wału; przy najwyższym stanie woda przelała się górą.
27 maja Zarząd Dróg Miejskich ustawił znak „zakazu
ruchu w obu kierunkach”
na ulicach: Karpia. Sielawy. Lubczykowa, Miętowa i

Nadwarciańska dla uniknięcia wjazdu na wały i poldery zalewowe. (rafa)

Moc źródła zdrowia

tel. 510 70 70 04
FIRANKI FIRANKI
CENY PROMOCYJNE
pościele, koce, kołdry,
ręczniki, bielizna, podomki
NARZUTY DO SYPIALNI
NA ZAMÓWIENIE

Os. B. Chrobrego między blokami 13 i 14
poniedziałek-piątek 11-18
sobota 10-14
tel. 603 675 941

Prezentacja metody i urządzeń medycznych
do stosowania w domu
i w gabinetach rehabilitacji
telefon: 503 008 489
Os. Wł. Łokietka 10 C
dojazd autobus 51 i 69

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 przenoszonych drogą płciową
USUWANIE: kurzajek, brodawek,
kłykcin, włókniaków, naczyniaków, itp.

BISTRO
ALLADYN

35 m kw., duży balkon, co,
ul. Królowej Jadwigi
– komunalne na spółdzielcze.
Dopłacę, spłacę zadłużenie,

Leczenie i rehabilitacja:

Zwyrodnienia, złamania, rehabilitacja udar/zawał,
alergia, astma, migrena, zakrzepowe zapalenia żył,
oparzenia, powikłania cukrzycowe,
nerwice, choroby układu pokarmowego, inne...

ul Naramowicka 244
tel. 605 678 885

Zamienię kawalerkę

skuteczna likwidacja stanów zapalnych i bólu,
dotlenienie, natychmiastowa poprawa krążenia, relaks
wyższa odporność na infekcje.

Zapraszamy codziennie
do lokalu
pn.-pt. 11-19; sob. 12-18
mały catering
obiady dla firm

nusz Szymczonek. Przy posesji ustawiono około 600
worków z piaskiem.
W kolejnych dniach woda zalała dojazd do posesji i zatrzymała się około
3-3,5 metra przed domem.
Widoczne na zdjęciu wały budowała Straż Pożar-

- Organizujemy imprezy
okolicznościowe
Wolne terminy
KOMUNIA 2011

Zdjęcia z poznańskiej
powodzi pochodzą z ulicy
Nadwarciańskiej przy budynku 40. Zabezpieczenie
posesji robiła tu wyłącznie
Straż Miejska z mieszkańcami – funkcjonariusze Harald Solarczyk, Piotr Olekszy, Tomasz Kolasiak i Ja-

PANDERA

Firma transportowo-usługowa – świadczymy usługi w zakresie:
* transport krajowy
* przeprowadzki w pełnym zakresie, łącznie ze sprzątaniem po całkowitej
przeprowadzce
* utylizację RTV i AGD
* sprzątanie piwnic i garaży oraz innych pomieszczeń
* sprzątanie terenów zielonych z liści zgrabionych oraz z pociętych gałęzi, drzew
* likwidację mieszkań, biur z wyposażenia
* współpracujemy z osobami prywatnymi jak i z firmami.
PANDERA
Obsługa klienta :
www.pandera.pl
kontakt 500 310 977
pandera_transport@interia.pl

• 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
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Wielkie otwarcie boiska

Wanda Błeńska i Piotr Reiss przecięli wstęgę

Parę minut przed
dziesiątą zaczęło się głośne odliczanie do uroczystego wkroczenia drużyn piłkarskich na nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe. Było międzynarodowo i bardzo kolorowo! A wszystko z okazji Dnia Dziecka zorganizowanego w
Piątkowskiej Szkole Społecznej. Tegoroczną im-

prezę zaszczyciły wyjątkowe osobistości - patronka szkoły, dr Wanda
Błeńska, Afrykańczycy i
przedstawiciele instytucji lokalnych. Gościem
specjalnym był znany piłkarz Piotr Reiss.
Zgromadzonych powitała Danuta Świątek, dyrektor szkoły. Dziękowała tym,
którzy przyczynili się do powstania boiska, a dzieciom

życzyła rekordowej liczby
bramek i wielu innych sportowych sukcesów. Uroczystego aktu przecięcia wstęgi dokonali honorowi goście. Następnie ksiądz proboszcz, Mariusz Rybacki,
boisko poświęcił, a nawet
„ochrzcił”… brawurowym
pierwszym golem. Swój popisowy strzał do bramki oddał też Piotr Reiss. Po czym
rozbrzmiała muzyka i na
murawę wkroczyły drużyny
piłkarskie „Afryki”. Dzieci
z poszczególnych klas przemaszerowały przez boisko,
reprezentując m. in. Ugandę (kraj, w którym patronka szkoły pracowała ponad
czterdzieści lat, lecząc chorych na trąd), Mozambik,
Libię, Nigerię i inne.
Nie zabrakło też barwnego pokazu cheerleaderek.
Później rozpoczęły się rozgrywki piłkarskie i konkurencje sportowe. Dzieci bawiły się, układając pirami-

dy na czas, strzelając z łuku, ścigając się z koszem
na głowie. Były też zawody
na krokodylach, łowienie rybek i malowanie fantastycznych masek. Radość dzieci
potęgowały liczne nagrody,
którymi obficie obdarowano każde z nich. Natomiast
zainteresowanym kulturą
Afryki zaproponowano spotkanie z gośćmi z Czarnego
Lądu. W czasie trwania festynu funkcjonowała też kawiarenka, gdzie częstowano
pysznymi ciastami, sokami
i lodami. Tych ostatnich w
Dniu Dziecka nie mogło zabraknąć.
Małgorzata Nawrocka
Fot. – Magdalena Stęsik

Z notatnika miejskiego strażnika

♦ Rankiem, 2 maja, patrol
otrzymał informację o wybitej szybie w drogerii przy
aptece na Osiedlu Bolesława Chrobrego od strony pawilonu Złoty Grosz.
Strażnicy miejsce zabezpieczyli, zrobili dokumentację fotograficzną i powiadomili Komisariat Policji
Poznań Północ. Notatkę
przesłali też do Komendy
Miejskiej Policji.
♦ Strażnicy doprowadzili do
uporządkowania terenów
leśnych przylegających do
Osiedla Stefana Batorego.
W porozumieniu z Wydziałem Gospodarowania
Nieruchomościami doprowadzili też do uprzątnięcia
śmieci w rejonie ul. Umultowskiej, Osiedla Władysława Łokietka i Osiedla
Władysława Jagiełły.
♦ W maju dyżurni piątkowskiego referatu otrzymali 421 zgłoszeń od
mieszkańców. Najwięcej
dotyczyło nieprawidłowego parkowania pojazdów
(182), spraw porządkowych (64), zakłócania porządku i ciszy nocnej (47)

i spożywania alkoholu w
miejscach publicznych
(43). Wystawili 5 mandatów karnych osobom
handlującym w miejscach
zabronionych. 12-krotnie
interweniowali w przypadkach spożywania alkoholu w pobliżu placówek
handlowych. Przeprowadzili 33 lustracje miejsc
znanych z gromadzenia
się bezdomnych, a w ich
następstwie 32 rozmowy
prewencyjne.
♦ 5 maja na przystanku PST
funkcjonariuszki patrolu
szkolnego udzieliły pomocy zagubionej starszej kobiecie, która usiłowała dotrzeć do Domu Opieki Społecznej przy ul. Sielskiej.
W domu tym okazało się,
że kobieta oddaliła się z
mieszkania, a jej pobyt w
DOS jest dopiero w trakcie realizacji przez MOPR.
Strażniczki odwiozły starszą panią więc do mieszkania, gdzie odebrał ją syn.
♦ 15 maja strażnicy ujawnili dużą ilość śmieci przy
forcie VA. Sporządzili dokumentację fotograficzną

i wszczęli czynności wyjaśniające.
♦ Tego samego dnia w godzinach wieczornych otrzymali zgłoszenie dotyczące
zagubionych koni pod wiaduktem na ul. Obornickiej.
Konie odnaleźli i dostarczyli do właścicielki.
♦ 18 maja wieczorem patrol zauważył nietrzeźwego mężczyznę siedzącego
w kałuży. Powiadomił pogotowie ratunkowe, które zabrało mężczyznę do
szpitala. 19 maja strażni-

cy zauważyli pijanego leżącego przy bloku 14 na
Osiedlu Stefana Batorego. Udzielili mu pomocy,
wezwali pogotowie, którego lekarz zadysponował
przewiezienie go Izby Wytrzeźwień.
♦ 20 maja strażniczki patrolu szkolnego odwiedziły
wraz z uczniami klasy trzeciej Szkoły Podstawowej
nr 48 Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej
Straży Pożarnej na Piątkowie. (rafa)
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Drugie tury Walnego Zgromadzenia PSM

O pierwszych turach tegorocznego Walnego Zgromadzenia na piątkowskich osiedlach pisaliśmy w poprzednim numerze Echa. Opisaliśmy też wtedy zebranie wyborcze na Osiedlu Władysława Łokietka. O ile pierwsze zebrania miały charakter głównie sprawozdawczy,
to kolejne były właśnie wyborcze.
Spółdzielcy z Piątkowa
wybierali członków Rady
Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rozpoczynającą się 3-letnią kadencję. Kandydatów było 36,
a miejsc w Radzie 18, po trzy
miejsca dla każdego osiedla.
Kandydaci prezentowali się
na każdej z części Walnego.
I choć czasami kilku kandydatów nie docierało na zebranie, to i tak prezentacje
tylu osób trwały dość długo. Do tego dochodziły też
prezentacje kandydatów do
rad osiedli, bo ich kadencje
– z jednym wyjątkiem Rady
Osiedla Jana III Sobieskiego
– kończyły się w tym roku.
Mieszkańcy zgłaszali również
na tych spotkaniach wnioski, jednak – zgodnie z nową ustawą – nie głosowano
ich, jak jeszcze dwa lata wcześniej. Będą one rozpatrywane przez Zarząd Spółdzielni,
zaś osoby je składające poinformowane o ich realizacji.
OWJ I ZS
W wyborach do Rady
Nadzorczej na Osiedlach
Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego przepadł dotychczasowy jej członek Witold Dowgiałło. Nie jest on
członkiem mieszkającym
Spółdzielni, lecz oczekującym na mieszkanie. Jedna z mieszkanek zwróciła
obecnym uwagę, że jeśli zostanie wybrany, „odbierze”
mieszkańcom osiedla jeden
mandat.

Wyniki wyborów komisja
mandatowo-skrutacyjna musiała przeliczać dwukrotnie.
Za pierwszym razem jako
nieważne potraktowała karty, na których skreślono więcej niż wymaganą liczbę kandydatów. Po ponownym przeliczeniu okazało się, że dwie
ostatnie wchodzące do rady osiedla osoby miały identyczną liczbę głosów i trzeba
było przeprowadzić dla nich
dogrywkę.
OBCH
Na Osiedlu Bolesława
Chrobrego kandydaci musieli odpowiadać na liczne pytania mieszkańców. Startujących ponownie pytano, co
zrobili w konkretnych sprawach będąc w Radzie Nad-

stulował powołanie komisji
do nadzoru wydatków remontowych i administracyjnych. Mieszkaniec budynku
nr 9 wnioskował o wycięcie
części brzóz przed blokiem,
nasadzenie żywopłotu, zadbanie o czystość na placu zabaw przed blokiem 9. Kolejny
wniosek dotyczył przeprowadzenia referendum przed wycięciem brzóz. Był też głos w
sprawie uporządkowania ruchu samochodowego w obrębie Złotego Grosza.
OBŚ
Na Osiedlu Bolesława
Śmiałego wyraźnie widoczna była grupa kontestująca
dokonania członków ustępującej Rady Nadzorczej. Jeden z kandydatów do tego
organu zaapelował nawet, by
mieszkańcy kierowali się własnym rozumem, a nie listami
z kandydatami do wybrania
kolportowanymi przez niektóre osoby.
Mieszkańcy wnioskowali,
by rada osiedla odczytywała
sprawozdanie ze swojej pracy na dorocznych zebraniach.
Było też pytanie, kiedy zostaną ujednolicone wszystkie akty notarialne bowiem w

zorczej. Kilku mieszkańców
głośno wyrażało też oburzenie, że niektórzy nieobecni
kandydaci nie przysłali nawet usprawiedliwienia.
Natomiast jeden z kandydatów do rady osiedla opowiadający, co chciałby dla
osiedla zrobić, na pytanie
o program odrzekł, że jak
się dostanie do rady, to będzie miał program. Szczerości nie doceniono, nie został
wybrany.
Zgłoszono kilka wniosków. Pierwszy dotyczył tego, by raz w roku organizować zebrania mieszkających
na danym osiedlu, na wzór
dawnej tzw. grupy członkowskiej. Inny mieszkaniec po-

tych pierwszych nie określono praw do indywidualnego
korzystania z piwnic lokatorskich. Postulowano wymianę
domofonów na cyfrowe oraz
starych drzwi wejściowych w
bloku 36 na nowe aluminiowe, a także zwiększenie liczby śmietników na jednostce
C oraz doprowadzenie placu
zabaw między blokami 32 i
36 do porządku. Inny z wniosków mówił o tym, by wykonać zgłoszone przez mieszkańców wnioski w miarę posiadanych środków, a pozostałe w przyszłym roku. Poproszono też o wystąpienie
do Zarządu Dróg Miejskich o
wykonanie chodnika między
pływalnią a blokiem 6.

OSB
Na Osiedlu Stefana Batorego jeden z mieszkańców
poprosił wszystkich kandydatów do Rady Nadzorczej o
udzielenie odpowiedzi na pytanie, co zrobiliby żeby w sytuacji rosnących kosztów nie
sięgać do kieszeni lokatorów.
Odpowiedzi były różne. Najczęściej jednak wskazywano,
że nie ma gotowych recept,
bo wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Kilka osób
dodawało, że ma się taki standard, za jaki jest się gotowym
płacić. W większości mówiono jednak o odpowiedzialnym
wydawaniu środków. Jedna z
kandydatek jako receptę wymieniła konieczność redukcji
służb centralnych.
Mieszkańcy budynków od
ul. Umultowskiej do Atanera
wnioskowali, by zwrócić się
do Zarządu Dróg Miejskich o
wykonanie chodników w miejscach wydeptywanych w drodze na przystanek autobusowy. Był też wniosek o zmianę
kłódki na zamek samozatrzaskowy przy śmietniku.
OJIIIS
Jeden z mieszkańców wieloma pytaniami zarzucił kandydatów do Rady Nadzorczej na Osiedlu Jana III Sobieskiego. Prezentacje zaczęły się przekształcać w długie i trochę jałowe polemiki,
gdy padł wniosek formalny o
skrócenie prezentacji i odpowiedzi do 3-5 minut. Mieszkańcy osiedla opowiedzieli
się za 3 minutami. Wtedy
jednak, w kilku przypadkach
okazało się że po zakończeniu
własnej prezentacji, nie było
już czasu na odpowiedzi na
pytania z sali.
Zgłoszony podczas spotkania wniosek dotyczył innego sposobu rozliczania
kosztów wód opadowych na
mieszkania. Zdaniem wnioskodawcy obecny sposób rozliczania według powierzchni
mieszkań nie jest odpowiedni i należy przejść na rozliczanie na lokal. (woj)
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Turnieje i w nogę, i w kosza

Po raz ósmy Administracja i Rada Osiedla Bolesława Śmiałego z okazji
Dnia Dziecka dla drużyn
szkolno-podwórkowych
zorganizowały Wiosenny
Turniej Piłki Nożnej o
Puchar Kierownika Osiedla, Wiesława Koniecznego. Tradycyjnie w turnieju
grały trzy zespoły oldbojów.
Turniej ten, podobnie jak poprzednie, pod względem organizacyjno-sportowym stał
na bardzo dobrym poziomie,

co potwierdzili sympatycy
osiedlowej piłki nożnej oraz
inni przybyli kibice.
Kierownikiem i bezpośrednim boiskowym organizatorem zawodów był
Krzysztof Rex, który w dobie rywalizacji sportu z telewizją i komputerami świetnie organizuje dzieciom i
młodzieży rozgrywki piłki
nożnej na boiskach otwartych, a w zimie – w halach
sportowych.
Turniej rozgrywano w

czterech kategoriach wiekowych, w których zwycięskie
zespoły otrzymały – w zależności od zdobytych miejsc –
puchary, medale, a najlepsi
zawodnicy, bramkarze oraz
strzelcy bramek pamiątkowe statuetki. Ostatnimi piłkarzami, którzy zakończyli imprezę, byli oldboje. W
trójmeczu najlepsi okazali
się piłkarze firmy budowlano-drogowej Bruk, drugie
miejsce zajął zespół Kaczki
Dziennikarskiej, trzecie Administracja Osiedla Bolesława Śmiałego, która w ubiegłym roku zajęła pierwsze
miejsce przed Kaczką i Brukiem. Gdyby takich popularyzujących piłkę nożną imprez organizowano więcej
na osiedlowych boiskach, to
Piątkowska Liga Piłki Nożnej powiększałaby się o nowe zespoły.
Również 30 maja w czasie Festynu Łokietkowego odbyły się XI Mistrzostwa Piątkowa w Koszykówce Ulicznej. Zorganizowała
je Poznańska Spółdzielnia
Mieszkaniowa wspólnie z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 5, o czym piszemy
też obok. Zdawałoby się, że
koszykówka w PSM to zapomniana dyscyplina sportowa
i tylko raz w roku rozgrywana jest na Osiedlu Władysława Łokietka.
Sympatycy „kosza” dobrze pamiętają, że w latach
dziewięćdziesiątych piłka ko-

szykowa była sportem numer 2 w naszej spółdzielni. A
to za sprawą Działu Sportu i
Rekreacji PSM, który zorganizował spółdzielczą ligę koszykówki. Grało w niej przeciętnie szesnaście zespołów.
Mecze odbywały się w szkolnej hali sportowej na Osiedlu
Jana III Sobieskiego. Poza
tym rozgrywano turnieje na
boiskach na wolnym powietrzu, których nie brakowało. Obecnie, poza wspomnianym turniejem streetballowym, Sekcja Sportu i Rekreacji PSM organizuje różne rozgrywki i turnieje koszykówki dla młodzieży żeńskiej i męskiej, szczególnie w
czasie ferii zimowych i podczas letnich wakacji szkolnych. Cieszą się dużym zainteresowaniem. Poza tym na
pozostałych osiedlowych boiskach otwartych dla koszykówki często można oglądać
młodzież, która samorzutnie
organizuje sobie rozgrywki.
Może więc warto by dla nich
ponownie zorganizować rozgrywki ligowe?
Edward Juskowiak

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Piątkowska Liga Piłki Nożnej
Tabela po meczach rozegranych 13. 6. 2010 r.
GRUPA B
Lp. Nazwa drużyny
li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
1 SOKÓŁ 89 POZNAŃ
8
21 42
6
36
2 UKS 12 BATORY I
9
21 42
25
17
3 UKS 12 BATORY II
9
17 42
31
11
1wo
4 FC NOWA WIEŚ
8
15 50
20
30
5 UKS 12 BATORY IV
8
12 26
23
3
6 NAJT KLOP
8
12 21
25
-4
1p
7 ODRZUTOWE KASZTANY
7
9
35
21
14
8 SGB PODOLANY
8
7
19
30 -11
9 AKADEMIA FUTSALU 96
7
7
15
32 -17 2wo
10 UKS 12 BATORY III
8
6
17
39 -22
11 DA VINCI
8
0
5
62 -57 1wo
12 UKS 12 BATORY V
drużyna wycofana z rozgrywek
GRUPA C
1 FASBERG TEAM
10 27 71
22
49
2 WŚCIEKŁE WILKI II
9
24 75
20
55
3 QŃ POZNAŃ
10 20 42
30
12
4 UKS MIDAS POZNAŃ
8
18 37
19
18
5 SALOS POZNAŃ
9
16 41
26
15
6 KKS SOUTH PARK
9
15 36
30
6
7 ARKA BATORY
10 13 37
39
-2
8 MY TU TYLKO SPRZĄ9
9
17
38 -21 1wo
TAMY
9 WŚCIEKŁE WILKI I
9
6
26
40 -14 1wo
10 EDEK TEAM
9
6
26
47 -21 1wo
11 RO PODOLANY
10
4
11
49 -38 2wo

12 NIEPOKONANI TEAM
13 BRONX POZNAŃ
14 WCP POZNAŃ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

8
0
14
54 -40 3wo
8
-1
9
28 -19 3wo
drużyna wycofana z rozgrywek
GRUPA OPEN
AC STUDIO
8
24 63
10
53
OKP ŚMIAŁY
10 24 49
36
13
NORTH SIDE I POZNAŃ
8
22 51
12
39
UKS BATORY
9
21 72
24
48
NORTH SIDE II POZNAŃ
8
20 36
9
27
SOBIESKI
8
19 39
15
24
CZERWONE DIABŁY
7
18 39
5
34
FC DREWNIAKI
8
18 33
30
3
PI - KO TEAM
8
16 26
15
11
BRYGADA POŚCIGOWA
9
15 23
19
4
SGB PODOLANY
10 14 36
27
9
1wo
SALOS POZNAŃ
9
10 15
20
-5
BLUE DEVILS
10 10 26
40 -14
NDW POZNAŃ
9
7
20
27
-7
AE CARPE DIEM
9
7
22
47 -25 2wo
PPZM INVICTUS
8
6
15
28 -13 1wo
FC LADS
10
5
23
62 -39
1p
HOP DAVAY
10
4
14
42 -28
BRENDBY
9
4
15
72 -57
DESPERACI
10
3
18
45 -27 1wo
PRĘŻNE WARCHLACZKI
9
3
21
54 -33
TALENTY W TEMACIE
6
0
10
27 -17 3wo
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Festyn rodzinny i turniej streetballa na Łokietka

rzy zajęli miejsca od pierwszego do trzeciego, otrzymali nagrody rzeczowe oraz
medale i dyplomy. Rozegrany został także konkurs
Rzut za trzy punkty. Zgłosiło się do niego 50 osób. W
finale na 10 rzutów najlepszym okazał się Marek Majchrzak 6/10.

29 maja 2010 roku na
boiskach Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr
5 na Osiedlu Władysława Łokietka odbyły się
XI Otwarte Mistrzostwa
Piątkowa w Koszykówce Ulicznej. Organizatora-

mi imprezy byli Poznańska
Spółdzielnia Mieszkaniowa
oraz ZSO nr 5.
Do turnieju zgłosiło się
40 zespołów w czterech kategoriach wiekowych, co dało liczbę 160 zawodników. W
kategorii A grali chłopcy do
lat 16, w kategorii C - chłopcy do lat 19, w kategorii D
– dziewczęta do lat 19, była
też kategoria Open.
Wszyscy zawodnicy, któ-

Klasyfikacja
końcowa
Kat. A
I miejsce – Galerjanki
II miejsce – Kwiatowe
III miejsce – Street
Thunders
Kat. C
I miejsce – VI LO
II miejsce – To Nie Jest
Takie Proste
III miejsce – Sokół

Kat. D
I miejsce – Wieśniaki
II miejsce – VI LO
III miejsce – Spoceni
Murzyni
Kat. Open
I miejsce – Aj Low Ju
Men
II miejsce – Czapki z
Głów
III miejsce – Kozły
Poznań
Podczas turnieju odbywał się też festyn rodzinny
dla mieszkańców, podczas
którego można było wystartować w turnieju szachowym, zmierzyć się na ergometrze wioślarskim z olimpijczykiem Grzegorzem Nowakiem, sprawdzić swoją
celność na strzelnicy a także uczestniczyć w konkursach i zabawach dla dzieci.
Tomasz Mierzejewski

Udany dzień
29 maja na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Poznaniu odbył się IV Festyn Łokietkowy. Imprezę otworzyła Jolanta Zielińska-Wachowiak, dyrektor szkoły. Każdy mógł znaleźć na
niej coś dla siebie.
Rozgrywane były konkursy, m.in. łowienia rybek czy
skoków przez hula hop. Starsza młodzież mogła sprawdzić swoje siły na strzelnicy. Można było również przejechać się bryczką lub wygrać książkę na loterii. Moje koleżanki zrobiły wiele ładnych doniczek, które sprzedawała Kasia. Ja osobiście kupiłam jedną i wiem, że pozostałe zostały szybko sprzedane.
Na środku boiska mieściło się stoisko z jedzeniem. Były
pyszne grillowane kiełbaski, chleb ze smalcem i kiszonymi
ogórkami oraz różnorodne wypieki ciastkarskie wykonane
przez uczniów. Na boisku grano w koszykówkę.
Ci, którzy nie bali się „białego fartucha”, poddawali się ważeniu, mierzeniu wzrostu i ciśnienia tętniczego,
a nawet badaniu poziomu cukru we krwi. Wszystkie te
zabiegi wykonywała, oczywiście bezpłatnie, pielęgniarka
szkolna. Pogoda dopisywała, świeciło słońce. Było bardzo
gorąco i miło. To był udany dzień.
Ewelina Pich
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Z prac Rady Nadzorczej PSM

Albumy na pożegnanie

Majowe posiedzenie
Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozpoczęło się bardzo uroczyście. Ponieważ
było ostatnim w mijającej kadencji przewodniczący Rady i
prezes Zarządu PSM wszystkim wręczyli adresy z podziękowaniami za pracę na rzecz

Spółdzielni, a osobom, które
nie zostały ponownie wybrane – albumy książkowe.
Zarząd, jak co miesiąc,
przedstawił członkom Rady
analizę ekonomiczną działalności spółdzielni, tym razem
za okres od stycznia do mar-

ca tego roku. Na większości
osiedli na eksploatacji podstawowej w gospodarce zasobami mieszkalnymi wystąpił
deficyt. Przyczyną były nieprzewidziane wydatki związane z akcją ZIMA, co łącznie z opóźnioną korektą wpływów spowodowało powstanie
niedoborów. Mają one jednak

pokrycie m.in. w tzw. rozliczeniach międzyokresowych.
Dodatnie za to były salda rozliczeniowe gazu. Wyjątkiem
było Osiedle Stefana Batorego, gdzie należałoby rozważyć, czy obecna stawka bę-

dzie wystarczająca w kolejnych miesiącach.
Na wywozie odpadów komunalnych wszystkie osie-

Chrobrego 9, 35 i 19 oraz
Osiedla Bolesława Śmiałego
36. Uzgodnili odpowiedzi na
te pisma.

dla miały nadwyżkę, choć na
Śmiałego była ona niewielka
mimo podniesienia od stycznia stawki o 86 gr od osoby miesięcznie. Na osiedlach
nadal odnotowuje się spadek
liczby zameldowanych osób;
na koniec marca mieszkało
na nich o 142 osoby mniej
niż 1 stycznia 2010 r. Na pięciu osiedlach występuje niedobór na rozliczeniach zimnej wody. Szczególną uwagę
należy zwrócić na osiedlach:
Bolesława Chrobrego oraz
Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego, gdzie w tym
samym okresie ubiegłego roku sytuacja była całkowicie
odmienna.
Członkowie Rady podjęli uchwałę w sprawie pokrycia kosztów energii elektrycznej i wody zużytej do obsługi
kortów tenisowych i boiska
przy bloku 24 na Osiedlu Jana III Sobieskiego. Następnie
rozpatrzyli pisma od mieszkańców z Osiedla Bolesława

Zarząd poinformował Radę, że na Osiedlu Stefana Batorego spadkobiercy byłych
właścicieli działek odzyskali je. 108-metrowy kawałek
gruntu, na którym znajduje się osiedlowy blok, Spółdzielnia postanowiła od nich
odkupić. Po 1,5-rocznych negocjacjach uzgodniono cenę
zakupu na 1100 zł za metr
kwadratowy. Łączny koszt
wykupu wyniesie 118.800 zł.
Na koniec przedstawiono informację na temat Dni Piątkowa. (maja)
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Krzysztof Rex – Piątkowianin na Piątkę
Dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole
Podstawowej nr 34 im. Wojska
Polskiego na Osiedlu Bolesława
Śmiałego, niestrudzony organizator wielu turniejów, trener osiedlowy, odznaczony przez Ministra
Edukacji Narodowej, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Poznania, nominowany do nagrody Poznaniak Roku
2006, uwielbiany przez uczniów
Krzysztof Rex został Piątkowianinem na Piątkę roku 2010.
Sportem zajmuje się od zawsze.

Krzysztof Rex otrzymuje statuetkę Piątkowianina na Piątkę z rąk wiceprezesa PSM,
Michałą Tokłowicza

Jest pomysłodawcą i organizatorem
największego w Polsce Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o puchar Prezydenta Miasta
Poznania, Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty i Prezesa Polskiego Związku
Piłki Nożnej. W ciągu 20 lat turnieju
piłkę kopało ponad 16 tysięcy młodych
sportowców. W tegorocznym turnieju
brało udział około 60 zespołów z 26
szkół. Trwał on 5 miesięcy, a całość
odbyła się pod czujnym okiem trenera Rexa.
Współorganizował także osiedloDokończenie na stronie 13

Podsumowano Walne Zgromadzenie
1 czerwca 2010 roku, po zakończeniu Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbytego w częściach w dniach od 6
do 25 maja, Kolegium Walnego Zgromadzenia zebrało się,
by podsumować wyniki głosowań. Czynności nadzorował notariusz, który sporządził następnie akt
notarialny. Mieszkańcy mogą zapoznać się z nim na stronie internetowej
www.psm.poznan.pl
Członkowie Kolegium stwierdzili, że
w wyniku głosowania spółdzielcy podjęli 9 uchwał. Oddalili odwołanie człon-

ka PSM z Os. Bolesława Chrobrego
od uchwały Rady Nadzorczej nr 6 z 28
stycznia 2010 r. wykreślającego go ze
Spółdzielni z powodu zaległości czynszowych. Zatwierdzili sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2009 rok. Zatwierdzili sprawozdania Rady Nadzorczej PSM i Zarządu PSM. Udzielili absolutorium członkom Zarządu PSM: inż.
Krzysztofowi Winiarzowi, mgr. Michałowi Tokłowiczowi oraz inż. Elżbiecie
Schmidt. Upoważnili też Zarząd PSM
do zaciągnięcia kredytu termomodernizacyjnego w wysokości 2 732 200 zł
przeznaczonego przede wszystkim na

docieplenie budynków w roku 2011.
Zdecydowali również o przeznaczeniu
5 566 491,57 zł nadwyżki bilansowej
za 2009 rok na zwiększenie wyodrębnionych funduszy remontowych osiedli
oraz ogólnego funduszu remontowego
Spółdzielni.
Kolegium podsumowało również głosowania na członków Rady Nadzorczej.
Nowa Rada Nadzorcza ukonstytuowała
się i wybrała przewodniczącego, zastępców, sekretarza oraz przewodniczących
komisji. Nowy skład Rady Nadzorczej
oraz składy wszystkich rad osiedli publikujemy poniżej.

Nowe Rady w PSM
Rada Nadzorcza 2010 - 2013
Prezydium Rady Nadzorczej
Rafał Kupś – przewodniczący
Danuta Lulewicz – zastępca
przewodniczącego
Tadeusz Jerzewski – zastępca
przewodniczącego
Aleksander Kozłowski – sekretarz
Mirosław Sitarz - przewodniczący
Komisji Eksploatacyjnej
Ryszard Frąckowiak – przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Urszula Cicha – przewodnicząca
komisji Członkowsko-MieszkaniowoSamorządowej
Skład Rady Nadzorczej
Henryk Biniek
Leszek Chełkowski
Cicha Urszula
Jerzy Dyr
Grażyna Eszner
Ryszard Frąckowiak
Tadeusz Jerzewski
Marek Kluj
Czesław Koperski
Aleksander Kozłowski
Juliusz Kubel
Rafał Kupś
Lech Kuźmiński
Danuta Lulewicz
Mirosława Musielińska - Klemka
Stanisław Płonka
Ewa Porada
Mirosław Sitarz
Dyżury członka Rady Nadzorczej: pierw-

szy poniedziałek miesiąca 15 - 17 w siedzibie Zarządu PSM, pok. 47
Rady Osiedli
Rada Osiedla Bolesława
Chrobrego 2010-2014
Danuta Lulewicz – przewodnicząca
Mirosława Musielińska-Klemka zastępca przewodniczącej
Wojciech Tatara – sekretarz
Zenon Kolicki - przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Iwona Wilandt - przewodnicząca
Komisji Osiedlowej
Jerzy Dyr –członek
Małgorzata Kurasiak - członek
Eugeniusz Ptaszyński - członek
Aurelia Hałasik - członek
Rada Osiedla Bolesława Śmiałego
2010-2014
Piotr Koper - przewodniczący
Urszula Cicha - zastępca
przewodniczącego
Piotr Zagawa - sekretarz
Ireneusz Liczbiński - członek
Stanisław Płonka - członek
Andrzej Rakowski - członek
Barbara Wiśniewska - członek
Mirosław Idzik - członek
Piotr Staśkiewicz - członek
Marek Wylegała - członek
Rada Osiedla Stefana Batorego
2010-2014
Mariusz Szymczak - przewodniczący
Mirosław Sitarz – zastępca
przewodniczącego

Dariusz Leszczyński - sekretarz
Grażyna Grzeszkowiak - członek
Ryszard Juskowiak - członek
Ryszard Frąckowiak - członek
Barbara Zgrabka - członek
Rada Osiedla Jana III Sobieskiego
2008-2012
Grażyna Eszner - przewodnicząca
Piotr Szczepanowski – zastępca
przewodniczącego
Grażyna Grzelczak - sekretarz
Michał Boruczkowski - członek
Tadeusz Jerzewski - członek
Grażyna Mielcarek - członek
Kazimierz Nowak - członek
Konrad Palicki - członek
Rada Osiedli Władysława Jagiełły
i Zygmunta Starego 2010-2014
Juliusz Kubel - przewodniczący
Janusz Gorczyca - zastępca
przewodniczącego
Krystyna Kaczmarek - sekretarz
Tadeusz Młochowski - członek
Zbigniew Gruszka - członek
Marek Kluj - członek
Aleksander Kozłowski - członek
Rada Osiedla Władysława
Łokietka 2010-2014
Kazimierz Paprocki - przewodniczący
Rafał Kupś - zastępca
przewodniczącego
Ewa Porada - sekretarz
Eugeniusz Bayer - członek
Barbara Odroń - członek
Lech Idasiak - członek
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Młodzi liderzy zorganizowali festiwal

Dreams&Teams jest
projektem międzynarodowym, którego celem
jest szkolenie młodych
liderów i propagowanie wspólnej zabawy poprzez sport. Każda szkoła
na świecie biorąca udział
w projekcie posiada szkołę partnerską na terenie
Wielkiej Brytanii. Podstawą

projektu jest organizowanie
przez młodych ludzi festiwali sportowych dla dzieci
w wieku 7-10 lat. Przygotowanie wiąże się z dużą odpowiedzialnością i wieloma
nietypowymi zadaniami. Jeden z klubów działa przy
Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia w Poznaniu, ale
współpracuje z nim obecnie
także wielu poznańskich licealistów.
Z okazji Dnia Dziecka
klub zorganizował festiwal
w Szkole Podstawowej nr
17 na Os. Bolesława Chrobrego. Imprezę podzielono
na dwie części, dla klas 0-3
i 4-6. Tematem przewodnim

były lubiane przez wszystkich książki: o Kubusiu Puchatku i Harrym Potterze.
Każda klasa przeszła
przez 13 konkurencji, na
młodszych czekało np. robienie sałatek, lepienie zwierzaków, przeciąganie liny,
strzelanie z łuków. Starsi
mieli okazję poczuć się magicznie podczas lekcji eliksirów, runów, zielarstwa,
wróżenia z fusów czy gry
w quidditcha. Wszyscy zaś

obejrzeli występy gimnazjalnego chóru, grupy hiphopowej i pokaz Iaidō.
Dla klas przygotowane
zostały również drobne podarunki. Festiwal został
w całości zorganizowany
przez młodzież. Sponsorem
był Gabinet Okulistyczny
na Os. Władysława Jagiełły. Na zdjęciach zobaczyć
można, że dzieci się dobrze
bawiły.
Konstacja Dąbrowicz

Dziecięcy festyn z wiceprezydentem

1 czerwca od godziny
14 do 17 w Przedszkolu nr
174 im. „Królewny Śnieżki”
na Osiedlu Jana III Sobieskiego odbył się festyn pod
hasłem „Śmieje się dziecko, śmieje się świat”. Podczas imprezy została otwarta wystawa dziecięcych prac
plastycznych pt. „Poznań
w oczach przedszkolaków”.
Honorowy patronat nad wystawą objął Sławomir Hinc
– wiceprezydent Poznania.
Najstarsza grupa wystąpiła z pokazem tańca

wielkopolskiego. Wiceprezydent wszystkim dzieciom
złożył życzenia i poczęstował cukierkami. Festyn obfitował w wiele atrakcji, był
np. dmuchany zamek i trampolina. Chętnym dzieciom
malowano twarze. Można

było zakupić losy (każdy wygrywał!). Rodzice mogli kupić pracę dziecka, usiąść w
kawiarence lub w karczmie
na przedszkolnym tarasie,
zjeść gorącą, smaczną grochówkę z kuchni polowej lub
karkówkę, kiełbaskę czy kaszankę z grilla. Każde dziecko otrzymało darmowego
loda. Odbył się też pokaz
woltyżerki zaprzyjaźnionej
stadniny „Lajkonik”. Można było obejrzeć wyposażenie samochodu ratownictwa
medycznego oraz pokaz jedynego w Poznaniu ratownika na motorze. Odbył się
również pokaz tańca towarzyskiego dzieci przedszkola. Swoje możliwości taneczne pokazały też dzieci z Zespołu Szkół Pijarów.
Wesołej zabawie dopisywała pogoda. Przygrywał zespół „Music Partners”. Wysokiej adrenaliny dostarczyła licytacja piłki z podpisem
Arkadiusza Bąka oraz koszulki z podpisami zawodników z KKS Lech Poznań.
Na zakończenie festynu od-

było się losowanie głównych
nagród, którymi były rower
damski i rowerek dziecięcy
oraz pomniejszych nagród,
m.in. odtwarzacza MP3,
IPoda, piłek nożnych czy
zdalnie sterowanego samochodu. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu rodziców będących sponsorami loterii
fantowej, kolorowych balonów, pomocy przy różnych
punktach konsumpcyjnych,
festyn można uznać za naprawdę bardzo udany!
Marzena Achtenberg
Przedszkole nr 174
im. „Królewny Śnieżki”
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Nominacja w rocznicę zakończenia wojny
31 maja w mieszkaniu Edmunda Bartkowiaka przy ul. Królewskiej 45
odbyła się wojskowa uroczystość wręczenia aktu
mianowania sierżanta Wojska Polskiego z 1939 roku
na stopień oficerski podporucznika Wojska Polskiego
za zasługi należne uczestnikom wojny obronnej 1939 r.
W 1939 r. E. Bartkowak był
specjalistą łączności w 7 Batalionie 65 Pułku Piechoty Armii Pomorze.
Nadany przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej akt
mianowania wręczyli oficerowie Wojskowej Komendy Uzupełnień Poznań 1 w obecności żony pana Edwarda – Danuty i córki Antoniny – oraz
prezesa Zarządu Koła Poznań
Piątkowo Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycz-

Stoją od lewej: mjr Marek NaroĪny, przedstawiciel WKU, ppor.
Edmund Bartkowiak i ppák Zygfryd Czaja
nych w Poznaniu, ppłk. Zygrfryda Czaji.
Edmund Bartkowiak odebrał akt nominowania i gratulacje z wielkim wzruszeniem.

Cieszy się w miarę dobrym
zdrowiem, ma doskonałą pamięć i poczucie humoru. Cieszył się, że nominacja zbiegła
się z obchodami 65. rocznicy

zakończenia II wojny światowej
i zwycięstwa nad faszyzmem.
Wcześniej, 13 maja, w siedzibie zarządu koła odbyło się
uroczyste spotkanie kombatantów II wojny światowej. Na
20 zaproszonych osób przybyło 10, wśród nich senior –
99-letni Edmund Bartkowiak i
85-letni Marian Lenartowicz.
Najmłodsi uczestnicy wojny
w 1945 roku liczą sobie po
85 lat. Spotkanie upłynęło w
miłej, serdecznej atmosferze.
Kombatanci dzielili się swoimi wspomnieniami i przeżyciami. Z rąk prezesa koła
otrzymali dyplomy honorowe uczestnika walk o niepodległość Polski w latach 19391945. Kombatantom, którzy
ze względu na stan zdrowia i
wiek nie uczestniczyli w spotkaniu, dyplomy zostaną wręczone w ich domach.
Kazimierz Warchoá

Warsztaty dla przyszłego radnego

25 maja klasa 1a o profilu dziennikarskim XXIV Liceum Ogólnokształcącego na Osiedlu Władysława
Łokietka udała się na wycieczkę do
Urzędu Miasta Poznania. Po budynku

oprowadzał nas Jakub Jędrzejewski, który opowiedział swoją historię wejścia do
Rady Miasta.
Aby zostać radnym, musiał zdobyć
3000 głosów wyborców. Przekonywał ich,
chodząc po domach, uczestnicząc w debatach i rozdając ulotki. Dowiedzieliśmy się
też, że w najbliższym czasie na posiedzeniu Rady ma zostać ustalona wysokość dofinansowania do budowy stadionu Lecha
przy ulicy Bułgarskiej. Zadawaliśmy różne
pytania, na które otrzymaliśmy wyczerpujące odpowiedzi.
Uczestniczyliśmy też w przykładowych, fikcyjnych obradach dotyczących
nadania imienia jednemu z poznańskich
przedszkoli. Pełniliśmy wtedy role człon-

ków prezydium Rady, prezydenta miasta i jego zastępców oraz radnych, siedząc na ich miejscach wśród mikrofonów
i przycisków do głosowania. Te warsztaty dla przyszłych radnych bardzo nam
się podobały.
Potem przeszliśmy jeszcze na piętro, gdzie znajdował się gabinet prezydenta miasta oraz sale błękitna, malinowa i biała, w których odbywają się
różne uroczystości, na przykład wręczania nagród.
Na koniec spotkania pan radny został
nagrodzony bukietem kwiatów od uczniów
za naprawdę wspaniałe spotkanie i pouczającą lekcję wychowania obywatelskiego.
Natalia BlumczyĔska

Klub „Korona” gościł Wojciecha Gąssowskiego

Tamte prywatki na bis
- Jako rockandrollowiec,
swój charakter mógłbym utożsamić z dźwiękiem przesterowanej gitary rockowej – zdradził Wojciech Gąssowski po
koncercie w klubie „Korona”,
który odbył się dwa lata temu. Słowa artysty nie straciły dziś na dynamice przeżyć,
o czym przekonaliśmy się 14
czerwca, kiedy w poznańskim
domu kultury, wystąpił po raz
drugi, na specjalne zaproszenie Janusza Hojana, Ludmiły
Kłos i Barbary Wiśniewskiej.
Gościem specjalnym wydarzenia był konsul honorowy Albanii – Jarosław Rosochacki.
Wojciech
Gąssowski,
zgodnie z tańczącą pośród
„tamtych prywatek” tradycją,
udowodnił, że ma swoją pu-

bliczność. A była ona prawdziwie „jego”, bo śpiewał o jej
wspomnieniach, co powracają, na przekór teraźniejszym
chwilom, które jak pełne melancholii piosenki, zdają się
śpiewać „Dziś nie mam nic”.
Słuchacze „Korony” mieli za
to Gąssowskiego w dwóch odsłonach – polskiej i angielskiej. Pierwszą z nich usłyszeliśmy w rytmie piosenek,
które bezbłędnie odgadywały melodie, jakie grały w sercu poznańskiej publiczności.
I choć może nie „przyszła”
do nas „Antonina”, to wspomniane piosenki miały oczy
„zielone jak wzgórza nad Soliną”. Wspominały czasy, w
których dla wielu z nas litera
„M” po raz pierwszy kojarzyła

„Miłość”, nie tylko ze względu na tytuł popularnego serialu telewizyjnego. W przypływie wspomnień, mogliśmy
odczuć południowy żar „słońca” z plaży, na której spotkało się niegdyś tą jedyną, nie
przypuszczając, że choć tamto lato „się wydarzyło (…)
choć w pamięci mojej trwa”,
to jak w słowach piosenki,
pozostanie tylko po nim „la,
la, la”… Wojciech Gąssowski, „przed nadejściem snu”
poderwał nas roziskrzonym
rytmem rock and rolla o duszy polskiej i angielskiej –
ta druga zresztą, wyjątkową
ekspresją wykonania poszczególnych utworów, nawiązywała do fascynacji Elvisem Presleyem, z którego muzykami

Gąssowski wystąpił w 1989
roku, jako pierwszy artysta z
Polski, na największym festiwalu muzyki country na świecie – „Country Music International Show”.
Pozostając wiernym piosence budzącej pierwsze skojarzenia z drogą twórczą Wojciecha Gąssowskiego, nie sposób nie „zanucić” utworu
„Gdzie się podziały tamte
prywatki”. Oczywiście nasz
koncert nie dał na to jednoznacznej odpowiedzi i pewnie
dlatego, warto przyjść na podobny występ następnym razem, żeby dowiedzieć się, że
może właśnie dzięki swojej
„niejednoznaczności” „tamte
prywatki” wciąż istnieją…
Dominik Górny
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Prosto z miasta

Gdzie się podziało poznańskie centrum?
Na poznaniaków spadł
obecnie nie lada problem.
Nie wiadomo gdzie się podziało centrum miasta. Z
niejakim zaskoczeniem, a
nawet przerażaniem gospodarze grodu oraz publicyści
stwierdzili, że nie ma go
już w tradycyjnym miejscu
– czyli w rejonie Św. Marcina i Placu Wolności. Reprezentacyjny do niedawna
deptak Poznania, którego
wątpliwą ozdobą jest rząd
niby wieżowców, pustoszeje, znikają sklepy i lokale.
Pozostają jedynie placówki
bankowe, ale one nie wypełniają „miejskotwórczej”
roli. Skutek taki, że w Poznaniu nie mamy ani typowego śródmieścia, ani też
bankowego city z prawdziwego zdarzenia. Do ustalenia jednak pozostaje, dokąd
to właściwe miejskie centrum się przeniosło. Gdzie
go szukać? Chyba nie w kolejnych osiedlach, które bez
względu, czy są tradycyjnymi spółdzielczymi blokowca-

mi, czy nowoczesnymi deweloperskimi apartamentowcami, i tak pozostają typowymi „sypialniami”. Dojechać do nich równie trudno,
jak niegdyś, za wczesnego
Gierka, a może nawet jeszcze trudniej. Tempo przyrostu liczby samochodów
przewyższa bowiem znacznie tempo budowy tras komunikacyjnych.
Rolę miejskiego centrum
miasta, zwłaszcza w porze
nocnej, mógłby odgrywać
Stary Rynek. Jednak obecnie składa się on głównie
z knajp, ogródków piwnych,
jarmarcznych bud i kilku
rzeźb, które zwykle przeszkadzają bywalcom ogródków oraz bruku. Trochę to
mało jak na wizytówkę półmilionowego miasta z ambicjami. Zwłaszcza że w porównaniu z innymi starówkami poznańska prezentuje się obszarowo skromnie,
dojechać do niej trudno,
a chodzić nie sposób. Jed-

nak przeprowadzkę śródmiejskiego życia nocnego na
tereny toru samochodowego
wielu poznaniaków powitało przekleństwami. Zorganizowanie z zaskoczenia
całonocnego koncertu przyprawiło ich bowiem o ból
głowy. Karnawałowego Rio
poznaniakom oszczędzono,
ale hałasu już nie.
Śródmieście też nam zanika, ale kłopotów związanych z jego poszukiwaniami jakby coraz więcej. W
zgodnej opinii obserwatorów przenosi się ono obecnie do galerii. Oczywiście
tych handlowych. Wyrosło
ich w Poznaniu mnóstwo i
niektóre z nich całkiem blisko śródmieścia. Obejrzeć
wszystkie poznańskie galerie jest zadaniem ponad
siły człowieka. Nie mówiąc
już o kupieniu tam czegokolwiek. Drogo bowiem jak
w tradycyjnych galeriach z
obrazami.

Centrum poznańskiego
życia sportowego stanie się
zapewne niebawem budowany wspólnym wysiłkiem
stadion piłkarski. Im bliżej
ukończenia tej wieloletniej
inwestycji, tym więcej na jaw
wychodzi znaków zapytania.
Nie wiadomo, kto i co właściwie zbudował, i dlaczego tak drogo. Miasto musi
wciąż dokładać kolejne miliony na wykończenie obiektu, bez pewności że zbierze z tego profity. Władze
w Gdańsku, gdzie podobny
obiekt dopiero wychodzi z
ziemi, już ponoć sprzedały
jego nazwę sponsorowi. W
Poznaniu natomiast wielkie
zamieszanie. Nie przesłonią
go nawet kolejne sukcesy panów biegających w krótkich
spodenkach za piłką. Najwięcej do powiedzenia zawsze powinni mieć bowiem
księgowi. Szkoda, że radni
dopiero tak późno zdecydowali się oddać im głos.
WIST

Królowie „piątkowscy” w datach i faktach

Zygmunt I Stary: monarcha w blasku renesansu
1 stycznia 1467 - w Kozienicach przychodzi na
świat Zygmunt, syn króla Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki
20 października 1506 królewicz Zygmunt wielkim księciem litewskim
24 stycznia 1507 - koronacja Zygmunta na króla Polski
8 lutego 1512 - ślub
z Barbarą Zapolyą
1514 - utrata Smoleńska
17-22 lipca 1515 - zjazd
cesarza Maksymiliana I
oraz Zygmunta I i Władysława II, króla Węgier,
w Wiedniu
2 października 1515 śmierć królowej Barbary
18 kwietnia 1518 - ślub
z Boną Sforzą
1 sierpnia 1520 - narodziny następcy tronu, Zygmunta Augusta
13 lipca 1521 - pierw-

sze uruchomienie dzwonu „Zygmunt” na jednej
z wież katedry wawelskiej
8 kwietnia 1525 - polskokrzyżacki traktat krakowski (10 kwietnia –
hołd Albrechta Hohenzollerna na rynku krakowskim)
15 października 1526 reforma walutowa w Koronie; wprowadzenie nowej waluty: 1 złoty = 30
groszy
20 lutego 1530 - koronacja
Zygmunta Augusta; początek przydomka „Stary” dla jego ojca
6 października 1544 - Zygmunt August obejmuje
władzę nad Litwą
1 kwietnia 1548 - śmierć
Zygmunta I w zamku wawelskim; pochówek króla
w podziemiach katedry
Spokojny,
stateczny,
zrównoważony, z dużym po-

czuciem humoru – ale i pozwalający się wodzić (zwłaszcza w miarę upływu lat) żądnej władzy żonie – królowej
Bonie. Czy był taki rzeczywiście?
I tak, i nie. Faktem jest,
że prowadził bardzo wyważoną i rozsądną politykę,
mimo konfliktów na granicach wschodniej i południowej. Najbardziej znana stała
się jednak kilkuetapowa wojna z Zakonem Krzyżackim,
zakończona układem krakowskim i hołdem Albrechta Hohenzollerna 10 kwietnia 1525 roku. Zakon, mimo
że się tak sądzi, nie przestał
istnieć, sekularyzacji uległa
tylko pruska gałąź organizacji – ale i tak było to wydarzenie epokowe. Poniekąd
w rodzinie, jako że Albrecht
był siostrzeńcem Zygmunta.
Ale wtedy takie sprawy podobnie się załatwiało.
Zygmunt I i Zygmunt
August byli władcami pła-

wiącymi się w blasku kultury renesansu. To czas przebudowy zamku wawelskiego
i powstania wspaniałego pałacu królewskiego. To kroniki Macieja Miechowity
i Marcina Bielskiego. To
słynny dzwon „Zygmunt”,
działalność Bartłomieja Berrecciego i lutnisty Bekwarka. Ale też i świadomość zagrożeń i nadciągającej burzy, tak umiejętnie sygnalizowane facecjami niezrównanego mędrca-trefnisia
Stańczyka i happeningami
Rzeczypospolitej Babińskiej.
Rozkwit wiedzy i nauki, niezależnie od wyznania. Był to
wspaniały dla Polski, Wiek
Szesnasty. Złoty Wiek.
Ale też warto podkreślić,
że to w wyniku reformy walutowej Zygmunta I Starego wprowadzono w Rzeczypospolitej złotego polskiego
i grosze jako obowiązującą
walutę.
Marek Rezler
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Poznań, dnia 14-05-2010
Sygn. akt KM 239/09, KM 993/09, KM 1013/09, KM 1015/09, KM 1407/09

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto
w Poznaniu, Zbigniew Głowacki – kancelaria komornicza: Poznań,
ul. Ratajczaka 26/3, działając na podst. art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
W dniu 30 czerwca 2010 r. o godz. 10.00
w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu,
ul. Młyńska 1A w sali 225a

odbędzie się I licytacja

własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
położonego w Poznaniu, Os. Władysława Jagiełły 15/20 należącego
do Kmieciak Arleta, Kmieciak Ryszard.
Przedmiotowy lokal o powierzchni użytkowej 65,10 m kw. składa się
z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju, usytuowany jest na
IV piętrze budynku wielorodzinnego. Lokal posiada balkon oraz pomieszczenie przynależne w piwnicy budynku.
Dla przedmiotowego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta o nr PO1P/00115478/4 – V
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu.
Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego zostało
oszacowane na kwotę: 324.568,00 zł.
Cena wywołania wynosi: 243.426,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w
wysokości 32.456,80 zł najpóźniej na trzy dni robocze przed
terminem licytacji na rachunek bankowy: Komornik SĄDOWY
ZBIGNIEW GŁOWACKI PKO BP S.A. I/O w Poznaniu nr 18 1020
4027 0000 1002 0290 3607 podając sygn. sprawy KM 239/09
(tytułem rękojmi) lub w gotówce na pół godziny przed wywołaniem
licytacji w sali Sądu Rejonowego wskazanej na wstępie.
Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej
banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w
upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu,
stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi
(art. 953 par. 1 pkt 4 kpc).
W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją można zapoznać
się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z
dokumentacją fotograficzną w sekretariacie II Wydziału Cywilnego
Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto ul. Młyńska 1a (akta
dołączone do sprawy II Co 2512/09/6N), w godzinach urzędowania
sekretariatu, tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 13.00 oraz od
14.00 do 15.30 lub w kancelarii komorniczej.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia
własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli te osoby przed
wszczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o
zwolnienie prawa do lokalu lub przedmiotów razem z nim zajętych
od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące
egzekucję.
Użytkowanie służebności i prawo dożywotnika, jeżeli nie są
ujawnione w Księdze Wieczystej lub przez złożenie dokumentu do
zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku
egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o
przysądzeniu własności.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Komornik Sądowy
Zbigniew Głowacki

Gabinet weterynaryjny

www.psm.poznan.pl

Os. B. Śmiałego, ul. Wachowiaka 10
825 55 61
Czynny codziennie
w godz. 9 - 19
soboty 14 - 17
niedziele 15 - 17

„Echo Piątkowa”
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna
Zapraszamy do reklamy

Tel. 822 78 57, 0 601 56 87 32

Krzysztof Rex
– Piątkowianin na Piątkę
Dokończenie ze strony 9

wy Dzień Dziecka oraz osiedlowy turniej piłki nożnej
dla szkół podstawowych i
gimnazjów. W czasie zimowych ferii szkolnych organizuje dla dzieci i młodzieży w
Arenie Halowy Turniej Piłki Nożnej.
Krzysztof Rex to także
„Trener osiedlowy” w ra-

mach programu aktywizacji
młodzieży i zachęcenia do
uprawiania sportów. Poświęca tym zajęciom wiele czasu i
pracy. Wykształcił wielu znanych graczy.
Młodzież go uwielbia, a
on odwzajemnia się im swoim poświęceniem. W pełni
zasługuje na tytuł Piatkowianina na Piątkę 2010. (bf)

- Energia mnie rozpiera i kocham sport – powiedział Echu
Krzysztof Rex po otrzymaniu statuetki Piątkowianina na Piątkę. – Tak było zawsze. Po studiach zostałem koordynatorem
sportu z ramienia LZS w pięciu podpoznańskich gminach.
Rozruszałem je. W roku 1990 przyszedłem do szkoły na Śmiałego i zacząłem organizować obozy sportowe dla młodzieży i
turnieje piłkarskie dla dzieci, największe w Poznaniu. Relacje z nich były w wielu stacjach telewizyjnych, w tym Canal+.
Radości i satysfakcji, że turnieje się udają i gromadzą setki
uczestników, nikt mi nie odbierze.
- Teraz już mam pomysł na nową imprezą. Wspólnie
z wiceprezesem PSM, Michałem Tokłowiczem, wpadliśmy na
pomysł Turnieju Pierwszaków. Wspólnie z Piątkowską Szkołą Społeczną zorganizuję turniej dla uczniów pierwszych klas
szkół podstawowych. Będzie to okazja do sprawdzenia ich
umiejętności i potencjału. Obecnie na świecie zresztą są tendencje, by w piłkarstwie zaczynać we wczesnym wieku. Może
odkryjemy jakieś talenty?
- Od lipca na boisko przy „34” na Śmiałego wchodzą budowlańcy i podczas wakacji powstanie tam orlik. Decyzję o
budowie orlika zawdzięczamy ś.p. Maciejowi Frankiewiczowi,
który wielokrotnie gościł na turniejach organizowanych przeze mnie. Ja już zresztą też myślę o imprezach, jakie tam zorganizuję. Na pewno boisko będzie tętnić życiem.
Wierzymy, że tak będzie. Piątkowianin na Piątkę nie powiedział przecież ostatniego słowa. (big)

Recytacje: Ja i świat za 20 lat
7 czerwca w czytelni biblioteki Szkoły Podstawowej nr 34 spotkaliśmy się
na uroczystym wręczeniu
nagród w dwóch konkursach międzyszkolnych. Laureatów i ich opiekunów przywitała dyrektor Elżbieta Duszyńska. Następnie zespół taneczny
„Alladynki” zaprezentował kilka popisowych tańców specjalnie dla gości.
W tegorocznym Międzyszkolnym Konkursie Literackiej
Twórczości Dziecięcej pt. „Ja i
świat za 20 lat” oceniane były
prace w kategoriach: wiersz i
opowiadanie z uwzględnieniem
wieku uczestników, a więc klasy czwarte i piąte, i oddzielnie
klasy szóste. Jury wyłoniło 9
uczniów spośród 62 reprezentujących 20 poznańskich szkół
podstawowych.
W Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Wiersze Emilii Waśniowskiej” jury
w składzie: Maria Rybarczyk –

aktorka Teatru Nowego, Kinga
Januszkiewicz – nauczycielka
języka polskiego SP 77 i Magdalena Kozłowska – nauczycielka bibliotekarka SP 34 z radością podkreśliło wysoki poziom
recytacji i wyłoniło laureatów.
Pierwsze miejsce zajął Jeremi
Lisek SP 83, drugie – Agnieszka Smurawa SP 55, trzecie –
Julia Kozaczko SP 82 i Zuzanna Kwias SP 38. Ze względu
na szczególne walory występu
wyróżnienia otrzymali: Patrycja Cybińska SP 53, Kacper
Dopierała SP 83, Adam Najdul SP 34 i Aleksandra Solarewicz SP 53.
Magdalena Kozłowska
Biblioteka SP 34
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Hasło krzyżówki z numeru 6 brzmiało: „Idzie
słoneczne lato”. Nagrodę
książkową otrzymuje Elżbieta Wojtczak z Os. Bolesława Śmiałego 37.
Książkę można odebrać
w redakcji (pok. 81) w
czwartki w godz. 16.3017. Rozwiązanie dzisiejszej
krzyżówki, wystarczy hasło, prosimy przesyłać na
adres redakcji „Echa Piątkowa”: 60-681 Poznań, Os.
B. Chrobrego 117.

HUMORKI

UDAJE COŚ

6
PODGRUPA
RELIGIJNA

INSTRUMENT
MUZYCZNY

- Kochanie pracuję dla ciebie
po całych dniach i nocach,
masz pieniędzy jak lodu, więc
dlaczego mnie rzucasz?
- Bo nigdy nie ma cię w domu.
Po roku studiów przyjeżdża
do domu studentka i od progu woła:
- Mamo, mam chłopaka!
- Świetnie. A gdzie studiuje?
- Ależ mamo, on ma dopiero
dwa miesiące!
Krzyżówka nr 7
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Gwiazdy mówią... po naszymu
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.
BARAN (21.03 - 20.04). Zamiast cięgiem blubrać po próżnicy
lub boczyć się na famułę, lepiej weź się za porzundki w szafonierkach.
Wyćpij zbędne klamoty na gemyle i wypucuj podłogi.
BYK (21.04 - 21.05). Znowu szykują się jakieś reformy wew robocie. Ale bez żodnych fefrów, jesteś fest szczun i cię nie wyćpią. Może nawet skapną ci jakie bejmy lub inksze awanse?
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Z większym szwungiem zabierz się
do realizacji swych fifnych pomysłów. Trzeba się będzie przy nich naharować, ale za to wnet nazorgujesz pełne kabzy.
RAK (22.06 - 22.07). W wakacje najłatwiej zaprowadzić nowe porzundki wew chałupie. Dopilnuj, by gzuby i kejter, zamiast szuszwolić
po całych dniach, wzięły się za robotę i nie robiły poruty.
LEW (23.07 - 22.08). Ciągłego lofrowania po różnych fyrtlach
już dość. Dej se tyż pokój z brawendzeniem i szpycowaniem na mele.
Lepiej się ustatkuj i zajmij się porządną robotą.
PANNA (23.08 - 22.09). Chociaż w wakacje nie bądź taki nyrol.
Zamiast cięgiem szporać, trochę zaszalej. Lajsnij se jaki nowy dyrdon
abo pojedź brechtać się w ciepłych morzach.

WAGA (23.09 - 22.10). Przyda ci się parę dni słodkiego nygusowania na jakimś wygibie ze znajomą wiarą. Ale za wiela się tam nie
staluj, żebyś ino zdrowia i bejmów nie przenorał.
SKORPION (23.10 - 22.11). Przestań już się borchać na starą
wiarę. Razem macie trochę fifnych pomysłów i warto je doprowadzić
do finału. Uda się wam nagłabać trochę bejmów.
STRZELEC (23.11 - 21.12). W letnie dni słonyszko będzie świecić dla ciebie. Ale za frechownie z wiarą wew robocie sobie nie poczynaj, bo w kalafę dostaniesz i se poruty narobisz.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Nie czas na rozmymłanie, ględzenie i borchanie się na wszystkich. Jak się ino fest weźmiesz do roboty, to bejmy same ci skapną do kabzy.
WODNIK (21.01 - 20.02). Bez ten upał we łbie masz ino same
głupie, chociaż chwilami całkiem przyjemne, myśli. Nie warto jednak
o nich blubrać wokoło, lepiej akuratnie robić swoje.
RYBY (21.02 - 20.03). Letnie słonyszko doda ci sił i wew robocie wszystko pójdzie ci jak po maśle. Ino się nie przejmuj marudzeniem kumpli i całkiem spokojnie rób akuratnie swoje.

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, Os. B. Chrobrego 117, pokój 81, e-mail: echopiatkowa@o2.pl. Dyżur
red. czwartki 16.30 - 17.00. Druk: Drukarnia Colgraf. Nakład 3000 egz.
Przedruk z Echa Piątkowa dozwolony wyłącznie z podaniem źródła. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do opracowania
redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów.
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Z Ireną Jarocką i licznymi atrakcjami

Największy festyn z
okazji Dnia Dziecka odbył się w tym roku na Jagiełły. Organizatorzy: Rada wraz z Administracją
Osiedli Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego oraz
samorządem pomocniczym
Piątkowo Zachód wykonali wręcz tytaniczną pracę,
by milusińscy i ich rodzice
mogli się bawić. Atrakcji
było co niemiara. Na scenie zmieniały się tancerki
i trudno powiedzieć, któ-

re lepsze. Po występie Ireny Jarockiej ustawiły się do
niej tłumy po autograf, zdjęcie lub płytę. Były zabawy,
konkursy z nagrodami dla
dzieci, liczne pokazy sprawnościowe i nie tylko. Żywe
zwierzęta jak na wsi, wbijanie gwoździ w deskę, przejażdżki bryczką, karuzela
i zjeżdżalnia z delfinami.
Liczne stoiska z jedzeniem
pozwalały nie wracać domu.
Największe emocje nastąpiły wieczorem, gdy zaczęło

się losowanie zgromadzonych przez organizatorów
fantów. Większość chciała
wygrać rower, jednak lalki
czy misie też były pożądane.
Szkoda, że tylko raz w roku
jest Dzień Dziecka...
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Byli tu już Słowianie, wikingowie, Niemcy, Szwedzi, Duńczycy,
Francuzi, Rosjanie i Polacy, teraz włodarze Kamienia Pomorskiego mają nadzieję, że przybędą
przede wszystkim… turyści. Skusić ich mają nie
tylko ciekawe zabytki, ale
przede wszystkim woda, słońce i… wiatr. Tego ostatniego
nie brakuje i dla amatorów
żeglarstwa jest on prawdziwym dobrodziejstwem. Nad
Zalewem Kamieńskim jest
ponoć aż 358 wietrznych dni
w roku.
Na razie miasto przyciągnęło ludzi pióra z całej Polski, którzy zjechali na warsztaty dziennikarskie. Z zainteresowaniem przyglądali się,
jak miasto, które niegdyś
było stolicą całego Pomorza i siedzibą biskupów, stara się nadrobić czas i wykorzystać szanse rozwoju. Nadzieje na zostanie polskim
emiratem rozwiały się bezpowrotnie. Na pobliskiej Wyspie Chrząszczewskiej, (drugiej pod względem wielkości,
po Wolinie, wyspie w kraju)
wydobywa się jeszcze ropę
i gaz, ale to już produkcja
schyłkowa. Więcej możliwości stwarzają źródła solankowe, które odkryto w połowie
XIX wieku. Wykorzystywane są dla celów leczniczych.
Korzystają z nich kuracjusze
w funkcjonującym od 50 lat
kamieńskim uzdrowisku. W
pobliżu mających już swoje
lata domów zdrojowych planowane są budowy nowoczesnych ośrodków SPA. Dogodne położenie nad Bałtykiem,
sprawne połączenia komunikacyjne – drogowe, wodne i
lotnicze otwierają możliwości
rozwoju. Ich podstawą jest
także uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie zalewu. Istotne znaczenie ma uruchomienie oczyszczalni ścieków w Szczecinie.
Dzięki temu oraz podobnym

Skarby z Kamienia

obiektom wody w zatoce powinny odzyskać czystość.
Miasteczko rozłożone amfiteatralnie na nadbrzeżnej
skarpie od lat jest przystanią
dla młodych adeptów żeglarstwa, którzy zdobywają dopiero pierwsze szlify w halsowaniu i stawianiu szotów. Wyrazem uznania jest powierzenie
Kamieniowi organizacji mistrzostw świata w najmniejszej żeglarskiej klasie „Opty”.
Plastikowe łódeczki przypo-

STOMATOLOGIA
ORTODONCJA
IMPLANTY
RATY
-

LECZENIE PRÓCHNICY ZĘBÓW LASEREM BEZDOTYKOWO I BEZBOLEŚNIE
LECZENIE PARADONTOZY LASEREM BIOSTYMULUJĄCYM
LECZENIE PRÓCHNICY ŻELEM u dzieci (bez użycia wiertła)
PROTETYKA - pełen zakres usług
WYBIELANIE ZĘBÓW - w ciągu 1 godz. w gabinecie
PIASKOWANIE ZĘBÓW
RTG zębów

ul. Słowiańska 55A (blok TBS)
www.laserplus.com.pl
godz. przyjęć tel. 061 826 99 26, 693 720 756
pon.-pt. 11-20 kom. 0691 76 42 07

minają wyglądem zwykłe balie, ale na wodzie, smagane
wiatrem przemieniają się w
śmigłe okręty. Rywalizacja w
pierwszych dniach lipca zapowiada się więc niezwykle ciekawie. Udział zapowiedzieli
reprezentanci 42 państw, nawet z USA i Australii.
- To jest największa tegoroczna impreza żeglarska w
kraju i chyba największa w
dziejach miasta. Nasz sukces
jest tym większy, że w rywalizacji o jej organizację pobiliśmy Gdynię i Pireus. To naprawdę uznane porty, z wiel-

kimi morskimi tradycjami, w
tym roku jednak wiatry poprowadzą do Kamienia – mówi z dumą Bronisław Karpiński, burmistrz miasta.
W krajobrazie miasta dominuje romańsko-gotycka katedra, choć w minionej epoce
próbowano ją „zabudować”
kanciastymi blokami. Jest
wspaniałym dowodem niegdysiejszego znaczenia i potęgi grodu. Obok niej znajduje się dom dziekana, słynny
z… butelki lejdejskiej. Okazuje się, że właściwie powinna się ona nazywać butelką kamieńską, gdyż to właśnie tutejszy dziekan Ewald
von Kleist zbudował pierwszy na świecie kondensator
elektryczności. Miesiąc później jego eksperyment powtórzono na uniwersytecie w
Lejdzie i fama o nim poszła
w świat. O tym naukowym
osiągnięciu Kamienia wiedzą
nieliczni. Na dodatek, jakby
goryczy było mało, w latach
dziewięćdziesiątych ze zbiorów zaginęła oryginalna butelka von Kleista. Próbują ją
odnaleźć współcześni miłośnicy dawnych dziejów grodu skupieni wokół Muzeum
Historii Ziemi Kamieńskiej.
Właśnie w domu dziekana
ma ono mieć swą siedzibę.
Na razie zbiory gromadzi w
refektarzu katedry. Wyobraźnię poszukiwaczy przygód pobudza nie tylko butelka, ale
przede wszystkim zaginiony
w ostatnich dniach drugiej
wojny światowej skarbiec katedralny. Załadowano go na
wozy, wywieziono z miasta
i… ślad po nim zaginał.
Ziemia Kamieńska bogata jest więc we wszelakie
skarby i chętnie wita ich odkrywców.
Walerian Ignasiak

PIZZA ZA PÓŁ CENY
Ahmed Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,
tel. (061) 822-35-05
Ahmed Przeźmierowo 1 obok Intermotelu,
tel. (061) 816-10-63, 500-700-748

