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 AIR 
POLSKA
B I U R O 

P O D R ÓŻY
Turystyka, 

bilety lotnicze
Os. B. Chrobrego 13 C

tel. 061 868 15 03
www.airpolska.pl

Biuro przeniesione 
z lotniska ŁAWICA

Halina Bajer, Halina i Roman 
Mnich, Krystyna Pawlaczyk oraz 
Ewa Wojciechowska Frankow-
ska byli pierwszymi mieszkańca-
mi Osiedla Jana III Sobieskiego 
i zamieszkują tu do dziś. Na jubi-
leuszowym festynie uhonorowa-
no ich kwiatami i upominkami, 
o czym piszemy na str. 9.

Mieszkają 30 lat...
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www.inotel.pl 0800 70 22 90

20Mega  
za 7 dych 

O szczegóły promocji pytaj w Naszych salonach

NAJSZYBSZY  INT ERNET  
W MIEŚCIE!



ECHO 10/171 (XII) 3

  

    

CENTRUM ROZWOJU POTENCJAŁU OSOBISTEGO

Harmonia (os. Wł. Łokietka 6f)

 zaprasza na: 

  Psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych 
  Warsztaty i treningi psychologiczne
  Warsztaty muzykoterapii 
  Mediacje (w tym rodzinne) 

tel. 501 481  186 lub 61 825 68 44
www.centrumharmonia.pl

BISTRO 
ALLADYN

ul Naramowicka 244
tel. 605 678 885

Zapraszamy codziennie 
do lokalu
pn.-pt. 11-19; sob. 12-18
-  Organizujemy imprezy 

okolicznościowe
Wolne terminy

KOMUNIA 2010

ELEKTROINSTALACJE

0 512 309 335
 www.elektroinstalacje.king.pl

• REMONTY

 • ALARMY

  • DOMOFONY

   •  PODŁĄCZANIE
KUCHENEK EL.

Nekielka ul. Kwiatowa 17
(dawniej Tulce, ul. Poznańska 13)

Tel.  061 435-28-27
0608 789 424

MASZ KŁOPOTY ZE SWOIM PSEM???

www.abc.poznan.pl
piotr.lisiecki@interia.pl

Jeśli  chcesz  odzyskać  zdrowie...

szybka i skuteczna likwidacja stanów zapalnych 
i bólu,

dotlenienie, natychmiastowa  poprawa krążenia, relaks
wyższa odporność na infekcje.

Zastosowanie:
Zwyrodnienia, złamania, rehabilitacja udar/zawał, alergia, 

astma, migrena, zakrzepowe zapalenia żył, oparzenia, 
powikłania cukrzycowe,

nerwice, choroby układu pokarmowego, inne...

 inf. i zapisy  na zabiegi  bez skierowania
  telefon: 503 008 489
Os. Wł. Łokietka 10 C

blisko przystanku autobusowego  51 i 69

Na widok patrolu oddalił się

Salon Meblowy 
"MEBLOPOZ"

Poznań, ul.Głogowska 277
(narożnik ul. Ostatniej)

tel. 061 8303268

Polecamy:
 - meble tapicerowane 
  - meble mieszkaniowe
   - stoły,krzesła, ławy
     - szafy
      - materace 

Wszystkie meble renomowanych 
polskich producentów.
Zapraszamy!!!

Strażnicy miejscy pod-
czas wypełniania swoich obo-
wiązków czasami muszą zaj-
mować się nie tylko ludźmi, 
ale i zwierzętami. W lipcu pa-
trol udał się na Osiedle Ja-
na III Sobieskiego 25. Tam 
strażnicy uwolnili jeża, któ-
ry uwiązł na klatce schodo-
wej, i wypuścili go na dwór.

Wkrótce otrzymali in-
formację o bezdomnym psie 
przebywającym na Osiedlu 
Bolesława Śmiałego 17. 
Udali się więc na osiedle, 
a tam pies - jak napisa-
li później w raporcie - „na 
widok patrolu oddalił się w 
nieznanym kierunku”. By-
wa i tak...

GABINET 
MEDYCYNY 

NATURALNEJ
- PEŁNE WYLECZENIE
- RAK AIDS
-  PORAŻENIE 

MÓZGOWE
-  STWARDNIENIE 

ROZSIANE
- STANY ZAWAŁOWE 
- CUKRZYCA OTYŁOŚĆ
- ASTMA ALERGIA
-  WSZELKIE 

UZALEŻNIENIA
- I NNE NIEULECZALNE

I PRZEWLEKŁE 
CHOROBY

Jerzy Pawlik 
tel.783 504 000

Suchy Las Nowy Rynek 6
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Ten rok jest ciężki dla 
Osiedla Stefana Batore-
go pod względem finan-
sowym. Nadszedł czas 
spłacania pożyczek z 
poprzednich lat. Dlate-
go zakres remontów na 
osiedlu jest nieco mniej-
szy jak w poprzednich la-
tach. Ale i tak sporo uda-
ło się zrobić.

- W tej chwili – ocenia 
Mikołaj Małasiewicz, kie-
rownik administracji osie-
dla – mamy zaawansowa-
nie na jakieś 90 procent 
planowanych robót remon-
towych. Powstało boisko dla 
dzieci, na dwóch placach za-
baw wymieniono metalowe 
elementy zabawek na drew-
niane, ogrodzono je także. 
Z Radą Miasta Poznania i 
samorządem pomocniczym 
prowadzone są rozmowy w 
sprawie powstania boiska 
orlika przy lesie. Podpisa-
liśmy nawet zobowiązanie, 
że będziemy się opiekować 
boiskiem.

Z większych prac remon-
towych, wymieniono w tym 
roku instalacje centralne-
go ogrzewania i ciepłej wo-
dy w budynkach 15, 16 i 
17 oraz w kanale ciepłow-
niczym między tymi bloka-
mi. Trwa wymiana legaliza-
cyjna wodomierzy z odczy-
tem radiowym, co pozwoli 

Własnymi ścieżkami

nie niepokoić mieszkańców 
przy odczytach. Takich wo-
domierzy zainstalowano już 
2641 sztuk, w kolejnych la-
tach wymieniane będą kolej-
ne. A jest ich łącznie około 
10 tysięcy.

W tym roku odmalowa-
no 63 klatki schodowe na 
osiedlu. Przy okazji ma-
lowania starszych budyn-

ków wymieniane są szach-
ty instalacyjne. Sukcesyw-
nie trwa wymiana okien, 
w tym roku w mieszka-
niach zainstalowano 170 
nowych okien, a w piwni-
cach 146.

Co roku – dodaje Ma-
ria Jankowiak – uzupełnia-
na jest zieleń na osiedlu. 
Stare topole zastępowane 

są przez szlachetniejsze ga-
tunki drzew: jarzębiny, li-
py, dęby i jesiony. Dosadzo-
no nowe drzewa pomiędzy 
budynkami 7 a 8, zieleń na-
sadzono też za blokiem 42. 
Po wykonaniu na ryneczku 
robót brukarskich uporząd-
kowano też okolicę, założo-
no nowy trawnik.

Koty i gołębie, choć to 

Co roku modernizowane są dwa place zabaw

Klubowicze wyjeżdżają na wycieczki póki sprzyja pogoda
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miłe stworzenia, ich to-
warzystwo nie odpowiada 
wielu osobom. Na dachach 
budynków instalowane są 
ostre zwieńczenia, by nie 
zachęcać gołębi do prze-
siadywania. Jedni miesz-
kańcy żądają usuwania pta-
ków i kotów, inni je codzien-
nie dożywiają. Swego czasu 
administracja wybudowała 
specjalne domki dla kotów 
na zewnątrz, ale one jakoś 
nie doceniają wygody. Jak 
to koty, wolą chadzać wła-
snymi drogami.

Na osiedlu pomiędzy blo-
kiem 52 a lasem wkrót-
ce znikną hałdy ziemi; po-
wstanie tam nowy budy-
nek. W ostatnich latach na 
osiedlu, zwłaszcza na jego 
obrzeżach, wybudowano kil-
ka bloków. Choć dewelope-
rzy są zobowiązani zapew-
nić miejsca do parkowania, 

to gołym okiem widać, że 
mieszkańcom coraz trud-
niej znaleźć miejsce do po-
stawienia własnych aut.

Największe problemy są 
z miejscami dla osób nie-
pełnosprawnych. Miejsca do 

parkowania dla tych osób 
są oznaczone specjalnymi 
kopertami. Nie rezerwuje 
się ich dla konkretnych 
osób, tylko dla uprawnione-
go. Do administracji przy-
chodzą jednak mieszkańcy 

osiedla, którzy kwestionują 
diagnozy lekarskie i upraw-
nienia o niepełnosprawno-
ści sąsiadów. Jeżeli jednak 
za szybą pojazdu znajduje 
się europejska karta posto-
jowa dla inwalidów, nie ma 
powodu interweniować. W 
przeciwnym wypadku straż 
miejska może nałożyć man-
dat na osobę nieuprawnioną 
zajmującą miejsce dla inwa-
lidy. A swoją drogą, miesz-
kańcy osiedla się starzeją 
i takich osób będzie przy-
bywało.

Tak jest właśnie w klubie 
seniora BATORY, który bar-

Ryneczek jest coraz ładniejszy

Nowe drzewka są na razie jeszcze małe, ale za kilka lat...

dzo prężnie działa na osie-
dlu. Oprócz zajęć w klubie, 
zabaw i wyjść do teatru lub 
kina, seniorzy, których jest 
już w klubie 86, lubią też wy-
jazdy wycieczkowe. W tym 
roku byli już na 3-dniowej 

wycieczce Szlakiem Orlich 
Gniazd, na wybrzeżu, zwie-
dzali Wielkopolskę. Uczest-
niczyli w spartakiadzie se-
niorów, a w lipcu w siódmą 
rocznicę powstania klubu 
pojechali świętować na pik-
nik nad jeziorem. We wrze-
śniu zaplanowali wycieczkę 
w góry.

Przekształcenia lokator-
skiego prawa do lokalu na 
pełną własność i podpi-
sania potwierdzającego to 
aktu notarialnego dokona-
ło już 517 spółdzielców. 
Do zrealizowania pozosta-
ło 107 wniosków. Wciąż na 

osiedlu jest 237 osób, które 
choć mogłyby złożyć wnio-
sek o przekształcenie, to 
tego nie czynią. Na złoże-
nie wniosku i jego realiza-
cję mają czas do końca ro-
ku. (big)

Przybywa miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych

Jedni dokarmiają, inni gołębie przeganiają
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eliminacje grupowe
 1. OSB NIE DAWAJ GRYZA - OJIIIS KS PYRLANDIA 1:5
 2. OSB UKS 12 BATORY IV - P-Ń BRONX POZNAŃ 0:0
 3. OSB UKS 12 BATORY I - OSB UKS 12 BATORY II 3:0
 4. OBCH CHROBRY TEAM - OSB UKS 12 BATORY VII 4:0
 5. OSB NIE DAWAJ GRYZA - OSB UKS 12 BATORY IV 0:3
 6. OJIIIS KS PYRLANDIA - P-Ń BRONX POZNAŃ 1:3
 7. OSB UKS 12 BATORY I - OBCH CHROBRY TEAM 0:0
 8. OSB UKS 12 BATORY II - OSB UKS 12 BATORY VII 0:3
 9. OSB NIE DAWAJ GRYZA - P-Ń BRONX POZNAŃ 0:3
 10. OJIIIS KS PYRLANDIA - OSB UKS 12 BATORY IV 0:3
11. OSB UKS 12 BATORY I - OSB UKS 12 BATORY VII 0:0
12. OSB UKS 12 BATORY II - OBCH CHROBRY TEAM 0:3

finał
13. OSB UKS 12 BATORY IV - OBCH CHROBRY TEAM 2:2

karne 1:2

      finał
13. OSB UKS 12 BATORY IV  - OBCH CHRO-
BRY TEAM   2:2   karne 1:2   

 
OBCH CHROBRY TEAM

Turniej piłki nożnej szkół gimnazjalnych  
z okazji 30-lecia OJIIIS
wyniki turnieju z dnia 12. 9. 2009 r.

eliminacje grupowe
1. OJIIIS FASBERG TEAM - OBCH WŚCIEKŁE WILKI II 3:1
2. OBCH FC SZEWCE - OJIIIS FC DREWNIAKI    0:4
3. OJIIIS FASBERG TEAM - OWJ BLUE DEVILS 6:0
4. OBCH FC SZEWCE - OSB EDEK TEAM 1:3
5. OBCH WŚCIEKŁE WILKI II - OWJ BLUE DEVILS 1:3
6. OJIIIS FC DREWNIAKI - OSB EDEK TEAM 1:0

finał
7. OJIIIS FASBERG TEAM - OJIIIS FC DREWNIAKI 4:1

OJIIIS FASBERG TEAM

GRUPA OPEN
eliminacje

 1. OJIIIS PAC - SKI - NORTH SIDE II POZNAŃ 1:0
 2.  OJIIIS PIECHOTA 

ZMECHANIZOWANA - OBCH GT PROJEKT 1:3
 3. OJIIIS PREMIUM TEAM - NORTH SIDE I POZNAŃ 2:2  

karne 1:2
 4. P-Ń KKS POTFURKO - OJIIIS AC STUDIO 1:2
 5. OJIIIS PI – KO TEAM - P-Ń SZALONE KEFIRY 5:0
 6. OJIIIS  JAMAJKA - OSB UKS 12 BATORY 1:3
 7. OJIIIS RUDA SQUAD - OBŚ OKP ŚMIAŁY 2:2  

karne 2:0
 8. AE CARPE DIEM - YANOSIK.ORG 1:4

ćwierćfinały
 9. OJIIIS PAC – SKI - OBHCH GT PROJEKT 2:1  
10. NORTH SIDE I POZNAŃ  - OJIIIS AC STUDIO 1:4   
11. OJIIIS PI – KO TEAM - OSB UKS 12 BATORY  2:3
12. OJIIIS RUDA SQUAD - YANOSIK.ORG 0:6

półfinały
13. OJIIIS PAC - SKI - OJIIIS AC STUDIO 1:7
14. OSB UKS 12 BATORY - YANOSIK.ORG 5:2 

finał
15. OJIIIS AC STUDIO - OSB UKS 12 BATORY 4:1   

Turniej piłki nożnej szkół średnich
 z okazji 30-lecia OJIIIS
wyniki turnieju z dnia  12. 9. 2009 r.

Turniej piłki nożnej z okazji 30-lecia OJIIIS
wyniki turnieju z dnia  13. 9. 2009 r.

 
OJIIIS AC STUDIO
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GRUPA OPEN
eliminacje

 1. ROMAN GRYGOREWICZ - MICHAŁ WYSOCKI 2:0 (6:2, 6:3)
 2. MAREK SAWICKI - wolny los
 3. ARTUR ULLRICH - ROMAN GESSNER 2:0 (6:3, 6:4)
 4. MARCIN CZAPRACKI - wolny los
 5. MAREK PAWLAK - ROMAN FLISZEWSKI 0:2 (4:6, 2:6)
 6. JAN SZULC - KRZYSZTOF PŁONCZYŃSKI 0:2 (2:6, 2:6)
 7. WALDEMAR WILKOSZ - WALDEMAR ZAKRZEWSKI 2:0 (6:2, 6:2) 
 8. KAZIMIERZ KĘDZIORA - KORNEL PACANOWSKI 2:0 (6:4, 6:2)

ćwierćfinały
 9. ROMAN GRYGOROWICZ - MAREK SAWICKI 0:2 (4:6, 4:6)  
10. ARTUR ULLRICH - MARCIN CZAPRACKI 0:2 (2:6, 3:6)   
11. ROMAN FLISZEWSKI - KRZYSZTOF PŁONCZYŃSKI 0:2 (4:6, 4:6)
12. WALDEMAR WILKOSZ - KAZIEMIERZ KĘDZIORA 2:1 (6:4, 5:7, 7:4)

półfinały
13. MAREK SAWICKI - MARCIN CZAPRACKI 0:2 (2:6, 0:6)
14. KRZYSZTOF PŁONCZYŃSKI - WALDEMAR WILKOSZ 1:2 (6:2, 3:6, 5:7) 

finał
15. MARCIN CZAPRACKI - WALDEMAR WILKOSZ 2:0 (6:2, 6:1)   

Turniej z okazji 30-lecia OJIIIS w tenisie ziemnym
wyniki turnieju z dnia  12. 9. 2009 r.

Zwycięzcy turnieju: Waldemar Wilkosz (II miejsce) 
oraz Marcin Czapracki (I miejsce)

Emilia Waśniowska*
 

KAMYK
 
Znalazłam go na górskim szlaku,
Ciemnobrązowy w białe kropeczki.
Schowałam śliczny kamyk w plecaku
jako pamiątkę z pięknej wycieczki.
 
Leży kamyczek teraz w piórniku,
wspinaczkę, Tatry mi przypomina,
bacę, owieczki, maślankę w schronisku...
Jeden kamyczek, a wspomnień lawina.

*  Emilia Waśniowska, zmarła przed czterema laty po-
etka, polonistka, autorka wielu wierszy, opowiadań 
i piosenek dla dzieci, dyrektorka Szkoły Podstawo-
wej nr 34 w Poznaniu. 

P.S. Przewrotnie, zamiast zdjęć z Tatr, załączam fotkę 
z wakacji, z tegorocznych alpejskich szlaków.

emzetka

Jest taka ścieżka na 
Osiedlu Bolesława Chro-
brego, którą przechodzi 
sporo osób. To droga wio-
dąca między szkołą a par-
kingiem od strony bloku 
11. Prowadzi ona do par-
ku i na dalszą część osie-
dla. Jedna z mieszkanek 
poinformowała nas, że 
kiedyś droga ta była wy-
łożona płytami, ale po ja-
kiejś awarii płyty zdjęto i 
już się więcej nie pojawiły. 
Teraz więc matki z wóz-
kami przechodzą męki 
pchając je przez piasek.

Zapytany o ścieżkę kie-
rownik administracji, Je-
rzy Czapczyk, przypomniał, 
że istotnie kiedyś tam by-
ły położone płyty. Służby 
miejskie, bo teren należy do 
miasta, po awarii nie poło-
żyły z powrotem płyt lecz 
wysypały tłuczeń. Przez la-
ta kamień został przysypa-
ny piaskiem i stąd powstały 
problemy niektórych miesz-
kańców. Ponieważ ścieżka 
nie należy do strategicznych 
przejść w naszym mieście, 
można prosić tylko o jej upo-
rządkowanie. (woj)

Mało strategiczna 
ścieżka
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KALENDARIUM PSM 
 6 października -  Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa 

RN PSM
 8 października -  Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyj-

na RN PSM
13 października -  Komisja Rewizyjna RN PSM
15 października -  Prezydium Rady Nadzorczej PSM
20 października -  Komisja Społeczno-Samorządowa 

RN PSM
29 października -  Zebranie plenarne Rady Nadzorczej 

PSM

Ponieważ problemów na linii magistrat – Poznańska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa uzbierało się nieco, postano-
wiono zaprosić na spotkanie na Piątkowie poznańskich 
radnych. O rezultatach napiszemy w kolejnym Echu. A 
będzie o czym.

Na początek spółdzielcy chcą porozmawiać na temat 
współpracy w zakresie wykonywania wyroków eksmisyj-
nych w kontekście toczącego się procesu o odszkodowa-
nie dla Spółdzielni z powodu braku ich realizacji. Nie-
dawno do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
złożyli doniesienie na decyzję dyrektora ZKZL. Dyspo-
nując lokalami miejskimi, żąda on od spółdzielni, by 
te mieszkania remontowały na lokale zastępcze, by po-
tem móc wyprowadzić do nich eksmitowanych miesz-
kańców.

Kolejnym tematem ma być uporządkowanie terenu 
wzdłuż ulicy Kurpińskiego pomiędzy pawilonem han-
dlowym Złoty Grosz a budynkiem mieszkalnym nr 24 
na Osiedlu Bolesława Chrobrego. Ulica w tym miejscu 
ma być w przyszłości poszerzona, ale na razie nikt nie 
potrafi określić kiedy to nastąpi. Gdyby miasto zdecy-
dowało się wydzierżawić Spółdzielni grunty na określo-
ny czas, PSM zagospodarowałaby teren, który obecnie 
straszy w centrum Piątkowa. Bez określonej perspek-
tywy czasowej jakikolwiek inwestowanie byłoby marno-
trawstwem pieniędzy.

Mieszkańców Piątkowa oburzają niedawno wprowa-
dzone przez miejskich rajców opłaty za wody opadowe 
i roztopowe. PSM protestowała przeciwko tej uchwale 
Rady Miasta Poznania, teraz dopatrzyła się niezgodno-
ści tej uchwały z ustawą o zaopatrzeniu w wodę i wy-
stąpiła o jej sprostowanie.

Niewątpliwie bardzo ważnym dla wielu mieszkań-
ców tematem będzie kwestia bonifikaty przy wykupie 
gruntu przez Spółdzielnię od Miasta w sytuacji doko-
nanych już przekształceń praw do mieszkań w odrębną 
własność. Czy radni podzielą opinię, że wszyscy spół-
dzielcy powinni mieć możliwość wykupywania gruntów 
z taką samą bonifikatą?

I wreszcie ostatni temat, o którym mieszkańcy mó-
wili na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu PSM – 
możliwość pozyskania środków unijnych na rewitaliza-
cję Piątkowa. By było to możliwe konieczne jest obję-
cie dzielnicy miejskim programem rewitalizacji substan-
cji mieszkaniowej. Spółdzielcy są pełni nadziei – wszak 
oprócz bycia spółdzielcami są także mieszkańcami Po-
znania i tutaj płacą swoje podatki. (big)

Spotkanie 
na miejskim 

szczycie?

Przycinka 
dla bezpieczeństwa

Od wielu miesięcy trwa-
ją zabiegi spółdzielczych 
działaczy, także z piątkow-
skich osiedli, o pozyskanie 
przychylności radnych miej-
skich, by na zamieszkiwa-
nych przez nich osiedlach 
zlokalizowano nowoczesne 
boiska zwane orlikami. Po-
wstają one w całym kraju w 
ramach rządowego progra-
mu „Orlik 2012”.

Orliki mogą być budo-
wane tylko na terenach 
należących do samorządu. 
A takich na Piątkowie nie 
brakuje na obrzeżach osie-

dli. Poznańska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa dla pozy-
skania lokalizacji deklaruje 
chęć dbania o powstałe bo-
iska. Oficjalnej decyzji na 
razie nie ma. Nieoficjalnie 
mówi się o lokalizacji na 
osiedlach Chrobrego, Bato-
rego lub Śmiałego. Ostatnio 
„do gry” weszło osiedle So-
bieskiego.

 Gdzie boiska po-
wstaną – na razie nie wia-
domo. Gdyby wierzyć ostat-
nim plotkom – na Chrobre-
go i Sobieskiego. A może 
całkiem gdzie indziej?

Zasadzone 30 lat temu 
topole dzisiaj są ogromnymi 
i niebezpiecznymi drzewa-
mi. Szczególnie, gdy nadej-
dzie silna burza lub wichu-
ra potrafią wyrządzić wie-
le szkód. Gałęzie łamią się 
jak zapałki i pół biedy gdy 
spadną na ziemię. Gorzej 
że zagrażają przechodniom 
lub parkującym pod drze-
wami samochodom. Dlatego 
administracja na Sobieskie-
go zdecydowała się przyciąć 
cały szereg drzew w pobli-
żu bloku nr 10. Jest jaśniej 
i bezpieczniej.

Orliki na Piątkowie?

Przybędzie kolejne miejsce do grania, jak to boisko?
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Trójka była pierw-
szym budynkiem odda-
nym do użytku w 1979 
roku na Osiedlu Jana 
III Sobieskiego. Spośród 
spółdzielców, którzy wte-
dy odebrali klucze, do 
dziś w tym bloku za-
mieszkuje pięciu. To Hali-
na Bajer, Halina i Roman 
Mnich, Krystyna Pawla-
czyk i Ewa Wojciechow-
ska Frankowska. Byli oni 
honorowymi gośćmi na 
festynie z okazji 30-le-
cia osiedla. Od admini-
stracji i rady osiedla, na 
scenie, przy aplauzie wi-
dzów otrzymali kwiaty i 
kosz z delikatesami. Gdy 
zeszli ze sceny, zapyta-
liśmy ich, jak się wte-

dy mieszkało na Sobie-
skiego.

- Wokoło – mówi Krysty-
na Pawlaczyk – rosły ziem-
niaki i truskawki. Pod okna-
mi stał barakowóz, w któ-
rym swoją siedzibę mieli bu-
dujący i wykańczający bloki 
robotnicy. Montaż bloków 
zresztą trwał 24 godziny na 
dobę na okrągło, nie prze-
stawali nawet w nocy. Pa-
miętam, że wtedy stała tyl-
ko jedna wieża telewizyjna, 
do której trzeba było dojść, 
bo w pobliżu odjeżdżały au-
tobusy. Z domu na przysta-
nek chodziliśmy w plastiko-
wych workach na nogach, 
takie było błoto. Potem je 
zdejmowaliśmy i można by-
ło jechać do pracy.

- Przystanek był za wie-
żą, koło obecnej szkoły spo-
łecznej, daleko trzeba było 
dochodzić – potwierdza Ha-
lina Bajer. – Wychodząc z 
domu zabierałam szmatkę 
do wycierania butów z błota, 
bo się ze mnie w pracy śmia-
li. W mojej klatce schodowej 
długo mieszkałam sama, bo 
inni sąsiedzi najpierw wy-
kańczali mieszkania.

- Wprowadziliśmy się na 
Gwiazdkę 1979 roku – mó-
wią Halina i Roman Mnicho-
wie. – Pamiętamy też, jak 
nasi goście na parapetów-
kę szli z pętli autobusowej 
po kolana w śniegu. Bardzo 
ich bawiło, że na taki koniec 
świata jadą. Największy pro-
blem jednak mieliśmy wtedy 

z zaopatrzeniem, trzeba było 
wszystko wozić autobusem 
z miasta. Potem powstał 
pierwszy sklep spożywczy 
w naszym bloku, to już by-
ła ulga. Dzisiaj to niewyobra-
żalne, by w takich warun-
kach otoczenia się wprowa-
dzać do budynku, ale kiedyś 
to było chyba normalne.

Z dzisiejszej perspekty-
wy te wspominki brzmią jak 
urywki z filmu „Alternaty-
wy 4”. Tak jednak wtedy wy-
glądały początki na nowych 
osiedlach. Pierwszym miesz-
kańcom Sobieskiego życzy-
my jeszcze wielu spokojnych 
i miłych lat zamieszkiwania 
na osiedlu. (woj)

W workach na nogach do autobusu

Zapowiedzi synopty-
ków nie nastrajały opty-
mistycznie, zapowiada-
no deszcze i ochłodze-
nie. Pogoda sprawiła mi-
łą niespodziankę: świe-
ciło słońce, a wieczór 
był całkiem ciepły. Sto-
liki przy punktach ga-
stronomicznych były za-
jęte, a i pod sceną nie 
brakowało widzów. W 
tym roku zrezygnowano 
z organizacji Dni Piątko-
wa na rzecz festynu dla 
mieszkańców Osiedla Ja-
na III Sobieskiego z oka-
zji 30-lecia osiedla. I to 
był dobry pomysł – mó-
wili mieszkańcy podczas 
odbywającej się 12 wrze-
śnia imprezy. Mieszkań-
cy spotkali się ze sobą, 
bez tłumów przybyłych 

Powodzenie festynu „tylko dla mieszkańców”

z całego miasta tylko po 
to by zobaczyć wybrane-
go artystę.

Początek jubileuszu za-
planowano na godzinę 15 
od zakończenia rowerowe-
go rajdu rodzinnego. Cykli-
ści wyruszyli rankiem, by 
wrócić na grochówkę z woj-
skowego kotła. Z grochówki 
skorzystali także mieszkań-
cy osiedla. Dla niektórych 
starczyło nawet pysznych ju-
bileuszowych ciast upieczo-
nych przez panie.

Festyn zainaugurował 
przemarsz Swarzędzkiej Or-
kiestry Dętej, który wzbu-
dził na osiedlu sensację, 
na balkony wylegli niemal 
wszyscy przebywający w 
mieszkaniach. Tym łatwiej 
było im potem udać się na 
występy. Jako pierwsi zapre-

zentowali się chór i zespół 
z Klubu Seniora „Hetman”. 
Bardzo podobali się Kozacy 
Bajkalscy grający na egzo-
tycznych instrumentach.

Kabaret Afera jest do-
skonale znany mieszkań-
com osiedla i tym razem 
gorąco oklaskiwano pre-
zentowane przez artystów 
scenki. W przerwie jego wy-
stępów uhonorowano naj-
dłużej mieszkających na 
osiedlu spółdzielców, po-
tem jeszcze raz wystąpi-
li seniorzy z Hetmana, a 
po nich weszła kapela Zza 
Winkla, która namawiała 
piątkowian do gadania „po 
naszymu”.

Na festynie nie zabrakło 

strażników miejskich i poli-
cjantów, którzy promowa-
li bezpieczne zachowania, 
zwłaszcza wśród dzieci, po-
zwalali też im wsiadać do 
radiowozów, by przez mo-
ment poczuli się stróżami 
prawa.

11, 12 i 19 września z 
okazji 30-lecia osiedla na 
osiedlowych boiskach i kor-
tach odbywały się turnieje 
piłki nożnej i tenisa ziemne-
go. 24 października w Klu-
bie Sportowym Sobieski od-
będzie się Międzynarodowy 
Turniej Zapaśniczy z okazji 
XXX-lecia Osiedla.

Fotoreportaż Leszka 
Flacka z festynu publikuje-
my na str. 15. (woj)
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Obchodzony we wrze-
śniu jubileusz 30-lecia 
istnienia Osiedla Jana 
III Sobieskiego to rów-
nież okazja do przypo-
mnienia trzydziestolet-
niej działalności sporto-
wej na tym osiedlu. Kie-
dy do pierwszego wy-
budowanego budynku 
wprowadzili się miesz-
kańcy z dziećmi to wła-
śnie ich pociechy zapo-
czątkowały rozgrywki 
sportowe, także w naj-
popularniejszej dyscy-
plinie – piłce nożnej.

Jak wyglądały rozgryw-
ki piłkarskie – trudno so-
bie dziś wyobrazić. Chłop-
cy kopali piłkę niezorgani-
zowanie, a za boiska służy-
ły im łąki lub nieobsiane 
pola. Osiedle się rozrasta-
ło, przybywało lokatorów, 
zwłaszcza mieszkańców z 
dziećmi. Młodzież kopała 
piłkę tam gdzie to tylko 
było możliwe. Widząc to 
administracja osiedla wy-
budowała pierwsze osie-
dlowe boisko do gry w pił-
kę nożną o naturalnej na-
wierzchni. Mecze tam roz-
grywały dzieci, młodzież i 
dorośli. Oprócz tego rekre-
acyjnie uprawiano koszy-

kówkę, siatkówkę i tenisa 
stołowego, ale to wtedy, 
gdy powstała już szkoła. 
Najpierw było podwórkowe 
uprawianie sportu.

W roku 1990 w Poznań-
skiej Spółdzielni Mieszka-

kategoriach wiekowych, na 
boiskach otwartych i ha-
lowych.

Od pierwszych dni ist-
nienia Ligi na wszystkich 
osiedlach Piątkowa maso-
wo zaczęły powstawać ze-
społy podwórkowe, które 
zgłaszały się do rozgry-
wek. Zespoły z Osiedla Ja-
na III Sobieskiego grają-
ce w różnych kategoriach 
wiekowych od lat znajdują 
się zawsze w czołówce ligo-
wej pod względem ilościo-
wym i jakościowym. By-
wały nawet lata, gdy pił-
karze z Sobieskiego wy-
grywali ligę rok po roku. 
Tak było w ligowej edycji 
2008 na boiskach otwar-
tych. W grupie Open, w 
której najlepszymi zespo-
łami okazały się drużyna 
OJIIIS AC Studio (pierw-
sze miejsce) i OJIIIS Pre-
mium Team (drugie), trze-
cie miejsce zajął OJIIIS 
PikoTeam. Również w li-
dze halowej w rozgryw-
kach edycji 2008/2009 suk-
cesem może się pochwalić 
zespół AC Studio OJIIIS, 
który w grupie Open za-
jął pierwsze miejsce, nato-
miast wicemistrzem grupy 

Sportowe pasje od pól do hal

Na boisku ze sztuczną trawą

niowej powstał dział spor-
tu i rekreacji, w którym 
zorganizowano kilka sekcji 
sportowych. Na czele była 
oczywiście Piątkowska Li-
ga Piłki Nożnej, która or-
ganizuje rozgrywki w kilku 

Drewniaki z Sobieskiego
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został zespół OJIIIS Ran-
cing Sobieski.

Warto zaznaczyć, że 
w obecnej sytuacji, kiedy 
sport jest wypierany przez 
komputery i Internet, na 
Osiedlu Sobieskiego za-
interesowanie ligową pił-
ką nożną tak bardzo nie 
słabnie. Trudno nie wspo-
mnieć, że jeszcze nie tak 
dawno na tym osiedlu od-
bywały się amatorskie ligo-
we piłki koszykowej i siat-
kowej, również organizo-
wane przez Sekcję Spor-
tu i Rekreacji PSM. Obec-
nie te dyscypliny zeszły 
na drugi plan ponieważ 
przeważnie organizowane 
są w czasie ferii i na pół-
koloniach. Warto więc po-
myśleć o tym, jak zachęcić 
dzieci i młodzież do upra-
wiania tego sportu. Może 
przez szkolne kluby spor-
towe?

Sport na osiedlu to tak-
że klub zapaśniczy KS So-
bieski. Inicjatorem założe-
nia klubu był mieszkaniec 
osiedla, wspaniały działacz 
sportu zapaśniczego – Jó-
zef Moczyński. Wspólnie 
z Zarządem Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
i z pierwszym kierowni-
kiem osiedla, Witoldem 
Dowgiałło, zorganizowali 
Klub Zapaśniczy Sobieski 
Piątkowo. Kibice i sympa-
tycy sportu zapaśniczego 
od wielu lat znają osiągnię-
cia klubu, jego zawodników 
i zawodniczek na matach 
krajowych i zagranicznych. 
Mieszkańcy Piątkowa mo-
gą być z tego dumni.

Nie tylko dzieci i mło-
dzież zapaśnicza ma swo-
je osiągnięcia sportowe w 
klubie. W ramach dobrej 
współpracy klubu z Za-
rządem Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej i 
kierownictwem admini-
stracji osiedla w pomiesz-
czeniach klubu organizo-
wane są wspólne zajęcia 
rekreacyjno-sportowe dla 
dzieci i młodzieży niezor-
ganizowanej. Szczególnie 
dużo ich podczas letnich 
wakacji i ferii zimowych.

Edward Juskowiak

♦  W sierpniu służby dy-
żurne piątkowskiej Stra-
ży Miejskiej przyjęły 415 
zgłoszeń. Najwięcej do-
tyczyło zakłócania po-
rządku nocnego (148) 
oraz nieprawidłowego 
parkowania samocho-
dów (96).

♦  Strażnicy 24 razy in-
terweniowali w przypad-
kach spożywania alkoho-
lu w miejscach publicz-
nych, szczególnie w po-
bliżu placówek handlo-
wych. Usunęli z takich 
miejsc 20 osób.

♦  Przeprowadzili też 15 lu-
stracji miejsc znanych z 
bytowania bądź grupo-
wania się bezdomnych. 
Przeprowadzili 21 roz-
mów prewencyjnych, w 
trzech przypadkach do-
prowadzili do udzielenia 
pomocy medycznej bez-
domnym, jedną osobę 
skierowali do Izby Wy-
trzeźwień. Mimo infor-
mowania o możliwości 
skorzystania z punktów 
pomocy socjalnej nikt 
z bezdomnych nie wy-
raził chęci przewiezie-
nia tam.

♦  W sierpniu ujawniono 
jeden przypadek żebrac-
twa wobec obcokrajow-
ców.

♦  Sarna na Piątkowie? 
Tak, w sierpniu strażni-
cy udali się na miejsce 
pomiędzy ul. Królewską  
a Osiedlem Marysień-
ki, gdzie uwięzła sarna. 
Powiadomili leśniczego, 
który przejął sprawę.

♦  Strażnicy udali się na 
prywatną posesję przy 
ul. Obornickiej, której 
tył znajduje się między 
Osiedlem Marysieńki a 
ul. Królewską. Na działce 
tej znajdowały się dwie 
nie mogące się wydostać 
sarny. Właściciel powie-
dział, że sarny przycho-
dzą do niego od 15 lat i 
w okresie zimowym są 
przez niego dokarmiane. 
Okazało się więc, że sar-
ny doskonale znają dro-
gę do wyjścia.

♦  Strażnicy pouczyli jedną 
osobę, którą podejrzewa-
li o spożywanie alkoholu 
przy bloku 8 na Osiedlu 
Bolesława Chrobrego.

♦  Do leżącego przy salo-
nie fryzjerskim na Osie-
dlu Władysława Łokiet-
ka mężczyzny przyjecha-
li strażnicy miejscy. Obu-
dzili go i pouczyli. Męż-
czyzna odmówił udziele-
nia sobie pomocy i od-
dalił się w nieznanym 
kierunku. Podobna sytu-
acja miała miejsce przy 
pawilonach handlowych 
w pobliżu pawilonu Zło-
ty Grosz na Osiedlu Bo-
lesława Chrobrego, gdzie 
spał jeden mężczyzna, 
oraz na Osiedlu Stefa-
na Batorego 13G, gdzie 
leżało aż czterech męż-
czyzn.

♦  Strażnicy interwenio-
wali na Osiedlu Bole-
sława Chrobrego, gdzie 
8- 12-osobowa grupa pi-
janych młodych ludzie 
wrzuciła jedną osobę do 
kontenera na śmieci. 
Osobę tę dozorca odpro-
wadził do domu. Infor-
mację o tym przekazali 
patrolowi mieszkańcy.

♦  Na Osiedlu Bolesława 
Chrobrego 25 w jednej z 
piwnic przebywała oso-
ba bezdomna. Okazało 
się, że mieszkała tam za 
zgodą najemcy lokalu, 
do którego należała piw-
nica. Informację przeka-
zano do MOPR.

♦  Na Osiedlu Bolesława 
Chrobrego przy sklepie 
Żabka nietrzeźwy męż-
czyzna został podpalony 
przez mężczyzn przeby-
wających w pobliżu skle-
pu. Patrol na miejscu 
ugasił palącą się odzież 
i wezwał pogotowie ra-
tunkowe i policję. Karet-
ka zabrała rannego męż-
czyznę do szpitala.

♦  Strażnicy otrzymali in-
formację o wyrzucaniu 
gruzu przy przejeździe 
kolejowym na ul. Na-
ramowickiej. Na miej-
scu stwierdzono awarię 
pojazdu, który przewo-
ził gruz. Odpady zostały 
przeładowane, a miejsce 
uprzątnięte.

♦  Na Osiedlu Bolesława 
Śmiałego 15 wylegitymo-
wano 4 osoby zakłócające 
ciszę nocną. Przeprowa-
dzono z nimi też rozmo-
wę pouczającą.

♦  Strażnicy pojechali na 
ul. Obornicką, gdzie po-
trącono psa. Na miejscu 
zastano mężczyznę, któ-
ry złapał psa, ale został 
przez niego pogryziony. 
Wezwano karetkę pogo-
towia oraz pracowników 
schroniska.

♦  Spalającego śmieci za 
przejazdem kolejowym w 
pobliżu Moraska ukara-
no mandatem karnym.

♦  Pod balkonem bloku 9 
na Osiedlu Zygmunta 
Starego leżał bezdomny. 
Po przybyciu na miejsce 
strażnicy wezwali karet-
kę pogotowia, której le-
karze zdecydowali o prze-
wiezieniu mężczyzny do 
Izby Wytrzeźwień.

♦  Do referatu piątkowskiej 
Straży Miejskiej przypro-
wadzono mężczyznę cier-
piącego na amnezję. Męż-
czyznę przewieziono do 
Komisariatu Policji Pół-
noc, gdzie ustalono je-
go dane. Patrol odwiózł 
go do domu i przekazał 
żonie.

♦  Strażnicy otrzymali in-
formację o palącym się 
ognisku na Osiedlu Bole-
sława Chrobrego 37. Po 
przyjeździe zastano duże 
ognisko, do którego we-
zwano Straż Pożarną.

♦  Patrol interweniował na 
ul. Magnackiej, gdzie 
pies sąsiada z góry za-
nieczyścił balkon tego z 
dołu. Na miejscu okazało 
się, że rodzina posiada-
jąca psa jest rodziną pa-
tologiczną, w której sto-
suje się przemoc fizycz-
ną wobec dzieci. Patrol 
napomniał konkubenta 
o zakazie używania siły 
fizycznej wobec małolet-
niego. Z zajścia sporzą-
dzono notatkę urzędową 
i przekazano ją do MOPR 
oraz wydziału ds. nielet-
nich KP Północ.

♦  Patrol wezwał pogoto-
wie ratunkowe do chore-
go mężczyzny przebywa-
jącego na Os. Bolesława 
Chrobrego 27. (na)

Z notatnika miejskiego strażnika
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Prosto z miasta 

Promowanie przez tasowanie
Wiosną ruszyła wielka 

kampania promocyjna Poz-
nania. Za całkiem grube 
pieniądze wynajęto spe-
cjalistyczną agencję, któ-
ra wymyśliła hasła i róż-
ne inne działania. Wszyst-
ko profesjonalnie i zgodnie 
z wszelkimi osiągnięcia-
mi światowego public re-
lations. Nieśmiałe uwagi, 
że gwiazdka przy dziwnym 
napisie „POZnań know 
how” może nie jest naj-
szczęśliwszym pomysłem, 
twórcy tego promocyjnego 
przeboju zbywali lekcewa-
żącymi uwagami, że kryty-
cy nie mają pojęcia o no-
woczesnych sposobach bu-
dowania wizerunku mia-
sta. Powinni zatem skorzy-
stać z okazji i siedzieć ci-
cho, jak prawdziwi zawo-
dowcy biorą się do wpro-
wadzania miasta na świa-
towe salony.

No i mamy już pierwsze 
efekty poznańskiej rewolu-
cyjnej promocji. „Rzecz-
pospolita” opublikowa-

ła wyniki ogólnopolskie-
go sondażu na temat po-
pularności promocyjnych 
haseł miast i regionów. Wy-
nika z niego, że Polacy nie 
poznali się na profesjona-
lizmie poznańskich „pia-
rowców”. Nie docenili od-
krywczości, głębi przeka-
zu i nowoczesności hasła 
„Poznań know how”. W 
rankingu zajęło ono jed-
no z ostatnich miejsc. Po-
dobnie jak slogan regionu 
„Poznań i Wielkopolska – 
autentycznie wielka Pol-
ska”. No, ale w populary-
zację tego cienkiego haseł-
ka przynajmniej nie uto-
piono wielkich pieniędzy. 
W każdym razie nic o tym 
nie słychać.

Bezapelacyjnym zwy-
cięzcą w wizerunkowym 
rankingu okazało się hasło 
„Mazury cud natury”. Nie 
stworzyli go żadni spece od 
marketingu ale urzędnicy 
z olsztyńskiego magistra-
tu. Obyło się też bez wiel-
kich nakładów i gadania o 

profesjonalizmie. No, ale 
Mazury to taki produkt, że 
sam się reklamuje. Innym 
miastom i regionom na-
wet fachowcy i spore pie-
niądze jakoś niewiele po-
magają.

Cóż się jednak dziwić, 
skoro takiej okazji jak mi-
strzostwa Europy w koszy-
kówce Poznań nie potra-
fił wykorzystać do promo-
cji. Mecze Eurobasketu w 
„Arenie” wzbudziły jedy-
nie zainteresowanie przy-
jezdnych kibiców z krajów 
rozkochanych w koszyków-
ce, natomiast poznaniacy 
o samych zawodach i ich 
randze niewiele się dowie-
dzieli. Nikt o to nie raczył 
zadbać. Ale to już nie za-
skakuje, bo obecnie nawet 
imprezy targowe, z których 
Poznań jest tak dumny, od-
bywają się niemal pota-
jemnie. Niegdyś każda z 
nich była wielkim wyda-
rzeniem, w mieście czuło 
się rozmach i powiew wiel-

kiego światu. Teraz o ko-
lejnych ekspozycjach tar-
gowych coraz ciszej, mało 
kto już je zauważa. I w Gro-
dzie Przemysława zamiast 
pachnieć wielkim bizne-
sem, zalatuje prowincją.

Przed nami kolejne re-
wolucje w komunikacji 
miejskiej. Nie zmierzają 
one do poprawy komfortu 
podróżowania ale galima-
tiasu w opłatach za prze-
jazdy. Tęgie głowy pracu-
ją nad tym, jak podwyższyć 
ceny biletów przez ich niby 
obniżkę. Kiedyś już tego w 
kraju próbowano. Podnie-
siono ceny cukru i kiełbasy, 
ale obniżono ceny lokomo-
tyw. Wiadomo, jak ta i po-
dobne operacje się skoń-
czyły. Ciekawe jaki więc 
będzie finał naprawiania 
poznańskiej komunikacji, 
najpierw przez pączkowa-
nie (z MPK wydzielono 
ZTM) a teraz przez taso-
wanie stawkami opłat?

WIST

  

Kazimierz Jagiellończyk 
nie jest patronem żadnego 
z piątkowskich osiedli. Ma-
ło kto dziś jednak pamię-
ta, że w początkach istnie-
nia jednej z owych „sypial-
ni Poznania”, pierwsze osie-
dle miało nosić imię tego 

monarchy. Dopiero później 
pojawiły się nazwy obecnie 
nam znane.

Zasiadł na tronie po tra-
gicznej śmierci brata Wła-
dysława Warneńczyka i po-
czątkowo najwyraźniej odci-
nał kupony od sławy i za-
sług ojca, Władysława Ja-
giełły. Jednak w czasie woj-
ny trzynastoletniej szybko 
musiał ten pogląd zweryfi-
kować, a potem konieczne 
było ustalenie własnego mo-
delu sprawowania władzy. 
Przede wszystkim zaś król 
Kazimierz postawił na wy-
kształcenie licznej gromadki 
synów i na umocnienie dy-
nastii. Jego rządy były okre-
sem umacniania państwa 
polskiego, a równocześnie 
rozwoju kultury, okresem 

przejściowym od gotyku do 
renesansu. Po zakończeniu 
wojen z Krzyżakami w 1466 
roku nastał okres stabiliza-
cji. Z czasem na wielu tro-
nach Europy zasiedli potom-
kowie tego władcy i jego żo-
ny, Elżbiety Rakuszanki. To 
za jego czasów powstał Oł-
tarz Mariacki Wita Stwosza, 
zaczął się rozpowszechniać 
druk, wtedy też powstała 
kronika Jana Długosza.

Z wizerunku Kazimie-
rza Jagiellończyka z matej-
kowskiego „Pocztu” emanują 
spokój i rzeczowość. Monar-
cha ubrany jest bardziej w 
skromny, powłóczysty strój 
uczonego, niż szaty świetne-
go króla. Późnogotycka koro-
na nie jest zbyt mocno zaak-
centowana, berło królewskie 

też bardziej skłania ku insy-
gniom rektora Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, niż sym-
bolowi władzy samodzierżcy. 
Jabłko królewskie spoczywa 
na podołku, trochę niezgrab-
nie, jakby bez przekonania, 
podtrzymywane lewą dłonią. 
Bo i Kazimierz Jagiellończyk 
przeżywał frustracje i kom-
pleksy wobec innych ówcze-
snych dworów europejskich; 
wiedział jednak, jak sobie z 
nimi poradzić. Na drama-
tycznym nagrobku (dłuta Wi-
ta Stwosza) w katedrze wa-
welskiej król Kazimierz wy-
gląda znacznie strojniej. U 
Matejki jest skromnym kró-
lem - myślicielem, nie wywyż-
szającym się, ale znającym 
swoją wartość.

Marek Rezler

Królowie „piątkowscy” okiem Jana Matejki

Kazimierz Jagiellończyk
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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
6 X 2009 o godz. 18 (wtorek) „Dokąd z tym wierszem?” Warsz-
taty literackie dla uczestników konkursu „Młodych piór”. Zapra-
szamy młodzież i nauczycieli. Prosimy o teksty ksero. Prowadze-
nie – Elżbieta Kokot. Czytanie – nowe utwory członków Klubu 
Literackiego.
20 X 2009 o godz. 18 (wtorek) Krystyna Wojciech-Ratajczak 
– „Cisza czysta jak śnieg, kruk w locie”. Omówienie – Mirosława 
Poncyliusz. Prezentacja twórczości „Klubu pod Pegazem” – Ge-
nowefa Bazyli, Aleksander Bejma, Beata K. Mrowińska.

Wszystkie spotkania w sali karminowej „Dąbrówki” (parter), 
we wtorki. 

Wstęp wolny. Imprezy prowadzi Jerzy  Grupiński.

Poznań, dnia 27-08-2009 r.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Piotr Winter
Kancelaria komornicza:
ul. Wiśniowa 12, 61-477 Poznań
tel. 061 8 320 100, fax 061 8 320 981

sygn. akt KM 2686/07

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ 
LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i 
Wilda w Poznaniu, Piotr Winter, mający kancelarię w Poznaniu przy 
ul. Wiśniowa 12 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wia-
domości, że

w dniu 01-10-2009 roku o godzinie 12.00
odbędzie się I licytacja ruchomości stanowiących własność dłużni-

ka w sprawie.
Miejsce licytacji: 61-616 Poznań, os. Władysława Łokietka 12/25.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

L.p. Nr
prot.

Opis licytowanej
ruchomości Ilość

Wartość szacunko-
wa w zł

jednostkowa łączna

1 1 Telewizor Sony 29 cali + 
pilot+ stolik

1 350,00 350,00

2 2 DVD Manta 002 Basic 
bez pilota

1 50,00 50,00

3 3 Zestaw komputerowy 
(jednostka centralna, mo-
nitor, klawiatura, mysz, 
głośniki, drukarka HP 
PSC 1315

1 300,00 300,00

4 4 Kuchenka mikrofalowa 
Samsung

1 100,00 100,00

5 5 Zmywarka do naczyń 
BOSCH

1 100,00 100,00

6 6 Radio Casio CD-312S 1 50,00 50,00

7 7 Wieża Panasonic CD Ste-
reo System + dwie ko-
lumny Paul Poros Bass-
Reflex

1 100,00 100,00

8 8 Telewizor NOKIA 14 cali 1 50,00 50,00

9 9 Pralka BOSCH WFB 
2005

1 50,00 50,00

10 10 Odkurzacz Elektrolux 
CIR-MAX

1 50,00 50,00

Cena wywołania wynosi 75% wartości szacunkowej.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w miejscu i 
o czasie określonym w obwieszczeniu.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez odrębnych obwieszczeń oraz poda-
nia przyczyny odwołania.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Piotr Winter

Ten pierwszy szkolny dzień zapamiętuje się zwykle na 
całe życie. Tak samo było w tym roku z sześciolatkami i 
pierwszakami. Większość przyszła na rozpoczęcie roku z 
rodzicami. Z przejęciem oglądali występy starszych kole-
gów i koleżanek, a potem poszli do swoich klas. Zdjęcia 
Marii Zielińskiej pochodzą ze Szkoły Podstawowej nr 34 
na Osiedlu Bolesława Śmiałego, ale podobne obrazki moż-
na było zaobserwować w innych piątkowskich podstawów-
kach. (big)

Witaj szkoło!
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Wygrała  
z Echem

Hasło krzyżówki z nu-
meru 9 brzmiało: „Lato z 
PSM”. Nagrodę książko-
wą otrzymuje Janina Bo-
browska z Osiedla Stefa-
na Batorego 28.

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). Bez to wakacyjne lofrowanie po cie-
płych krajach i inszych knajpach ino byś nygusował i blubrał z 
wiarą. Ale zaś bez ten kryzys musisz się wew robocie wziąć  fest 
do chapania.

BYK (21.04 - 21.05). Urzędowe sprawy chybko pozałatwiasz, fa-
mułę też ustawisz jak trza. Masz trochę fifnych pomysłów i jak się 
akuratnie przyłożysz, to do kabzy skapnie kupa bejmów.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Słonyszko i bachanie z kumplami 
wew chlabrze bardzo ci ploży, ale nie może trwać wiecznie. Najwyż-
szy czas zabrać się za porzundki wew robocie oraz wśród famuły.

RAK (22.06 - 22.07). Kończ już z ciągłym bręczeniem i rozmymła-
niem. Zamiast cięgiem glapić się na innych i wyczekiwać uśmiechu 
losu, zabierz się fest do roboty. Sukcesy wnet same skapną.

LEW (23.07 - 22.08). Jesteś szportowny szczun i z każdym po-
blubrać potrafisz. Ale zaś na wygibach nie przesadzaj z blondkami 
i inszymi napojami chłodzącymi, bo sobie poruty ino narobisz.

PANNA (23.08 - 22.09). Bręczenie na kiepską pogodę i chapa-
ninę wew robocie nic nie da. Ale zaś wygib ze starą wiarą szy-
kuje się fest. Będzie można blubrać do woli, podylać oraz golnąć 
berbeluchy.

WAGA (23.09 - 22.10). Bez te ciągłe fefry, co też inni będą ga-
dać, popadasz w smętne nygusowanie. Weź się chybko za porzund-
ki, wyćpnij stare klunkry i poustawiaj na nowo klamoty, kumpli 
i szczunów.

SKORPION (23.10 - 22.11). Z wielką rułą i akuratnością udało 
ci się sporo nagłabać do kabzy. Ale zaś wew robocie za frechownie 
se nie poczynaj, bo sobie ino poruty narobisz.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Wygib ze znajomą wiarą przyniesie 
nowe znajomości i pomysły na interesy. Ino uważaj na zdrowie i 
za wiele się nie staluj ani też nie blubraj po próżnicy.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Rajza na grzyby z famułą, szczu-
nami i kejtrem będzie całkiem udana. Ino za wiele się tam nie gap 
na inszą wiarę, ani tyż nie staluj przed znajomymi.

WODNIK (21.01 - 20.02). Dzięki radom i wsparciu starej wiary 
uda się nagłabać nieco bejmów. Ale zaś nie udawaj nyrola i nie ściub 
cięgiem kabzy. Warto dać se trochę luzu i zaszaleć na wygibie.

RYBY (21.02 - 20.03). Zamiast słodkiego nygusowania lepiej się 
wziąć za porzundki i remont w chałupie. Nachapiesz się, ale będzie 
warto. Ino bacz byś się nie oberwał przy robocie.

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
- Daj mi posurfować w 

Internecie – prosi żona sie-
dzącego przy komputerze 
męża.

- Czy ja ci wyrywam gąb-
kę z ręki, gdy zmywasz na-
czynia? – odpowiada żonie.

- Tato, szukaliśmy dziś 
na matematyce wspólnego 
mianownika.

- No popatrz, ja też szu-
kałem. Że też nikt go jesz-
cze nie znalazł?!

1 2 3 4

7

65

8 9 10 11 12
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  FIRANKIFIRANKI    FIRANKIFIRANKI
CENY PROMOCYJNECENY PROMOCYJNE
 pościele,  pościele,  koce,  koce,  kołdry, kołdry,

   ręczniki,  ręczniki,  bielizna,  bielizna,  podomki podomki
NARZUTY DO SYPIALNI NARZUTY DO SYPIALNI 

NA ZAMÓWIENIENA ZAMÓWIENIE
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www.dhdomino.pl

DYWANYDYWANY
WYKŁADZINY,WYKŁADZINY,
CHODNIKICHODNIKI
CERATYCERATY
KOMPLETY ŁAZIENKOWEKOMPLETY ŁAZIENKOWE

SERDECZNIE ZAPRASZAMYSERDECZNIE ZAPRASZAMY

Os. B.Chrobrego Os. B.Chrobrego 
Pawilon 101 Pawilon 101 
Czynne:  Pn-Pt 10:00-18:00Czynne:  Pn-Pt 10:00-18:00

Sob 10:00-14:00Sob 10:00-14:00
Tel. 061 670-85-26Tel. 061 670-85-26

Ul. Obornicka 337Ul. Obornicka 337
C.H. GIANT,  C.H. GIANT,  
Czynne:  Pn-Pt 9:00-19:00Czynne:  Pn-Pt 9:00-19:00

Sob 9:00-14:00Sob 9:00-14:00
Nd 10:00-14:00Nd 10:00-14:00

tel. 061 82-71-349 tel. 061 82-71-349 

  

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

Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A, tel. (061) 822-35-05

KARTA RABATOWA

DOSTĘPNAW LOKALU

RABAT 15% DLA STA YCH KLIENTÓWŁ

STOMATOLOGIA
ORTODONCJA

IMPLANTY
RATY

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

godz. przyjęć tel. 061 826 99 26, 693 720 756
pon.-pt. 11-20 kom. 0691 76 42 07

Os. B. Chrobrego Os. B. Chrobrego 
między blokami 13 i 14między blokami 13 i 14

poniedziałek-piątek poniedziałek-piątek 
11-1811-18

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


