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KARTA RABATOWA UPOWAŻNIA 
DO ZNIŻKI W WYSOKOŚCI 15% 

DOTYCZY CAŁEGO MENU
NIE OBOWIĄZUJE W DOWOZIE

Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,
tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28

                                    OBIADY DOMOWE

chrzciny * komunie * rocznice ślubu
stypy * garmażerka * catering

os. Bolesława Śmiałego 4a 
(pawilon naprzeciw Poczty)

facebook: Na górce, e-mail: nagorce@op.pl
telefon: 600 595 762 

Uczyć się  przez doświadczenie…
W Szkole Podstawowej 

nr 35 trwa roczny projekt 
edukacyjny: „Przyroda – 
zbadać, zrozumieć”, przy-
gotowany pod patronatem 
UAM, przez panie: dr Eli-
zę Rybską i Irminę Wal-
czak. Uczniowie klasy 4 a, 
od października spotykają 
się na cotygodniowych za-
jęciach, w czasie których 
słuchają wykładów, wyko-
nują doświadczenia i świet-
nie się bawią. Zwykłe pro-
dukty, przedmioty codzien-

nego użytku stają się nagle 
doskonałym materiałem ba-
dawczym, który zaskaku-
je, zdumiewa i zachwyca. 
Ostatnio badali funkcjono-
wanie przewodu pokarmo-
wego dzięki… damskiej poń-
czosze! Szokujące? Tylko 
pozornie. Oni już wiedzą… 
Poprzez doświadczenie. Cie-
kawe, co odkryją, kiedy wio-
sną wybiorą się w teren? Z 
zapartym tchem czekamy 
na sprawozdania… 

Katarzyna Buziak



komórkowy oraz Telefon domowy. Odbiór w jakości 4K (kanał Festiwal 4K oraz wybrane filmy w Wypożyczalni Filmów 
VOD) możliwy tylko z odpowiednim sprzętem (telewizor i dekoder). Szczegóły pod numerem 801 234 567 (opłata zgodna 

 
oraz „Promocja Orange Love Światłowód/TV/Tel. domowy/Tel. komórkowy 1/17.”, dostępnych na www.orange.pl/love. 
Zapytaj sprzedawcę.

Telefon
domowy

Telewizja
4K

e aefoffOrange  
Światłowód

Telefon
komórkowy

Pakiet us ug Orange Love,  

a w nim Orang wiat wód 300 Mb/s

Zapraszamy do salonów Orange   

w Poznaniu  



ECHO 3/260 (XX) 3

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

R A D C A    P R A W N Y 
    - rozwód, separacja, podzia  maj tku 
    - w adza rodzicielska, opieka, alimenty  
    - spadki - nabycie, zachowek, testamenty 
    - procesy o odszkodowania, umowy, ZUS 
   

                  tel. 601 999 570 
 

     KANCELARIA: os. J. III Sobieskiego 36/15 
Spotkania do uzgodnienia 

ul. Dzięgielowa 27

WARZYWA 
I OWOCE

bez nawozów i oprysków,
polecane dla małych dzieci!

dla osób starszych i chorych
możliwa dostawa do domu, tel. 787 209 322

świeże jaja wiejskie
Os . Batorego 15c, czynne: pn – pt.  8 - 17, sob. 8 - 14

FRYZJER 
„Izabella” 

os. B. Śmiałego 30k
wt., pt. 10-19, 
śr., czw. 10-16

sob. 9-14
w czwartki zniżka 20%
Tel. 501 018 416

Szukamy uczniów

Gabinet Weterynaryjny
Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób 

psów i kotów,
chirurgia, czipowanie 

i wystawianie paszportów

os. B. Śmiałego, ul. Wachowiaka 10,  
tel. 61 825 55 61

Czynny codziennie w godz. 9 – 19
soboty 14 – 17, niedziele 15 - 17

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315

  instalacja systemów operacyjnych Windows
  rozwiązywanie problemów z działaniem 

komputera
  diagnozowanie problemów sprzętowych
  usuwanie wirusów i programów
  instalacja i konfiguracja sieci 

(routery, WI-FI, modemy ADSL, kablowe itp.)
  udostępnianie internetu dla innych 

komputerów
  instalacja dodatkowych akcesoriów 

i sterowników

dojazd gratis, faktury

„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 

Tel. 61 822 78 57,  601 56 87 32 

  

Lokale 
użytkowe

na Piątkowie

do wynajęcia
Informacje:

p sm.poznan.pl

  

W Paryżu  brąz dla Michalika
27 i 28 stycznia w Paryżu odbył się silnie obsadzony 

Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy
TOURNOI INTERNATIONAL DE PARIS. W kategorii 

85 kg bardzo dobrze spisał się zawodnik KS Sobieski Po-
znań Tadeusz Michalik, który w tym doborowym towarzy-
stwie wywalczył brązowy medal. Andrzej Słabęcki

Foto UWW
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Spotkanie miłośników rowerów

Dla wygody, zdrowia i urody

Za oknem i w kalen-
darzu jeszcze zima, a 
miłośnicy rowerów na 
Piątkowie zebrali się w 
klubie „Korona” na osie-
dlu Bolesława Śmiałego, 
by porozmawiać o przy-
gotowaniach do eskapad 
na dwóch kółkach. Te-
matów nie brakowało, bo 
rowerowanie staje się co-
raz popularniejsze. Słu-
ży wygodzie, a przede 
wszystkim zdrowiu i uro-
dzie.

Nic zatem dziwnego, że 
obok przedstawicieli spół-
dzielczych władz: wicepre-
zesa Michała Tokłowicza 
i Aleksandra Kozłowskie-

go, członka Rady Nadzor-
czej, uczestniczyły w nim 
także przedstawicielki płci 
pięknej. Jedna z nich, Da-
ria Skrzypek, miłość do ro-
weru udanie łączy z grą 
na skrzypcach i dała popis 
swych muzycznych umie-
jętności.

Artystyczne zdolności 
zaprezentował także inny 
zapalony muzyk i cyklista, 
Oskar Stawno. Standardy 
jazzowe w jego wykonaniu 
zachwyciły zebranych, a 
podziw jeszcze wzrósł, gdy 
okazało się że rocznie prze-
jeżdża on na rowerze około 
20 tysięcy kilometrów. Kul-
turalne prezentacje, któ-

re stanowiły miły przeryw-
nik w dyskusji, potwierdzi-
ły, że kolarstwo to sztuka. 
Zwłaszcza w Poznaniu, w 
którym, pomimo rzekomej 

sympatii władz miasta dla 
kolarstwa, nadal brakuje 
funkcjonalnej sieci dróg ro-
werowych. A istniejące ma-
ją wiele niedoskonałości, 
poczynając od nawierzchni 
z pozbruku po niewłaści-
wie wyprofilowane zakrę-
ty oraz ich skomplikowa-
ne skrzyżowania z jezdnia-
mi. Uczestnicy wskazywali, 
że w innych miastach po-
trafiono zadbać o rowerzy-
stów. Natomiast Poznań – 

jak wyraził się jeden z dys-
kutantów – to wciąż nie 
miasto dla nich.

Dostrzegano też jednak 
wiele pozytywnych zmian 
zachodzących w podejściu 
do kolarstwa. Piotr Kurek, 
dziennikarz i wielki mi-
łośnik rowerów, mówił o 
rosnącej popularności róż-
nych imprez kolarskich. Od-
bywa się ich rocznie w kraju 
ponad tysiąc, a w każdej bio-
rą udział setki osób. W Po-
znaniu i wielkopolskich mia-
stach też organizowanych 
jest wiele maratonów i wy-
ścigów przełajowych dosto-
sowanych do różnych kate-
gorii wiekowych oraz umie-
jętności. Coraz trudniej jed-
nak organizować klasycz-
ne wyścigi szosowe, gdyż 
ruch na drogach jest coraz 
większy.

Kwestiom bezpieczeń-
stwa poświęcono więc spo-
ro uwagi. Zdzisław Obie-
gała wskazywał na właści-
we przygotowanie roweru 
oraz przestrzeganie przez 
wsiadających na nie przepi-
sów ruchu drogowego. Jed-

nak nawet one budzą nie-
kiedy wątpliwości. Inne za-
sady obowiązują choćby na 
typowych ścieżkach rowe-
rowych, a inne na ścież-
kach przeznaczonych dla 
pieszych i rowerzystów. 
Spraw ważnych dla miło-
śników dwóch kółek war-
tych rozważenia i wyjaśnie-
nia jest więc wiele i będą 
one podejmowane zapewne 
podczas kolejnych spotkań 
piątkowskich cyklistów. (i)

Od prawej stoją: Zdzisław Obiegała, Daria Skrzypek i Oskar Stawno ze 
swoim rowerem wartym tyle co  dobry samochód

Piotr Kurek dyskutuje ze Zdzisławem Obiegałą

Podczas spotkania
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Pięć „sąsiedzkich” reportaży

Kim jesteś drugi człowieku?
Młodym mieszkańcom Piąt-

kowa nie brakuje inwencji, po-
mysłów a także wytrwałości 
w ich realizacji. Nastolatka z 
osiedla Batorego zorganizowa-
ła latem wielką akcją charyta-
tywną, a wielu jej rówieśników 
angażuje się w wolontariat i 
niesienie pomocy lub sięga po 
pióro czy mikrofon, by gło-
śno mówić o ważnych dla nich 
sprawach. Czynią to na łamach 
szkolnych gazetek a także pod-
czas spotkań Klubu Odkryw-
ców i Reporterów, który sku-
pia ludzi szczególnie zaintere-
sowanych dziejami oraz współ-
czesnością Piątkowa. Pod egi-
dą KOiR przygotowano m. in. 
„Piątkowskie ABC, czyli prze-
wodnik po osiedlach” oraz in-
ne publikacje w „Echu Piątko-
wa”. Natomiast wiele ciekawo-
stek o mieszkańcach Piątko-
wa zebrali młodzi reporterzy 
ze Szkoły Podstawowej nr 17. 
Poniżej przedstawiamy mate-
riał o ich reporterskich doko-
naniach. Zapraszamy także na 
kolejne spotkanie KOiR, 28 lu-
tego o godz. 17 w „Dąbrówce”.

***
W Szkole Podstawowej nr 17 na osiedlu Bolesława 

Chrobrego od prawie trzech lat wydawana jest gazetka 
SZKOLNY MAGIEL. Młodzi dziennikarze z wielką pasją 
piszą artykuły o przeróżnej tematyce. Opisują problemy, 
które ich nurtują, ciekawostki z życia szkoły, dzielą się z 
czytelnikami swoim pasjami i sukcesami. Przeprowadza-
ją wywiady z interesującymi osobami. Nasze pisemko cie-
szy się ogromną popularnością. Raz w tygodniu spotyka-
my się na zajęciach w „Klubie Dziennikarza”.

Ale nasi młodzi reporterzy są tak ciekawi świata, że 
wraz z koleżanką, Martą Łapińską – nauczycielką przyro-
dy i geografii, i Wojciechem Wrotkowskim postanowili-
śmy poszukać dla nich czegoś więcej. Pan Wojtek jest na-
uczycielem historii, wos-u oraz etyki. Znalazł coś w sam 
raz dla naszych uczniów – projekt MŁODY OBYWATEL 
przygotowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. 
Jednym z zadań projektowych był „Reportaż po sąsiedz-
ku”. Od razu wiedzieliśmy, że to dla nas najlepsza opcja. 
Do projektu zgłosiło się 15 uczniów z klasy szóstej. Spo-
ra grupa – za duża do jednego zadania. Podzieliliśmy więc 
dzieci na pięć grup. Zadaniem każdej „trójki” było przygo-
towanie reportażu związanego z dzielnicą, w której mie-
ści się nasza szkoła (poznańskie Piątkowo).

Dzieci same szukały ciekawych tematów. Podpowia-
daliśmy im, że należy szukać ciekawych osób, napisać coś 
o ważnych miejscach związanych z dzielnicą czy bliżej 
przyjrzeć się historii tego miejsca. Nastąpiła istna burza 
mózgów. Nie zawsze grupy były zgodne co do tematów. 
Uczniowie wahali się, zastanawiali czy dadzą radę. Szuka-
li u nas – opiekunów rady i wsparcia. W końcu ustaliliśmy 
tematy i rozpoczęła się dla uczniów i dla nas opiekunów 
ciężka praca, ale już w tym miejscu śmiało możemy po-
wiedzieć – było warto.

Owocem naszej wspólnej pracy jest pięć reportaży, 
które wydaliśmy w formie szkolnej gazetki pod szyldem - 

SZKOLNY MAGIEL WYDANIE SPE-
CJALNE – MŁODY OBYWATEL. Te-
matyka tekstów jest bardzo różna. 
Jedna z grup wybrała się do dzia-
łającego w naszej dzielnicy klu-
bu seniora. Dzieci przeprowadzi-
ły wywiad z członkami klubu, do-
wiedziały się co robi się w takim 
miejscu. Uczniowie byli zaskocze-
ni faktem, że ludzie w wieku ich 
dziadków spotykają się z cieka-
wymi ludźmi, oglądają wspólnie 
filmy, chodzą na koncerty np. Ma-
cieja Maleńczuka. Dzieci zostały 
bardzo ciepło przyjęte przez se-
niorów. To nie koniec przygody – 
wizyta w tym miejscu to początek 
niezwykłej znajomości.

Inna grupa szukała sławnej, 
znanej osoby z Piątkowa. Ucznio-
wie myśleli o sportowcach, pi-
sarzach, planowali nawet zrobić 
wywiad z modelką z naszej dziel-
nicy. W końcu jednogłośnie wy-
brali do swojego reportażu ze-
spół „Psychodrama”. To muzycy 
przed czterdziestką, którzy od 
20 lat wspólnie grają. Wychowa-
li się w naszej dzielnicy i nadal tu 
mieszkają. Zespół zawitał do na-

szej szkoły. Młodzi reporterzy byli bardzo przejęci, jed-
nak spotkanie szybko przerodziło się w miłą pogawęd-
kę. Muzycy i dzieci chętnie robili sobie wspólne zdjęcia.

Kolejna grupa na tematykę artykułu wybrała Piątkow-
skie Centrum Kultury „Dąbrówka”. Dzieci nie tylko opisa-
ły historię tego miejsca, udało im się spotkać z jednym z 
pracowników działającej tam biblioteki.

Na ciekawy pomysł wpadły dzieci z kolejnej naszej 
grupy. Uczniowie postanowili znaleźć trzy osoby, które 
od urodzenia mieszkają na Piątkowie. Pytania do wywia-
du dotyczyły zabaw dzieci sprzed 20 lat (kiedy nie było 
komputerów i telefonów). Zaskoczeni uczniowie słucha-
li o graniu w linkę, skakaniu przez gumę czy grze w ku-
le duńskie.

Ostatni reportaż był w naszej ocenie najbardziej wzru-
szający. Trzy dziewczynki spotkały się z rodzicami nie-
pełnosprawnego dziecka. Opisały historię tej rodziny. A 
przede wszystkim skupiły się na tym, w jaki sposób tym 
ludziom pomagają sąsiedzi. Nawet my, opiekunowie, oso-
by dorosłe, byliśmy zaskoczeni, ilu ludzi jest gotowych do 
bezinteresownej pomocy.

Pięć reportaży – pięć historii, rozmaita tematyka. Pro-
jekt nie był tylko ćwiczeniem pisania, zbierania informa-
cji. Dzieci poszerzyły horyzonty, wysłuchały przeróżnych 
opowieści. Co najważniejsze, wyszły poza mury szkolne. 
A to istotne, ponieważ szkoła to nie tylko nauka, to tak-
że uwrażliwianie na drugiego człowieka, to pokazywa-
nie, jak funkcjonują społeczności. Projekt był dla uczniów 
nietypowym, bardzo cennym doświadczeniem. Również 
dla nas nauczycieli była to dobra lekcja. Wiemy, że nale-
ży częściej robić takie akacje – pokazywać to, czego na co 
dzień dzieci nie widzą. A kto inny, jak nie my dorośli ma 
im to pokazać?

Izabella Sporakowska-Mazur
nauczyciel języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie

Szkoła Podstawowa Nr 17 w Poznaniu
im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
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Osiedlowe sposoby na odpady

Problem wielkogabarytowy

Altanki śmieciowe na poszcze-
gólnych piątkowskich osiedlach 
są różne. Bywają kolorowe i bar-
dziej szare, zadaszone i szczelnie 
ogrodzone lub ogólnie dostępne. 
Wszystkie mają jednak obecnie 
jedną cechę wspólną - niemal na 
okrągło, mniej lub bardziej, są za-
gracone starymi meblami, dywa-
nami, drzwiami i wszelakimi in-
nymi zbędnymi lokatorom sprzę-
tami. Te tak zwane odpady wiel-
kogabarytowe od czasu wprowa-
dzenia „rewolucji śmieciowej” są 
zmorą administracji osiedli.

W obowiązującym w Poznaniu re-
gulaminie odbioru odpadów sprawa 
jest jednoznacznie określona. Raz w 
roku, według ustalonego harmono-
gramu Związek Międzygminny „Go-
spodarka Odpadami Aglomeracji Po-
znańskiej” odbiera odpady wielkoga-
barytowe bezpłatnie. W pozostałych 
przypadkach należy je dostarczyć do 
Punktów Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych (PSZOK), któ-
re przyjmą je bezpłatnie. Przez la-
ta mieszkańcy spółdzielczych osie-
dli wynosili jednak zbędne gabaryty 
do altanek, z których wraz z innymi 
śmieciami były zabierane. I tak też 
postępują nadal, chociaż powinni wy-
wozić zbędne gabaryty do PSZOK-ów. 
– Można o to apelować, ale wiadomo, 
że nikt i nic tych wieloletnich przy-
zwyczajeń nie zmieni – mówią kierow-

nicy osiedlowych administracji. Zmie-
niły się jednak przepisy i obecnie w 
ramach ponoszonej przez lokatorów 
opłaty odbierane są jedynie odpady 
zmieszane. Wielkogabarytowe zalega-
ją w altankach lub koło nich i czeka-
ją aż administracja zleci i zapłaci za 
ich uprzątnięcie.

Zwały porozwalanych gratów psu-
ją estetykę osiedla ale mogą też sta-
nowić zagrożenie pożarowe czy epide-
miologiczne. Muszą więc być systema-
tycznie uprzątane. W miejsce wywie-
zionych sprzętów szybko jednak po-
jawiają się nowe. Swoistą „pomocą” 
w rozwiązywaniu problemu odpadów 
wielkogabarytowych są działania róż-
nych szperaczy i meneli zagospodaro-
wujących na swój sposób część sprzę-
tów nadających się do spalenia lub 
innego wykorzystania. Taka forma 
domowego przetwarzania termiczne-
go wyrzuconych gratów jest zapewne 
jedną z przyczyn zwiększenia się za-
grożenia smogowego. Jako jego głów-
ne źródło wskazuje się na samochody, 
na kiepski węgiel spalany w piecach, 
ale o dziesiątkach szaf, foteli i kanap, 
wypchanych piankami i klejami, któ-
re zabierane są z osiedlowych śmiet-
ników i puszczane z dymem byle jak 
i byle gdzie, nikt nie mówi.

Rozważane są natomiast kolejne 
zmiany w przepisach o gospodarowa-
niu odpadami i wprowadzenie odgór-

nych, powszechnie obowiązujących za-
sad ich segregacji. Obok pojemników 
na papier, plastik, szkło i zmieszane 
miałby się także znaleźć pojemnik na 
odpady biodegradowalne, czyli różne 
odpadki nadające się do kompostowa-
nia. Idea słuszna, choć jej realizacja 
wiązać się będzie ze sporymi nakłada-
mi. W Poznaniu przy okazji rozbudo-
wy kompostowni przymierzano się do 
wprowadzenia pojemników na biood-
pady. Może nowelizacja ustawy przy-
spieszy takie rozwiązanie.

Natomiast z pewnością szkoda, że 
nikt poważnie nie próbuje się zająć od-
padami wielkogabarytowymi. Głos za-
rządów spółdzielni, które od początku 
reform odpadowych upominają się o 
rozwiązanie tego problemu, jest konse-
kwentnie lekceważony. Administracje 
osiedli muszą więc sobie radzić z ga-
barytami, ponosząc dodatkowe koszty 
na ich uprzątanie i zagospodarowanie. 
A jak mówią kierownicy administracji, 
chociaż na osiedlach systematycznie ma-
leje liczba zadeklarowanych lokatorów, 
którzy uiszczają opłaty za odbiór odpa-
dów, to ilość odpadów wcale nie male-
je. Ale to może wskazywać, że zwiększa 
się zamożność mieszkańców. Powszech-
ną prawidłowością jest bowiem, że naj-
większymi „producentami” odpadów są 
obywatele najbogatszych krajów. Tyle, 
że oni nie tylko „produkują”,  ale też naj-
sprawniej zagospodarowują odpady, a u 
nas ciągle różnie z tym bywa. (i)

 Wybory w kole wędkarskim29 stycznia odbyło 
się Walne zgromadze-
nie sprawozdawczo-wy-
borcze członków koła 
PZW nr 168 „Chrobry”.

Dotychczasowy prezes 
koła, Bogdan Gmerek po-
dziękował wszystkim za 
współpracę i ogłosił, że 
nie będzie kandydował na 
kolejną kadencję. Przewod-
niczący zgromadzenia po-
dziękował mu za długolet-
nią działalność w zarządzie 
koła oraz wyraził nadzieję, 
że będzie służył nowemu 
zarządowi swoim doświad-

czeniem w następnych la-
tach. Wręczył mu także pa-
miątkowy dyplom w formie 
grawertonu.

Prezesem koła wybrano 
jednogłośnie Ryszarda Sty-
perka. Nowy prezes podzię-
kował wyborcom za zaufa-
nie i obiecał, że dołoży sta-
rań, by koło funkcjonowało 
nie gorzej jak do tej pory.

Na zakończenie zebra-
nia przewodniczący zgro-
madzenia wraz z zaproszo-
nym gościem i ustępującym 

prezesem koła wręczyli wy-
różnienia Za zasługi w roz-
woju wędkarstwa wielkopol-
skiego prezesowi firmy DEZ-
POL, Jackowi Galasowi oraz 
Jakubowi Balcerkowi i Sławo-
mirowi Korcz. Specjalne po-
dziękowanie za długoletnią 
pracę w zarządzie koła i 
dyplom-grawerton otrzyma-
ła Barbara Gmerek. Podob-
ne podziękowanie otrzymał 
Sławomir Sobański, właści-
ciel firmy „Usługi Komu-

nalne”, aktywnie wspiera-
jący nasze koło.

Odczytano wyniki współ-
zawodnictwa o tytuł Wędka-
rza Roku 2016. Bezapelacyj-
nie pierwsze miejsce zajął Ry-
szard Styperek, miejsce dru-
gie wywalczył Jakub Balce-
rek, a trzecie Jacek Galas. 
Zdobywcy otrzymali oka-
załe puchary. I tym miłym 
akcentem zakończono ze-
branie.

Do zobaczenia nad wo-
dą.

Zbigniew Jędrys
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 Krajowa liga walczyła na Piątkowie

Wielki krok do srebr-
nego medalu w roz-
grywkach KLZ w sezo-
nie 2016/2017 zrobili 
w towarzystwie kibiców 
zawodnicy WZS WKS 
Grunwald Poznań, poko-
nując wicelidera tabeli 
MKZ UNIA RACIBÓRZ 
6:4. Już wcześniej było 

wiadomo, że zdobędzie-
my medal w lidze, po-
nieważ pierwsze zwycię-
stwo odniosła drużyna 
AZ Supra Brokers Wro-
cław, pokonując 6:4 AKS 
Atletyczny Klub Sporto-
wy Białogard – zapasy 
styl wolny.

Po zwycięstwie z AZS 
AWF Warszawa tytuł mi-
strza Polski świętuje drużyna 

AKS Wrestling Team Piotr-
ków Trybunalski.

Mecz rozpoczął się od zde-
cydowanego zwycięstwa, któ-
re odniosła Katarzyna Kraw-
czyk pokonując Paulę Ko-
złow. Później jednak do głosu 
doszli zawodnicy z Raciborza 
i po zwycięstwach Patryka 
Ołenczyna (joker) i Dawida 

Ersetica objęli prowadzenie i 
to 3:1. Później na matę wy-
szła Monika Michalik, która 
w lidze nie zawodzi i odnio-
sła czwarte zwycięstwo w se-
zonie, pokonując Agnieszkę 
Król! Przełomowa walka była 
jednak w wykonaniu Michała 
Pietrzaka, który w ostatnich 

sekundach zdobył decydują-
ce punkty i doprowadził wy-
nik meczu do remisu 3:3, a 
jego przeciwnikiem był piąty 
zawodnik Mistrzostw Europy 
2016, Andrzej Sokalski. Na-
stępny pojedynek po poraż-
ce Jakuba Tima dał po raz 
kolejny prowadzenie gościom 
z Raciborza.

To był już jednak ostatni 
raz, gdyż trzy kolejne zwy-
cięstwa odnieśli niesieni do-
pingiem wspaniałej publicz-
ności Agnieszka Wieszczek-

-Kordus, Maciej Balawender i 
Tadeusz Michalik. MVP spo-
tkania został Maciej Balawen-
der, który pokazał wspaniałe 
akcje techniczne i bardzo do-
bre przygotowanie pod wzglę-
dem szybkości.

***
Krajowa Liga Zapaśnicza 

wróciła na Piątkowo i od ra-
zu doszło do emocjonujące-
go pojedynku. Drużyna WZS 
WKS GRUNWALD POZ-
NAŃ zasilona zawodnikami
KS Sobieski Poznań pokona-
ła AZ Supra Brokers Wro-
cław 5:4. Zawodnicy KS So-
bieski Poznań dzielnie wal-
czyli. Bartek Sikora oraz je-
go brat Dominik wygrali w 
bardzo ładnym stylu swoje 
pojedynki i przyczynili się do 
końcowego zwycięstwa. Mar-
cin Olejniczak nieznacznie 
przegrał pojedynek w kate-
gorii 98 kg.

Licznie zebrani kibice zo-
baczyli na matach KS Sobie-
ski Poznań dwie medalistki 
olimpijskie Monikę Michalik 
i Agnieszkę Wieszczek-Kor-
dus oraz w roli trenera dru-
żyny przyjezdnej Józefa Tra-
cza, trzykrotnego medalistę 
olimpijskiego. Wygrany poje-
dynek pozwolił zająć trzecie 
miejsce w tabeli Krajowej Li-
gi Zapaśniczej.

Nagrodę Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej i 
Sekcji Sportu za najbardziej 
efektowny pojedynek otrzy-
mał Bartek Sikora (na zdję-
ciu nagrodę PSM wręcza Do-
rota Wesołowska).

Drużyny WKS Grunwald 
Poznań i KS Sobieski Poznań 
dziękują PSM za pomoc i pa-
tronat nad meczami KLZ na 
poznańskim Piątkowie.

Krzysztof Kłosek, 
Tomasz Rosada 

i Andrzej Słabęcki
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KALENDARIUM PSM 
 2 marca -  Komisja Członkowsko-Samorządowa Rady 

Nadzorczej

6 marca - dyżur członków Rady Nadzorczej

7 marca - Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej

16 marca - zebranie plenarne Rady Nadzorczej

Zima na Sobieskiego

Atrakcje sportowe i… walentynkowe

Tegoroczna zima da-
ła się nieco we znaki 
mieszkańcom Piątkowa. 
Zwłaszcza zmotoryzowa-
nym, którym z trudem 
przychodziło uruchomić 
swe zmrożone pojazdy. 
Również piesi musieli 
uważniej patrzeć pod no-
gi. Chociaż ataki mrozu 
i śniegu oznaczają więcej 
pracy i nakładów  zwią-
zanych z utrzymaniem w 
należytym stanie osiedlo-
wych alejek, to jednak 
dostarczyły też one spo-
ro radości i atrakcji naj-
młodszym mieszkańcom. 
O zimowych atrakcjach 

dla nich pamiętały admi-
nistracje i rady osiedli. 

- Od ponad dwudziestu 
lat wspólnie z placówka-
mi oświatowymi działający-
mi na naszym osiedlu or-
ganizujemy ferie zimowe. 
Udział w zajęciach sporto-
wych, grach i zabawach jest 
bezpłatny, a na uczestników 
oprócz medali czekają posił-
ki fundowane przez sponso-
rów – mówi Eugeniusz Ję-
drzejczak, kierownik Admi-
nistracji Osiedla Jana III 
Sobieskiego.

Rojno i gwarno było na 
początku lutego w Szkole 
Podstawowej nr 15, w której 

Małgorzata Michalska i Ce-
lina Siwarska tak zaplano-
wały wakacyjne zajęcia, by 
każde dziecko bez względu 
na wiek i płeć mogło zna-
leźć coś dla siebie. Półkolo-
nie rozpoczęły się od wspól-
nych zabaw integracyjnych 
na dywanie, a potem każde-
go dnia odbywały się różne 
zabawy, także ze śpiewem i 
tańcem. Organizowano też 
ciekawe konkursy sprawno-
ściowe, plastyczne i wiedzy. 
Wiele radości dostarczy-
ło zwłaszcza tworzenie ma-
sek karnawałowych, walen-
tynkowych upominków czy 

skręcanie z balonów zwie-
rząt i kwiatów.

Prawdziwa rywalizacja 
toczyła się w szkolnej sali 
sportowej. Turnieje w róż-
nych grach i grupach wie-
kowych cieszyły się dużą 
popularnością i wywoływały 
sporo emocji wśród uczest-
ników – mówi Bartosz Wit-
kowski opiekujący się mło-
dymi sportowcami.

Zmagania młodych ping-
pongistów toczyły się nato-
miast w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym nr 6. Pod 
okiem Przemysława Otu-
szewskiego zorganizowano 
cztery turnieje tenisa stoło-
wego. Rozgrywki prowadzo-
no z podziałem na kategorie 
wiekowe oraz w systemie li-
gowym i pucharowym. 

Każdego dnia w zaję-
ciach przygotowanych przez 
szkoły i administrację osie-
dla uczestniczyło kilkadzie-
siąt młodych mieszkańców 
Piątkowa. Wielu z nich wy-
jechało także wypoczywać 
poza Poznań. Między inny-
mi na tradycyjny obóz spor-
towy organizowany w Koż-
minie Wielkopolskim. Dla 
tych, którzy pozostali, przy-
gotowano lodowisko przy 
budynku nr 24. Administra-
cja zadbała o wodę i oświe-
tlenie, a aura o mróz, który 
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O obniżkę opłaty z tytułu wieczy-
stego użytkowania gruntu za rok 2017 
mogą ubiegać się osoby posiadające 
spółdzielcze lokatorskie lub własno-
ściowe prawo do lokalu na gruntach 
będących w wieczystym użytkowaniu 
w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, których dochód miesięczny brutto 
w gospodarstwie domowym przypada-
jący na jednego członka rodziny uzy-
skany w roku 2016 r. nie przekroczył 
2023,60 zł (tj. 50 proc. przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodo-
wej w 2016 r.).

Do 15 marca 2017 r. do administra-
cji swojego osiedla osoby te powinny 
dostarczyć:
w przypadku osób aktywnych za-

wodowo – zaświadczenia z Urzędu 
Skarbowego o wysokości uzyskane-
go dochodu albo zeznania o wyso-
kości osiągniętego dochodu (PIT) 
złożonego do Urzędu Skarbowego 
– wszystkich członków gospodar-
stwa domowego;

w przypadku osób bezrobotnych 
– zaświadczenia o zarejestrowaniu 
w Powiatowym Urzędzie Pracy wraz 
z poświadczeniem wysokości otrzy-

manego świadczenia (albo o braku 
świadczenia);

w przypadku osób pozostają-
cych bez zatrudnienia – zaświad-
czenia z Urzędu Skarbowego o bra-
ku uzyskania dochodu lub o nieskła-
daniu zeznania podatkowego;

w przypadku osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą – 
zaświadczenia z Urzędu Skarbowe-
go o wysokości uzyskanego docho-
du albo zeznania o wysokości osią-
gniętego dochodu (PIT) złożonego 
do Urzędu Skarbowego;

w przypadku osób pobierają-
cych emeryturę/rentę – zaświad-
czenia z ZUS, odcinki przekazu 
świadczenia przez ZUS z 12 mie-
sięcy albo rozliczenie roczne PIT-40;

w przypadku osób uczących się 
pełnoletnich – zaświadczenia ze 
szkoły/uczelni o statusie ucznia/
studenta oraz oświadczenia o wy-
sokości osiągniętego dochodu (albo 
braku uzyskania dochodu);

w przypadku osób niezamieszkują-
cych nieruchomości, za którą jest 
wnoszona opłata roczna – doku-
menty wykazujące dochód z tytu-
łu najmu lub dzierżawy (dokument 

złożony w Urzędzie Skarbowym) al-
bo oświadczenie o braku dochodu;

inne dokumenty potwierdzające wy-
sokość uzyskanych dochodów ze 
źródeł niewymienionych powyżej 
oraz oświadczenia członka Spół-
dzielni o liczbie osób pozostających 
we wspólnym gospodarstwie domo-
wym, utrzymujących się z wyka-
zanych dochodów. Druk oświad-
czenia prosimy pobrać w ad-
ministracji osiedla lub z naszej 
strony internetowej www.psm.
poznan.pl
Administracje osiedli są czynne w 

poniedziałki od 12 do 17, w pozosta-
łe dni tygodnia od 9 do 12. Bonifika-
ta zostanie rozliczona na wnioskodaw-
ców dopiero po uzyskaniu pozytywnej 
decyzji Urzędu Miasta Poznania, któ-
ry ustali wysokość przysługującej Spół-
dzielni bonifikaty.

Osoby, które wyodrębniły nota-
rialnie swój lokal mieszkalny powin-
ny składać indywidualnie dokumenty 
do Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miasta, ul. Gronowa 20.

Zastępca Prezesa Zarządu PSM
mgr Michał Tokłowicz

Komunikat w sprawie bonifikaty 

Atrakcje sportowe i… walentynkowe

zapewnił funkcjonowanie lo-
dowiska podczas ferii.

- Staramy się poszerzać 
ofertę ciekawego spędzenia 

ferii zimowych na naszym 
osiedlu. Dlatego od trzech 

lat współpracujemy z klu-
bem sportowym „Sobieski” 
(o feriach w klubie „Sobie-
ski” i na Batorym piszemy 
też  na stronie 10). Wspól-
nie zapraszamy najmłod-
szych na zabawy na macie. 
Zainteresowanie taką for-
mą spędzenia wolnego cza-
su jest spore. Maluchy mo-
gą pod opieką doświadczo-
nej instruktorki wyhasać 
się do woli na zapaśniczych 
matach, a ich mamy i opie-
kunowie mają trochę czasu 
dla siebie. A może podczas 
tych zabaw objawią się ta-
lenty, które kiedyś sięgną 
po medale? – mówi E. Ję-
drzejczak. (w)
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Na sportowo 
Zima z PSM na sportowo to 

cykliczna akcja Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, która pra-
gnie zagospodarować dzieciom 
czas wolny podczas ferii.

W tym roku przygotowano liczne 
atrakcje. Dzieci i młodzież miały do 
dyspozycji sale sportowe na osiedlach 
Stefana Batorego i Jana III Sobieskie-
go. Urządzono lodowisko, a w drugim 
tygodniu ferii odbyła się wycieczka na 
termy do Tarnowa Podgórnego. 

28 stycznia rozpoczęła się też Zi-
ma z PSM w obiekcie sportowym KS 
Sobieski Poznań. Dzieci i młodzież 
z osiedli piątkowskich do dyspozycji 
miały siłownię, salę do gier zespoło-
wych oraz salę z matami zapaśniczy-
mi. Co się tam działo najlepiej opo-
wiedzą zdjęcia.

Tekst i fot.
Andrzej Słabęcki
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Spotkanie z Jackiem Krygiem

Kogut pełen sprzeczności

Na początku  każdego roku pol-
ski astrolog, Jacek Kryg, z pomocą 
poznańskiego wydawnictwa Halsz-
ka publikuje podręcznik chińskiej 
astrologii z krótkimi horoskopa-
mi na kolejny chiński rok. A za-
czyna się on wcale nie pierwsze-
go stycznia, lecz w różnych ter-
minach i trwa nie 365 dni, lecz 
czasami mniej, a czasami więcej. 
Ten rok, Rok Ognistego Koguta, 
rozpoczął się 28 stycznia i potrwa 
do 15 lutego 2018 r. Choć i te da-
ty są umowne, bo wiele podręcz-
ników za początek roku uznaje 3 
marca…

9 lutego w Dąbrówce na osiedlu 
Bolesława Chrobrego odbyło się spo-
tkanie z autorem. Większość czytel-

ników przychodzi na te spotkania co 
roku. Pytają, czego mogą się spodzie-
wać w swoim życiu w nadchodzącym 
roku, a jakie wydarzenia mogą nastą-
pić w kraju, na świecie i czy można się 
przed nimi ustrzec. Na koniec chętnie 
kupują przywiezione z Chin amulety i 
figurki zwierząt.

W tym roku Jacek Kryg uchylił nie-
co rąbka swojego warsztatu. Wiedza ta 
pomoże zapewne wtajemniczonym, bo 
pozostali i tak nie będą mieli czasu, 
by ją zgłębiać, zwłaszcza że dostępna 
jest w języku chińskim i angielskim. 
Drugim filarem są coroczne prognozy, 
jaki ukazują się w różnych miejscach 
na całym świecie. Trzecim filarem – 
jak twierdzi autor – jest jego własny 
dobór materiałów oparty na wielolet-
nim doświadczeniu, a czwartym – je-
go własny rozwój.

To nie będzie spokojny rok. Rok 
Ognistego Koguta obfitować będzie 
w pożary, ale ogień to też optymizm, 
pożyteczne wibracje umysłu, emocje, 
uczucia, spontaniczność. Rok 2017 
będzie optymalny na zawieranie mał-
żeństw i staranie się o potomka. Bę-
dzie też znakomity dla show biznesu. 
Powstaną zapewne dzieła, o których 
będzie mówiło się przez lata.

Kogut należy do zwierząt samoka-
rzących się, co objawia się autoagre-
sją, autodestrukcją, robieniem sobie 
na złość. Żeby jednak pojawiło się sa-
mokaranie, muszą spotkać się trzy 
Koguty. Najgorszy w tym względzie 
będzie ósmy miesiąc (od 7 września 
do 7 października). Kogut należy do 
osób  pracowitych i legalistów. W po-
lityce należy więc oczekiwać dużej ak-
tywności, przede wszystkim z zakre-
su powrotu na grunt prawa i na rzecz 
pokoju. Kogut lubi pokojowe rozwiąza-
nia, w obliczu demonstracji publicz-
nych czy prężenia muskułów zwykle 
woli rozwiązanie pokojowe niż siłowe. 
Motorem rozwoju Kogutów jest tra-
dycja, więc te wartości wybiją się na 
pierwszy plan.

Pod względem ekonomicznym rok 
zanosi się na bardziej stabilny od po-
przedniego. Niemal zawsze zapewnia 
on bowiem pełną miskę.

Będzie to korzystny rok dla osób 
urodzonych w roku Smoka, a najmniej 
korzystny dla Zajęcy. O prognozach 
dla poszczególnych znaków, o tym jak 
postępować, czego unikać dowiedzieć 
można się z szczegółowych opisów. Bo 
tego też najchętniej szukają czytelnicy 
podręcznika. (big)

 Bisowali pastorałki
Działający przy klubie Korona na 

osiedlu Bolesława Śmiałego chór pod 
kierownictwem Beaty Łuczak otrzy-
mał zaproszenie po raz trzeci do Osie-
dlowego Domu Kultury „Bajka”. 27 
stycznia odbywał się tam przegląd se-
nioralnych zespołów wokalnych. Naj-
większy aplauz publiczności wzbudził 
po raz kolejny zespół wokalny Koro-
na, który zaśpiewał oprócz tradycyj-
nych kolęd praktycznie niespotykane 
i niewykonywane przez inne chóry 
przepiękne pastorałki. Zespół Korona 
zmuszony był bisować trzykrotnie. Ze-
spół wokalny Korona zapraszany jest 
również na uroczystości lokalne, m.in. 
do domów kultury na Winogradach, 
Ratajach i na Łazarzu. (lklo)

KLUB LITERACKI

PIĄTKOWSKIE CENTRUM 
KULTURY

7 III 2017 o godz. 180 (wtorek) Łu-
cja Dudzińska prezentuje debiuty z 
Grupy Literycznej Na Krechę: Mikołaj 
Bogajewicz – „kwadrat w kwadracie”, 
wiersze Pawła Długosza.

21 III 2017 o godz. 18 (wtorek) „Idź, 
tam gdzie jesteś” promocja nowej po-
wieści Andrzeja Górnego. Recenzja 
Jerzy B. Zimny.

 4 IV 2017 o godz. 18 (wtorek) „Fu-
tro z drutu kolczastego” spotkanie z 
autorką Katarzyną Mrozik-Stefań-
ską, omówienie Agnieszka W. Pawlak. 
XI Młode Pióra – warsztaty literackie. 
Twórczość Julii Witke i Mateusza 
Rossy (tomik poetycki „Czarno wi-
dzę”). Zapraszamy piszącą młodzież i 
opiekunów literackich talentów.

18 IV 2017 o godz. 18 (wtorek) Nowe 
publikacje, nagrody i wyróżnienia w 
Klubie Literackim „Dąbrówka”. Kasia 
Kaczmarek – pocztówka z Mauritiu-
sa. Zapraszamy do publikacji w „Pro-
tokole Kulturalnym”

Spotkania w Dąbrówce, os. Bolesła-
wa Chrobrego 117. Prowadzi Jerzy 
Grupiński

 Dzieje się 
w Koronie

8 lutego odbyło się spotkanie z poli-
cjantem. Tematem były fałszywe te-
lefony i oszustwa na policjanta – jak 
rozpoznać oszusta i się nie dać na-
brać na jego słowa.

Podczas zabawy walentynkowej, 11 
lutego, Fundacja Bogusia Smolenia 
przekazała następny wózek inwalidz-
ki dla członka klubu „Korona” na 
osiedlu Bolesława Śmiałego.

Na 28 lutego zaplanowano tradycyjną 
zabawę podkoziołkową.

8 marca o godz. 17 rozpocznie się 
koncert z okazji Dnia Kobiet. Je-
go tytuł to „Od Edith Piaf do ope-
ry” – występ artystów z Opery Po-
znańskiej.

Następnego dnia, także o godz. 17 z 
okazji Dnia Mężczyzn odbędzie się 
spotkanie w kawiarence przy kawie i 
ciastku.

15 marca o godz. 16 kiermasz „Coś 
za coś”, czyli wymiana ubrań, biżu-
terii itd.

22 marca powinna nastąpić wiosna, 
bo seniorzy o godz. 16 planują grillo-
wanie w klubie. (lklo)

Zajęcia tylko 
do 9 lat

Klub Sportowy Sobieski Poznań i 
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
serdecznie zapraszają na zajęcia rekre-
acji ruchowej dla najmłodszych. Spo-
tkanie obywają się we wtorki i czwart-
ki w godzinach 18-19 i przeznaczone 
są dla dzieci w wieku 5- 9 lat

Andrzej Słabęcki 
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Prosto z miasta 

Co by tu jeszcze wymyśleć
Satyrykom coraz trud-

niej, życie przerasta bo-
wiem kabaret. Czy ktokol-
wiek mógłby wymyśleć, że 
ciężko chory pacjent spada 
ze stołu operacyjnego? A w 
poznańskim szpitalu coś ta-
kiego właśnie się zdarzyło. 
Najnowocześniejszy sprzęt, 
wysokiej klasy chirurdzy, a 
mimo to pacjent ląduje na 
podłodze. Ustalanie, czy to 
upadek czy też inne przy-
czyny doprowadziły do tra-
gicznego finału potrwa za-
pewne długo. Na razie po-
twierdziło się tylko, że ka-
bareciarze nie wymyślą te-
go co niesie życie.


Przez pomysły znudzo-

nego nastolatka, który za-
groził kierowcy tira podło-
żoną bombą, na kilka go-
dzin zamknięto autostradę 
pod Poznaniem. Natomiast 
w ferie zimowe wymyślono 
w Poznaniu super atrakcje 
dla dzieci i ich opiekunów 

– specjalne wyższe ceny 
na Termach Maltańskich. 
Wiadomo, że bez szkoły 
dzieci się nudzą i rodzice 
za każdą cenę zapewnią im 
trochę zabawy na basenie. 
Włodarze term i miasta 
wykazali się więc swoistą 
przedsiębiorczością. Chyba 
jednak nie mającą wiele 
wspólnego z wielkopolską 
gospodarnością i rzetelno-
ścią. Możliwe, że zapłacą za 
nią oraz parę innych dzia-
łań i zaniechań podczas co-
raz bliższych już wyborów 
samorządowych. 


Poprzedzają je nabiera-

jące rozmachu spory o me-
tropolie. Po cichu powstaje 
ona na Śląsku, z wielkim 
hukiem w Warszawie. Do 
wyścigu o zaszczytny tytuł 
oraz wymierne korzyści fi-
nansowe przymierza się też 
kilka innych wielkich aglo-
meracji, wśród nich Po-
znań. Warto przypomnieć, 

że obecny prezydent miasta 
rozpoczął urzędowanie od 
pomysłu przyłączenia kilku 
podpoznańskich gmin. Ini-
cjatywę ich mieszkańcy wy-
śmiali i jakiś czas było o 
niej cicho. Teraz plany po-
większenia Poznania czy też 
utworzenia sprawniejszego 
i bardziej funkcjonalnego 
organizmu miejskiego mo-
gą odżyć na nowo. Z jakim 
skutkiem, trudno przewi-
dzieć, bo argumentów i in-
teresów wokół miast i gmin, 
a zwłaszcza związanych z 
nimi urzędów, krzyżuje się 
bardzo wiele.


Wiemy od dawna, że Po-

znań nie jest miastem przy-
jaznym zmotoryzowanym, 
dlatego za nowej samorzą-
dowej władzy miał stać się 
miastem przyjaznym cykli-
stom i chyba wegetarianom. 
Ale też niewiele z tego wy-
chodzi. Ścieżek rowerowych 
z prawdziwego zdarzenia 

wciąż jest niewiele, w do-
datku zaczynają się one lub 
kończą w najmniej spodzie-
wanych miejscach. Podró-
żować po mieście rowerem 
jest więc bardzo trudno i 
nie wiadomo kiedy będzie 
łatwiej. Skoro w Poznaniu 
jakoś nie wychodzi, wymy-
ślono więc trasę rowerową 
do Wrocławia, wzdłuż kra-
jowej „piątki”, która jednak 
powstaje w bólach. Nic nie 
wskazuje by szlak rowero-
wy, który prowadzić będzie 
przez wiele samorządnych 
miast i gmin budowano 
szybciej i łatwiej. Rowero-
we połączenie między dwo-
ma dużymi aglomeracjami 
działa jednak na wyobraź-
nię wszystkich miłośników 
dwóch kółek, nic więc dziw-
nego że w mediach zrobiło 
się o nim głośno. Najpraw-
dopodobniej okaże się ono 
jednak kolejną piarowską 
„bikostradą”. 

WIST

  

Patroni ulic piątkowskich
Henryk Łowmiański (1898-1984)

Niemal na południo-
wym skraju osiedli piąt-
kowskich, naprzeciw bu-
dynku Urzędu Skarbowego 
Poznań-Winogrady, równo-
legle do ulicy Wojciechow-
skiego, znajduje się nie-
wielki cmentarz. Prowadzi 
doń krótka uliczka wiodąca 
wzdłuż ogrodzenia nekro-
polii, nazwana imieniem 
Henryka Łowmiańskiego.

Profesor Henryk Łow-
miański nie był Wielko-
polaninem, urodził się 22 
sierpnia 1898 roku w Dau-
gudziach na Litwie. Studio-
wał historię w Kijowie, od 
1919 roku w Wilnie, a w 
latach 1925-1926 kontynu-
ował naukę w Paryżu. Póź-
niej, aż do końca drugiej 
wojny światowej związany 
był z Wilnem; owa więź z 
rodzinnymi stronami pozo-
stała mu w mowie – cha-
rakterystycznej, z lekkim 
wileńskim (lecz nie rosyj-
skim) zaśpiewem.

W Poznaniu profesor 

Łowmiański osiadł w 1945 
roku i już na stałe związał 
się z tutejszym uniwersyte-
tem. Kierował Katedrą Hi-
storii Narodów ZSRR, a po-
tem był dyrektorem Insty-
tutu Historycznego UAM. 
W 1956 roku został człon-
kiem rzeczywistym Polskiej 
Akademii Nauk, był też 
doktorem honoris causa 
uniwersytetów w Poznaniu 
i Warszawie.

Zajmował się głównie 
problematyką dziejów spo-
łeczno-gospodarczych Wiel-
kiego Księstwa Litewskie-
go i Białorusi, intereso-
wał się przeszłością pań-
stwa krzyżackiego i Prusa-
mi pogańskimi. Największą 
sławę wśród badaczy prze-
szłości zdobył jednak dzie-
łem swego życia: monu-
mentalną, sześciotomową 
monografią „Początki Pol-
ski”, wydaną w latach 1963-
1984. Redagował też pierw-
szą część zbiorowej pracy 
„Historia Polski”, przygo-

towanej przez zespół ba-
daczy z Instytutu Historii 
PAN. Już po śmierci profe-
sora opublikowano inne je-
go dzieło, poświęcone poli-
tyce Jagiellonów.

Studenci historii z lat 
sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych doskonale pa-
miętają charakterystyczną 
sylwetkę Profesora prze-
mierzającą korytarz Uni-
wersytetu i często spoty-
kaną w centrum Poznania 
– przeważnie w pobliżu 
Biblioteki Uniwersyteckiej 
przy ulicy Ratajczaka. Lek-
ko pochylony, w okularach, 
z wąsikiem, zawsze w ciem-
nym garniturze i berecie 
na głowie, chodził wiecznie 
czymś zaabsorbowany, roz-
targniony i jakby wyłączo-
ny z otoczenia. Przez stu-
dentów między sobą nazy-
wany Dziadkiem, otoczony 
był sympatią i szczerym 
szacunkiem.

Owo roztargnienie sta-
ło się przyczyną tragicz-

nej śmierci profesora Łow-
miańskiego, w wypadku 
na ulicy Poznania, 4 wrze-
śnia 1984 roku – nie-
mal w przeddzień otwar-
cia obrad XIII Powszechne-
go Zjazdu Historyków Pol-
skich. Otwierający uroczy-
ście Zjazd, ówczesny pre-
zes Polskiego Towarzystwa 
Historycznego, prof. An-
drzej Zahorski, oddał hołd 
ze sceny Auli UAM uczone-
mu, nauczycielowi, wycho-
wawcy szeregu pokoleń stu-
dentów. Miasto zaś uczciło 
pamięć profesora Henryka 
Łowmiańskiego, nadając je-
go imię ulicy na osiedlu 
Bolesława Chrobrego. Pro-
fesorowi poświęcona była 
również główna sala wykła-
dowa niegdysiejszego Colle-
gium Historicum UAM w 
dawnym gmachu Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR, przy 
Św. Marcinie.

Marek Rezler
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Nagroda za najlepszą walkę

130 zapaśniczek i zapaśników stanęło 19 lutego 
do rywalizacji w Otwartych Mistrzostwach Miasta 
Poznania w Zapasach w stylu klasycznym i zapa-
sach kobiet. Zawody były bardzo udane i nie bra-
kowało emocjonujących walk i rozstrzygnięć.

Podczas zawodów szef Sekcji Sportu Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej wręczył nagrodę za najlepszą wal-
kę podczas meczu Krajowej Ligi Zapaśniczej. Uhonorowa-
ny został zawodnik KS Sobieski Poznań, Michał Pietrzak, 
który w meczu z Unią Racibórz pokonał mistrza polski 
Andrzeja Sokalskiego.

Organizatorami zawodów był Klub Sportowy Sobieski 
Poznań w partnerstwie z Poznańską Spółdzielnią Miesz-
kaniową i miastem Poznań.

Tomek Rosada
KS Sobieski Poznań

GRUPA B  
Lp. Nazwa drużyny li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
1 GALACTIK FOOTBALL 16 27 89 86 3
2 ARKA CHROBREGO 16 25 98 92 6 1wo
3 TG SOKÓŁ POZNAŃ 

WINIARY
17 20 84 100 -16

4 DZIKI PIĄTKOWA 17 19 91 84 7 1wo

GRUPA  C 
1 MŁODZI PIĄTKOWO 17 42 176 67 109 1wo/1p
2 TECHNICZNY POKER 17 38 137 87 50
3 Z BUTA WJEŻDŻAM 18 36 121 78 43
4 DRUŻYNA PIERŚCIENIA 17 34 113 72 41
5 NOT TODAY 17 24 92 79 13
6 TG SOKÓŁ POZNAŃ 

WINIARY
17 23 88 88 0 2wo

7 DYNAMO POZNAŃ 18 17 96 135 -39 1wo 
8 PK CONSTRUCTION 17 8 51 189 -138 1wo
9 EKIPA Z PIĄTKOWA 18 4 61 140 -79 2wo/1p

GRUPA  OPEN 
1 CZERWONE DIABŁY 20 57 177 49 128
2 FC NOWA WIEŚ 20 54 166 47 119
3 BALBINA 20 54 135 36 99

4 PODWYKONAWCY 20 49 130 84 46
5 AKADEMIA SPAWANIA 21 46 157 67 90
6 ŻWIRKI I MUCHOMORKI 21 41 121 82 39
7 LEWOPRAWO 20 37 116 108 8
8 FLORIAN 21 35 85 70 15
9 ZMARNOWANE TALENTY 20 32 109 79 30 1wo

10 PIONTKOFSKIE DZBANY 21 31 110 127 -17
11 FC STRZESZYN 20 30 91 82 9
12 EVERYBODY 

WINOGRADY
20 30 100 92 8 1wo

13 GREEN SQUAD 20 29 118 96 22 1wo
14 INTER CLUB POZNAŃ 20 29 102 116 -14
15 SPARTANIE 21 27 113 111 2
16 PI - KO TEAM 20 25 75 109 -34
17 WUCHTA WIARY 19 23 82 114 -32
18 EJBRY Z FYRTLA 20 20 85 95 -10 1p
19 AE CARPE DIEM 

REAKTYWACJA
20 19 70 141 -71

20 NDW POZNAŃ 20 17 78 93 -15 1wo
21 THE CITIZENS 21 16 63 125 -62
22 ORŁY  W.A. 21 7 58 201 -143 2wo
23 GUD  TIM 24 14 82 134 -52 6wo
24 CLASSIC DRUKARNIA 24 4 50 119 -69 15 wo
25 HETMANIA - NO NAME 24 4 63 159 -96 8wo

POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
PIĄTKOWSKA LIGA HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

Tabele po meczach rozegranych 19 lutego 2017 r.

Z apaśnicy przed zawodami

Andrzej Słabęcki z Michałem Pietrzakiem
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PORA ROKU

ZDOBI
CERKIEW

DRZEWO
LAURY
I FILONA

DYNAMIKA

PO UMYCIU
NACZYŃ

CZAR

KOŁYSANIE

CENNA
SKAŁA SPLEŚĆ

PRZYTŁACZA
WIELKOŚCIĄ

NA LOTERII

DAWNIEJ
SZTUKA

ADAM,
POETA

„SINA”
ODLEGŁOŚĆ

RZEKI

TAM
ZSYŁKA

MAGMOWA SKAŁA 
WYLEWNA

RZODKIEW
JAPOŃSKA

TYLNA
CZĘŚĆ

NP.
MYŚLENIA

KUPON
TOWAROWY
LUB
KWIT

PONIEWAŻ

EWOLUCJA
NARCIARSKA

SĘDZIA 
PRZED
NOMINACJĄ

DE JANEIRO

PRYZMA

KWITNIE 
JESIENIĄ

ESTER KWASU 
OCTOWEGO

OBCY,
KOSMITA

Z DRZEWAMI

GBUR

DĄĆ

LENNO

GLONY

NOCNY
MOTYL
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Krzyżówka
z Echem

Rozwiązanie krzyżów-
ki z poprzedniego numeru 
brzmiało: Radosne ferie.

BARAN (21.03 - 20.04). Karnawał jakoś przepynkałeś, to i zez kolejnymi re-
formami wew robocie se poradzisz. Chociaż będzie ciężko, przyda się więc 
jaka rajza na narty ze starą wiarą.
BYK (21.04 - 21.05). Rajza z bliską osobą będzie cołkiem fest. Ino uważajcie, 
by przed obcą wiarą nie narobić se jakiej poruty. Zez dylaniem se poradzisz, ale 
zaś berbeluchy i inszych blondek unikaj.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Bez tyn mróz do łba ci ino głupie, chociaż coł-
kiem przyjemne, myśli przyłażą. Ale zaś na balangach zbytnio się nie staluj 
i żodnych brewerii nie wyczyniaj.
RAK (22.06 - 22.07). Wew tyn niespokojny czas najlepiej siedzieć wew wła-
snej chałupie, a nie lofrować po świecie. Bo na tych rajzach to ino zdrowie albo 
i cołkiem duże bejmy można przenorać.
LEW (23.07 - 22.08). Szykuj się zez wiarą na fest wygib wew góry. Będziecie 
śmigać na deskach a zaś potem bachać się wew termach. Ino bacz byś na tych 
balangach się nie utunkał.
PANNA (23.08 - 22.09). Całkiem niespodzianie skapnie ci fest propozycja no-
wej roboty. Bez jakiegoś marudzenia i borchania się bierz się za nią. Sukces 
murowany i pełna kabza tyż.

WAGA (23.09 - 22.10). Wiosna za pasem, daj se więc trochę luzu i zamiast 
cięgiem szporać i zorgować bejmy, lajsnij se nowy dyrdon abo zabierz cołką 
famułę do jakiego marketu i na słodkie.
SKORPION (23.10 - 22.11). Zez memłania i ciągłego blubrania z wiarą nie-
wiele dobrego wyniknie. Jesteś szportowny szczun, masz fi fa i zez szwungiem 
bierz się do roboty, a bejmy same skapną.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Nie trać czasu na ciągłe nygusowanie, borchanie 
się na wiarę abo glapienie się wew telewizję. Lepiej weź się już za porzundki 
wew szafonierkach i szpargałach.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Trochę porzundków zez famułą i wew cha-
łupie warto zrobić. Niechaj gzuby i kejter zamiast szuszwolić po całych dniach 
wezmą się za robotę i nie robią poruty.
WODNIK (21.01 - 20.02). Pierwsze wiosenne blauki pełne będą laby i słod-
kiego nygusowania. Ale zaś uważej na swe zdrowie i na balangach zbytnio się 
nie staluj, ani frechownie se nie poczynaj.
RYBY (21.02 - 20.03). Ze starą wiarą i własną famułą trza dobrze żyć. Prze-
stań się borchać na nich, zwłaszcza że czasami mają całkiem fi fne pomysły, 
a nieraz bejmami wspomogą.

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

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

Gwiazdy mówią... po naszymu  

Krzyżówka nr 3

HUMORKI
W dzieciństwie myśla-

łem, że jak będę miał 25 lat, 
to będę miał świetną pracę, 
wspaniałą dziewczynę, wła-
sne mieszkanie. Plan wy-
konałem w 25 procentach, 
mam 25 lat.



- Kasiu, będziesz moją 
dziewczyną?

- A co, za mało masz pro-
blemów?



Para leży w łóżku. Ona:
- Pomyśl kochanie, kiedyś 

się pobierzemy…
On zaciągając się papie-

rosem:
- Myślisz, że ktoś nas ze-

chce?
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Zimowa frajda na półkoloniach
W czasie ferii zimo-

wych, podczas dwóch 
turnusów, czterdzieścio-
ro dzieci skorzystało z  
oferty wypoczynku w 
świetlicach na osiedlach 
Władysława Jagiełły i 
Zygmunta Starego.

Przygotowano dla nich 
różnorodne formy zajęć: 
turnieje i gry  zespołowe, 
w tym cztery wyjścia na krę-
gielnię do NIKU, w halach 
sportowych Szkoły Podsta-
wowej nr 17, pod okiem 

trenerów danych dyscyplin 
sportowych, rozegrano me-
cze piłki nożnej, w dwa 
ognie, biegi z przeszkoda-
mi, zajęcia  judo. Dzieci uczestniczyły w 

warsztatach w Rogalowym 
Muzeum, w Teatrze Ani-
macji obejrzały przedstawie-
nie pt. „Odlot”, dwukrotnie 
wybraliśmy się też do kina 
na nowości filmowe. Pod-
czas krótkich pobytów, jakie 
przyszło spędzać w świetli-
cach po powrotach z wycie-
czek, dzieci wykonywały cie-
kawe prace plastyczno-ma-
nualne z wykorzystaniem 
różnych technik plastycz-
nych, brały udział w roz-
grywkach cymbergaja, bi-
larda stołowego lub piłka-
rzyków. Gry planszowe w 
zespołach też znalazły wie-
lu chętnych. Są na co dzień  

wypierane przez gry kom-
puterowe i aplikacje w tele-
fonach, z którymi dzieciom 
na czas zajęć trudno było 
się rozstać.

Podczas pobytu dzieci 
miały zapewniony obiad i 
napoje.

Wypoczynek w świetli-
cach zgłoszony był do Ku-
ratorium Oświaty w Po-
znaniu. Organizatorami by-
li: Administracja os. Wł. 
Jagiełły i Z.Starego Po-
znańskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej oraz Uczniowski 
Klub Sportowy „Chrobry” 
przy Szkole Podstawowej 
nr 17.

Krystyna Kaczmarek 
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Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A, 
tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28

KARTA RABATOWA UPOWAŻNIA 
DO ZNIŻKI W WYSOKOŚCI 15% 

DOTYCZY CAŁEGO MENU
NIE OBOWIĄZUJE W DOWOZIE

 

  

 Bieg Jońca po raz siódmy
Po raz kolejny na osie-

dlu Sobieskiego będzie 
można zobaczyć setki 
dzieci i młodzieży biegną-
cych w charakterystycz-
nych żółtych koszulkach. 
Niezwykły Bieg z pięknym 
przesłaniem - „Ruch rzeź-
bi umysł, serce i ciało”

Na osiedlu Jana III Sobie-
skiego 7 kwietnia do rywali-
zacji stanie blisko 1300 biega-
czy. Wezmą oni udział w orga-
nizowanym po raz siódmy Po-
znańskim Biegu im. o. Józefa 

Jońca SP.. Organizatorzy im-
prezy: Zespół Szkół Zakonu 
Pijarów oraz Poznański Od-
dział Stowarzyszenia Parafia-
da chcą w ten sposób uczcić 
pamięć pijara, założyciela Sto-
warzyszenia Parafiada, któ-
ry zainicjował program edu-
kacyjny pod hasłem: „Ruch 
rzeźbi umysł, serce i ciało”. 
Od 1989 roku organizował 
on „Międzynarodowe Parafia-
dy Dzieci i Młodzieży”, w któ-
rych corocznie bierze udział 
blisko 2 tysiące młodych lu-

NA START

dzi. Z jego inicjatywy powstał 
także projekt: „Katyń… ocalić 
od zapomnienia”, mający na 
celu upamiętnienie polskich 
oficerów zamordowanych w 
Katyniu. Ojciec Joniec zgi-
nął w 2010 roku w katastro-
fie prezydenckiego samolotu 
pod Smoleńskiem.

Organizatorzy zawo-
dów kierują zaproszenie do 
uczniów wszystkich szkół, do 
sportowców a także nauczy-
cieli, rodziców i tych wszyst-
kich, którzy biegają syste-
matycznie od lat lub dopie-
ro rozpoczynają przygodę z 
bieganiem.

Dziewczęta i chłopcy w 
wieku od 5-6 lat do 19 lat bę-
dą rywalizować w 12 biegach 
na dystansach od 250 m do 
3000 m. Na każdego biega-
cza na mecie będzie czekał 
tłoczony medal, a puchary i 
nagrody otrzymają najlepsi 
zawodnicy we wszystkich ka-
tegoriach. Najdłuższy bieg, 
w kategorii open, odbędzie 
się na ciekawej crossowej 
trasie na dystansie 3 kilo-
metrów. Nowością siódmej 
edycji jest bieg drużynowy, 
sztafeta rodzinna 3 x 500 

m, w której wystartują ro-
dzice i dzieci.

Podczas zawodów odbę-
dzie się także akcja charyta-
tywna „Biegnę dla Marysi”, 
której celem jest pomoc dla 
ciężko chorej dziewczynki.

Bieg już po raz siódmy od-
będzie się dzięki bardzo do-
brej współpracy z Administra-
cją Osiedla Jana III Sobieskie-
go, przy wsparciu Zarządu 
PSM oraz Rady Osiedla Jana 
III Sobieskiego i Marysieńki.

Zawody rozpoczną się o 
godz. 11. Centrum zawodów, 
start i meta zlokalizowane bę-
dą na boisku szkolnym. Orga-
nizator zaprasza do uczest-
nictwa oraz do kibicowania 
zawodnikom na trasie. Szcze-
gółowe informacje i zapisy na 
stronie internetowej: www.
bieg-jonca.pl Zapraszamy! 

Organizatorzy

  


