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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

Wśród kilku tysięcy uczniów, którzy rozpoczęli na początku wrze-
śnia naukę w piątkowskich szkołach, była 7-letnia Olga Skolasińska. Z 
niecierpliwością oczekiwała pójścia do pierwszej klasy w Szkole Podsta-
wowej nr 17 na Osiedlu Bolesława Chrobrego i ucieszyła się, że trafiła 
do klasy z koleżankami z zerówki.

Olga Olga 
wita wita 
szkołęszkołę
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  Pod koniec maja chór 
„Cicha woda” zdobył 
pierwsze miejsce na fe-
stiwalu seniorów w Sza-
motułach, niedawno wy-
stąpił na pikniku z oka-
zji 31-lecia istnienia Osie-
dla Jana III Sobieskiego. 
W Klubie Seniora Het-
man zdarzenie goni zda-
rzenie. Teraz klubowi-
cze przygotowują pasto-
rałkę „W noc wigilijną” 
i przedstawienie „Kró-
lewna Śnieżka i krasno-
ludki”.

Styczeń zaczęli zabawą 
sylwestrową i wyjazdem do 
Marianówki w górach. Przy 
okazji zwiedzili fabrykę za-
pałek w Bystrzycy Kłodzkiej 
i weszli na Marię Śnieżną. 
Jeszcze w karnawale był 
bal przebierańców, gdzie 
pierwsze miejsce za najlep-
szy strój zajęli Irena i Jan 
Wesoły. 

W klubie goszczono też 
zespół  artystów operet-
kowych i Jacka Kieroka. 
Pod koniec kwietnia grupa 
klubowiczów wybrała się 

do Piekar Śląskich, gdzie 
uczestniczyła w  koncercie 
właśnie Jacka Kieroka z ze-
społem. W Hetmanie były 
też siostry zakonne z Sza-
motuł oraz Eleni, która śpie-
wała kolędy. Eleni wystąpi-
ła też powtórnie dla klubo-
wiczów w kwietniu. Na wa-
lentynki przyjechał Andrzej 
Rybiński, który swoimi daw-
nymi przebojami zachwycił 
obecnych. W marcu człon-
kowie klubu pojechali do Lą-

du obejrzeć Misterium Męki 
Pańskiej. Pod koniec kwiet-
nia bawili w Mniszkach w 
Nadwarciańskim Centrum 
Kultury, gdzie zapoznawa-
li się z dawnymi urządze-
niami gospodarstwa domo-
wego oraz zawodami. Po-
byt tam zakończył się pik-
nikiem i tańcami.

Na Dzień Kobiet trady-
cyjnie panowie przygotowa-
li przedstawienie dla pań. 

W Hetmanie jak w kalejdoskopie

Dokończenie na stronie 10
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BISTRO 
ALLADYN ul Naramowicka 244

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

 mały catering 
 obiady dla firm

-  Organizujemy imprezy 
okolicznościowe
Wolne terminy

KOMUNIA 2011

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

 pościele,  pościele,  koce,  koce,  kołdry, kołdry,
   ręczniki,  ręczniki,  bielizna,  bielizna,  podomki podomki

NARZUTY DO SYPIALNI NARZUTY DO SYPIALNI 
NA ZAMÓWIENIENA ZAMÓWIENIE

Os. B. Chrobrego między blokami 13 i 14Os. B. Chrobrego między blokami 13 i 14
poniedziałek-piątek 11-18poniedziałek-piątek 11-18

sobota 10-14sobota 10-14
tel. 603 675 941tel. 603 675 941

NZOZ MED-FAMILIA
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO

OS. B. CHROBREGO 118, I piętro

Przyjmują lekarze z wieloletnią praktyką

Nasi pacjenci chwalą sobie:
-  możliwość leczenia całej rodziny 

u jednego lekarza
- możliwość rejestracji na określoną godzinę.

Nadal przyjmujemy deklaracje.
Rejestracja pacjentów telefoniczna lub osobista.

tel. 61 828 30 40
tel. 603 575 834

www.medfamilia.pl

Poznań, os. Przyjaźni 21N/144
obok kliniki weterynaryjnej 

i „Netto”
codziennie od godz. 8.00

Rejestracja: tel. 601 81 99 26
tel. 61 823 01 63

LECZENIE: trądziku, łuszczycy, 
grzybicy, alergii, chorób skóry,-
włosów i paznokci, chorób prze-
noszonych drogą płciową

USUWANIE: kurzajek, brodawek, 
kłykcin, włókniaków, naczynia-
ków, itp.

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

Dokończenie na stronie 4

  

Firma kupi kamienicę względnie udziały 
w kamienicy. Pośrednikom dziękuję. 

Tel: 510 707 004.

Drodzy Czytelnicy, 
Z okazji naszych drugich urodzin chcielibyśmy serdecznie 

podziękować wszystkim tym, którzy nam zaufali i korzystają 
z naszych usług, oraz przybliżyć sylwetkę i profil naszej dzia-
łalności tym z Państwa, którzy jeszcze nas nie znają.

Mieścimy się na parterze nowego, charakterystycznego 
bloku, nieopodal marketu Złoty Grosz.  

Na pytanie, co nasi klienci cenią sobie najbardziej w na-
szej placówce, większość wskazuje na:

  sprawną, fachową i miłą obsługę
  dużą ilość bezpłatnych miejsc parkingowych w 
pobliżu

  bliskość przystanku tramwajowego PST (przysta-
nek Kurpińskiego) i autobusowego

JESTEŚMY Z WAMI JUŻ DWA LATA!
JEDYNA TAKA PLACÓWKA GETIN BANKU NA PIĄTKOWIE 

POZNAŃ, OS. BOLESŁAWA CHROBREGO 24 
  kompleksową gamę produktów bankowych
  gwarancję obsługi bez zbędnego stania w kolej-
kach
Dla tych z Państwa, którzy nadal mają wątpliwości, czy 

warto do nas przyjść, by powierzyć nam swoje oszczędno-
ści, porozmawiać o wzięciu kredytu na zakup wymarzonego 
mieszkania lub po prostu zapłacić rachunki, przedstawiamy 
odpowiedź na najczęściej zadawane nam pytania.
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- Czy i z jaką prowizją 

mogę tu opłacić rachunki 
za prąd, gaz, mieszkanie, te-
lefon, internet?

Oczywiście, w naszej pla-
cówce można opłacić wszel-
kie rachunki z niewielką, je-
dynie 2 zł prowizją, 

- Czy za pośrednictwem 
Państwa placówki mogę 
wziąć kredyt hipoteczny 
lub gotówkowy?

Naturalnie, nasza pla-
cówka dysponuje pełną ga-
mą produktów i usług ban-
kowych. Decyzje o udziele-
niu takich kredytów zapa-
dają bardzo szybko, ponad-
to ich przyznawalność jest 
na wysokim poziomie.

- Co, jeśli mam już wie-
le zobowiązań kredytowych, 
z których spłatą mam pro-
blemy?

Jesteśmy w stanie zaofe-
rować Państwu konsolida-
cję wszystkich wcześniej-
szych zobowiązań tak, by 
mogli Państwo płacić jedną 
dogodną ratę oraz wydłużyć 
okres kredytowania. Istnie-
je również możliwość dobra-
nia dodatkowej gotówki.

- Jak wygląda u Pań-
stwa kwestia lokat termi-
nowych?

GETIN BANK nazywa-
ny jest Bankiem Twoich 
Oszczędności. Od wielu lat 
plasujemy się na czołowych 
pozycjach pod względem wy-
sokości oprocentowania lo-
kat. Lokaty z oprocentowa-
niem 10% zakładane na 3 
miesiące!

- Czym są alternatywne 
sposoby lokowania pie-
niędzy, o których ostatnio 
jest tak głośno?

Mowa tu zapewne o pro-
dukcie strukturyzowanym. 
Polecamy go tym, którzy 
poszukują produktu inwe-
stycyjnego, który łączy gwa-
rancję bezpieczeństwa kapi-
tału z możliwością uzyska-
nia wysokiej stopy zwrotu 
nawet 9-14% rocznie. Pro-
dukt taki nie wymaga bez-
pośredniego zarządzania i 
jest zwolniony z tzw. „po-
datku Belki” oraz podatku 
od spadku i darowizn.

- Czy mają Państwo w 

Pierwszy szkolny dzień
Nowy rok szkolny rozpoczął się we wszystkich, także 

piątkowskich, szkołach bardzo uroczyście – apelem, spotka-
niem z dyrekcją i nauczycielami. W większości placówek 
uczniowie przygotowali dla koleżanek i kolegów występy, 
musieli więc przyjść do szkoły na próby jeszcze podczas 
wakacji. Tak było również w Szkole Podstawowej nr 34 na 
Osiedlu Bolesława Śmiałego. Jak wyglądał ten pierwszy 
dzień nowego roku szkolnego zobaczyć można na zdjęciach 
Marii Zielińskiej, nauczycielki z tej szkoły. (maja)

JESTEŚMY Z WAMI 
JUŻ DWA LATA !

Dokończenie ze strony 3 swojej ofercie kredyt „Rodzi-
na na swoim”?

Owszem, dysponujemy ta-
kim produktem. Jest on prze-
znaczony dla młodych mał-
żeństw lub samotnych rodzi-
ców, którzy chcą nabyć swo-
ją pierwszą nieruchomość 
otrzymując przez okres 8 lat 
dopłaty od Państwa.

- Czy można u Państwa 
założyć konta?

W swojej ofercie posia-
damy konta z dostępem 
do internetu, z kartą płat-
niczą, którą można płacić 
w internecie. Prowadzenie 
konta jest bezpłatne, prze-
lewy przez internet bezpłat-
ne, dostęp do internetu bez-
płatny, dodatkowo jest kon-
to oszczędnościowe procen-
towane 4,45%, gdzie w każ-
dej chwili można wypłacić 
gotówkę bez utraty odse-
tek. Można samemu zakła-
dać lokaty poprzez internet 
lub bezpośrednio w naszej 
placówce.

Pytań, takich jak te, po-
jawia się oczywiście znacz-
nie więcej i na każde takie 
pytanie z chęcią odpowie-
my, czy to mailowo na ad-
res getinbank553@wp.pl, czy 
też telefonicznie pod nume-
rem telefonu 61 828 30 92 
oraz osobiście.

Mamy nadzieję, że uzy-
skana o placówce wiedza 
przekona Państwa do przyj-
ścia do nas i poszerzenia 
grona naszych stałych klien-
tów. Zrobimy wszystko co 
w naszej mocy, by nasza 
współpraca układała się jak 
najlepiej, a Państwo z czy-
stym sumieniem mogli po-
lecić naszą placówkę swoim 
znajomym i sąsiadom.

Do zobaczenia!
* Dla wszystkich no-

wych klientów, którzy zde-
cydują się skorzystać z na-
szych usług - oferty kre-
dytowej lub lokat termi-
nowych i ustrukturyzo-
wanych, i pojawią się w 
placówce wraz z egzem-
plarzem „Echa Piątkowa” 
przewidzieliśmy drobny 
upominek.
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♦  418 zgłoszeń od miesz-
kańców przyjęli w sierp-
niu dyżurni piątkow-
skiego referatu Stra-
ży Miejskiej Poznania. 
Jak co miesiąc, najwię-
cej skarg dotyczyło nie-
prawidłowego parkowa-
nia oraz zakłócania ci-
szy nocnej.

♦  Pozostając przy zakłó-
caniu ciszy nocnej, w 
związku z prowadzonym 
postępowaniem prze-
ciwko firmie LIDL przy 
ul. Drobnika, strażnicy 
zwrócili się do Wydzia-
łu Ochrony Środowiska 
z wnioskiem o zobligo-
wanie firmy w drodze 
postępowania admini-
stracyjnego do ustawie-
nia ekranów akustycz-
nych.

♦  W sierpniu w porozu-
mieniu z Wydziałem 
Gospodarki Nierucho-
mościami Straż Miej-
ska na Piątkowie do-
prowadziła do uprząt-
nięcia bałaganu na te-
renach miejskich w po-
bliżu bloków 7 i 8 na 
Osiedlu Władysława 
Łokietka, przy przy-
chodni zdrowia na Os. 
Marysieńki, na Osie-
dlu Bolesława Chro-

brego od budynku 47 
w kierunku przedszko-
la „Mali Europejczycy” 
oraz na terenie po by-
łym parkingu przy ul. 
Opieńskiego 8, jednak 
nadal nie usunięto kio-
sku z parkingu. Uprząt-
nięto również przej-
ście podziemne z Osie-
dla Stefana Batorego 
na Osiedle Bolesława 
Chrobrego oraz przy-
stanki PST: ul. Szyma-
nowskiego, Kurpińskie-
go i Lechicka. Strażni-
cy doprowadzili także 
do uprzątnięcia wiat na 
przystankach PST z od-
chodów gołębi oraz wy-
czyszczenia tablic infor-
macyjnych.

♦  Strażnicy miejscy ujaw-
nili 4 przypadki prowa-
dzenia handlu bez ze-
zwolenia i 4 osobom 
wręczyli mandaty kar-
ne. Miejscami, gdzie 
prowadzono ten handel 
są: Os. Bolesława Chro-
brego 118, Opieńskiego 
przy wyjściu z PST (po-
chylnia w kierunku Te-
sco) oraz ul. Naramo-
wicka przy przejeździe 
kolejowym. 

♦  W sierpniu strażnicy 
skontrolowali 15 taksó-

wek i nie ujawnili żad-
nej nieprawidłowości.

♦  Skontrolowali także 4 
osoby sprzedające grzy-
by na Piątkowie. Nie 
stwierdzili uchybień, 
osoby te posiadały nie-
zbędne zezwolenia na 
sprzedaż grzybów oraz 
zgodę na prowadzenie 
handlu od zarządcy te-
renu.

♦  Zlustrowali też 9 miejsc 
znanych z bytowania 
lub grupowania się bez-
domnych. Z jedną oso-
bą przeprowadzili roz-
mowę prewencyjną, 
ujawnili też osobę nie-
trzeźwą, co skutkowa-
ło umieszczeniem jej w 
Izbie Wytrzeźwień.

♦  Strażnicy doprowadzili 
do wykoszenia wysokiej 
trawy i chwastów oraz 
uprzątnięcia przy chod-
niku prowadzącym na 
przystanek PST przy 
ul. Kurpińskiego. W 
miejscu tym wyrzuca-
no drobne odpadki (pa-
pierki, niedopałki pa-
pierosów).

♦  Z piątkowskich osiedli 
wywieziono dwa wraki 
pojazdów. Trwają usta-
lenia 4 kolejnych właści-
cieli pojazdów. W przy-

padku braku ich reakcji 
na wezwanie, pojazdy 
zostaną usunięte. 

♦  W porozumieniu z Ra-
dą Osiedla Stefana Ba-
torego dokonano usta-
wienia znaków B-1 „za-
kaz ruchu w obu kie-
runkach” przy blokach 
14, 16 i 17 w celu prze-
ciwdziałania wjazdom 
pojazdów dostawczych 
do okolicznych sklepów, 
co stwarzało zagroże-
nie dla ruchu pieszych 
mieszkańców osiedla.

♦  Na prośbę mieszkań-
ców osiedla Złote Ogro-
dy w dalszym ciągu 
strażnicy egzekwowali  
prawidłowe parkowanie 
w okolicy ul. Mateckie-
go 24 w nowo utworzo-
nej Strefie Zamieszka-
nia D-40.

♦  Pod koniec sierpnia 
przeprowadzono wspól-
nie z Komisariatem Po-
licji Północ kontrolę te-
renów wokół marketów 
oraz parkingów osiedlo-
wych. Nie było żadnych 
uwag co do zabezpie-
czenia przeciwko kra-
dzieżom pojazdów i ro-
werów. (rafa)

Z notatnika miejskiego strażnika

Wystawiają mandaty na rowerach
Niektórzy kierowcy stawiają sa-

mochody wszędzie gdzie spojrzą. Na 
trawnikach, w parku na Osiedlu Bo-
lesława Chrobrego, zastawiają alejki 
parkowe pomiędzy osiedlami Bato-
rego a Śmiałego. Strażnicy miejscy 
wraz z administracjami osiedli wy-
szukują miejsc, gdzie można by wy-
znaczyć dodatkowe miejsca do parko-
wania. Nie jest łatwo je znaleźć. Jeśli 
mieszkańcy mają pomysły na lokali-
zację takich miejsc, to mogą zgłaszać 
je do administracji lub zarządu Spół-
dzielni – mówi Rafał Krajewski, kie-
rownik referatu Straży Miejskiej Po-
znania na Piątkowie. 

Tymczasem jednak strażnicy są 
zobowiązani do przestrzegania pra-
wa i karania za parkowanie na tere-
nach zielonych. Dla poprawy efektyw-
ności działań zapobiegających nisz-
czeniu zieleni na naszych osiedlach 
w miejsca trudne do dojechania sa-
mochodem służbowym skierowano 
patrole rowerowe. Na zdjęciu Piotra 
Olekszego funkcjonariusze: Monika 
Knop i Harald Solarczyk podczas 

patrolu rowerowego w tym miejscu 
ukarali 8 osób za parkowanie wła-
śnie na zieleni. Strażnicy wykonują 

zdjęcia i wzywają właścicieli pojaz-
dów do stawiennictwa się w refera-
cie. (rafa)
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GRUPA B 
Lp. Nazwa drużyny                  li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
1 SOKÓŁ 89 POZNAŃ 10 27 49 7 42
2 UKS 12 BATORY I 10 24 45 27 18
3 FC NOWA WIEŚ 10 21 58 22 36
4 UKS 12 BATORY II 10 17 43 33 10 1wo
5 UKS 12 BATORY IV 10 14 31 28 3 1wo
6 AKADEMIA FUTSALU 96 10 14 22 33 -11 2wo
7 NAJT KLOP 10 13 22 29 -7 1p
8 SGB PODOLANY 10 10 24 31 -7
9 UKS 12 BATORY III 10 5 19 47 -28 1wo
10 DA VINCI 10 3 12 67 -55 1wo
11 ODRZUTOWE KASZTANY 10 6 35 36 -1 3wo
12 UKS 12 BATORY V drużyna wycofana z rozgrywek

GRUPA C 
1 WŚCIEKŁE WILKI II 12 31 88 23 65
2 FASBERG TEAM 12 31 77 23 54
3 QŃ  POZNAŃ 12 26 51 32 19
4 KKS SOUTH PARK 12 24 51 30 21
5 SALOS POZNAŃ 12 23 55 32 23
6 UKS MIDAS POZNAŃ 12 18 45 39 6 1wo
7 ARKA BATORY 12 16 44 44 0
8 WŚCIEKŁE WILKI I 12 15 41 40 1 1wo
9 MY TU TYLKO SPRZĄTAMY 12 10 22 43 -21 3wo
10 EDEK TEAM 12 7 31 52 -21 3wo
11 RO  PODOLANY 12 2 11 59 -48 4wo
12 NIEPOKONANI TEAM 12 -4 14 74 -60 7wo
13 BRONX POZNAŃ 12 -5 9 48 -39 7wo
14 WCP  POZNAŃ drużyna wycofana z rozgrywek

GRUPA OPEN 
1 NORTH SIDE I POZNAŃ 15 43 90 19 71
2 AC STUDIO 14 42 96 14 82
3 UKS BATORY 15 39 99 33 66
4 PI - KO TEAM 15 34 59 22 37
5 CZERWONE DIABŁY 15 30 63 21 42
6 BRYGADA POŚCIGOWA 15 30 49 24 25
7 NORTH SIDE II POZNAŃ 16 30 49 25 24
8 OKP ŚMIAŁY 15 30 65 49 16
9 SOBIESKI 15 26 51 36 15
10 SGB PODOLANY 15 23 50 33 17 2wo
11 FC DREWNIAKI 14 23 49 49 0 1wo
12 BLUE DEVILS 15 17 48 55 -7
13 SALOS POZNAŃ 15 16 28 43 -15
14 NDW POZNAŃ 16 15 33 42 -9
15 HOP DAVAY 15 15 26 48 -22 1wo
16 AE CARPE DIEM 15 11 40 71 -31 2wo
17 FC LADS 14 11 33 78 -45 1p
18 BRENDBY 14 7 21 119 -98
19 PRĘŻNE WARCHLACZKI 15 5 36 80 -44
20 DESPERACI 15 2 24 75 -51 2wo
21 PPZM INVICTUS 20 -5 17 90 -73 11wo/1p
22 TALENTY W TEMACIE drużyna wycofana z rozgrywek

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
– Piątkowska Liga Piłki Nożnej 

Tabela po meczach rozegranych 12. 9. 2010 r.

W ramach programu 
Radosna Szkoła, w Szko-
le Podstawowej nr 34 na 
Osiedlu Bolesława Śmiałe-
go powstał nowy plac za-

baw. Boisko szkolne podle-
ga gruntowej przebudowie 
(program Orlik), ale w szko-
le dzieci mają nowe możli-
wości zabaw. (emzetka)

Programy dla radości i zdrowia

POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

PIĄTKOWSKA LIGA
HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ 

ZAPISY - EDYCJA 2010/2011
MECZE ROZGRYWANE BĘDĄ 
W SZKOŁACH NA OBCH, OSB

PODZIAŁ NA GRUPY WIEKOWE:

GRUPA B – roczniki 1995 - 1997 
(rozgrywa 5 zawodników),

GRUPA C – roczniki 1992 - 1994  
(rozgrywa 5 zawodników),

GRUPA D – OPEN – roczniki 1988 - 1991
(rozgrywa 5 zawodników),

GRUPA E – OPEN - roczniki 1987 i starsi 
(rozgrywa 5 zawodników),

Wykaz zgłoszeniowy powinien zawierać:
– imię i nazwisko, datę urodzenia;
– adres zamieszkania, nr telefonu;
–  podpis rodziców (gr. B - C), oraz personalia mini-

mum 1 opiekuna zespołu.

Wpisowe od drużyny za całą ligę 
(sezon: jesień, zima) łącznie wynosi:
gr. B –  160 zł (z Piątkowa), 200 zł (pozostali);
gr. C –  200 zł (z Piątkowa), 250 zł (pozostali);
gr. D –  OPEN - 400 zł (z Piątkowa), 500 zł 

(pozostali);
gr. E –  OPEN - 600 zł (z Piątkowa), 750 zł 

(pozostali);
Informacje i zapisy do 29 października 2010 r. 
w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 
Osiedlu Bolesława Chrobrego 117, p.81:
1.  Od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 13, 

tel. 61-827-22-81;
2.  Telefon kontaktowy – 662-142-707, 

e-mail: sport@psm.poznan.pl
PIERWSZE MECZE 

JUŻ OD 6 LISTOPADA
ZAPRASZAMY DO GRY ! ! !

www.psm.poznan.pl

Fot. Maria Zielińska
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Na festynie zorgani-
zowanym 11 września 
na najbardziej obecnie 
usportowionym piłkar-
skim Osiedlu Jana III 
Sobieskiego nie mogło 
zabraknąć imprez spor-
towych.

Sekcja Sportu i Rekre-
acji Poznańskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej wspólnie 
z administracją osiedla zor-
ganizowali turniej piłki noż-
nej dla młodzieży roczni-
ków gimnazjalnych. Turniej 
musiał być limitowany ze 
względu na rozgrywki Piąt-

kowskiej Ligi Piłki Nożnej. 
Zespoły zostały losowane 
i podzielone na dwie gru-
py A i B, które rozgrywa-
ły mecze systemem każdy 
z każdym.

Z grupy A finalistą zo-
stał świetnie przygotowany 
do rozgrywek ligi piątkow-
skiej i turniejów zespół UKS 
12 Batory I, który w pierw-
szym meczu rozgromił ze-
spół Najt Klop 5:0, w dru-
gim meczu gładko wygrał z 
drużyną Akademia Futsolu 
3:0, w trzecim pokonał brat-
ni zespół UKS 12 Batory 

III3:1. Drugim finalistą zo-
stał zespół FC Nowa Wieś, 
kandydat na miejsce meda-
lowe w lidze piątkowskiej, 
który w rozgrywkach gru-
powych w pierwszym meczu 
po zaciętej i bezbramkowej 
grze remisował z zespołem 
UKS Batory II. W drugim 
i trzecim meczu zespół FC 
Nowa Wieś okazał się ze-

społem turniejowym, wyso-
ko pokonał zespoły UKS 12 
Batory IV 5:1 i SGB Podo-
lany 5:0. W finale rywale z 
rozgrywek ligi piątkowskiej 
zagrali dobry mecz,  w któ-
rym o jedną bramkę lepsi 
okazali się piłkarze UKS 12 
Batory I, pokonując zespół 
Nowa Wieś 3:2.

Bardzo ciekawy sporto-
wy festynowy turniej teni-
sa ziemnego zorganizowała 
Sekcja Sportu i Rekreacji 
PSM. Udział w nim wzię-
li amatorzy białego sportu 
na czele ze zwycięzcą tur-
nieju z okazji Dni Piątkowa. 
Zawodników podzielono na 

Piłkę kopali i odbijali

Dokończenie na stronie 16

grupy A i B, a mecze roz-
grywano w grupach syste-
mem każdy z każdym. Jak 
twierdzą znawcy tej dyscy-
pliny sportu, mecze w obu 
grupach były zacięte i roz-
grywane na bardzo dobrym 
poziomie. Z grupy A (pierw-
szej) do półfinału awansowa-
li Ryszard Abramowicz, któ-

Finał – Ryszard Abramowicz i Roman Grygorcewicz

Ryszard Abramowicz i Marek Sawicki
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Chopin w Dąbrówce
Piątkowskie Centrum Kultury DABRÓWKA zaprasza 

na koncert inaugurujący sezon kulturalny 2010/2011 r. 
Koncert będzie połączony z obchodami 200. rocznicy uro-
dzin Chopina. Zapraszamy 1 października o godz. 19:00 
do Sali P.C.K. DĄBRÓWKA, bezpłatne zaproszenia do od-
bioru w sekretariacie.

W ubiegłym roku za-
częto modernizację klatek 
schodowych na Osiedlu Ja-
na III Sobieskiego. Prace za-
kończą się 2013 roku. Ścia-
ny malowane są farbami 
lateksowymi w pełni zmy-
walnymi. W ubiegłym roku 
wykonywano prace w bu-
dynkach 1, 12 i 27, w tym 
roku w 7 i 41, a do połowy 
grudnia powinny być skoń-
czone budynki 6, 43, 44, 
45 i 8. W przyszłym roku 
przyjdzie kolej na bloki: 4, 
5, 14, 15 i 16 oraz budynki 
30, 37 i 38. Prace rozpocz-
ną się w styczniu i powin-
ny być zakończone do koń-
ca września.

- Zakres robót – mówi 
Eugeniusz Jędrzejczak, kie-
rownik administracji osie-

Kanny od kierownika

kich budynkach i zamków 
otwieranych na czip. Moder-
nizacja klatek schodowych 
kosztować będzie ponad 8 
milionów złotych, dlatego 
będzie robiona przez kilka 
lat. To zadanie numer jeden 
na najbliższe lata.

Spotkani podczas robie-
nia zdjęć w budynku 12 b 
mieszkańcy doceniają, że 

zmieniły... Prowadzą też do 
piwnicy, która jest zalewana 
fekaliami ze studzienki. Czy 
można to zlikwidować?

- Płytki przy podejściu 
do schodów w bl. 12 b - po-
twierdza  E. Jędrzejczak -  
wykonawca już raz popra-
wiał i musi to zrobić jesz-
cze raz, oczywiście w ra-
mach gwarancji - jest to w 
protokole odbioru. Proble-
my z kanalizacją pojawiają 
się w wielu blokach - awa-
ryjnie częściowo wymienia-
liśmy kanalizację w budyn-
kach 21, 42, 6, 30, 17, 26. 
W budynku 12 musimy zro-
bić to kompleksowo, co jest 
przewidziane w „Planie ro-
bót remontowych na 2011 
r.”. Wymianę poziomów ka-
nalizacji sanitarnej i posa-
dzek wykonamy w pierw-
szym kwartale przyszłego 
roku; szacunkowy koszt to 
ok. 120.000 zł.

Zmiany widać także w 
infrastrukturze. Tam, gdzie 
można, wydzielane są i ro-
bione nowe chodniki wzdłuż 
jezdni. Pieszym, a zwłasz-
cza dzieciom, bezpieczniej 
będzie chodzić po osiedlu. 
Wymieniane są też stare 
chodniki. W tym roku od 
budynku 42 do 45 oraz za 
budynkiem 37 od strony 
loggi. Te prace będą kon-
tynuowane. Zakładane są 
także efektowne kwietniki. 
Kilka już cieszy oczy, a ko-

lejne powstaną koło pawi-
lonu 103 i szkoły nr 68, w 
miejscu gdzie zlikwidowa-
no śmietnik, bo nowe śmie-
ciarki miały utrudniony do 
niego dostęp. A przy bloku 
26 na kwietniku posadzono 
kanny osobiście wyhodowa-
ne na ogródku kierownika 
Jedrzejczaka.

Trwa zamykanie śmiet-
ników przed niemieszkają-
cymi na osiedlu osobami, 
które podrzucały śmieci. Za-
mykanych śmietników jest 
już 7 na 19 posiadanych. 
Stoją one na obrzeżach 
osiedla, gdzie podrzucanych 
śmieci było najwięcej. Choć 
modernizacja śmietników 
kosztuje, to jednak miesz-
kańcy mają z tego podwójny 
zysk. Po pierwsze, mniejsze 
rachunki za wywóz nieczy-
stości, po drugie – są bar-
dziej estetyczne. (maja)dla – to także wymiana 

drzwi, zakładanie podwój-
nych domofonów w wyso-

blok wyładniał. Jednak po-
kazują niedociągnięcia fir-
my wykonującej prace. Na 

p r z y k ł a d , 
nierówności 
posadzki czy 
kafelek w in-
nym niż resz-
ta odcieniu 
na podejściu 
do schodów. 
Kiedyś bu-
dowlańcy ta-
kie coś odda-
wali do użyt-
ku, ale czasy 
się przecież 
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- Zakończyliśmy do-
cieplanie niskiego 6-klat-
kowego bloku nr 29 – 
cieszy się Jerzy Czap-
czyk, kierownik Admini-
stracji Osiedla Bolesła-
wa Chrobrego. – Uzyska-
liśmy też pozwolenie na 
docieplanie budynku 47, 
którego realizacja roz-
pocznie się w przyszłym 
roku. Już jednak w tym 
roku wystąpimy do Ban-
ku Gospodarstwa Krajo-
wego o dofinansowanie.

Prace modernizacyjne 
na osiedlu toczą się pełną 
parą. Wymieniane są drzwi 
wejściowe do budynków, wy-
mieniane okna na klatkach 
schodowych, aktualnie w 
bloku 28, a przy okazji mo-
dernizowane są domofony 
na cyfrowe. Przyjęto zasa-
dę, że wymiana drzwi na-
stępuje przy docieplaniu bu-
dynków. Jednak w bloku 40 
wymieniono drzwi mimo że 
blok nie był docieplany. Jed-
nak były one w takim sta-
nie, że trzeba było to zrobić 
„poza kolejnością”.

- Kontynuujemy wymia-
nę stolarki okiennej – do-
daje Marian Lemański, za-
stępca kierownika. – Plano-
waliśmy wymianę około stu, 
a do dziś zrobiliśmy prze-
szło 80. Raczej jednak na-
stawieni jesteśmy na wypła-
tę ekwiwalentów, bo miesz-
kańcy nie chcą czekać na 
wymianę, a często wolą to 
robić we własnym zakre-
sie. W tym roku zapłaci-
my im za wymianę oko-
ło 250 sztuk, zrealizowano 
już 166, ale do końca roku 
jeszcze trochę czasu pozo-
stało. Można się spierać, 

jakie okna są lepsze: plasti-
kowe czy drewniane. Dobre 
są i plastikowe, i drewnia-
ne. Mieszkańcy sami mo-
gą wybrać – mówi M. Le-
mański.

Wzdłuż trasy PST wycię-
to dziko rosnące krzaki i w 
tym roku udało się wygospo-
darować nowe miejsca par-
kingowe dla mieszkańców. 
Pojawiły się na wprost bu-
dynku 11 oraz przy budyn-
kach 29, 31 i 33. Ponadto 
ułożono ścieżki z bruku w 
miejscach, które wydepty-
wali mieszkańcy chodząc 
do domów z przystanków, 
m.in. przy bloku 9, w pobli-
żu 34 i 35. Prace z asfaltu 
wykonywane były tylko tam, 
gdzie porobiły się w asfal-
cie dziury.

W tym roku zaplanowa-
no malowanie klatek scho-
dowych w budynkach 32, 
35, 47 i 40. Wszystkie za-
mierzenia zostały zrealizo-
wane, a budynek 40 jest w 
trakcie malowania. Trwają 
także prace instalacyjne. W 

budynkach 25, 26 i 27 przy-
stosowano instalację sieci 
wodociągowej do podnosze-
nia wody bez hydroforni. 
Każdy z budynków ma wła-
sny zespół hydroforowy, a 
pomieszczenia hydroforni 
zostały wynajęte. Systema-
tycznie wymieniane są roz-
dzielnie elektryczne; są w 
budynkach 1c, 7b, 11d, 15e, 
17g, 18d, 19c-d, 20d. Wy-
mieniane są też ciepłomie-
rze i wodomierze w miesz-
kaniach. W tym roku wy-
mienionych zostanie 4500 
wodomierzy, w kolejnych la-
tach będą one sukcesywnie 
wymieniane w kolejnych bu-
dynkach.

Od początku roku na 
osiedlu prowadzony jest mo-
nitoring z 44 obrotowych 
kamer. Dzięki temu ujaw-
niono na przykład wrzuca-
nie chemikaliów do śmiet-
nika, którego sprawca jest 
nadal szukany.

Powstały nowe place za-
baw miedzy blokami 10 i 11, 
7 i 12, przy 47 i 41. Wszyst-
kie place zabaw dla dzieci 

są na bieżąco kontrolowane 
i konserwowane przez wy-
specjalizowaną firmę. Pra-
cownicy administracji na-
tomiast starają się również 
na bieżąco dokonywać drob-
nych napraw.

Zabudowa lub moderni-
zacja śmietników to także je-
den z ważniejszych proble-
mów osiedla. Odnowione zo-
staną do końca roku śmiet-
niki przy budynkach 28 i 
33, w tym roku zamknięty 
zostanie także śmietnik od 
szczytu budynku 47 od stro-
ny ulicy Obornickiej.

A jakie są plany na przy-

Modernizacje, wymiany i naprawy

szły rok? Kontynuowanie 
wymiany stolarki okiennej, 
modernizacji instalacji do-
mofonowej oraz wymiany 
drzwi wejściowych do bu-
dynków a także malowania 
klatek schodowych. Malo-
wane będą też ciągi komu-
nikacyjne w piwnicach i po-
mieszczeniach wspólnych. 
Modernizowane rozdzielnie 
elektryczne i drogi. Plany 
są w trakcie powstawania, 
więcej można będzie po-
wiedzieć po ich zatwierdze-
niu. (big)
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Panie odwdzięczyły im się 
na Dzień Pana w kwietniu.

W maju zorganizowano 
kilkudniową wycieczkę do 
Kodenia, Leśnej Podlaskiej, 
Grabarki i Siemiatycz. Póź-
niej goszczono seniorów  z 

W Hetmanie jak w kalejdoskopie

Dokończenie ze strony 2

i czasami z trudem się mie-
ścimy w naszych dużych prze-
cież pomieszczeniach. Rober-
towi Adamskiemu, który gra 
na keybordzie i śpiewa,  dzię-
kuję za umilanie czasu senio-
rom. (maja)

z piratami”. Wszystkie wy-
cieczki i wczasy wyjeżdżają-
cy sfinansowali sobie oczy-
wiście sami. 

Na początku październi-
ka w klubie uroczyście ob-
chodzony będzie Między-
narodowy Dzień Seniora. 
Rozpocznie się mszą świę-
tą w Sanktuarium Miłosier-

Berlina. Na Dzień Matki w 
klubie wystąpił Andrzej Laj-
borek. W czerwcu grupa se-
niorów wybrała się do Mię-
dzywodzia na 2-tygodnio-
we wczasy, a we wrześniu 
do Kościana na „spotkanie 

dzia Bożego, potem wszyscy 
przejdą do klubu, gdzie pod-
czas akademii wystąpi ze-
spół Shalom. 

- Planów mamy dużo – 
mówi Stenia Golińska, kie-
rowniczka i animatorka klu-
bu – oby tylko czasu na nie 
starczyło. Już myślimy o 
świętach. W przyszłym roku 
w styczniu wyjedziemy trady-
cyjnie do Marianówki, a la-
tem planujemy wypoczywać 
w Ustroniu Morskim. Chcia-
łabym podziękować wszyst-
kim seniorom za zaangażo-
wanie, pomoc i dobre słowo. 
Jest ich obecnie w klubie 160 
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„Tradycyjny smak, 
wielkopolska jakość” – 
pod takim hasłem produku-
je i sprzedaje swoje wyroby 
mięsne i wędliniarskie Gmin-
na Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska” Zakład Mięsny – 
Osuch. Znani są dobrze na 
rynku czarnkowsko-pilskim, 
dostarczają również towar 
do Szczecina i na Śląsk. Od 
września został otwarty ich 
pierwszy sklep w Poznaniu 
na Osiedlu Jana III Sobie-
skiego.

- Nasze wyroby są trady-
cyjne i dobrej jakości – pole-
ca Jarosław Seweryn, głów-
ny technolog i mistrz pro-
dukcji czarnkowskiego GS. 
– Jesteśmy firmą stanowią-
cą symbol połączenia trady-
cji i nowoczesności. Receptu-
ry na większość naszych wę-
dlin pozostają niezmienione 
od wielu lat. Historia firmy 
zaczyna się prawie 70 lat te-
mu. Proces produkcyjny pro-
wadzimy w oparciu o wdro-
żone zasady Dobrej Praktyki 
Produkcyjnej GMP i Dobrej 
Praktyki Higienicznej GHP 
oraz system HACCP. Bardzo 
dużo sprzedajemy w Katowi-
cach, a to „rynek” wymaga-
jący, ceniący wyroby tradycyj-
ne o bardzo dobrej jakości. W 

Wędliny i mięso z Czarnkowa na Sobieskiego

Jakość z Doliny Noteci

Produkcja kiełbasy jałowcowej

Sprzedawczynie polecają wyroby z Czarnkowa

Hala rozbioru – trybowanie szynki

Komora dojrzewalnicza, a w 
niej: szynka dojrzewająca, kieł-
basa staropolska, salami, polska 
dojrzewająca

Widok sklepu z zewnątrz

okolicach Poznania znają nas 
w Murowanej Goślinie, gdzie 
również mamy sklep firmo-
wy. A od 3 września jesteśmy 
obecni na Piątkowie.

Zakład w Czarnkowie jest 
firmą średniej wielkości, za-
trudnia 35 osób, z czego 25 
na produkcji, pozostali to kie-
rowcy, administracja i obsłu-
ga techniczna. Proces pro-
dukcyjny wędlin odbywa się 
od poniedziałku do piątku. 

Zakład posiada swoją linię 
uboju trzody chlewnej.

- Nie jesteśmy dużą fir-
mą, postawiliśmy, więc na 
jakość – mówi Jarosław Se-
weryn. – Żywiec kupujemy z 
małych gospodarstw rolnych, 
gdzie hodowlę prowadzi się 
starymi metodami. Tuczni-
ki są, więc, dobrej jakości, 
chowane w czystych ekolo-
gicznie rejonach Wielkopol-
ski, a nie z dużych przemy-
słowych ferm.

W Czarnkowie produko-
wane są tradycyjne wyroby 
– kiełbasy krakowska, kaba-
nosy, żywiecka, piwna, my-
śliwska, toruńska i jałowco-
wa, wędzone minimum dwu-
krotnie w tradycyjnych komo-
rach. Są ciemne i mają spe-
cyficzny smak i zapach. Ro-
biona jest też szynka dojrze-
wająca, kiełbasa staropolska, 
polska dojrzewająca, kiełba-
ski węgierskie. Są to wyro-
by o bardzo długim okresie 
produkcji, cykl produkcyjny 
trwa ponad 8 tygodni, jak w 
przypadku szynki dojrzewa-
jącej. 4 tygodnie leżakują w 
przyprawach, a kolejne czte-
ry – dojrzewają w komorze 

dojrzewalniczej w odpowied-
nich warunkach.

Tradycyjne wielkopolskie 
wyroby czarnkowskiego za-
kładu były wielokrotnie cer-
tyfikowane przez cech rzeź-
ników i wędliniarzy. Na przy-
kład, szynka Rolka Wielko-
polska, Biała Parzona na 
święta wielkanocne. Wyroby 
z Czarnkowa były też nagra-
dzane na targach Polagra w 
Poznaniu.

W sklepie na Sobieskie-
go na oczach klientów mie-
lone jest mięso na życzenie. 
Przyjmowane są również za-
mówienia na półtusze. Było 
już kilka takich zamówień... 
Ponadto można tutaj dostać 
podroby: serca, płuca lub żo-
łądki, które niektórzy potra-
fią smacznie przyrządzić, a i 
pieski czy koty bardzo sobie 
chwalą dietę na nich.

- Zapraszamy mieszkań-
ców Piątkowa do naszego 
sklepu – mówi Jarosław Se-
weryn. – Nie pożałują, bo pla-
nujemy promocje, a te oso-
by, które kupią produkty za 
co najmniej 40 zł, otrzymają 
drobny upominek.

GS Samopomoc Chłop-
ska Czarnków zaprasza do 
firmowego sklepu mięsnego 
w pawilonie 52 na Osiedlu 
Jana III Sobieskiego (mię-
dzy pocztą a fotografem) od 
wtorku do piątku w godzi-
nach 8-18 a w soboty od 8 
do 13.
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Prosto z miasta 

Festiwalowa stolica
Nieuchronnie idzie ku ko-

lejnym wyborom samorządo-
wym. W Poznaniu co cztery 
laty wyglądają one tak samo. 
Najpierw mieszkańcy  narze-
kają i psioczą na wszystko ile 
wlezie, potem wybierają, wy-
bierają, i wybierają... a prezy-
dentem i tak zostaje Ryszard 
Grobelny. Wszystko wskazuje, 
że tym razem będzie podob-
nie. Zwłaszcza że o kontrkan-
dydatów trudno. Gdy piszę te 
słowa, tak naprawdę ujawnił 
się jeden. Biznesmen, który 
zaliczył już parę partii a na-
wet nieudane starania o pre-
zydenturę Gorzowa, specjali-
sta od nauczania języków ob-
cych. Jednak na razie nawet 
w rodzimym ma niewiele do 
powiedzenia. 

  
Większa podaż zapowiada 

się wśród kandydatów na rad-
nych. Powołanie do zasiada-
nia w Radzie Miasta, decydo-
wania i rozliczania prezydenta 

czuje wielu poznaniaków. Pro-
blem w tym, że swych aspiracji 
i predyspozycji do tej funkcji 
do tej pory jakoś nie ujawniali 
i w większości pozostają oso-
bami nieznanymi dla wybor-
ców. Także obecni radni, mi-
mo wytężonego czteroletniego 
zasiadania w radzie, szczegól-
nie nie zabłysnęli, co najwyżej 
dali się we znaki mieszkańcom 
niektórymi pomysłami i de-
cyzjami. Wielu poznaniaków 
stanie więc przed dylematem, 
czy glosować na tych, którzy 
dali im się już we znaki, czy 
też poprzeć tych, którzy nicze-
go złego jeszcze nie zrobili. Bo 
nie mieli okazji. 

  
Zapowiedzią przedwybor-

czej listopadowej gorączki są 
ostre dysputy nad kulturą, a 
raczej nad zasadami funkcjo-
nowania placówek kultural-
nych w Poznaniu. Wszystko 
w tym niespodzianie wybu-
chłym sporze postawione jest 

na głowie. Luminarze poznań-
skiej kultury z Teatru Ósmego 
Dnia stanęli w obronie posła 
Palikota z Lublina, który aku-
rat kulturalnym sposobem by-
cia i wyrażania się nie grze-
szy. Władze Poznania, które 
próbowały nieco utemperować 
samozwańczych obrońców po-
selskiej wolności, znalazły się 
w ogniu krytyki tych, którzy 
niekiedy chętnie zapominają, 
że nie ma wolności bez odpo-
wiedzialności. Ze sprawy uczy-
niono niemal wzorcowy przy-
kład tłamszenia wolności arty-
stycznej i ważny zarzut w sta-
raniach o przyznanie Pozna-
niowi tytułu kulturalnej stolicy 
Europy. Cieszą się więc pewnie 
z tego w Lublinie i kilku in-
nych miastach rywalizujących 
z Poznaniem o to zaszczytne 
miano.

  
Bardziej niż kulturalne po-

tyczki niepokoją jednak prze-
pychanki wokół miejskiego 

stadionu, który ma być wizy-
tówką miasta. Pierwszym pol-
skim stadionem na Euro 2012. 
Obiekt niby gotowy, ale za-
miast powszechnej radości nie-
pewność i obawy czy na pewno 
to jest to. Jego bryła bowiem 
szczególną urodą nie powala, 
wewnątrz też ponoć mnóstwo 
niedoróbek projektowych i bu-
dowlanych. Najlepszym zwień-
czeniem stadionowych perype-
tii okazała się kampania pro-
mocyjna pod hasłem „A nam 
już trawa rośnie”. Tymczasem 
na tym obiekcie akurat rosnąć 
ona nie chce i trzeba będzie ją 
ciągle wymieniać. Co oczywi-
ście podroży i tak spore kosz-
ty jego utrzymania. Prędzej 
więc pewnie nam trawa na 
ręce wyrośnie niż skończą się 
kłopoty z europejskim stadio-
nem, którego budowę  rozpo-
czynano systemem gospodar-
czym, ale prowadzono chyba 
niezbyt  gospodarnie.  

WIST

  

17 sierpnia 1629 r. - w 
Olesku urodził się Jan, 
syn Jakuba i Zofii Teo-
fili z Daniłowiczów – So-
bieskich

1640 – 1643 - edukacja 
w krakowskim Kolegium 
Nowodworskiego

1643 – 1646 - studia na Wy-
dziale Filozoficznym Aka-
demii Krakowskiej

1646 – 1648 - podróż z bra-
tem Markiem po krajach 
Europy Zachodniej

1648 – 1651 - powrót do 
kraju, udział w wojnie 
przeciwko Chmielnickie-
mu

1655 -  uczestnictwo w bi-
twie pod Ochmatowem

16 października 1655 - zło-
żenie przysięgi wierności 
Karolowi X Gustawowi

24 marca 1656  - opusz-
czenie Szwedów i dalszy 
udział w wojnie po stro-
nie króla Jana Kazimie-
rza. Przyszły król wcho-

dzi w skład stronnictwa 
profrancuskiego

14 maja (oficjalnie 5 lip-
ca) 1656 - ślub z Marią 
Kazimierą d’Arquien

maj 1666  - Jan Sobieski 
hetmanem polnym ko-
ronnym

4-16 października 1667 
- zwycięstwo w bitwie z 
Kozakami i Tatarami pod 
Podhajcami

3 lutego 1668 – nominacja 
na hetmana wielkiego ko-
ronnego

11 listopada 1672  - zwy-
cięstwo nad Turkami pod 
Chocimem

2 lutego 1676  - koronacja 
Jana III Sobieskiego w 
katedrze na Wawelu

12 września 1683   - bitwa 
pod Wiedniem

17 czerwca 1696 r.  – 
śmierć króla w pałacu wi-
lanowskim. Pochowano 
monarchę w podziemiach 
katedry wawelskiej.

  
To oczywiste, że król 

Jan III Sobieski był przede 
wszystkim żołnierzem. Po 
matce prawnuk Stefana Żół-
kiewskiego, w rodzinie miał 
przodków, którzy od dziesię-
cioleci wojowali z Turkami i 
Tatarami – ale też bywało, że 
i kładli głowy na polu bitwy. 
Nic więc dziwnego, że mało 
kto jak on potrafił sobie z ra-
dzić z „bisurmanami”. Do po-
trzeb wojennych sposobiony 
był od dzieciństwa, wychowa-
ny w kulcie pamięci znamie-
nitego pradziadka.

Nieprawdopodobnie wi-
talny, pełen fantazji i polo-
tu. Poliglota, obdarzony ta-
lentem literackim romantyk, 
który jednak nie najlepiej po-
trafił się zachowywać w spo-
rach politycznych – ale takie 
były reguły gry w owych cza-
sach. Gdy zaszła potrzeba, 
stawał się rubasznym i zaja-
dłym w sporach szlachciurą, 
a nawet warchołem i watażką, 

czym dodatkowo zjednywał 
sobie aplauz herbowej braci. 
Był też Sobieski mecenasem 
sztuki, posiadaczem wielkiej 
osobistej biblioteki – z której 
rzeczywiście korzystał.

Najwięcej sporów wokół 
osoby Sobieskiego budzą dzie-
je jego związku z Marią Ka-
zimierą i zwycięska odsiecz 
Wiednia. Czy gdyby pod du-
żym wpływem żony nie zwią-
zał się ze stronnictwem fran-
cuskim i nie udzielił pomocy 
Austrii przeciwko Turcji, kraj 
uniknąłby rozbioru, już w kil-
kadziesiąt lat po wiedeńskiej 
potrzebie? Nie wiadomo. Jed-
no jest pewne: był władcą wy-
razistym, popularnym, swo-
istą wizytówką sarmackiej 
Rzeczypospolitej.

Umierał Sobieski schoro-
wany, przygnębiony, przeko-
nany o niepowodzeniu swej 
polityki i nieuchronnym 
upadku państwa.

Marek  Rezler

Królowie „piątkowscy” w datach i faktach

Jan III  Sobieski: 
ostatni, co tak wojsko prowadził
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Gabinet weterynaryjny 
Os. B. Śmiałego, ul. Wachowiaka 10 

825 55 61 
Czynny codziennie 

w godz. 9 - 19 
soboty 14 - 17 

niedziele 15 - 17 

„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 
Tel. 822 78 57,  0 601 56 87 32 

www.psm.poznan.plwww.psm.poznan.pl

KLUB LITERACKI 

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY
5 X 2010 o godz. 18 (wtorek). Poezja i proza – spotkanie autorskie Da-
nuty Banaszak i Teresy Januchty.

12 X 2010 o godz. 18 (wtorek). Quiz – czyj to wiersz? Ćwiczenia literac-
kie i próby realizacji tekstów. Propozycje do „Protokołu Kulturalnego”.

  

W Domu Kultury 
WIERZBAK rozpoczyna 
się w październiku cykl 
warsztatów twórczych. 
Decoupage, tworzenie bi-
żuterii, filcowanie – to tyl-
ko kilka propozycji pra-
cowni Kre-Akcja.

Kre-Akcja pojawiła się w 
Internecie parę miesięcy te-
mu jako blog, na którym dwie 
poznanianki prezentują wy-
konane przez siebie prace.

- Obie mieszkamy na Je-
życach, w pobliżu Wierz-
baka. Od kilku lat często 
wyjeżdżam do Szwajcarii, 
gdzie obserwuję codzienne 
życie. Zaciekawiła mnie dzia-
łalność Gemeinschaftszen-
tren – takiego dzielnicowe-
go domu kultury, dostępne-
go dla mieszkańców przez ca-
ły dzień, gdzie za niewielką 

opłatą można brać udział w 
różnorodnych zajęciach – dla 
dorosłych i dla dzieci – mówi 
Ilona Długa, inicjatorka Kre-
Akcji. – Są tam i warsztaty 
rękodzielnicze, i zajęcia dla 
chemików amatorów. Moż-
na skorzystać z kursów języ-
kowych, a jeśli nie mamy z 
kim zostawić dziecka, w sali 
obok odbywają się dla nich 
zabawy. Centrum oferuje róż-
norodne formy aktywności 
fizycznej. Organizowane są 
wspólne biesiady przy grillu, 
dyskoteki, ale także spotka-
nia ze specjalistami różnych 
dziedzin – kosmetyczkami, 
dietetykami, lekarzami. Zain-
teresowani uczą się gotować 
potrawy kuchni innych naro-
dów. Przed południem moż-
na zostawić dziecko w kilku-
godzinnym przedszkolu.

Ilona Długa jest zachwy-
cona prostotą idei centrum – 
nic, co można w nim znaleźć, 
nie jest ani nowe, ani niezna-
ne. Jednak tam mieszkańcy 
dzielnicy aktywnie korzysta-
ją z tej oferty – wychodzą z 
domu, poznają swoich sąsia-
dów. Tworzą rzeczywistą spo-
łeczność lokalną, przywiąza-
ną i zaangażowaną w życie 
swojego miejsca zamieszka-
nia. 

- Z drugiej strony chce-
my zachęcić kobiety do wła-
snej twórczości. Każdy jest 
artystą i to chcemy odkry-
wać z uczestniczkami na-
szych warsztatów. Chcemy 
integrować ludzi przez kre-
ację – mówi Sylwia Gajew-
ska, druga założycielka Kre-
Akcji. I dodaje: - wróciła mo-
da na rzeczy robione ręcznie. 
Jeśli na dodatek zrobimy je 
sami, wzrasta satysfakcja. 
Możemy w ten sposób dowol-
nie dekorować dom, ozdabiać 
siebie i obdarowywać naj-
bliższych oryginalnymi pre-
zentami. 

Zajęcia Kre-Akcji od-
bywać się będą w Domu 

Warsztaty twórcze w Wierzbaku

Integracja przez kreację
Kultury WIERZBAK ul. 
Wojska Polskiego 8. Har-
monogram, opis i cen-
nik znajdują się na blo-
gu http://kre-akcja.blog-
spot.com

Warsztaty będą odbywa-
ły się w każdą środę o godz. 
18.00:

6 października – deco-
upage dla początkujących

13 października – deco-
upage – technika spękań jed-
noskładnikowych 

20 października – deco-
upage – technika spękań 
dwuskładnikowych

27 października – deco-
upage na dużych powierzch-
niach

Zapisy mailowo na: lisa@
poznanianki.eu lub telefo-
nicznie pod numerem: 795 
474 110.
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Wygrała
z Echem

Hasło krzyżówki z nu-
meru 9 brzmiało: „Wesołe 
wakacje z PSM”. Nagrodę 
książkową otrzymuje Boże-
na Olejniczak z Os. Bole-
sława Chrobrego 19.

Książkę można odebrać 
w redakcji (pok. 81) w 
czwartki w godz. 16.30-
17. Rozwiązanie dzisiejszej 
krzyżówki, wystarczy ha-
sło, prosimy przesyłać na 
adres redakcji „Echa Piąt-
kowa”: 60-681 Poznań, Os. 
B. Chrobrego 117.

BARAN (21.03 - 20.04). Ale fest rajza ze starą wiarą ci się szy-
kuje. Ino zaś na tych balangach za frechownie se nie poczynaj, bo jesz-
cze w kalafę zarobisz i poruty se narobisz.   

BYK (21.04 - 21.05). Trza się przyłożyć do akuratnego pozała-
twiania wszelkich spraw urzędowych. Porzundek w kwitach musi być, 
a zaś potem wszystko będzie już proste i łatwe. 

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Z kolejnych zmian wew robocie nie-
wiele dobrego wyniknie. Będziesz musiał chapać za dwóch abo i trzech, 
ale zaś potem kabza się zapełni bejmami. 

RAK (22.06 - 22.07). Warto wykorzystać ostatnie ciepłe dni na 
wygib za miasto lub spotkanie z wiarą. Z takiego lofrowania i blubra-
nia mogą wyniknąć fifne pomysły na dobry interes.

LEW (23.07 - 22.08). Najwyższa pora kończyć z ciągłym bręcze-
niem i rozmymłaniem. Jesteś szportowny szczun, masz fifa do wielu 
rzeczy i jak się akuratnie przyłożysz, kabza wnet będzie pełna. 

PANNA (23.08 - 22.09). Wew biurze, zwłaszcza przy nowej wiarze 
za wiela nie blubraj ani tyż się nie staluj. Całkiem spokojnie, z wielką 
rułą rób swoje, a uda ci się sporo uzorgować do kabzy.

WAGA (23.09 - 22.10). Bez to glapienie się wew telewizor abo 
komputer ino głupie, chociaż cołkiem przyjemne, myśli do łba ci przy-
chodzą. Ale lepiej się ustatkuj i żodnych brewerii ze znajomą wiarą nie 
wyczyniaj.  

SKORPION (23.10 - 22.11). Od kumpli skapnie ci fest propozy-
cja nowej roboty. Bez wielkiego stalowania się i mądrowania bierz się 
do chapania a wnet uzorgujesz sporo bejmów w kabzie. 

STRZELEC (23.11 - 21.12). Nie ma się co borchać na chlabrę i 
zimno, lepiej pomyśleć o jakim wygibie do ciepłych krajów albo chociaż 
nad nasze morze. Jesienne lofrowanie może być całkiem udane.  

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Po wakacjach uzbierało się  wew 
chałupie wiele, zbyrów i klamotów, które  najlepiej wyćpnąć na gemyle 
a wew pokojach i szafonierkach zaprowadzić porzundek. 

WODNIK (21.01 - 20.02). Szykują się fest wojaże po ciepłych kra-
jach ze starą eką, będziecie się bachać i nygusować. Ino się nie staluj i 
bacz byś na tych balangach zdrowia i bejmów nie przenorał.  

RYBY (21.02 - 20.03). Zamiast ciągłego nygusowania, ganiania po 
marketach abo glapienia się wew komputer, lepiej zabierz się ze szwun-
giem do roboty. Za chapaninę skapną ci fest bejmy.

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

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

   Gwiazdy mówią... po naszymu    

Krzyżówka nr 10

HUMORKI
Malarz chwali się krytykowi:
- Udało mi się namalować 
duży obraz.
Krytyk ogląda obraz i mówi:
- Duży to on jest, ale się nie 
udało...

  
- Dlaczego mężczyźni tak lubią 
dowcipy o blondynkach?
- Bo mogą je zrozumieć.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15
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XXX lat i jeden rok – 
pod takim hasłem w sobo-
tę 11 września odbył się 
piknik osiedlowy na So-
bieskim. W bistrze Mc To-
siek wyciągnięto grilla na 
dwór, rozłożono dodatko-
we stoły i... długo nie cze-
kano na gości. 

Szczególnie, że muzykan-
ci przygrywali, a i pogoda 
nie najgorsza się trafiła. Za-
chętą były także niskie tego 
dnia ceny, więc bawiono się 
długo w noc. W pobliskim 
Klubie Sportowym „Sobie-
ski” występy rozpoczął zna-
ny kabaret Afera. Po nim 
wystąpił zespół „Cicha woda” 
z Klubu Seniora „Hetman”. 
Z każdą chwilą przybywało 
mieszkańców. Na występach 
zespołu Duo Fenixs sala była 
już pełna, podobnie na Gan-
gu Marcela.

Początek pikniku był rów-
nocześnie zakończeniem or-
ganizowanego przez Towa-
rzystwo „Bicykl” XII Rodzin-
nego Rajdu Rowerowego, któ-
ry wyruszył o godz. 11 do Bie-
druska i z powrotem. Uczest-
niczyło w nim ponad stu ro-
werzystów. Pierwsze miejsce 
w klasyfikacji rodzinnej zaję-
li Dutkiewiczowie (Kinga, Ilo-
na i Sylwia) przed Marcinia-

Piwo, tańce i występy

kami (Michałem, Małgorza-
tą i Marysią) oraz Dąbrow-
skimi (Iwoną, Krzysztofem i 
Karolem). 

Wcześniej, od rana na te-
renie Szkoły Podstawowej nr 
15 przy pomocy harcerzy ro-
zegrano grę miejską po osie-
dlu, turniej piłki plażowej 
oraz konkursy z nagrodami 
dla najmłodszych. Od 9 do 
19 na boiskach przy bloku 
24 rozgrywano turnieje pił-
ki nożnej i tenisa ziemne-
go, o czym można przeczy-
tać w artykule Edwarda Ju-
skowiaka.

- Było mnóstwo ludzi i 
wspaniałą atmosfera – Gra-
żyna Eszner, przewodniczą-
ca Rady Osiedla Jana III So-

bieskiego uważa, że imprezę 
warto i należy powtarzać. – 
Dwaj grajkowie przygrywali, 
a ludzie tańczyli, widziałam 
wśród nich nawet osoby nie-
pełnosprawne, co mnie szcze-

gólnie wzruszyło. Ta impreza 
to nasz patent i od przyszłego 
roku będziemy organizować 
takie potańcówki. Wcale nie 
trzeba dużo pieniędzy, by lu-
dzie dobrze się bawili.

Organizatorami imprezy 
byli Rada i Administracja 
Osiedla Jana III Sobieskie-
go, Rada Osiedla Jednostka 
Pomocnicza miasta Poznania 
oraz Bistro Mc Tosiek. A jak 
się bawiono – można zoba-
czyć na zdjęciach. (big)



Ahmed Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A, 
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Codziennie 2 wybrane dania
ZA PÓŁ CENY
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STOMATOLOGIA
ORTODONCJA

IMPLANTY
RATY

-  LECZENIE PRÓCHNICY ZĘBÓW LASEREM BEZDOTYKOWO I BEZBOLEŚNIE
-  LECZENIE PARADONTOZY LASEREM BIOSTYMULUJĄCYM
-  LECZENIE PRÓCHNICY ŻELEM u dzieci (bez użycia wiertła)
-  PROTETYKA - pełen zakres usług
-  WYBIELANIE ZĘBÓW - w ciągu 1 godz. w gabinecie
-  PIASKOWANIE ZĘBÓW  RTG zębów
ul. Słowiańska 55A (blok TBS) www.laserplus.com.pl

godz. przyjęć tel. 61 826 99 26, 693 720 756
pon.-pt. 11-20 kom. 691 76 42 07

ry pokonał Marcela Majew-
skiego 2:0 (7:6, 6:4) i Patry-
ka Rudzkiego 2:1 (6:4, 6:7, 
7:6). Drugi półfinalista z tej 
grupy to Patryk Rudzki, któ-
ry wygrał z Marcinem Dola-
tą 2:0 (6:3, 6:4) i z Marce-
lem Maciejewskim 2:1 (4:6, 
7:5, 7:6). Z grupy drugiej do 
półfinału zakwalifikowali się 

Marek Sawicki, który poko-
nał Piotra Domagałę 2:0 
(7:6, 6:3) i Tomasza Droz-
da 2:1 (7:6, 6:7, 7:5). Drugi 
półfinalista z tej grupy Ro-
man Grygorcewicz pokonał 
Piotra Domagałę 2:0 (6:2, 
6:2) oraz Marka Sawickiego 
2:0 (6:3, 6:2). W półfinałach 
zwyciężyli Ryszard Abramo-
wicz, który pokonał Marka 

Piłkę kopali i odbijali
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Sawickiego 2:0 (6:3, 6:2), i 
Roman Grygorcewicz, który 
zwyciężył Marka Rudzkiego 
również 2:0 (6:3, 7:5). Spo-
tkanie o pierwsze miejsce 
było powtórką meczu fina-
łowego turnieju z okazji Dni 
Piątkowa. Roman Grygorce-
wicz – Ryszard Abramowicz 
0:2 (3:6, 4:6). W turnieju fe-
stynowym godnym obu fi-
nalistów, po bardzo dobrej 
i emocjonującej grze zwycię-
żył ponownie Ryszard Abra-
mowicz 2:0 (6:4, 6:3), któ-
ry na kortach Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 

jest tenisistą numer 1. Po-
dobne turnieje tenisa ziem-
nego powinno się organizo-
wać częściej, nie tylko oka-
zjonalnie. Im częściej mło-
dzi tenisiści amatorzy grać 
będą w prestiżowych osie-
dlowych turniejach, to mo-
że usłyszymy o nich tyle do-
brego, co o piłkarzach, któ-
rzy przed laty kopali piłkę 
nożną w amatorskiej lidze 
piątkowskiej na boiskach Po-
znańskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, a obecnie grają w 
różnych klasach i ligach, nie 
tylko w Poznaniu i Wielko-
polsce.

Edward Juskowiak

FC NOWA WIEŚ
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Patryk Rudzki i Roman Gry-
gorcewicz


