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Chutir zaśpiewa
w Dąbrówce

Foto. Mariusz Jakubowski

Chutir to nazwa ukraińskiej kapeli folkowej, która 24 marca wystąpi
w Dąbrówce. Zapraszamy, a więcej informacji w środku numeru.

www.psm.poznan.pl

szczegóły na
www.ahmed.pl

Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom
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Auto Salon Polody

Zapraszamy do serwisu
zakupu części zamiennych i akcesoriów
NISSAN I MITSUBISHI
Poznań, ul. Tymienieckiego 38
(przy Księcia Mieszka I)

Remont na finiszu

W klubie seniora Hetman na Osiedlu Jana III Sobieskiego –
jak widać na zdjęciu - właśnie kończy się remont. Malowania całego klubu nieodpłatnie podjął się jeden z klubowiczów, Roman
Patan. Odnowione ściany już schną, a po ustawieniu stołów i wykonaniu dekoracji odbędzie się uroczyste powitanie Wiosny.
Choć prace trwają, to jednak cały czas odbywają się spotkania. W poniedziałki – zajęcia praktyczno-techniczne dla pań i
panów na przemian z zajęciami z florystyki, a w środy – decoupage. (maja)

www.polody.pl
tel. (61) 825 50 89
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„PANDERA”
FIRMA USŁUGOWO - TRANSPORTOWA

Elewacja w zieleni

PRZEPROWADZKI – TRANSPORT
UTYLIZACJA MEBLI – LIKWIDACJA MIESZKAŃ,
BIURA
RECYKLING: SPRZĘTU BIUROWEGO – RTV- AGD
Kontakt:
TEL. 500-310-977, 511-801-827
www.pandera.pl
pandera_transport@interia.pl

Korzystając z ładnej pogody postępują prace przy docieplaniu bloku nr 4 na Osiedlu Władysława Łokietka. A
na jesień planowane jest docieplanie „szóstki”.

Ubezpieczenia samochodów i mieszkań,

Tanie OC i AC
Anna Janicka

Urząd Pocztowy, Os. Bolesława Śmiałego 104

NZOZ MED-FAMILIA
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
OS. B. CHROBREGO 118, I piętro

tel. 606 355 876, 61 88 65 250

Przyjmują lekarze z wieloletnią praktyką

TAI-CHI

Zapraszamy na zajęcia:
Os. Sobieskiego 102
Szkoła Podstawowa nr 68
Wtorki i czwartki 17.45 – 18.45

Tel:602-296-252
www.taichi.info.pl

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
- Organizujemy imprezy
okolicznościowe
Wolne terminy
KOMUNIA 2011

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

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, mięczaków zakaźnych itp.

BISTRO
ALLADYN

NARZUTY DO SYPIALNI
NA ZAMÓWIENIE

obok kliniki weterynaryjnej
i „Netto”

ul Naramowicka 244
tel. 605 678 885

FIRANKI – BARDZO DUŻY WYBÓR
NISKIE CENY
pościele, koce, kołdry,
ręczniki, bielizna, podomki

Poznań, os. Przyjaźni 21N/144

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

• 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

Sprzątanie

MASZ KIJKI?
MASZ ZDROWIE!

klatek

NORDIC WALKING
W KAŻDY PIĄTEK
O GODZ.10

schodowych
tel.
504 033 053
516 033 822

ŻURAWINIEC
ZBIÓRKA OS. BATOREGO
- PRZY ALDI

I ZAJĘCIA GRATIS
ZAPISY 698 030 569
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Mieć wpływ na to, co pod bokiem

Rozmowa z Barbarą Odroń z Osiedla Władysława Łokietka
Jest pani członkinią
spółdzielczej Rady Osiedla Władysława Łokietka, a teraz kandyduje do
samorządowej miejskiej
Rady Osiedla Naramowice. Dlaczego?
Samorząd spółdzielczy
ma inne kompetencje i oczywiście będzie nadal decydował o sprawach osiedla. Po
raz pierwszy jednak mieszkańcy Osiedla Władysława Łokietka mogą wejść
do samorządu pomocniczego miasta, właśnie do Rady
Osiedla Naramowice. Wcześniej mieszkańcy naszego
osiedla nie zabiegali o utworzenie samorządu pomocniczego, a szkoda.
Jakie są korzyści z
pracy w takim samorządzie?
Osiedle
Naramowice
otrzyma z budżetu miasta
środki na potrzeby lokalne,
np. drogi, remonty szkół,
obiekty sportowe. Osiedle
będzie rozstrzygało o miejscu i kolejności wydawania pieniędzy. Osiedle opiniuje, wpływając tym samym na decyzje Rady Miasta Poznania, między innymi plany zagospodarowania przestrzennego, przebieg linii komunikacyjnych,
rozkłady jazdy, przyjazne
dla mieszkańców rozmieszczenie przystanków, działania dotyczące porządku i
bezpieczeństwa. Warto wiedzieć, co się dzieje pod na-

szym bokiem i mieć na to
wpływ, a nie być zaskakiwanym decyzjami, gdy piszą
już o nich gazety. W statucie jest kilkanaście punktów z kompetencjami tych
Rad. Dla mnie, jako mieszkanki osiedla, ważne jest,
by współpracowały ze sobą
organy spółdzielcze i miejskie funkcjonujące na tym
samym terenie. Najlepiej
może się to udać, gdy jest
w nich ktoś dobrze zorientowany, bo działa także w
radzie spółdzielczej.
Jaki jest zasięg terytorialny Osiedla Naramowice?
To duży obszar, od
wschodu ograniczony Wartą, od zachodu – ulicą Umultowską, od południa ulicą
Lechicką, a od północy – torami kolejowymi. Miedzy nimi zawarte są bardzo zróżnicowane tereny, w części
są to osiedla domków jedno-

rodzinnych, częściowo nowe
osiedla deweloperskie, no i
nasze osiedle spółdzielcze.
Nowa Rada będzie musiała
dbać o zrównoważony rozwój całego dużego osiedla.
Będziemy w nim stawiać
pierwsze kroki, choć pamiętam, że na początku lat dziewięćdziesiątych, w czasach
komitetów obywatelskich,
mieliśmy współpracę z Naramowicami.
Ma pani wiele doświadczeń w pracy samorządowej...
W latach 1990-1994 byłam radną miejską z ramienia Komitetów Obywatelskich. Tworzenie samorządów poznałam więc od podstaw, bo uczestniczyłam w
ich tworzeniu. Od wielu lat
jestem członkinią spółdzielczej Rady Osiedla Władysława Łokietka, angażuję się
w sprawy zieleni, uczestnictwa w konkursie Zielony Poznań. Jestem zorganizowana, bardzo samodzielna, a równocześnie potrafię współdziałać z innymi,
łagodzić spory. Mieszkańcy
osiedla na zebraniach, które prowadziłam, mieli zawsze możliwość wypowiedzenia się, nikomu głosu
nie odbierałam, a przy tym
nasze zebrania mają najbardziej sprawny przebieg na
Piątkowie. Od niedawna jestem na emeryturze, wcześniej byłam uniwersyteckim
lektorem języka niemieckie-

go. Na osiedlu mieszkam
od początku, czyli prawie
od 25 lat.
Z Osiedla Władysława
Łokietka kandyduje także pani koleżanka z rady osiedlowej – Ewa Porada...
Ewa Porada, którą bardzo cenię, była też członkiem Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ma bardzo duże
doświadczenie w sprawach
spółdzielczych, jest biegła
w sprawach finansowych,
od podszewki zna sprawy
naszego osiedla. To warto podkreślać, bo powinno
się przydać przy zabieganiu o kasę dla Osiedla Naramowice.
W jaki sposób można
zagłosować na panią i na
Ewę Poradę?
Wystarczy 20 marca w
godzinach od 8 do 20 udać
się do szkoły na osiedlu i
postawić x przy naszych
nazwiskach. Zachęcamy,
by wybrać do nowej Rady
mieszkańców naszego osiedla, w przeciwnym razie o
sprawach, o których mówiłam wcześniej, decydować
będą mieszkańcy Naramowic i Wilczego Młyna. Czy
będą zabiegać o sprawy
Osiedla Łokietka, czy raczej
skoncentrują się na swoich
sprawach? Odpowiedź jest
oczywista. Dlatego prosimy
o Państwa głosy! (big)

20 MARCA – WYBORY
do samorządów pomocniczych
Rady Miasta Poznania
Z dniem 1 stycznia 2011 r. zaprzestały działalności organy osiedli połączonych, nie funkcjonują rady ani zarządy tych osiedli. Nowo utworzone osiedla
rozpoczną działalność po ukonstytuowaniu się organów osiedlowych, wybranych w wyborach zaplanowanych na 20 marca 2011 r.
W wyniku reformy samorządów pomocniczych Poznań
został podzielony na 42 osiedla – jednostki pomocnicze
miasta. Od 1 stycznia 2011 r. na terenie Piątkowa zaplanowano funkcjonowanie następujących osiedli:
■ Jana III Sobieskiego i Marysieńki (połączone osiedla
Sobieskiego i Marysieńki),
■ Naramowice (połączone osiedla Wilczy Młyn i Naramowice, w skład wchodzi także Osiedle Władysława Łokietka),
■ Piątkowo (dawne Osiedle Piątkowo Zachód)

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990
r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) w art. 5
daje gminom możliwość tworzenia w drodze uchwały, przez
radę gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami
lub z ich inicjatywy, jednostek pomocniczych: sołectw oraz
dzielnic, osiedli i innych. W Statucie Miasta Poznania postanowienia dotyczące jednostek pomocniczych zawarte są
w art. od 37 do 48 - Uchwała Nr X/50/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 18 lutego 2003 r., w sprawie uchwalenia
Statutu Miasta Poznania, zmiana Uchwała Nr LVIII/614/
IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2004 r. W
uregulowaniach statutowych przyjęto, iż jednostką pomocniczą w Poznaniu jest osiedle jako wspólnota samorządowa
osób zamieszkałych na jego terenie. Statut Miasta Poznania w art. 37 stanowi, iż jednostki pomocnicze tworzone są
oddolnie z inicjatywy i na wniosek mieszkańców.
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PiĈtkowo* wirków dla kotów na polskim rynku jest pod dostatkiem. Jednak wųaƑciciele tych pupili
zazwyczaj chcČ aby Ƒcióųka pochųania zapach, byųa wydajna, a przede wszystkim niewiele kosztowaųa. Takie
wymagania speųnia Cat’s Best Eko Plus. Dodatkowo zbryla siħ i moǏna go spųukiwađ w toalecie.

WųaƑciciele kotów bardzo czħsto majČ
niemaųy problem z wyborem odpowiedniego Ǐwirku
do kuwety swojego pupila. Na rynku tego typu
produktów jest wiele, ale nie wszystkie speųniajČ
oczekiwania klientów. WųaƑciciele sklepu Pinka
polecajČ Ƒcióųkħ Cat’s Best Eko Plus. Czym ten Ǐwirek
wyróǏnia siħ od pozostaųych marek? – Przede
wszystkim tym, Ǐe jest drewniany. Drewno ma to do
siebie, Ǐe rewelacyjnie pochųania zapachy. Ponadto
ǏwirektenjestzbrylajČcyibardzowydajny.Jedno10Ͳ
litrowe opakowanie starcza do oƑmiu tygodni. W
porównaniu do zwykųego Ǐwirku do trzech, czterech
uǏyđ dųuǏej niǏ produkt innej firmy. Co najwaǏniejsze
moǏna go spokojnie spųukiwađ w toalecie, bo nie
zatyka rur. Dodatkowo sprzedawany jest w
papierowej, ekologicznej torbie, bo – jak zapewnia
managerRafaųWolny,firmastawianaekologiħ.
Zalety drewnianego Ǐwirku widzi równieǏ
Marcin Sztuba,  wųaƑciciel sklepu Pinka. – KaǏdy, kto
kupių ten produkt, wraca zadowolony i zaopatruje siħ
wkolejneopakowanie.Doskonaųymprzykųademnato
jestjednaznaszychstaųychklientek–podkreƑlaszef.
–Tapanizawszekupowaųanajtaŷszy,jakimieliƑmyw
sprzedaǏy,Ǐwirek.RazdaųasiħnamówiđnaCat’sBest
EkoPlus,którywedųugniejdonajtaŷszychnienaleǏaų.
Kiedy skoŷczyųo jej siħ opakowanie, wróciųa. Byųa tak
zadowolona, Ǐe juǏ teraz Ǐadnego innego nie kupi –
opowiada wųaƑciciel sklepu Pinka. – Kobieta
potwierdziųa,ǏeEkoPlusjestwygodnywuǏytkowaniu,
a przede wszystkim wydajny. Wporównaniudotych,
które wczeƑniej kupowaųa, jedno opakowanie starcza
jej nawet cztery razy dųuǏej,  a co za tym idzie
wychodzinajtaniej.
WkaǏdymzesklepówPinkaǏwirekCat’sBest
EkoPluskosztuje28zųza10litrów.WųaƑcicieldodaje
ǏewsklepienaosiedluBolesųawaChrobregopawilon
110 (Administracji, Biedronki, wejƑcie od wewnČtrz
podkowy) do dyspozycji klientów jest pokazowa

kuwetanapeųnionapolecanČƑcióųkČ.
–MoǏnaprzyjƑđisamemuprzekonađ
siħ o wųaƑciwoƑciach Cat’s Best Eko
Plus – zachħca Marcin Sztuba.
PodkreƑla równieǏ, Ǐe posiadajČ
bogaty asortyment produktów dla
kotów, psów, gryzoni, ptaków,
gadów i rybek w przystħpnych
cenach.Miųaifachowaobsųuga.


Zapraszamy do sklepu po odbiór
karty rabatowej. Wystarczy  podađ hasųo
„echopiČtkowa”


os.BolesųawaChrobregopawilon110
wejƑcieodtyluBiedronkiDawniejsklepWħdkarz
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CHUTIR – spotkanie
z folklorem ukraińskim

Uhonorowali sztandar

23 lutego w Szkole Podstawowej nr 34 na Osiedlu Bolesława Śmiałego obchodzono Dzień Sztandaru, bo szkoła
ta ma od 15 lat swój sztandar. (emzetka)
Fot. Maria Zielińska

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Osiedle Bolesława Chrobrego 117, 60-681 Poznań

tel. 61 8272-200, fax 61 8223-053
Godziny przyjmowania interesantów w Zarządzie i administracjach osiedli: poniedziałek 12 - 17
wtorek, środa, czwartek, piątek 9 - 12
Dyżur członków Zarządu: poniedziałek 15 - 17

24 marca w Dąbrówce na Osiedlu Bolesława Chrobrego można będzie obcować bezpośrednio z folklorem ukraińskim. Koncert z serii organizowanych corocznie od pięciu lat spotkań z kulturą innych narodów rozpocznie się
o godz. 19.
Spotkanie z muzyczną
kulturą Ukrainy wpisuje się w
przybliżanie kultury wschodnich sąsiadów w kontekście
zbliżających się i organizowanych wspólnie przez Polskę i Ukrainę – mistrzostw
Europy w piłce nożnej EURO 2012.

Wystąpi ukraińska kapela folkowa CHUTIR. Obecny repertuar zespołu stanowią głównie własne kompozycje, oparte na elementach
ukraińskiego folkloru regionów Bukowiny, Karpat i południowych regionów Polski dla Ukraińców Zakerzonnia.
W dorobku artystycznym zespół ma 3 wydawnictwa fonograficzne oraz setki wspaniałych koncertów w Polsce, na
Ukrainie, Czechach, Litwie
i Estonii.
Wstęp wolny – zaproszenia do odbioru w P.C.K.
Dąbrówka. Os. B. Chrobrego 120. (psta)

Z notatnika miejskiego strażnika

♦ Strażnicy miejscy z Piątkowa zwrócili się z pismami do Zarządu Dróg
Miejskich w sprawach:
oznakowania pionowego
oraz poziomego wjazdu
na parking Intermarche
przy ul. Umultowskiej;
umocnienia pobocza ul.
Jaśkowiaka, gdzie oderwała się część dywanika asfaltowego; uzupełnienia oznakowania
na ul. Wojciechowskiego na wysokości bloków
37-39, w ten sposób zalegalizowanych zostanie
około 40 miejsc parkingowych.
♦ 22 lutego patrol interweniował w przypadku
kierowcy, który zabrał
śrut drzewny, uważając
że nie jest on nikomu
potrzebny. Wylegitymowano go, a sprawę przekazano do Komisariatu
Policji Północ.

♦ Policjantów poinformowano też o nowych miejscach grupowania się
osób spożywających alkohol i zakłócających spokój. Jest to m.in. ryneczek Osiedla Stefana Batorego wokół bloków nr
14, 15, 16 i 17. Na prośbę administracji osiedla
zwiększono tam liczbę
patroli prewencyjnych.
♦ W porozumieniu z Urzędem Miasta, w związku
z zagrożeniem powodziowym, 42 funkcjonariuszy między 11 a 16
lutego oraz 78 od 17 do
28 lutego w systemie
trzyzmianowym co 1,5
godziny monitorowało
stan rzeki Warty.
♦ Strażnicy przeprowadzili w lutym 24 lustracje miejsc znanych z bytowania bądź grupowania osób bezdomnych.
Na miejscu przeprowa-

dzili 12 rozmów prewencyjnych, informując
przy okazji o możliwości skorzystania z pomocy wyspecjalizowanych instytucji.
♦ W lutym służby dyżurne piątkowskiej Straży
Miejskiej przyjęły 436
zgłoszeń od mieszkańców. Najwięcej, 221, dotyczyło nieprawidłowo
zaparkowanych samochodów.
♦ Kierownik piątkowskiego referatu Straży Miejskiej Poznania uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Każdemu kierownikowi administracji osiedli przekazał „Kejtrowy elementarz” oraz po
2000 sztuk worków na
psie odchody do wyłożenia w administracjach
dla mieszkańców.

♦ Patrole szkolne strażników skontrolowały 38
sklepów i punktów handlowych, czy mają oznaczenia o zakazie sprzedaży alkoholu i wyrobów alkoholowych nieletnim. Uwag nie było.
Prawdopodobnie przyczyniły się do tego zeszłoroczne kontrole połączone z wręczaniem
naklejek z poleceniem
umieszczenia ich w widocznych miejscach.
♦ 25 lutego ok. godz. 19
patrol otrzymał zgłoszenie o starszej osobie z zanikiem pamięci przebywającej na dworcu MPK
na Os. Jana III Sobieskiego. Udzielono jej niezbędnej pomocy, ustalono numer telefonu do
córki i zadzwoniono do
niej. Około 19.40 córka
zabrała matkę do domu. (rafa)
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Tuż przed finałowymi rozstrzygnięciami
W Piątkowskiej Halowej Lidze Piłki Nożnej,
edycji 2010/2011, na kilka kolejek przed jej zakończeniem mecze są
coraz bardziej ciekawe
i emocjonujące. Na parkiecie pierwsi zmagania
zakończą piłkarze grup
B i C.
W grupie B po pierwszej fazie rozgrywek systemem każdy z każdym do
dalszych gier przystąpiły
zespoły, które zajęły miejsca od pierwszego do siódmego: Poznaniak 96 z dorobkiem punktowym 34,
UKS 12 Batory II – 34
pkt., UKS 12 Batory I –
33 pkt., Akademia Futsalu
96 – 28 pkt., Sokół 89 Poznań – 26 pkt., RO Podolany – 23 pkt., UKS 12 Batory IV – 19 pkt. Mecze rozgrywane są systemem jak
w pierwszej fazie (każdy z
każdym), a wygrane rewanżowe mecze i zdobyte punkty przybliżają zespoły do tytułu najlepszego w grupie.

Znawcy naszej ligowej piłki
spośród czterech czołowych
zespołów na zwycięzcę typują Poznaniaka, który rozegra jeszcze sześć meczy,
w tym z dwoma dobrze grającymi zespołami UKS 12
Batory I i UKS 12 Batory
II. Słabiej, niż się spodziewano, w pierwszej fazie rozgrywek grał zespół Sokoła
89 Poznań, który w edycji
ubiegłorocznej w tej grupie zajął pierwsze miejsce.
Drugie wywalczył UKS 12
Batory I, trzecie UKS 12
Batory V.
Podobnie jak w grupie
B, tak samo jest w grupie C.
Emocji i dobrych meczy nie
brakuje. Z pośród osiemnastu zespołów najlepiej od
samego początku spisuje
się pięć: AC Materace, Nic
Tu Po Nas, Numburg TT,
Sokół 89 Poznań, RO Podolany. Który z nich okaże
się najlepszy, trudno przewidzieć. Największe szanse daje się zespołom: AC
Materace i drużynie, któ-

ra może sprawić największą niespodziankę – Nic
Tu Po Nas. W tym miejscu
warto przypomnieć czytelnikom, a przede wszystkim
kibicom i sympatykom naszej ligowej piłki, że w ubiegłorocznej edycji halowej w
tej grupie wiekowej zwyciężył Fasberg z Osiedla Jana
III Sobieskiego, pokonując osiemnaście zespołów
w stylu niepodlegającym
dyskusji i strzelając przeciwnikom 148 bramek, tracąc tylko 33. Trzecie miejsce w tych rozgrywkach
zajął zespół AC Materace,
który zaciekle walczy o tytuł najlepszego zespołu tej
edycji.
Najliczniejsza
grupa
Open, 30 zespołów, zakończy rozgrywki ostatnia. Do
rozegrania zostało kilka kolejek, a zespołów kandydujących do tytułu mistrzowskiego jest aż osiem: Track
Attack, AC Studio, FC Suche Drzewce, RO Podolany,
Czerwone Diabły, Dragons

Team, Friends, Blue White
I Poznań. Jeden z nich na
pewno zdobędzie tytuł mistrzowski. Kto to będzie?
Trudno wyrokować, w piłce
nożnej wszystko jest możliwe, a rozstrzygnięcia i wyniki meczy bywają najmniej
spodziewane. Największe
szanse na zwycięstwo w
grupie daje się zespołowi
AC Studio z Osiedla Jana
III Sobieskiego. Jak pamiętamy, zespół ten w ostatnich dwóch latach wygrywał wszystko, co było do
wygrania w lidze halowej i
w lidze na boiskach otwartych. Tym razem najgroźniejszymi rywalami tego
zespołu są piłkarze Track
Attack i piłkarze RO Podolany. Jak zakończyła się
ta pasjonująca ligowa rywalizacja w tej grupie, jak
również w pozostałych, dowiedzą się czytelnicy Echa
i sympatycy sportu spółdzielczego w następnym
numerze gazety.
Edward Juskowiak

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Piątkowska Liga Halowej Piłki Nożnej
Tabela po meczach rozegranych 6 marca 2011 r.
GRUPA OPEN
Lp. Nazwa drużyny
li.mec. pkt
1 TRACK ATTACK
22 56
2 RO PODOLANY
22 55
3 AC STUDIO
22 53
4 CZERWONE DIABŁY
23 49
5 DRAGONS TEAM
22 49
6 BLUE WHITE I POZNAŃ
21 48
7 FC SUCHE DRZEWCE
22 47
8 FRIENDS
22 46
9 FALCON DOTEX
22 43
10 UKS BATORY
22 42
11 AKS BALBINA
22 41
12 NDW POZNAŃ
21 39
13 VOLKSWAGEN TEAM
22 39
14 HETMANIA POZNAŃ
22 36
15 PI - KO TEAM
21 35
16 BRYGADA POŚCIGOWA
22 34
17 EL - RAD TEAM
22 34
18 BLUE DEVILS
22 33
19 BLUE WHITE II POZNAŃ
22 26
20 AE CARPE DIEM
22 26
21 GREEN SQUAD
22 25
22 SZALONE KEFIRY
22 24
23 JAK WYGRAMY
23 23
TO FUKSEM
24 SALOS POZNAŃ
22 18
25 FC ORANJE
22 18
26 BUDOWLAŃCY
23 13
27 FC HANDLOWCY
22 12
28 FC LADS
22
8
29 NISZCZYCIELE BARÓW
23
3
30 UPS
29 -18

br.zd.
129
127
153
131
130
127
120
125
104
122
94
69
88
96
91
90
83
113
97
68
95
79
80
72
80
58
79
51
28
17

br.str.
43
49
50
61
70
68
67
71
69
95
63
58
80
72
65
61
76
76
81
124
106
116
136

różn. prz./wo
86
78
103
1p
70
60
59
1wo
53
54
1p
35
27
31
11
8
24
26
29
7
2wo
37
16
-56
-11
-37
-56
1wo

109 -37
137 -57
130 -72
159 -80
137 -86
150 -122
217 -200

1wo

1wo
18wo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

GRUPA B
18 49 178
17 46 124
17 39 141
18 32 108
17 30 91
18 26 107
18 22 71
17 28 90
17 28 68
16 15 40
17 14 55
17 10 70
16
2 20
13 -7
6
GRUPA C
NIC TU PO NAS
16 42 122
AC MATERACE
16 42 104
NUMBURG TT
16 41 126
SOKÓŁ 89 POZNAŃ
16 40 112
RO PODOLANY
16 29 122
SMECZ OPEN
16 28 77
FC NOWA WIEŚ
16 26 81
MIDAS POZNAŃ
16 24 83
NIEWINNI RAWICZ
17 24 65
FC LEGACY
16 24 77
ZŁOWIESZCZE SKÓROKOPY 17 23 55
CHLEB Z PASZTETEM
16 20 64
THE WHITE
16 17 80
SWEET DREMS
16
7 39
DRAGONS JUNIORS
16
3 32
RUDE BIZONY
16
3 32
CHESTERFIELD
17 19 59
SML SZALONA SANDI
17
4 47
POZNANIAK 96
UKS 12 BATORY II
UKS 12 BATORY I
SOKÓŁ 89 POZNAŃ
AKADEMIA FUTSALU 96
RO PODOLANY
UKS 12 BATORY IV
UKS 12 BATORY III
DZIKIE SMERFY
UKS 12 BATORY VI
FC PODOLANY
DA VINCI
SALOS POZNAŃ
UKS 12 BATORY V

40 138
39
85
38 103
52
56
50
41
64
43
97 -26
44
46
75
-7
143 -103
105 -50
70
0
237 -217
115 -109
30
92
32
72
48
78
39
73
48
74
51
26
79
2
73
10
63
2
79
-2
88 -33
88 -24
86
-6
112 -73
141 -109
143 -111
72 -13
105 -58

1wo

2wo

2wo
1wo
7wo

1wo

1p
4wo
5wo
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KALENDARIUM PSM
31 marca
4 kwietnia
6 kwietnia
7 kwietnia
12 kwietnia
28 kwietnia

- zebranie planarne Rady Nadzorczej
PSM
- dyżur członków RN PSM
- Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna
RN PSM
- Komisja Członkowsko-Samorządowa RN
PSM
- Komisja Rewizyjna RN PSM
- zebranie plenarne RN PSM

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Spłaty pożyczek odroczono na rok
Członkowie Rady na swym
lutowym posiedzeniu – jak zwykle –rozpoczęli od rozpatrzenia
spraw członkowskich. Z powodu zaległości czynszowych podjęli uchwały o wykreśleniu z listy członków PSM 21 właścicieli mieszkań oraz wygaśnięciu członkostwa 2 osób posiadających lokatorskie prawo do
mieszkania. Uchylili też 6 swo-

ich wcześniejszych uchwał w
stosunku do osób, które spłaciły zaległości w całości i wnioskowały o przywrócenie w prawach członka Spółdzielni.
Następnie omówili i przyjęli informację o wynikach ekonomicznych PSM za 12 miesięcy
ubiegłego roku.
Podjęli także uchwałę w
sprawie zawieszenia w tym ro-

ku spłaty pożyczek z centralnego funduszu remontowego
udzielonych Osiedlu Bolesława
Chrobrego na partycypację w
kosztach monitoringu wizyjnego oraz na sfinansowanie budowy tego monitoringu. Osiedle wystąpiło o to w związku
z koniecznością budowy systemu podnoszenia wody w budynkach wysokich i likwida-

cją trzech hydroforni na Chrobrego.
Dyskusję wzbudził projekt
sprzedaży nieruchomości położonej na terenie tzw. Bazy
Boranta.
Na koniec zatwierdzono
terminy obrad poszczególnych
części Walnego Zgromadzenia
PSM. Zdecydowano także o organizacji Dni Piątkowa. (maja)

Zawiadomienie Zarządu PSM
Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że zgodnie z § 106
Statutu Spółdzielni i uchwałą nr 18 Rady
Nadzorczej PSM z dnia 27. 03. 2008 r. Walne Zgromadzenie jest podzielone na części.
W danej części Walnego Zgromadzenia mogą brać czynny udział wyłącznie członkowie
Spółdzielni zaliczeni przez Radę Nadzorczą
do tej części.
Wobec powyższego Zarząd Spółdzielni
zaprasza do udziału w części Walnego Zgromadzenia członków zamieszkałych i posiadających tytuł prawny do lokalu na terenie
danego osiedla.
Poszczególne części Walnego Zgromadzenia odbędą się z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad części Walnego Zgromadzenia członków osiedla,
- wybór Prezydium części Walnego
Zgromadzenia,
- wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej,
- wybór komisji wnioskowej.
2. Przyjęcie porządku obrad części Walnego Zgromadzenia członków osiedla.
3. Rozpatrzenie odwołań członków Spółdzielni od uchwał Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w
sprawie pozbawienia członkostwa:
uchwały RN nr 14 z dnia 27.03.2008 roku,
uchwały RN nr 17 z dnia 25.02.2010 roku,
uchwały RN nr 60 z dnia 25.11.2010 roku,

uchwały RN nr 94 z dnia 21.12.2010 roku,
uchwały RN nr 95 z dnia 21.12.2010 roku,
uchwały RN nr 79 z dnia 21.12.2010 roku.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności
Spółdzielni za 2010 rok oraz informacja
Kierownika Administracji z działalności
w 2010 roku w zakresie dotyczącym danej części Walnego Zgromadzenia.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za 2010 rok.
6. Informacja z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 rok.
7. Przedstawienie informacji dotyczącej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za okres 01. 01. 2009 r. do 31.
12. 2009 r.
8. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad w pkt. 3-6.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej Spółdzielni za 2010 r.,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Spółdzielni za 2010 r.,
d) udzielenia absolutorium członkom
Zarządu Spółdzielni.
10. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia
najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od 01.
07. 2011 r. do 30. 06. 2012 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni
za 2010 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa własności działek o numerach: 14/9
i 14/10 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, stanowiących działki o numerach : 11/6,
11/7i 12/5, położonych w Poznaniu ,
przy ul. Rubież/ Boranta, wraz z nieruchomościami budynkowymi, będącymi własnością PSM i stanowiącymi tzw.
Bazę Boranta.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia
zmian Statutu Spółdzielni.
14. Uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
15. Informacja Komisji Wnioskowej.
16. Zakończenie części Walnego Zgromadzenia członków danego osiedla.
Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać
się z sprawozdaniami i projektami uchwał,
które będą przedmiotem obrad. Materiały
wyłożone będą w siedzibie Spółdzielni w Poznaniu, Os. B. Chrobrego 117 i w administracji osiedla od dnia 21 marca 2011 r.
Na Zebranie prosimy zabrać legitymację członkowską lub kartę identyfikacyjną
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i dowód tożsamości.
Zarząd
Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej

Terminy Walnego Zgromadzenia PSM
Wszystkie zebrania spółdzielców mieszkających na poszczególnych osiedlach rozpoczynać się będą o
godz. 17. Poniżej podajemy daty i miejsca zebrań:
4 kwietnia, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, OWŁ
- spółdzielcy z Osiedla Władysława Łokietka
7 kwietnia, Szkoła Podstawowa nr 17, OBCh
- spółdzielcy z Osiedla Bolesława Chrobrego i ul. Grobla
8 kwietnia, PCK Dąbrówka, OBCh
- spółdzielcy z Osiedli Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego

11 kwietnia, Gimnazjum nr 12, OSB
- spółdzielcy z Osiedla Stefana Batorego
13 kwietnia, Szkoła Podstawowa nr 34, OBŚ
- spółdzielcy z Osiedla Bolesława Śmiałego
15 kwietnia, sala klubu Sportowego Sobieski, OJIIIS
- spółdzielcy z Osiedla Jana III Sobieskiego, Marysieńki i z
Baranowa
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Rok różnych porządków
cieplenia przewidziany jest
blok 15. Zważywszy że ma
13 klatek schodowych, to
jest to duża inwestycja za
1,5 miliona złotych. Oprócz
docieplenia ścian remontowane są przy okazji loggie,
których budynek ma 129
plus jeden taras. Prace nad
dociepleniem – mówią kierownicy – jak tylko się nieco ociepliło ruszyły z kopyta. Powodem jest to, że do
15 kwietnia na ścianach, na
których założono tzw. budki
lęgowe dla jerzyków, a założono ich 266, należy zdjąć
rusztowania. Taki jest wymóg ochrony środowiska
wyrażony w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska. Równocześnie
trwają remonty loggi, które
planuje się zakończyć przed
okresem wakacyjnym.
Administracja osiedla
kontynuuje wymianę śmietników na zamykane; w tym
roku powstaną takie przy
budynkach 4, 19 i 33.
Pracownicy administra-

Takich znaków pojawi się więcej

Przekazanie sieci hydroforowej odciąży administrację
i mieszkańców od ponoszenia kosztów za awarie wodociągowe.
W styczniu tego roku zakończono całkowitą wymianę liczników ciepłej i zimnej wody na osiedlu. Obecne elektroniczne liczniki
można zdalnie odczytywać,
nie wchodząc do mieszkania, co dla wielu lokatorów
było kłopotliwe.
W budynkach 36 i 37 wymieniono drzwi wejściowe
na wytrzymałe stalowe. Było to wynikiem stałych dewastacji, jakim ulegały poprzednie drzwi. W budynku
37 drzwi były często naprawiane i niemal zawsze były
otwarte. W tym roku wymalowanych zostanie 19 klatek
schodowych w budynkach
33, 34 i 35.
W planach jest uporządkowanie miejsc dla osób
handlujących na straganach. Istniejące są mocno
zużyte i nie przynoszą chlu-

Stragany do wymiany

- Zima nie okazała się
tak kosztowna jak wcześniej sądziliśmy – cieszą
się Wiesław Konieczny,
kierownik Administracji
Osiedla Bolesława Śmiałego, z zastępcą, Grzegorzem Adamskim. – Poczyniliśmy oszczędności.
Jak?
Tegoroczna zima przyniosła bardzo duże opady
śniegu. Na osiedlu poradzono sobie z nimi własnymi siłami, nie zatrudniając firm zewnętrznych do
sprzątania i wywozu śniegu z parkingów. Taka sytuacja była możliwa dzięki
zakupowi rok temu małego ciągnika, który usprawnił prace. Doświadczenia
ostatnich miesięcy przyniosły kolejne przemyślenia i
pomysły na usprawnienie
prac porządkowych oraz ruchu drogowego na osiedlu.
Z powodu napotykanych w
tym sezonie trudności w od-

śnieżaniu parkingów, planuje się przed następną zimą zorganizować tzw. przelotowe parkingi, które ułatwią odśnieżanie. Przelotowe, czyli z ruchem jednokierunkowym.
Uporządkowanie spraw
związanych z organizacją
ruchu drogowego na osiedlu będzie jedną z ważniejszych spraw do załatwienia
w tym roku. Przy okazji będzie się też szukać nowych
miejsc parkingowych dla
mieszkańców.
Dużym problemem było też usuwanie nawisów
śnieżnych, sopli zwisających
z dachów oraz zalodzonych
rur spustowych. Administracja planuje w tym roku
zakładać w rurach spustowych w miejscach od strony północnej systemy antyoblodzeniowe.
Priorytetem na osiedlu
są nadal docieplenia budynków. W tym roku do do-

Przed dociepleniem widać jeszcze skrzynki dla ptaków

cji zakończyli doroczny wiosenny przegląd placów zabaw dla dzieci, trwają ostatnie naprawy, wymieniany
jest piasek w piaskownicach.
W 2010 roku administracja przekazała firmie Aquanet hydroforową sieć wodociągową na terenie osiedla. W związku z tym założono liczniki na wszystkich
przyłączach w wysokich budynkach. Pozwoli to na dokładne monitorowanie bilansowania zużycia wody.

by osiedlu, dlatego administracja przymierza się do
wybudowania w przyszłości
zadaszonych boksów handlowych. (maja)

Nowe śmietniki są estetyczne
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Mieszkanie spółdzielcze
- dziedziczenie

Śmierć bliskiej osoby
jest dla każdego człowieka ogromną stratą, która
wiąże się nie tylko z bólem
i cierpieniem na gruncie
emocjonalnym, ale również z poważnymi skutkami prawnymi, z których
często nie zdajemy sobie
sprawy. Z chwilą śmierci bowiem prawa przysługujące zmarłemu przechodzą, co do zasady, na jego spadkobierców. Warto
pamiętać, że większość z
nas posiada jakąś nieruchomość, w wielu przypadkach jest to spółdzielcze mieszkanie lokatorskie lub własnościowe. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć Państwu problematykę dziedziczenia
spółdzielczych mieszkań,
zarówno lokatorskich, jak
i własnościowych.
Po pierwsze, wyraźnie
rozróżnić trzeba spółdzielcze mieszkanie lokatorskie
od spółdzielczego mieszkania własnościowego, albowiem tylko spółdzielcze
mieszkanie własnościowe podlega dziedziczeniu. Natomiast w przypadku spółdzielczego
lokatorskiego
prawa
do lokalu mieszkalnego
dziedziczeniu podlega jedynie uiszczony za prawo
lokatorskie wkład mieszkaniowy, a nie sam lokal.
Powyższe oznacza zatem,
iż spółdzielcze prawo lokatorskie do lokalu mieszkalnego nie wchodzi w skład
spadku i w zasadzie wygasa z chwilą śmierci uprawnionego. Jednakże w wypadku, gdy prawo to przysługiwało obojgu małżonkom, z chwilą śmierci jednego z nich spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przypa-

da drugiemu małżonkowi.
Co istotne, przyjęte przez
ustawodawcę rozwiązanie
nie narusza uprawnień
spadkobierców do dziedziczenia wkładu. Nadto, dziedziczenie wkładu
mieszkaniowego nie musi
wcale wiązać się z nabyciem lokatorskiego prawa
do lokalu i może przypadać różnym osobom.
W odniesieniu do spółdzielczego mieszkania własnościowego, sytuacja wygląda nieco inaczej. Podstawową różnicą jest fakt,
iż spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu na
podstawie art. 17 2 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych jest prawem zbywalnym i przechodzi na
spadkobierców.
Warto zwrócić uwagę,
że w obu przypadkach, jeśli współmałżonek zmarłego nie jest członkiem
spółdzielni, to powinien w
terminie jednego roku od
dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską, zgodnie bowiem
z przepisami prawa spółdzielczego, prawo do lokalu związane jest ściśle z
członkostwem w spółdzielni. W przypadku, gdy pozostały przy życiu małżonek nie dopełni przedmiotowego obowiązku w przepisowym terminie, wów-

Karolina Służewska-Woźnicka,
adwokat

czas spółdzielnia winna
wyznaczyć mu dodatkowy
przynajmniej sześciomiesięczny termin, do złożenia wspomnianej deklaracji. Dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego
terminu spółdzielnia może, chociaż nie musi, podjąć uchwałę o wygaśnięciu
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Jeśli
jednak dana spółdzielnia
zdecyduje się na podjęcie takiej uchwały z powodu niezłożenia deklaracji
członkowskiej, wówczas z
roszczeniem o przyjęcie w
poczet członków spółdzielni i ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu mogą wystąpić dzieci lub inne
osoby bliskie (np. rodzeństwo, rodzice).
Jeśli z roszczeniem
wystąpi kilku uprawnionych, wówczas to sąd
rozstrzygnie, której z
nich przypadnie lokatorskie prawo do lokalu. W
orzecznictwie i w doktrynie przyjmuje się, że
pierwszeństwo będą
mieli
dom o w n i c y,

Nie w kwietniu,
a w maju

W poprzednim numerze Echa informowaliśmy o festiwalu DNI ZDROWIA
I URODY. Miał odbyć się w Dąbrówce w kwietniu. W tym terminie jednak
nie odbędzie się. Dla amatorów zdrowia i urody mamy też dobrą wiadomość: festiwal odbędzie się od 20 do
22 maja.

Barbara Klimczyk, prawnik

którzy wspólnie zamieszkiwali ze zmarłym.
W obu przedstawionych
powyżej przypadkach istotnym jest aby zawsze powiadomić spółdzielnię o śmierci jej członka, a nadto w
przypadku śmierci właściciela spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, również przedłożyć
tytuł prawny do lokalu. Tytułem prawnym do lokalu
po śmierci jego właściciela będzie prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydane przez właściwy miejscowo, ze względu na położenie nieruchomości, sąd rejonowy albo notarialne poświadczenie dziedziczenia.
Karolina
Służewska-Woźnicka, adwokat
Barbara Klimczyk, prawnik

Autorki pracują w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Celichowski-Szyndler i Partnerzy w
Poznaniu, ul. Szkolna 5/
15, www.kancelaria-csp.pl
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Familijny Poznań przyjmuje wnioski o dopłaty

Dopłaty do zimnej wody
i ścieków to akcja, której pomysłodawcą i darczyńcą jest
Aquanet. Akcję tę rozpoczęto w 2004 roku. Podstawowym założeniem dopłat jest
pomoc mieszkańcom Poznania i mieszkańcom niektórych podpoznańskich gmin
(Luboń, Puszczykowo, Swarzędz, Murowana Goślina,
Czerwonak, Mosina, Kórnik, Suchy Las, Brodnica)
w opłacaniu rachunków za
zimną wodę i ścieki na skutek rosnących cen wody i
ścieków.
Obecnie rozpoczęło się
przyjmowanie wniosków o
dopłaty do zimnej wody i
ścieków na miesiące sty-

Działo się
w Klubie
KORONA
9 marca w Osiedlowym Klubie „Korona” na
Śmiałego rozpoczęły się
sześciotygodniowe warsztaty dla osób po 50 roku
życia. Warsztaty są bezpłatne, ich celem jest odkrycie w sobie poczucia
spełnienia i satysfakcji
z życia.
W poniedziałek, 7
marca, w klubie wystąpił Kabaret Pod Spodem.
Kilka dni wcześniej, 5
marca, z kilkudniowym
wyprzedzeniem seniorzy
z KORONY bawili się żegnając karnawał. 8 marca z okazji Dnia Kobiet
członkowie klubu spotkali się przy kawie.
15 marca seniorzy wysłuchali prezentacji oferty Banku Pocztowego. A
22 marca zaplanowano
koncert zespołu „VIVACE”, który w repertuarze ma standardy muzyki rozrywkowej, klasycznej i filmowej. (klo)

czeń, luty, marzec, kwiecień 2011 r. Wnioski należy składać w siedzibie Fundacji Familijny Poznań przy
ulicy Staszica 15. Godziny otwarcia biura to 8-16
od poniedziałku do piątku.
Termin przyjmowania wniosków upływa 10 czerwca
2011 r. Telefon do Fundacji: 61 843 63 04.
Założeniem jest, aby pomóc gospodarstwom domowym najbardziej potrzebującym, a w szczególności:
osobom samotnie wychowującym dzieci, rodzinom wielodzietnym, osobom bezrobotnym, w trudnej sytuacji
finansowej, rodzinom zastępczym.
Aby otrzymać dopłatę
należy złożyć odpowiednie
dokumenty:
1. Ksero dowodu osobistego wnioskodawcy.
2. Ksero zaświadczeń
o dochodach w kwotach
NETTO wszystkich osób,
które zamieszkują dane gospodarstwo domowe:

- jeżeli pracujesz, wymagane jest aktualne zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy - wystarczy z ostatniego miesiąca,
- jeżeli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną
w Urzędzie Pracy, wymagane jest aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające ten fakt,
- jeżeli jesteś osobą bezrobotną niezarejestrowaną, wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Pracy o tym, że nie figurujesz
w rejestrze,
- jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, wymagane jest rozliczenie podatkowe za rok 2010, jeżeli
działalność jest zawieszona,
to zaświadczenie potwierdzające ten fakt,
- aktualny odcinek lub
decyzja o rencie/ emeryturze, świadczeniu przedemerytalnym,
- aktualna decyzja o
świadczeniach rehabilitacyjnych,

- aktualna decyzja w
sprawie alimentów,
- aktualna decyzja o zasiłkach rodzinnych, okresowych, stałych, chorobowych,
- aktualna decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
- aktualna decyzja o przyznaniu stypendium,
- jeśli studiujesz – wymagane jest zaświadczenie
z uczelni potwierdzające ten
fakt.
3. Ksero rachunków z
Aquanetu lub decyzje czynszowe obejmujące miesiące
styczeń, luty i marzec, kwiecień 2011 roku.
4. Zwrócić uwagę, czy na
decyzji czynszowej jest podany numer konta administratora lub spółdzielni,. Jeśli nie ma, należy
przynieść książeczkę czynszową.

Iwona Bilon
Fundacja Familijny Poznań
ul. Staszica 15
tel. 61-843-63-04
www.familijny.pl

ETAP dla seniorów

Doradzą i nauczą komputera
Podobnie jak w roku
poprzednim Stowarzyszenie ETAP, pozyskując dotację z Urzędu Miasta Poznania, będzie kontynuować
2 projekty dla seniorów:
„Punkt informacyjno-doradczy Świadomy Senior”
oraz „Centrum Informacyjne dla Seniorów”.
Projekt Świadomy Senior
trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Przez 2 godziny
dziennie 2 dni w tygodniu prowadzony jest punkt informacyjno-doradczy. Udzielane są
porady z zakresu choroby alkoholowej, jej przyczyn, skutków, zachowań jej towarzyszących oraz postaw abstynenckich. W obecnej edycji projektu przeprowadzone zostaną
także treningi asertywności.
ETAP zaprasza mieszkańców
Poznania, którzy ukończyli 60
lat, do udziału w projekcie.
Porady są bezpłatne, a podczas spotkań zapewnia poczęstunek. Punkt czynny jest w
każdy poniedziałek od 14 do
16 oraz w każdy czwartek od
16 do 18.

Centrum Informacyjne dla Seniorów to projekt
skierowany do mieszkańców
Osiedla Jana III Sobieskiego, którzy ukończyli 60 rok
życia. W punkcie informacyjno-doradczym od 1 marca do 31 grudnia, w każdy
wtorek od godziny 14 do 16
dyżur pełni psycholog. Po
wcześniejszej konsultacji jest
możliwość spotkania także z
opiekunem osób starszych i
niepełnosprawnych. Od 1
marca do 30 czerwca prowadzone są także kursy komputerowe. Każdy kurs trwa

2 miesiące, przeprowadzone zostaną 2 edycje kurów.
Zajęcia odbywają się 2 razy
w tygodniu we wtorki oraz
czwartki od 14 do 17. Każdy uczestnik otrzyma podręcznik obsługi komputera,
materiały do zajęć, poczęstunek oraz certyfikat ukończenia kursu. Udział całkowicie
bezpłatny.
Wszystkich
zainteresowanych Stowarzyszenia
ETAP zaprasza do siedziby
na Osiedlu Jana III Sobieskiego 105, w budynku Szkoły Podstawowej nr 15. (na)
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Prosto z miasta

Od sukcesu do sukcesu
Jest pięknie. Po prawdziwej zimie czas na najprawdziwszą wiosnę. W dodatku
zewsząd spływają na nas radosne wiadomości. Poznańskie
MPK zostało uznane za wicelidera miejskiej komunikacji
krajowej, województwo wielkopolskie jest na trzecim miejscu
pod względem wykorzystania
funduszy unijnych, poznańska
chluba i duma, czyli stadion
miejski, ma duże szanse na
uzyskanie zaszczytnego tytułu
Modernizacji Roku, a międzynarodowa organizacja miłośników kotów doceniła wyhodowanie przez poznaniankę w
kamienicy na Jeżycach nowej
rasy kota – jungle cat. Sukcesom i gratulacjom nie ma
więc końca, wszyscy wszystkim ślą życzenia i nad Wartą nastaje czas powszechnego
samozadowolenia.
Niestety, potwierdzane stosownymi certyfikatami i opiewane w mediach poznańskie

sukcesy nie przekonują wszystkich. Zawsze znajdą się jacyś
malkontenci, którzy bezsensowną krytyką, wyssaną z wiadomo jakiego palca, wkładają kije w koła miejskiego rozwoju i postępu. Swą nieodpowiedzialną i godną potępienia
postawą utrudniają słuszne
działania władz i szkodzą pozytywnemu wizerunkowi miasta. Na przykład, mieszkańcy
piątkowskich osiedli czepiają
się podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, na
których przed laty wzniesiono
ich bloki. Opłaty podwyższyć
było trzeba, a że akurat w stosunku do grupy spółdzielców
okazały się one wyjątkowo niesprawiedliwe, to już miejskich
władz nie obchodzi. Sukcesem
są wyższe wpływy do budżetu
i pokrzywdzeni lokatorzy winni to zrozumieć, a może nawet ucieszyć się, że magistrat
tak skutecznie działa.
Mieszkańcom okolic Ko-

zichgłów też trudno radować
się z sąsiedztwa nowoczesnej
i nieustannie unowocześnianej oczyszczalni ścieków. COŚ
to miało być naprawdę coś!
Tymczasem regularnie dochodzi w niej do awarii i komplikacji technologicznych sprawiających, że śmierdzi wokół
niej nie do wytrzymania. Wielkimi nakładami zbudowano
obiekt, który zamiast rozwiązać problemy gospodarki wodno-ściekowej, sprawia jedynie
utrapienia.
Chciałoby się wierzyć, że
kłopoty z COŚ to jedynie wypadek przy pracy. Jednak czy
historia nie powtórzy się przy
kolejnej wielkiej poznańskiej
inwestycji? Za spore pieniądze zbudowano w Poznaniu
stadion, który okazuje się
nie być ani ładny, ani funkcjonalny, ani bezpieczny. Mimo kilkakrotnego oficjalnego otwierania, a to koncertem Stinga, a to meczem re-

prezentacji oraz rozkręcania
wielkiej kampanii medialnej
obiekt okazuje być w ciągłej
budowie. Czy zakończy się
ona do otwarcia piłkarskiego Euro trudno powiedzieć.
Niejasności i wątpliwości co
do przebiegu inwestycji i stanu obecnego obiektu oraz tego, jak będzie on w przyszłości wykorzystywany, jest bowiem coraz więcej. Ale powątpiewanie w sukces, jakim
jest pierwszy polski stadion
na Euro jest niemile widziane. Powinniśmy się radować z sukcesu jakikolwiek
by on był.
Ale jakoś coraz więcej ludzi nie chce się cieszyć takimi
„sukcesami”. No cóż, miejscy
specjaliści od „pijaru” i promocji muszą jeszcze popracować nad społeczną świadomością poznaniaków. Może kolejną gwiazdkę wbić im
do głowy?
WIST

Poznań w czasach królów „piątkowskich”

Za rządów króla Litwina
(Władysław Jagiełło 1362 - 1434)
Unia polsko-litewska, od
1385 roku ponawiana kilkakrotnie, wcale nie była sojuszem państw przyjaznych sobie. Prawie zawsze przyczyną
zacieśnienia stosunków był
wspólny groźny przeciwnik,
nie do pokonania w pojedynkę. Najpierw byli nim Krzyżacy, potem zaś Moskwa. W
ostatniej ćwierci XIV wieku,
gdy na polityczną arenę w
Polsce wkroczył Władysław
Jagiełło, zagrożenie ze strony
Zakonu było szczególnie wyraźne. Wbrew spotykanym
często opiniom, ów Litwin,
przychodząc do Polski, wcale
nie był poganinem; wcześniej
był już ochrzczony, ale w obrządku wschodnim. Jednak
rozpowszechniane przez wrogów Polski opowieści o jego
rzekomym pogaństwie sprawiały, że król czynił wszystko,
by im zaprzeczyć – niekiedy
w dość zabawny sposób. Zabawny z dzisiejszego punktu
widzenia.
Poznań przełomu XIV i
XV wieku był już miastem liczącym się w ówczesnym pań-

stwie. Największe zagrożenia
i wojny powoli zaczęły przenosić się na kresy wschodnie i
po zawarciu pokoju kaliskiego w 1343 roku, Krzyżacy już
nie zagrażali. Już w 1386 roku monarcha odwiedził Poznań i zezwolił miastu (jako
królewskiemu) na postawienie murowanych sukiennic
i jatek – czyli kramów chlebowych. W 1394 roku udzielił Poznaniowi powszechnego
prawa składu na okres trzech
dni; znaczyło to, że kupcy
przejeżdżający w pobliżu, nie
mogli miasta omijać i musieli wystawiać tu swoje towary
na sprzedaż.
Za to silne były związki
Władysława Jagiełły z Poznaniem, o podłożu religijnym. W sierpniu 1399 roku
powstała tradycja opowiadająca o zbezczeszczeniu hostii
przez Żydów, co dało początek fundacji kościoła Bożego
Ciała. Wtedy jeszcze była mowa o jednej hostii, w XVI wieku – już o trzech.
Król Władysław był w Poznaniu w latach 1386, 1400,

1402, 1409, 1413, 1414, 1418,
1423 i 1433. Przypomnijmy
niektóre z wizyt. W 1400 roku Jagiełło odprawiał w Poznaniu tzw. roki sądowe – jako że właściciel miasta – feudał, był równocześnie najwyższym sędzią. Nie sprawował
ich sam, ale jego autorytet
był decydujący.
Wielce interesująca i anegdotyczna była wizyta króla w
Poznaniu w czasie świąt wielkanocnych 1402 roku. To
wtedy właśnie kazał zapalić
świecę zarówno przed wizerunkiem diabła, jak i Chrystusa – jako że mądrość życiowa wymaga m.in. umiejętnego poruszania się zarówno
między siłami dobra, jak i zła.
Stąd pamiętamy przysłowie
„Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek”. W kilka lat później monarcha bogato uposażył powstający kościół Bożego Ciała i osadzonych w nim
karmelitów.
W latach 1413 – 1414 król
regulował w Poznaniu swoje porachunki z biskupem
Piotrem Wyszem. Dodajmy

też, że za rządów Władysława Jagiełły w Poznaniu rozpoczęto prowadzenie stałej
kroniki miejskiej; pierwszym
kronikarzem był Bernard z
Pyzdr, a datą rozpoczynającą dokument – rok 1253, lokacji miasta na prawie magdeburskim.
W 1423 roku Marcin Bielski zanotował wypadek, jaki
spotkał Jagiełłę pod Poznaniem, w drodze do Środy. W
orszak królewski uderzył piorun, który zabił kilka osób i
koni, a samego króla na jakiś
czas ogłuszył. W 1433 roku w
Poznaniu król wyprawił huczne wesele księcia słupskiego
Bogusława i swojej siostrzenicy księżniczki Marii, córki
księcia mazowieckiego Ziemowita.
W sumie trzeba powiedzieć, że panowanie Władysława Jagiełły dobrze się
utrwaliło w pamięci mieszczan poznańskich, a i samemu miasto wiodło się nie najgorzej.
Marek Rezler
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Sygn. akt KM 251/10, KM 87/11
(w koresp. podać sygn.)

Poznań, dnia 2011-O2-24

OBWIESZCZENIE
O I LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w
Poznaniu Zbigniew Głowacki - kancelaria komornicza: Poznań, ul. Ratajczaka 26/3, działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej
wiadomości, że
w dniu 15 kwietnia 2011 r. o godz. 10:45
w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto,
ul. Młyńska 1a w sali nr 106A
odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA lokalu mieszkalnego
położonego w POZNANIU na Os. Władysława Łokietka 4/63
stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego należące do: Adamski Roman
Nr księgi wieczystej: PO1P/00142525/7 - Sąd Rejonowy Poznań - Stare
Miasto w Poznaniu Wydz. V Ksiąg Wieczystych.
Lokal zlokalizowany jest na parterze V kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego.
Składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z WC oraz korytarza. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 26,30m2.
Cena wywołania:
111.075,00 zł
Suma oszacowania: 148.100,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 14.810;00 zł najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem licytacji na rachunek bankowy: KOMORNIK SĄDOWY ZBIGNIEW GŁOWACKI PKO BP S.A. UO w Poznaniu nr 18 1020 4027 0000 1002 0290
3607 podając sygn. sprawy KM 251/10 (tytułem rękojmi) lub w gotówce o godz. 10.30 (przed wywołaniem licytacji) w sali Sądu Rejonowego,
wskazanej jak 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 § 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 1208/10/3/N), 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 osoby te przed wszczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie
nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie służebności i prawo dożywotnika, jeżeli nie 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

„Echo Piątkowa”
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna

W antrejce na ryczce

Zdzichna marsjanką?
Grzechu zupełnie stracił mowę, jak szpeknął Zdzichnę cołka zieloną, ino blyrwy jej widać. W końcu wygęgał, mimo że
fefry dostoł, o co jej się rozchodzi. Zdzichna tak się rozjuszyła, że zez niej, szplina robi, więc chwyciła za patelkę i gdyby
nie wtochnął ten Gibas Rychu, to pewnie by mu kalafę pokiereszowała. Zresztą Rychu też drygnął i zgoloł jakby ducha zobaczył. A Zdzichna zaczła się tak chichrać, że nawet ten sor
Grzechu też zaczął się chichrać.
- Grzechu, wygęgała Zdzichna, mamy XXI wiek, a ty w
ogóle się nie znasz na kosmetyce.
- Takie straszenie wiary uważasz za kosmetykę?
- To jest maseczka z zielonej glinki – nyrolu jedyn.
- Zawsze jak będziesz chciała mnie wystraszyć, to mi powiedz – mruknął Grzechu.
Halina Płoszyńska

Nasi stali Czytelnicy pamiętają zapewne perypetie Grzecha
i Zdzichny z drukowanego w Echu Piątkowa wiele miesięcy
cyklu felietonów Haliny Płoszyńskiej pod wspólnym tytułem
„W antrejce pod ryczką”. Teraz publikujemy nowe felietony
Halszki o dalszych dziejach rodziny „W antrejce na ryczce”.
Książka pod tym samym tytułem ukaże się wkrótce.

Pierwsza wizyta u psychologa

Dla wielu osób wizyta u psychologa jest powodem do wstydu, a często też tematem tabu. Myślimy, że jeżeli ktoś chodzi do
psychologa, to po prostu nie radzi sobie z problemami we własnym życiu. Powszechnie sądzi się, że psycholog może pomóc tylko tym, których dotyczy problem uzależnienia od alkoholu, narkotyków czy choroby psychicznej.
Żyjemy szybko, śpieszymy się, ścigamy się – często sami ze
sobą. Jeśli chcemy uchodzić za osobę sukcesu, nie pozwalamy
sobie na zwolnienie tempa. W dzisiejszych czasach ludzie mają
różne sposoby na walkę ze stresem, bo trudno całkowicie wyeliminować go z naszego życia. Jeśli jednak czujemy, że stres nie
mija, tylko potęguje się, a z równowagi potrafi wyprowadzić nas
nawet błahostka, to sygnał, że dzieje się z nami coś niedobrego i
powinniśmy pozwolić sobie pomóc. Wszyscy jesteśmy podatni na
wpływy i świat zewnętrzny, i raz na jakiś czas wybuchamy złością.
To normalne i nie należy się temu dziwić. Jednak, o ile kipienie
złością raz na jakiś czas to jedno, o tyle niepanowanie nad emocjami i wpadanie w furię na każdym kroku powinno dać nam powód do zastanowienia się nad własnym zachowaniem.
Kiedy czujemy, że dopadła nas chandra, jesteśmy wolniejsi,
nostalgiczni, płaczliwi, nie wpadajmy w panikę. To są normalne zjawiska, które po jakimś czasie mijają. Jednak zaniepokoić
powinny nas huśtawki nastrojów, senność, poczucie rezygnacji,
zniechęcenia i przedłużający się smutek w naszym życiu. Wiele zależy od psychiki i od odporności człowieka na skrajne sytuacje w życiu. To, co podłamie jedną osobę, dla drugiej może być
mało znaczącym epizodem. Jednak w momencie, gdy pewne wydarzenia i związane z nimi emocje nas przerastają, trzeba interweniować, bo pogłębiający się stan przygnębienia może przerodzić się w niebezpieczną dla zdrowia depresję. Nie jest wstydem
przyjść do gabinetu psychologa i porozmawiać o własnych problemach. Najważniejsze w tym wszystkim jest właśnie przyznanie się przed samym sobą, że ma się problem, z którym sami
nie potrafimy sobie poradzić.

mgr Małgorzata Remlein
psycholog

Zapraszamy do reklamy

Tel. 822 78 57, 0 601 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

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

29 III 2011 o godz. 18 (wtorek) Nowe książki w Klubie: Edyta Kulczak
– „Anioły nie zawsze są białe” (debiut), Brygida Mielcarek – „Przestrzenie
myśli”. Recenzje: Zygmunt Dekiert, Jolanta Pawełczyk.
5 IV 2011 o godz. 18 (wtorek) V Młode Pióra szkół ponadpodstawowych. Zapraszamy autorów wierszy, prozy, redaktorów biuletynów szkolnych oraz nauczycieli – opiekunów twórczości na konkurs połączony z
warsztatami. Jury: Jolanta Szwarc – przewodnicząca, Barbara KęcińskaLempka, Jerzy Grupiński. Szczegółowe informacje w komunikacie, tel.
organizatora 61 833 04 83.
19 kwietnia o godz. 18 (wtorek) Przegląd publikacji członków Klubu
Literackiego w mediach 2010-2011, także uczestnictwa w konkursach.
Czytanie, omawianie tekstów. Otwarte warsztaty liteckie.
Wszystkie spotkania w marcu i kwietniu w sali nr 40 Zarządu PSM,
I piętro, Os. Bolesława Chrobrego 117 (budynek na tyłach Dąbrówki)
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MAŁY
KWIATEK

KOMUNIJNA
ROŚLINA

NIEPOKÓJ

CHIŃSKI
PRZYWÓDCA

STAN USA

DO
ZAPISYWANIA

SPRZĘT DO SPORTU
ZIMOWEGO

Hasło krzyżówki z numeru 3 brzmiało: „W marcu jak
w garncu”. Nagrodę książkową otrzymuje Marcin Szafrański z Osiedla Bolesława Śmiałego 4.
Książkę można odebrać
w redakcji (pok. 81) w poniedziałki w godz. 16.30-17. Rozwiązanie dzisiejszej krzyżówki, wystarczy hasło, prosimy
przesyłać na adres redakcji
„Echa Piątkowa”: 60-681 Poznań, Os. B. Chrobrego 117.

Z DRZEWAMI

8

14

12

ŚWIETLISTY
OTOK

“WODA
ŻYCIA”

PIES

3
JEDNOSTKA
POWIERZCHNI

9
WĄŻ
DUSICIEL

GRA
W KARTY

6

1

DAJĄ KURY

NAZWA
WULKANU

ZABRONIONE

HUK

4

WŁADCA
WIATRÓW

HUMORKI

KWAŚNY
OWOC

FORMULARZ
Z PYTANIAMI

NP.
PAŃSKA

CHANDRA

11

10
RODZAJ
ALARMU

PAPIEROWA
TULEJKA

Jasiu poszedł do cyrku i
obserwuje, jak jeździec na koniu rzuca nożami w ścianę,
pod którą stoi kobieta. Zdegustowany mówi do ojca:
- Nie rozumiem, dlaczego ludzie klaszczą, przecież ani razu nie trafił.
- Tato, dlaczego kobiety mają mniejsze stopy niż mężczyźni?
- Sprawiła to ewolucja, żeby mogły stać bliżej zlewozmywaka.

PODPORA

NA
POŻEGNANIE

Wygrał
z Echem

TUZ

Krzyżówka nr 4
EGIPSKI BÓG SŁOŃCA

2

7

STOPIEŃ
GAMY
POŚWIATA

WODNA TOALETA

KAWOWY
LUB
OBIADOWY
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ŻAGLÓWKA
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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). Trza się rychtować do wiosennych porzundków wew chałupie. Trochę klunkrów wyćpnąć na gemyle a resztę
famuły, szczunów i kejtra wysztafirować jak należy.
BYK (21.04 - 21.05). Jesteś szportowny szczun i masz fifa do różnych spraw. Jak akuratnie zadziałasz, dogadasz się ze znajomą wiarą,
to bez wielkiego chapania uzorgujesz sporo bejmów.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Nawet w wielkim poście nie ma co
udawać nyrola i cięgiem szporać bez opamiętania. Lepiej dać se troche
luzu i lajsnąć sobie oraz famule jakieś nowe jaczki.
RAK (22.06 - 22.07). Za wiela się nie staluj wew robocie, bo se
ino bachandryji narobisz a może i w kalafę zarobisz. Ustatkuj się i przyłóż do roboty, a skapnie ci troche bejmów i jaki awans.
LEW (23.07 - 22.08). W pierwsze wiosenne ciepłe dni wygib za
miasto z bliską osobą będzie fest, ale zaś zbyt frechownie se nie poczynaj, ani też berbeluchy czy inszych trunków nie nadużywaj.
PANNA (23.08 - 22.09). Będzie okazja do poblubrania zez starą
wiarą. Ale zaś uważaj, by za wiele nie wypaplać i kłopotów se nie narobić.
Rad różnych takich mądrych też nie słuchaj, bo swój rozum masz.

WAGA (23.09 - 22.10). Ciągłe chapanie za kumpli zostanie wreszcie docenione przez szefów. Skapną ci awans i dodatkowe bejmy. Szykuje się też atrakcyjne szkolenie wew górach albo nad morzem.
SKORPION (23.10 - 22.11). Z bręczenia i borchania się na cały
świat nic dobrego nie wyniknie. Lepiej zabierz znajomą wiarę na jaki
wygib za miasto abo do jakiego marketu i fundnij im słodkie.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Z nygusowaniem i cywaniem na słonyszku trza kończyć. Wew robocie znów blubrają o kolejnych reformach,
a wew domu pora się zabrać do porzundków i malowania ścian.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Z famułą za frechownie se nie poczynaj, ale zaś gzuby i kejtry powinni wiedzieć że porzundek musi być.
Zwłaszcza trza go zaprowadzić w szafonierce z kwitami.
WODNIK (21.01 - 20.02). Wiosenne tygodnie warto wykorzystać
na rajzę w góry abo do jakich ciepłych krajów. Z takiego wygibu i spotkania nowej wiary mogą wyniknąć całkiem fifne pomysły i znajomości.
RYBY (21.02 - 20.03). Po karnawałowym lofrowaniu i balangach
do białego dnia ostały ino wspomnienia, pustki w kabzie i łupanie w
krzyżu. Pora więc zadbać o zdrowie i zajrzeć do jakiego dochtora.

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, Os. B. Chrobrego 117, pokój 81, 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.
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Śpiewy, zabawy i wycieczki

Luty i początek marca
dla seniorów z Hetmana
na Sobieskiego były pełne wrażeń, zabaw i jednak... trochę męczące. W
cztery soboty odbywały się
bale karnawałowe, a raz –
25 lutego – Bal Lwowski.
Tak się bawiono, że zabrakło czasu na tradycyjny bal
przebierańców. Ostatecz-

nie, postanowiono go jednak urządzić, ale w maju.
Karnawał zakończono zabawą po chłopsku.
A zaczęto rok bardzo nobliwie – od koncertu kolęd
w wykonaniu chóru Canticum Novum z parafii Matki Odkupiciela z Osiedla Bolesława Chrobrego. Wielkie
kolędowanie zakończyła w

lutym zaprzyjaźniona z klubem Eleni. Klubowicze śpiewali z nią na wiele głosów.
W Hetmanie goszczono
też chór seniorów z Witkowa koła Gniezna, oraz zespół seniorów z Komornik,
z którym na zmianę śpiewając, wspólnie biesiadowali.
Wystąpił zespół pieśni i tańca z Pomarzanowic „Wiwaty”, zespół muzyczny „Capella Canta” ze Śremu.

Furorę wśród klubowiczów i aplauz, jakiego w
klubie nie widziano od 15
lat, wzbudził śpiewający i
tańczący Filipińczyk, Alex
Martinez. Wystąpił 7 marca
z okazji połączonego Dnia
Kobiet i Pana.
Tradycyjnie, jak co roku, seniorzy zaczęli zimę w
Kotlinie Kłodzkiej w Marianówce. Przy okazji zwiedzili kotlinę, Wambierzyce, Ja-

skinię Niedźwiedzią w Kletnie, muzeum filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej,
pili wodę ze zdroju w Polanicy. A po świętach wielkanocnych wybierają się na dwudniową wycieczkę do Częstochowy, w maju na jednodniową do Torunia. (maja)
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Wędkarze nie rezygnują nawet w mróz

Wychodząc naprzeciw
sympatykom wędkowania podlodowego, zarząd
koła 168 Chrobry zorganizował 27 lutego na jeziorze Trzaskowo długo
oczekiwane zawody podlodowe. Do rywalizacji o
miano najlepszego stanęło 20 zawodników.
Przy pięknej słonecznej
pogodzie o godz. 9 rozpoczęto zawody. Akwen zawodnikom jest znany od lat, a więc
rewelacji się nie spodziewano. Od początku dominowała drobna płotka i okonki.
W poszukiwaniu większych
okazów wiercono co raz to
nowe otwory, jednak bez rezultatów. Po trzech godzinach łowienia komisja doko-

nała ważenia ryb przedstawiając oficjalne wyniki.
Pierwsze miejsce zajął
Paweł Lach (1380 pkt.), drugie Jarosław Głowacz (1140
pkt.), trzecie – Andrzej Lenarczyk (600 pkt.), czwarte
– Sebastian Lach (560 pkt.),
piąte – Jacek Rożewicz (500
pkt.), a szóste – Łukasz Karolczak (500 pkt.).
Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni pucharami i
dyplomami. Przy nadal pięknej pogodzie i w miłej atmosferze zakończono zawody.
Oczywiście starym dobrym
zwyczajem – przy ognisku
piekąc kiełbaski.
Umówiono się na następne zawody w dniu 6 marca. (piow)

Codziennie 2 wybrane dania

ZA PÓŁ CENY
Ahmed Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,
tel. (61) 822-35-05
Ahmed Przeźmierowo 1 obok Intermotelu,
tel. (61) 816-10-63, 500-700-748

