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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 

Niedziele i Święta od 9:00 do 14:00 
 Pediatra 

 Pielęgniarka 
Po wcześniejszej rejestracji  

tel. 61 66 43 300 lub bezpośrednio  
w przychodni MedPolonia przy ul. Obornickiej 262. 

          
 

ŚWIĄTECZNA POMOC PEDIATRYCZNA 

Wystawią sztuki w Dąbrówce? 
W PCK Dąbrówka rozpoczynają się teatralne warszta-

ty dla dzieci i seniorów, zakończone występem na scenie. 
Takie zajęcia dają możliwość rozwijania swoich pasji i są 
okazją do wspólnej zabawy, nawiązania nowych znajomości. 
O innych propozycjach Dąbrówki piszemy wewnątrz numeru.
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Łętowisko  na Sobieskiego
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa wraz z 

administracją, radą osiedla Jana III Sobieskiego i 
„Kuchnią Polową” zaprosili mieszkańców 14 paź-
dziernika na Jesienny Piknik Osiedlowy pn. „Łęto-
wisko, czyli pyra na kilka sposobów”.

Impreza odbywała się w godzinach od 13 do 20 na bo-
isku pomiędzy budynkami 2 i 20. Ognisko rozpalono o godz. 
14 i piknik się rozkręcił. Imprezę odwiedziło kilkaset osób.

Serwowano grochówkę i pyry z gzikiem. Były wystawy 
samochodów, mundurów i apteczek wojskowych oraz mo-
tocykli a także możliwość przejażdżki na kucyku. Można 
było kulkami postrzelać na strzelnicy. Motocykliści przez 
około dwie godziny wozili dzieci po placu. Przypadkowo, 
jedną z większych atrakcji dla milusińskich okazały się też 
ciągniki administracji stanowiące zabezpieczenie imprezy.

Dla dzieci zorganizowano konkursy z nagrodami, roz-
dano także trzy kilogramy cukierków. Powitanie jesieni by-
ło bardzo udane. (md)
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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 

WARZYWA 
I OWOCE

bez nawozów i oprysków,
polecane dla małych dzieci!

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

świeże jaja wiejskie
Os . Batorego 15c, Os. Śmiałego 5a,Os . Batorego 15c, Os. Śmiałego 5a,
 czynne: pn – pt. 8 - 18, sob. 8 - 14 czynne: pn – pt. 8 - 18, sob. 8 - 14

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

„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 
Tel. 61 822 78 57,  601 56 87 32 

  

  

  

 Ortopedia Dorosłych i Dzieci

PROF. DR HAB. MED. 
MAŁGORZATA WIERUSZ-KOZŁOWSKA

specjalista ortopedii 
i traumatologii narządu ruchu

Gabinet: Poznań, Różany Potok
 ul. Umultowska 100A
Rejestracja: 61 877 95 93, 609 103 405

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

Coraz w ięcej aktualnych informacji
o sprawach 

Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

w zakładce 
INFORMACJE I KOMUNIKATY

na www.psm.poznan.pl
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 Opera w DĄBRÓWCE

The Quest Music Group w DĄBRÓWCE

Będzie się działo 
w KORONIE

Oprócz stałych cotygodniowych 
zajęć w listopadzie planowanych 
jest kilka dodatkowych. 

8 i 22 listopada w godz. 17-20 spo-
tka się kółko teatralne.

7 listopada o godz. 17 planowane 
jest zebranie informacyjne dla człon-
ków klubu Korona.

14 listopada o godz. 17 rozpocznie 
się wykład i pokaz Haliny Borys pt.„Hi-
storia tkaniny dekoracyjnej”.

15 i 29 listopada w godz. 17-20 od-
będzie się zabawa taneczna, a 25. – 
zabawa andrzejkowa z wróżbami i za-
bawami.

21 listopada o godz. 17 zaintereso-
wani będą mogli wysłuchać wykładu 
„Jak pszczoły pomagają ludziom? Sku-
teczna apiterapia”, któremu towarzy-
szyć będzie pokaz miodów.

28 listopad w godz. 15-18 odbędą 
się warsztaty „Eko-zgranie”. (lklo) 

22 września w Piątkow-
skim Centrum Kultury Dą-
brówka koncertem zespołu 

THE QUEST MUSIC GROUP 
zainaugurowano sezon kultu-
ralny 2017/2018. 

Zespół zaprezentował utwory ame-
rykańskiej muzyki rozrywkowej. W re-
pertuarze nie brakło wybranych utwo-
rów polskich, francuskich i włoskich 
artystów. Wykonawcy to doświadcze-
ni zawodowi muzycy, z których każdy 
może pochwalić się bogatym dorob-
kiem artystycznym. 

Od października w Piątkowskim 
Centrum Kultury DĄBRÓWKA roz-
poczyna się cykl prezentacji spektakli 

operowych w wersji wideo na dużym 
ekranie. Będzie można obejrzeć naj-
lepsze, światowe wykonania znanych 
oper. Spektakle będą odbywały się w 
czwartki, raz w miesiącu, o godzinie 
18.Wstęp wolny.
  10 października można było zobaczyć 

operę Gioacchino Rossiniego „Cyrulik 
sewilski”. A oto daty i tytuły kolejnych 
wieczorów z operą, operetką i baletem:

  9 listopada – „Traviata” Giuseppe 
Verdiego

  7 grudnia – „Carmen” Georges’a 
Bizeta

 18 stycznia – „Don Giovanni” Wolf-
ganga Amadeusa Mozarta

  8 lutego – „Tosca” Giacomo Pucci-
niego

  8 marca – „Jezioro łabędzie” Piotra 
Czajkowskiego

  5 kwietnia – „Cosi fan tutte” Wolf-
ganga Amadeusa Mozarta

 10 maja – „Wesoła wdówka” Francisz-
ka Lehara

  7 czerwca – „Aida” Giuseppe Ver-
diego.

10 XI 2017 o godz. 18 (piątek – Bistro 
„Cezar”) Międzynarodowy Listopad Po-
etycki – XII Turniej Wierszy o „Pier-
ścień Dąbrówki”. Nagroda główna – rzeź-
ba Kazimierza Rafalika. Jury przewodniczy 
dr Stefan Pastuszewski, redaktor „Akan-
tu”. Wyróżnienia – m.in. „Kielnia Tadeusza 
Stirmera” wręczana przez Edytę Kulczak, 
„Chleb dla Poety” – rzeźba Marioli Kalic-
kiej, Liquor benedictinorum z apteki „Pod 
złotym lwem”. Łucja Dudzińska – wyróż-
nienie grupy młodych pisarzy „Na krechę”. 
Poza decyzją jury liczne wyróżnienia: ob-
razy, obrazki, duże piwo od Antoniego i 
inne... Tekst do turnieju (jeden niepubliko-
wany wiersz w 5 egz. A4) prosimy zgłaszać 

16.30-17.30 w bistro. Na każdym egz. tek-
stu prosimy umieścić adres mailowy.
21 XI 2017 o godz. 18 (wtorek) Zygmunt 
Dekiert prezentuje nowy tomik wierszy pt. 
„Tak daleko, za krótko”. Andrzej Szmal – 
artysta spod Stella Polaris. Opowieści zza 
Koła Polarnego, wiersze, zapiski, zdjęcia.
5 XII 2017 o godz. 18 (wtorek) Nowe 

książki Łucji Dudzińskiej – „METAmor-
fozy wybrane” (w języku bułgarskim), po-
emat „Tupanie ze sobą po drodze” (wersja 
polsko-ukraińska). Prezentacja wydaw-
nictw fundacji FONT i grupy literackiej „Na 
krechę” – debiuty, debiutanci.
12 XII 2017 o godz. 18 (wtorek – Bistro 
„Cezar”) Wieczór wigilijny Klubu Literac-
kiego. Kolędy, piosenki – Paweł Wawrzy-
niak. Bardzo oczekiwane nastrojowe tek-
sty i Boże Dary na wigilijny stół.

 Zapraszamy do publikacji w „Pro-
tokole Kulturalnym” Spotkania w „Dą-
brówce”, os. Bolesława Chrobrego 117. 
Prowadzi Jerzy Grupiński

KLUB LITERACKI

PIĄTKOWSKIE 
CENTRUM KULTURY
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Prezydenckie dokonania, obietnice i… apele
Nowo Naramowicka z tramwajem w 2022 r.
– Przez trzy lata na-

szych rządów w Pozna-
niu zrobiliśmy więcej 
dla mieszkańców niż po-
przednie ekipy przez 20 
lat – stwierdził prezy-
dent Poznania, Jacek 
Jaśkowiak, podczas spot-
kania z mieszkańcami w 
Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 1 na os. Wła-
dysława Łokietka. Jed-
nak większość uczestni-
ków nie podzielała do-
brego samopoczucia pre-
zydenta i dawała temu 
wyraz w krytycznych wy-
powiedziach.

Nie przekonywały ich 
przedstawiane w koloro-
wych prezentacjach infor-
macje o licznych inwesty-
cjach prowadzonych w rejo-
nie Naramowic i Piątkowa. 
Są to głównie niewielkie za-
dania dotyczące przebudo-
wy odcinków chodników i 
ulic czy modernizacji szkół 
i obiektów komunalnych. 
Ale, jak przekonywał J. Jaś-
kowiak, trudniej realizować 
dwieście takich niewielkich 
przedsięwzięć o wartości 
miliona złotych, niż jedną 
spektakularną inwestycję, 
jak stadion miejski za 700 
mln złotych.

Zgromadzeni mieszkań-
cy przede wszystkim jed-
nak dopytywali o realizację 
zapowiadanego od lat wiel-
kiego projektu budowy ul. 
Nowo Naramowickiej wraz z 
linią tramwajową, która jest 
jedyną szansą rozwiązania 
problemów komunikacyj-
nych w tym rejonie miasta. 
Okazuje się jednak, że szyb-
ciej będą budowane kolejne 
domy, niż nowa trasa. In-
westycji deweloperskich za-
kazać bowiem nie można, a 
nowej arterii spodziewać się 
można dopiero około 2022 
r. W przyszłym roku powin-
na być gotowa dokumenta-
cja techniczna tego przed-
sięwzięcia o wartości 430 
mln zł. Jego realizacja wiąże 
się z koniecznością wykupu 
kilku nieruchomości. Są to 
zwykle sprawy trudne i  wy-
wołujące wiele emocji. Właś-
ciciele gruntów i budynków 
do wyburzenia dawali im 
wyraz podczas spotkania 
z prezydentem.

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

ZESPOŁY MUZYCZNE
• poniedziałek, środa - godz. 17:00 - 20:00
• czwartek, piątek - godz. 19:00 - 21:00

WARSZTATY PLASTYCZNE
• grupa młodsza - środa, piątek - godz. 16:00 - 17:30
• grupa starsza - środa, piątek - godz. 18:00 - 19:30

PRACOWNIA RZEŹBY I CERAMIKI
• wtorek - piątek - godz. 11:30 - 18:30
• Os. Jana III Sobieskiego 36

SZKOŁA RUCHU I TAŃCA
• środa, piątek - godz. 16:30 - 20:30

NEW VOICE E -- dziecięcy zepół estradowy
• poniedziałek - godz. 17:00 - 19:00

PRO PUBLICO BONO O -- seanse filmowe
• sobota - godz. 19:00

                                                                                                                                               

KLUB MALUCHA
• poniedziałek, środa - godz. 9:30 - 14:30
• wtorek, czwartek - godz. 9:30 - 12:30

                              

ASZ TEATR
• wtorek - godz. 17:00 - 18:30 warsztaty
• piątek - godz. 19:00 - 20:00 spektakle

KLUB LITERACKI "DĄBRÓWKA"
• wtorek - godz 18:00 - 20:00
• spotkania 2 razy w miesiącu

Skoncentrowanie wysił-
ków miasta na budowie 
trasy Nowo Naramowic-
kiej oznacza, że nie bę-
dą podejmowane cząstko-
we próby usprawnienia ru-
chu na zatłoczonej obecnej 

ul. Naramowickiej. Były-
by to bowiem wyrzucone 
pieniądze. Takie wyjaśnie-
nia raczej nie zadowoli-
ły uczestników spotkania, 
podobnie jak apele o po-
wszechniejsze korzystanie 

z innych niż samochody 
środków transportu – au-
tobusów i rowerów, oraz 
powstrzymanie się od na-
bywania mieszkań od de-
weloperow budujących w 
tym rejonie. (i)



6  ECHO 11/268 (XX)

  

 Projekty dla Piątkowa w budżecie obywatelskim
Do 30 października 

można głosować na pro-
jekty w ramach Poznań-
skiego Budżetu Obywatel-
skiego 2018. Do rozdziele-
nia jest 18 mln złotych, na 
realizację zadań, które w 
głosowaniu otrzymają naj-
więcej głosów.

Głosować może każdy, 
także niepełnoletni mieszka-
niec Poznania. Jednak mło-
dzież i dzieci tylko za zgo-
dą rodziców czy opiekunów. 
Każdy głosujący ma do dys-
pozycji 1 głos na projekty 
ogólnomiejskie i maksymal-
nie 2 głosy na projekty rejo-
nowe. Jednokrotność w za-
kresie oddawania głosów za-
pewnia konieczność podania 
numeru PESEL. Głosować 
można tradycyjnie, wypełnia-
jąc papierowy formularz, lub 
poprzez stronę internetową 
urzędu miasta.

Wśród 47 projektów ogól-
nomiejskich, a więc mających 
służyć wszystkim mieszkań-
com miasta, można m. in. 
wesprzeć plany budowy ście-

żek rowerowych na ul. Umul-
towskiej i Połabskiej czy szla-
kiem poznańskich fortów. 
O poparcie zabiegają także 
projekty kontynuowania za-
dań trenera osiedlowego, za-
instalowania w mieście 42 
defibrylatorów pomocnych 
w ratowaniu życia, odbudo-
wy amfiteatru na Cytade-
li, urządzenia kwitnących i 
miododajnych łąk, propago-
wania strzelectwa, a nawet 
ustawienia w parkach miej-
skich kaczkomatów, czyli ta-
blic informujących o zwycza-
jach kaczek.

Projekt związany  z tre-
nerem osiedlowym zyskał w 
ubiegłym roku duże poparcie 
mieszkańców, którzy licznie 
z niego korzystali. Pozostaje 
mieć nadzieję, że w roku przy-
szłym będzie podobnie

Projektów rejonowych jest 
113. Wśród propozycji do zre-
alizowania na Piątkowie zna-
lazły się: 

Ptasia szkoła – ochro-
na przyrody (budki dla jerzy-
ka, wróbla, kawki), eduka-

cja, upiększanie szkoły (pta-
si mural).

Kamera miejskiego mo-
nitoringu na os. Marysień-
ki – dla poprawy bezpieczeń-
stwa w rejonie ul. Wiedeń-
skiej.

Termomodernizacja 
SP 15 – dokończenie termo-
modernizacji budynku SP nr 
15 w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 6.

Schodki na przystan-
kach: Kurpińskiego, Szy-
manowskiego – od strony 
zachodniej do dwóch przy-
stanków PST.

Promenada Piątkow-
sko-Winogradzka – wy-
godna trasa pieszo-rowerowa 
wzdłuż wałów PST pomiędzy 
przystankiem Szymanowskie-
go a kładką Batorego-Chro-
brego.

Mieszkańców os. Włady-
sława Łokietka, które należy 
do miejskiego osiedla Nara-
mowice, Umultowo i Radoje-
wo, mogą natomiast zaintere-
sować projekty:

Letnie kino familijne 

na północy Poznania – 
cykl plenerowych pokazów fil-
mowych odbywających się na 
boisku centralnie położonego 
ZSP nr 1.

Wybieg dla psów na Na-
ramowicach – przy ul. Jasna 
Rola/Lasku Piątkowskim.

Forteczna zabawa na 
spacerze – rewitalizacja ście-
żek wokół Fortu IVa, posta-
wienie ławek, koszy, tablic o 
przyrodzie.

Jest więc z czego wybie-
rać. Które projekty będą re-
alizowane – zdecydują pozna-
niacy. Jednak od głosowania 
do faktycznego wykonania za-
dania droga zwykle jest dale-
ka. Niemal wszystkie projekty 
wyłonione w ubiegłorocznym 
głosowaniu znajdują się jesz-
cze w trakcie realizacji. Tak 
jest również z budową parku 
na terenie pomiędzy budyn-
kami os. Władysława Łokiet-
ka a pawilonem Netto. Obec-
nie opracowywana jest doku-
mentacja projektowa i wiosną 
przyszłego roku wyłoniony zo-
stanie wykonawca. (i)

Spotkanie KOiR z M. Rezlerem

Królewscy patroni i… bamberka

Przez dziewięć wie-
ków Piątkowa i 40 lat 
wzniesionych na jego te-
renie osiedli mieszka-
niowych poprowadził 
uczestników październi-
kowego spotkania Klu-
bu Odkrywców i Repor-
terów znany poznański 
historyk dr Marek Re-
zler, sam od ponad 30 lat 
związany z tą niegdysiej-
szą wsią, a obecnie dziel-
nicą Poznania.

Dzieje Piątkowa są ści-
śle związane z Poznaniem. 
Wieś, jako Piątków, jest wy-
mieniona w akcie lokacyj-

nym Poznania z 1253 r. W 
granice miasta została jed-
nak włączona w roku 1973, 
a trzy lata później rozpoczę-
ła się na jej terenach budo-
wa wielkich osiedli miesz-
kaniowych. – Nie wiado-
mo dlaczego, ale początko-
wo pierwsze osiedle miało 
mieć za patrona Kazimie-
rza Jagiellończyka, którego 
związków z Wielkopolską i 
jej stolicą trudno się doszu-
kać. Dopiero po jakimś cza-
sie ktoś poszedł po rozum 
do głowy i patronem pierw-
szego piątkowskiego osiedla 
został Bolesław Chrobry. 

Następne także otrzymały 
imiona wybitnych władców. 
Zastanawiać może wybór 
Zygmunta Starego, który 
w powszechnej świadomo-
ści nie zajmuje szczególnej 
pozycji, ale był on królem 
w czasach świetności Rzecz-
pospolitej i w Poznaniu uro-
dziła się jego córka. Był to 
władca iście renesansowy, 
a w Poznaniu jest też perła 
architektury renesansowej, 
staromiejski ratusz. Wybór 
jest więc w pełni uzasadnio-
ny – mówił M. Rezler.

Przypomniał on też 
związki Piątkowa z osadni-
kami niemieckimi zwanymi 
bambrami. Ulegli oni szyb-
kiemu spolonizowaniu i za-
pisali piękne karty w histo-
rii miasta. Przypomina o 
tym uroczy pomnik bamber-
ki na Starym Rynku. Oka-
zuje się, że uwiecznioną w 
rzeźbie postacią jest rodo-
wita Polka, córka gospoda-
rza z Piątkowa, Jadwiga Ja-
kubczak. W dodatku ubrana 
jest nie w strój bamberski, 
lecz szamotulski.

Takich ciekawostek z 
dziejów Piątkowa przytaczał 
M. Rezler wiele. Nie brako-
wało opowieści dramatycz-
nych, jak o zabójstwie chłop-
skiej rodziny przez zatrud-
nionego u niej robotnika rol-
nego czy krwawych walkach 
o piątkowski fort podczas II 
wojny światowej i wymor-
dowaniu rannych żołnierzy 
węgierskich.

Do tematów związa-
nych z historią Piątkowa, 
zwłaszcza najnowszą, do-
tyczącą początków  spół-
dzielczych osiedli mieszka-
niowych członkowie KOiR 
będą wracać podczas na-
stępnych spotkań. Apelu-
ją o odszukiwanie w do-
mowych szpargałach zdjęć 
dokumentujących pierwsze 
lata piątkowskich osiedli i 
przesyłanie ich do redakcji 
„Echa Piątkowa”. Zapra-
szają też na kolejne spo-
tkanie KOiR 21 listopa-
da o godz. 17 w auli XV 
LO. Gościem będzie wy-
bitny poznański fotograf 
Maciej Fiszer. (i)
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ZESPOŁY MUZYCZNE
• poniedziałek, środa - godz. 17:00 - 20:00
• czwartek, piątek - godz. 19:00 - 21:00

PRACOWNIA RZEŹBY I CERAMIKI
• wtorek - piątek - godz. 11:30 - 18:30
• Os. Jana III Sobieskiego 36

PRO PUBLICO BONO O -- seanse filmowe
• sobota - godz. 19:00

SMOVEY Y -- oczyszczanie, wzmacnianie organizmu
• wtorek - godz. 17:00 - 18:00

FITNESS
• wtorek - godz. 18:00 - 19:00

TAI CHI HI -- gimnastyka chińska
• wtorek - godz. 19:00 - 21:00

                                                                                                                                                

ASZ TEATR
• środa - godz. 15:00 - 16:30 warsztaty
• piątek - godz. 19:00 - 20:00 spektakle

KLUB LITERACKI "DĄBRÓWKA"
• wtorek - godz 18:00 - 20:00
• spotkania 2 razy w miesiącu

AEROBIK K -- 2 grupy
• poniedziałek, czwartek - godz. 19:00 - 20:00
• poniedziałek, czwartek - godz. 20:00 - 21:00

SENIOR FIT T -- gimnastyka usprawniająca
• poniedziałek, czzwartek - godz. 17:00 - 18:00

JOGA
• poniedziałek, czwartek - godz. 18:00 - 19:00

 Ergometr dla wszystkich
Ośmiu zawodników 

zmieniać się będzie co 
cztery minuty. Suma punk-
tów uczniów z danej szko-
ły (pierwszych dwunastu 
zawodników w klasyfika-
cji indywidualnej) zdecy-
duje o wyniku drużyny. 24 
listopada w Szkole Podsta-

wowej nr 35 na osiedlu 
Władysława Łokietka roz-
grane zostaną IV Otwarte 
Mistrzostwa Piątkowa w 
jeździe na ergometrze wio-
ślarskim, będzie to zara-
zem dziesiąta edycja „Er-
gometr dla wszystkich”.

Każda szkoła może zgłosić 

do 15 osób, zgłoszenia imien-
ne wraz z numerem telefo-
nu rodziców lub opiekunów 
należy przesłać do 22 listo-
pada na adres: twpoloniapo-
znan@gmail.com. Zawody zo-
staną rozegrane na ergome-
trze wioślarskim typu Con-
cept II na dystansie 200 me-

trów chłopcy i 150 m – dziew-
częta. Zawody odbędą się w 
pięciu kategoriach: chłopców 
i dziewcząt z klas szóstych i 
siódmych oraz nauczycieli wy-
chowania fizycznego. Nagro-
dzonych będzie pierwszych 
ośmiu zawodników i zawodni-

 Jakub 
Pietrzyk 
ze złotem

Zawodnik Klubu Spor-
towego Sobieski Poznań, 
Jakub Pietrzyk, występują-
cy w kat. 75 kg, zdobył złoty 
medal na rozgrywanych w 
Krotoszynie Mistrzostwach 
Polski Kadetów. W swo-
jej kategorii wagowej po-
konał 21 zawodników, nie 
przegrywając żadnej wal-
ki. Potwierdził tym samym 
po raz kolejny swoją pozy-
cję w tej kategorii wagowej 
w Polsce.

Andrzej Słabęcki
Fot. - Antoni Obrycki

czek w każdej kategorii oraz 
trzy pierwsze szkoły.

Gośćmi specjalnymi zawo-
dów będą uczniowie Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niesłyszących w Po-
znaniu przy ul. Bydgoskiej.

Istnieje możliwość wypo-
życzenia ergometru dla przy-
gotowania i wyłonienia repre-
zentacji szkolnej.

Organizatorem impre-
zy jest Szkoła Podstawowa 
nr 35, nadzór merytorycz-
ny sprawuje Towarzystwo 
Wioślarzy Polonia T.z. w 
Poznaniu. Informacji udzie-
lają Grzegorz Nowak (tel. 
606 901 121) oraz Maciej Ko-
byliński (tel. 501 930 144). 
(na)
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KALENDARIUM PSM 
 9 listopada - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

14 listopada - Komisja Rewizyjna RN

21 listopada - Komisja ds. aktów prawnych

23 listopada - zebranie Rady Nadzorczej

 Z prac Rady Nadzorczej PSM

Ze wzrostem płacy minimalnej 
wzrosły koszty remontów

Informacją na temat 
wyników ekonomicznych 
Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej za osiem 
miesięcy tego roku roz-
poczęło się październiko-
we posiedzenie Rady Nad-
zorczej.

Na eksploatacji podstawo-
wej w gospodarce zasobami 
mieszkaniowymi na wszyst-
kich osiedlach wyniki by-
ły dodatnie. Dodatnie były 
także wyniki rozliczeń gazu. 
Salda rozliczeń zimnej wody 
również były dodatnie, za wy-
jątkiem osiedli Stefana Ba-
torego oraz Władysława Ja-
giełły i Zygmunta Starego. 
Na wszystkich osiedlach na 
kontach funduszu remonto-
wego były środki do wyko-
rzystania, wyjątkiem była ul. 
Grobla, gdzie w czerwcu wy-
malowano klatki schodowe i 
piwnice.

Na podstawie oświadczeń 
lokatorów o liczbie zamiesz-
kujących osób, można stwier-
dzić, że 10 sierpnia zamiesz-
kiwało osiedla o 65 osób 
mniej niż 10 lipca, a w sto-
sunku do grudnia ubiegłego 
roku – aż o 473 osoby mniej. 
Zaległości czynszowe w ciągu 
sierpnia wzrosły o 96 tys. zł 
(o 3%), zaś na lokalach użyt-
kowych o przeszło 18 tys. zł 
(o 6,5%).

Rada Osiedli Władysława 

Jagiełły i Zygmunta Starego 
zwróciła się o przeprowadze-
nie korekty planu remonto-
wego na 2018 r. w związku 
ze wzrostem cen na materia-

ły. Naprawa elewacji budyn-
ku nr 7 na Jagiełły kosztować 
będzie 943.905 zł, o 120.153 
zł więcej niż początkowo pla-
nowano, a naprawa elewacji 
budynku nr 8 – 791.630 zł, 
o 111 tys. zł więcej. Członko-
wie Rady Nadzorczej przy-
chylili się do prośby i za-
twierdzili korektę planu, uza-
sadniając to tym, że wzrost 
kosztu przedsięwzięcia wyni-
ka ze zmiany cen artykułów 
budowlanych oraz robocizny 
na skutek wzrostu minimal-
nego wynagrodzenia za pracę 
i minimalnej stawki godzino-
wej. Źródłem finansowania 
wyższych kosztów będzie po-

życzka udzielona osiedlom ze 
scentralizowanego funduszu 
remontowego PSM.

Następnie członkowie Ra-
dy wyrazili zgodę na ustano-
wienie odpłatnej służebności 
przesyłu na rzecz ENEA Ope-
rator na działkach 172/38 i 
172/31 na Sobieskiego. Rada 
tego osiedla pozytywnie za-
opiniowała wniosek na usta-
nowienie odpłatnej służebno-
ści wykonania trasy zasilania 
w energię elektryczną parkin-
gu Park&Ride. Płatność bę-
dzie jednorazowa, bo jest ni-
ska, dotyczyć będzie terenu 
8,5 m kw. biegnącego pod 

trawnikiem, który nie jest 
przypisany do żadnej nieru-
chomości.

Wniesiono dwie spra-
wy. Pierwsza dotyczyła za-
mknięcia SkateParku, któ-
rego urządzenia zagrażają 
bezpieczeństwu młodzieży. – 
Przez wiele lat osiedla Śmia-
łego i Batorego naprzemien-
nie opiekowały się parkiem, 
naprawiały urządzenia. Jed-
nak zdewastowane urządze-
nia wymagają już wymia-
ny. Zadecydowano więc o 
zamknięciu, bo bezpieczeń-
stwo ludzi jest najważniejsze 
– powiedział prezes Krzysz-
tof Winiarz. SkatePark zo-
stał zlokalizowany na terenie 
miejskim użyczonym Spół-
dzielni bezpłatnie. Fachowcy 
obliczyli, że wymiana urzą-
dzeń z atestami może kosz-
tować ok. 175 tys. zł. Ze stro-
ny członków Rady padły pro-
pozycje, by wystąpić do mia-
sta, aby przejęło ten obiekt 
i prowadził go np. POSiR, 
który został powołany do ta-
kich celów.

Długa dyskusja toczyła 
się wokół procedur postę-
powania wobec dłużników 
Spółdzielni w świetle no-
wych przepisów. Mediacjami 
z dłużnikami zajmował się bę-
dzie Zarząd, a sprawy niepła-
cących będą szybciej trafiały 
do sądów. (big)
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Os. Władysława Łokietka

Drzewa do usunięcia i… nasadzenia

Orkan Ksawery, sza-
lejący nad Polską na po-
czątku października, dał 
się we znaki również 
na os. Władysława Ło-
kietka. Huraganowe po-
dmuchy wyrwały potęż-
ne drzewo z korzeniami, 
które spadając uszkodzi-
ło altankę i pojemniki na 
odpady, a także pojazdy. 
O sile żywiołu najlepiej 
świadczy to, że obalone 
drzewo miało w obwo-
dzie 1,8 m.

Skutki runięcia takich 
wyrośniętych drzew, a na 
osiedlu jest ich sporo, mogą 
być groźne, dlatego na ape-
le wielu mieszkańców admi-
nistracja stara się o pozwo-
lenie na wycinkę tych sta-
nowiących potencjalne za-
grożenie. – Procedura jest 
skomplikowana, a niedaw-
ne zmiany wprowadzające 
ułatwienia dla osób fizycz-
nych w usuwaniu roślinno-
ści rosnącej na ich dział-
kach nie objęły spółdzielni. 
Nadal musimy uzyskiwać 
pozwolenia, co wiąże się z 
gromadzeniem dokumenta-
cji i różnych opinii. Mamy 
już pozwolenie na wycięcie 

38 drzew, w zamian musimy 
jednak posadzić aż 49 drzew 
ozdobnych – mówi Aleksan-
der Meyza, kierownik Ad-
ministracji os. Władysława 
Łokietka. Usuwanie drzew 
rozpocznie się w listopa-
dzie, nie można bowiem te-
go prowadzić w okresie lę-
gowym ptaków, trwającym 
od marca do 15 paździer-
nika. Nasadzenia rozpocz-
ną się prawdopodobnie wio-
sną, dużo jednak zależy od 
pogody.

Na osiedlu uwagę zwra-
cają odnowione w kilku 
miejscach chodniki i skwer-
ki, przy których ustawiono 
z myślą o wygodzie star-
szych mieszkańców ławki. 
Poprawiają się też warun-
ki parkowania dla osób nie-
pełnosprawnych. Dla nich 
przygotowano i wymalowa-
no na niebiesko 19 miejsc 
postojowych, są one znacz-
nie szersze od zwykłych. 
Oznacza to, że ogólna licz-
ba miejsc parkingowych nie-
co się umniejszy, ale moż-
na wygospodarować miej-
sca dla jednośladów, które 
coraz częściej blokują nor-
malne miejsca postojowe.

– Zgodnie z zapowiedzia-
mi, po zakończeniu moder-
nizacji klatek schodowych 

we wszystkich budynkach 
przystępujemy do remon-
tów piwnic. Rozpoczęliśmy 
od wymiany oświetlenia na 
ledowe, co przynosi znaczne 
oszczędności. Wymieniamy 
także okna, w tym roku zro-
bimy to w połowie budyn-
ków. Następnie przystąpimy 

do malowania ścian i pod-
łóg. W przyszłym roku chce-
my przeprowadzić wymianę 
oświetlenia w piwnicach lo-
katorskich, ale to wymaga 
ich zgody. Czeka nas tak-
że odnowienie elewacji nie-
których budynków. Od ter-
momodernizacji pierwszych 
bloków mija już bowiem 
dziesięć lat i niektóre ściany 

od północnej strony pokry-
te są nalotem, który trze-
ba zmyć. W tym roku uda-
ło się także przeprowadzić 
docieplenie stropodachu na 
pawilonie handlowym – mó-
wi A. Meyza.

Upływ lat i oszczędność 
w zużyciu wody sprzyjają 
awariom sieci kanalizacyj-
nych. Stare rury są zatyka-
ne przez nadmiar tłuszczów 
i fosforanów ze środków do 
prania, które przemienia-
ją się w skamielinę. Awa-
rie są systematycznie usu-
wane. Podobnie jak mnożą-
ce się ilości odpadów wiel-
kogabarytowych. Po wywie-
zieniu z altanek, na zlecenie 
administracji, jednych gaba-
rytów, niemal natychmiast 

pojawiają się kolejne. Czy 
zapowiadane zwiększenie w 
przyszłym roku częstotliwo-
ści ich odbioru przez jed-
nostki GOAP-u sprawi, że w 
altankach przestaną wresz-
cie straszyć zwały mebli, nie 
wiadomo, ale pewne jest, że 
pojawią się w nich dodatko-
we pojemniki na odpady bio-
degradowalne. (i) 
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Nasi łowcy okazów
Nie tylko Robert Styperek łowi rekordowe ryby. Rów-

nież inni członkowie piątkowskiego koła mogą pochwalić 
się okazałymi rybami złowionymi w ostatnim czasie.

 Tadeusz Nawrot 26 czerwca ok. godz. 13 na jezio-
rze Lipno koło Stęszewa wyholował szczupaka – 8,7 kg i 
102 cm. Natomiast Mirek Bisikiewicz może pochwalić się 
życiową rybą – karpiem 7,5 kg i 72 cm, który został zło-
wiony 3 czerwca ok. godz. 2.30 na stawie w Owińskach.

Złowione rybki wróciły oczywiście do wody. Gratulacje 
dla łowców okazów. 

Zbigniew Jędrys

  

Złota Karolina  
z Chrobrego

Dwa medale wywalczy-
li zapaśniczki i zapaśnicy 
Klubu Sportowego Sobieski 
Poznań na rozegranych w 
Osielsku Młodzieżowych Mi-
strzostwach Polski – Zapasy 
Kobiet i Zapasy Styl Wolny.

Złotą medalistką w 
kat. 75 kg została Karoli-
na Nogaj, mieszkanka osie-
dla Bolesława Chrobrego, 

a brązowy medal w gronie 
mężczyzn wywalczył Rafał 
Magdziak w kat. 75 kg. 
Piąte miejsce zajął Paweł 
Jarczyński walczący w kat. 
125 kg.

Drużynowo KS Sobieski 
Poznań uplasował się na III 
miejscu.

Andrzej Słabęcki
Fot. – Antoni Obrycki

9 września spotkaliśmy się nad jez. Lipno w 
Stęszewie, gdzie odbyły się zawody spławikowo-
gruntowe. Nie padało, tylko trochę wiało. Stan wody 
w łowisku był wysoki.

Na Lipnie lipa

Niestety, mimo aktyw-
nych działań 25 wędkarzy, w 
tym jednej wędkarki, zmie-
rzających do złowienia ryby 
(jakiejkolwiek), tylko nielicz-
nym się udało. Prawie poło-
wa nie złowiła nic. Do nie-
których szczęście się jednak 
uśmiechnęło i to oni rozdzie-

lili pomiędzy sobą pucha-
ry ufundowane tym razem 
przez Prezesa Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Największą rybę wyłowił 
skarbnik,  Eugeniusz Szaj, i 
był to piękny 34-centymetro-
wy okoń pozyskany z grun-
tu na „kanapkę” – białe i 

czerwone robaczki. 
Dzięki tej rybie oraz 
dołowionej wzdrę-
dze i mniejszemu 

okoniowi uzyskał w sumie 
1083 pkt. i zajął pierwsze 
miejsce. Drugie zajął Paweł 
Styperek (908 pkt. i 8 ryb), 
a trzecie Leszek Raczyński 
(831 pkt. i 11 ryb).

Zawody zakończono  
wręczeniem nagród i pu-
charów, a następnie wspól-
nym grillowaniem. Były to 
pierwsze i chyba zarazem 
ostatnie zawody naszego ko-
ła na tym akwenie.

Zbigniew Jędrys
Fot. – Eugeniusz Szaj
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 Ważne zmiany dla podatników VAT od 1 stycznia
Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy po-

datnicy VAT będą wysyłać elektronicz-
nie JPK_VAT, czyli ewidencję zaku-
pu i sprzedaży VAT, z kolei od 1 lip-
ca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, 
którzy prowadzą księgowość w formie 
elektronicznej, będą przekazywać in-
ne struktury JPK na żądanie organów 
podatkowych. Jednolity Plik Kontro-
lny (JPK) jest zestawem informacji o 
operacjach gospodarczych przedsię-
biorcy za dany okres. Przesyła się go 
wyłącznie w wersji elektronicznej. Da-

ne są pobierane bezpośrednio z sys-
temów finansowo-księgowych przed-
siębiorstwa. JPK posiada określony 
układ i format (schemat xml), który 
ułatwia jego przetwarzanie.

O tym, w jaki sposób przygotować plik 
JPK_VAT i jak go wysyłać piszemy obszer-
nie na naszej stronie internetowej echo-
piatkowa.pl i zainteresowanych zaprasza-
my do przeczytania tego artykułu. 

Od 1 stycznia 2018 również de-
klaracje VAT można będzie skła-
dać tylko elektronicznie. Taki obo-

wiązek na podatników nakładają zmia-
ny przepisów Ustawy o VAT. Przedsię-
biorcy nie będą już mogli dobrowol-
nie decydować, czy deklaracje będą 
składane papierowo czy elektronicz-
nie – regulują to przepisy, narzuca-
jąc obowiązek korzystania z e-dekla-
racji. Elektroniczna wysyłka deklara-
cji VAT wcale nie musi być trudna! 
Jak zatem składać deklaracje podat-
kowe przez internet? O tym również 
można przeczytać na stronie interne-
towej echopiatkowa.pl

Ponad 105 zawodników z 18 klubów rywalizowało 
o punkty dla swoich klubów w ramach współzawodnic-
twa dzieci i młodzieży na odbywających się 23 wrze-
śnia Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików 
Region A – Zapasy Styl Klasyczny.

Tym razem żadnemu z zawodników KS Sobieski nie 
udało się stanąć na najwyższym miejscu podium, ale dru-
żynowo wywalczyli pierwsze miejsce. Jest to dobrym pro-
gnostykiem rozwoju tej grupy wiekowej.

Najwyżej z zawodników Sobieskiego Poznań sklasyfiko-
wano Łukasza Dziunikowskiego (drugie miejsce) i Alana 
Niedzielskiego (trzecie miejsce), obaj kat. 42 kg, oraz Oli-
wera Szymczaka (trzecie miejsce w kat. 100 kg).

Pamiątkowe medale i statuetki ufundowała PSM.
 Tekst i fot.:

Andrzej Słabęcki

Klub Sportowy 
Sobieski Poznań  
jest już po dwóch 
spotkaniach o dru-
żynowe mistrzo-
stwo Polski Krajo-
wej Ligi Zapaśni-
czej PWPW.

Pierwszy mecz wy-
jazdowy zawodnikom 
Sobieskiego przyszło 
stoczyć 26 września z drużyną Zapasy Bydgoszcz. Ziemia byd-
goska okazał się bardzo gościnna i wygrali pojedynek 28:5. 
Bardzo dobrze zaprezentował się Marcin Olejniczak z osie-
dla Jana III Sobieskiego, który w kat. 130 kg po emocjonują-
cym pojedynku pokonał Bartosza Dorosza. Na co dzień Mar-
cin występuje w kat. 97 kg, więc nasz mistrz musiał wspiąć 

się na wyżyny swych umiejętności i rzutem na taśmę wygrał 
7:6. Równie dobrze spisał się Edgar Babayan, który w kat. 
85 kg pokonał swojego klubowego kolegę Jakuba Tima 6:0.

Drugi mecz to już nie przelewki. Drużyna AKS WRE-
STLING Piotrków Trybunalski to zespół naszpikowany me-
dalistami mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich. Zma-
gania klub z Piątkowa przegrał 28:4, ale swój jedyny po-
jedynek wygrała Katarzyna Krawczyk w kat. 58 kg. W 
kat. 85 kg zawodnicy mogli zobaczyć Zhana Beleniuka, 
mistrza świata i drugiego zawodnika Igrzysk Olimpijskich 
RIO 2016, który spotkał się na macie z wielokrotnym mi-
strzem Polski, Michałem Pietrzakiem. Walka trwała 6 mi-
nut, a nasz zawodnik uległ 6:0.

Sroga to była lekcja, ale miejmy nadzieję że następnym 
razem będzie już lepiej. Drużyna Sobieskiego po dwóch 
kolejkach zajmuje trzecie miejsce w tabeli KLZ Grupa A.

Andrzej Słabęcki 
Fot. – T omek Rosada, Adam Wawrzyniak

Młodzicy pierwsi drużynowo

Sobieski trzeci w Polsce
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Prosto z miasta 

Zebra z pieczątką w tunelu
Wreszcie mamy w Po-

znaniu prawdziwy sukces! 
Po trzech latach sprawo-
wania rządów w mieście 
przez prezydenta Jacka 
Jaśkowiaka i jego ekipę 
spełniona została jedna z 
ich najważniejszych obiet-
nic wyborczych – powsta-
ło przejście dla pieszych 
przy nowym dworcu kole-
jowym. Wieloletnie zma-
gania mieszkańców z po-
przednim prezydentem i 
jego ludźmi o to przejście 
zostały uwieńczone sukce-
sem. Zamiast nadkładać 
drogi i błądzić podziemny-
mi korytarzami, przypad-
kiem zahaczając o galerię 
handlową, można wresz-
cie normalnie przekroczyć 
ulicę. Takie rozwianie każ-
demu zdrowo myślącemu 
człowiekowi od początku 
wydawało się oczywiste. 
Ale nie urzędnikom, któ-
rzy wiedzieli lepiej i wy-
myślali karkołomne argu-
menty, by dowieść, że w 

tym miejscu przejścia być 
nie może i ludzie muszą 
chodzić naokoło. Następcy 
obiecywali, że gdy tylko za-
siądą w magistracie, raz 
dwa zrobią przejście. Za-
jęło im to jednak aż trzy 
lata. Zaiste, namalowanie 
zebry w Poznaniu okazuje 
się zadaniem dla urzędni-
ków bardzo trudnym, wy-
czerpującym i na dodatek 
kosztownym, gdyż pochło-
nęło blisko milion złotych.


Nie wiadomo, dlacze-

go realizacja zdawałoby 
się prostego i oczywistego 
przedsięwzięcia urasta u 
nas często do rangi zadań 
niewykonalnych i wyma-
gających zaangażowania 
wprost nadludzkich sił. 
Potwierdza to przypadek 
ucznia, który przez to, że 
szkoła nie doczekała się 
właściwych pieczątek i nie 
wystawiła na czas wyma-
ganych przez PKP legity-
macji, został wyrzucony 

z pociągu i musiał dra-
łować kilka kilometrów 
piechotą. Cała wielka re-
forma oświaty prowadzo-
na z rozmachem od dłu-
gich miesięcy rozbiła się o 
pieczątki, których w XXI 
wieku nie zdołano wyko-
nać na czas.


Zebra na ulicy już 

jest we właściwym miej-
scu, pieczątki też się pew-
nie wkrótce znajdą, nato-
miast na szybkie ułatwie-
nie życia podróżnym na 
poznańskim dworcu ko-
lejowym się nie zanosi. 
Czy ktoś jeszcze pamię-
ta, że ten dziwny obiekt 
miał być Zintegrowanym 
Centrum Komunikacyj-
nym? Przecież może on 
stanowić wprost wzorco-
wy przykład dezintegra-
cji, a próby zapanowania 
nad nią okazują się da-
remne. Mija już przecież 
kilka lat od zbudowania 
„chlebaka”, a dyskusje 

nad tym, czy połączyć go 
z pozostałymi peronami 
kładką czy tunelem trwa-
ją w najlepsze. Przez dłu-
gi czas zapowiadano po-
stawienie kładki, której 
wznoszenie miało się roz-
począć lada dzień. Niewie-
le z tego wynikło i obec-
nie zdaje się przeważać 
opcja przebijania tunelu. 
Zapału do debatowania 
w kwestii, które rozwią-
zanie lepsze, kładka czy 
tunel, wystarczy zapewne 
na kilka kolejnych lat, a 
podróżni jak błądzili po 
dworcu, tak będą błądzić 
nadal. Ale kto by się tam 
nimi przejmował. Ciągły-
mi przejazdami i wyma-
ganiami tylko utrudniają 
życie kolejarzom i innym 
przewoźnikom. Najlepiej 
żeby siedzieli w domach 
albo w centrach handlo-
wych. Wtedy taki czy in-
ny dworzec wcale by im 
nie przeszkadzał.

WIST

  

Patroni osiedli piątkowskich

Maria Kazimiera d’Arquien (1641-1716)
28 czerwca 1641 r. w Nevers przyszła na świat Maria Ka-

zimiera, córka francuskiego markiza Henriego Alber-
ta de La Grange d’Arquien i jego żony Franciszki de 
la Châtre

koniec 1645 r. – Maria Kazimiera przybyła do Polski w 
orszaku królowej Ludwiki Marii Gonzagi; z czasem zo-
stała jej damą dworu

1648 – 1653 – pobyt i edukacja w Nevers, następnie po-
wrót do Polski

marzec 1655 – pierwsze spotkanie z Janem Sobieskim
3 marca 1658 – ślub z Janem „Sobiepanem” Zamoyskim, 

wojewodą sandomierskim
14 maja (oficjalnie 5 lipca) 1665 – ślub z Janem Sobie-

skim, wkrótce po śmierci Zamoyskiego
2 lutego 1676 – koronacja na królową Polski
1699 – wyjazd z Polski do Rzymu, a potem do Francji
30 stycznia 1716 r. – śmierć królowej w Blois. Szczątki w 

1717 roku przewieziono do Polski i pochowano w war-
szawskim kościele kapucynów, a w 1733 r. królowa Ma-
ria Kazimiera spoczęła wraz z mężem w podziemiach 
katedry wawelskiej, w szacownej krypcie św. Leonarda.


Związek Marii Kazimiery d’Arquien z Janem Sobieskim 

owiany był legendą i skandalem, jaki towarzyszył ich wza-
jemnym kontaktom jeszcze za życia pierwszego męża przy-
szłej królowej. Na pewno było to małżeństwo z miłości, co 
było wielką rzadkością wśród monarchów owego czasu. 

Do dziś z zaciekawieniem i pewnym rozrzewnieniem czy-
tamy korespondencję Sobieskich; zwłaszcza listy Jana III 
są dziś bezcennym źródłem do dziejów języka polskiego i 
naszej epistolografii.

Inna sprawa to ambicje „Marysieńki”, jej intrygi i róż-
nego rodzaju zakulisowe działania dążące do umocnienia 
pozycji danego stronnictwa. Wbrew spotykanym opiniom, 
jednak królowa nie do końca opanowała swego męża, któ-
ry potrafił się jej przeciwstawić. Ale w realiach politycz-
nych ówczesnej Rzeczypospolitej poprawa sytuacji państwa 
i umocnienie mocarstwowej pozycji Polski były już niemoż-
liwe. Dodatkowej zgryzoty przysparzały konflikty rodzinne 
i rywalizacja pomiędzy czworgiem pozostałych przy życiu 
(spośród trzynaściorga) dzieci pary królewskiej. W miarę 
starzenia się króla i jego choroby Maria Kazimiera coraz 
bardziej ingerowała w politykę wewnętrzną i zagraniczną 
kraju. W rezultacie do dziś ma w Polsce niejednoznaczną 
opinię i trudno zaliczyć Marię Kazimierę do królowych lu-
bianych i popularnych. Podobnie traktowano ją także we 
Francji, gdzie Ludwik XIV zakazał jej pojawiania się w Pa-
ryżu – mimo próśb i wyjaśnień Marii Kazimiery. Dziś w 
zasadzie, gdyby nie mariaż z Sobieskim – jednym z naj-
bardziej lubianych i popularnych władców Polski, o „Ma-
rysieńce” niewiele byśmy wiedzieli, zniknęłaby w masie in-
nych kobiet, które los zaangażował w liczne dworskie in-
trygi i walki koterii.

Marek Rezler
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Poetka Basia z „Dąbrówki” na ratajskim muralu

Wśród twarzy na rataj-
skim bloku (osiedle Pia-
stowskie 18 – 24) – zna-
lazła się i Barbara Tyl-
man. Mikołaj Woźniak za-
pisał w „Głosie Wielkopol-
skim” słowa pisarki: „To 
dla mnie zaszczyt. Jestem 
jedną z twarzy muralu – 
mówiła Barbara Tylman, 
mieszkanka osiedla Pia-
stowskiego. Ona i kilka in-
nych osób zostały wybra-
nych w konkursie Mural 
dla osiedla i znalazły się 
w projekcie, który zdobi 
dziś ścianę jednego z blo-
ków. – Cieszę się, że mural 
tu zostanie na kolejne la-
ta – dodała pani Barbara. 
Z tej okazji napisała tak-
że wiersz, który powsta-
wał na… ławce jednego z 
pobliskich przystanków”.

Autor muralu – Wojciech 
Eismondt: „Nie mogę odbie-
rać mieszkańcom możliwości 
interpretacji. Powiem tylko, 
że składa się on z 10 tysięcy 
kolorowych kwadratów. Jeśli 
ukończymy cały projekt, to 
będzie ich około 70 tysięcy – 
tłumaczył Eismondt. Każdy 
piksel ma symbolizować jed-
nego mieszkańca. Mural, któ-

ry powstał pod hasłem Łączy 
pokolenia, to pierwszy z całej 
planowanej serii. Jest to zara-
zem jedyne kolorowe dzieło. 
Pozostałe mają być już czar-
no-białe”.

Poniższe dwa utwory traf-
nie oddają osiedlowy klimat:

Codzienność
Przychodzi do mnie
od rana rozbudzana
zgrzytem tramwajów
wyjeżdżających z zajezdni,
sygnałem karetki
spieszącej z pomocą
i śpiewem ptaków
z pobliskiego parku.
Moja codzienność
w ostatnim tchnieniu nocy
wyzbyta z koszmarów
nabrzmiewa nadzieją
na dobry dzień.

Przystanek
Zazwyczaj jest to miejsce 

odpoczynku w czasie podró-
ży. Miejsce przesiadki w ocze-
kiwaniu na przyjazd następ-
nego tramwaju. Bezpieczne 
schronienie przed deszczem i 
wiatrem.

Na podgrzanej, z przy-
mrużeniem oka reklamowanej 
przez znany bank ławce, czę-
sto siadała kobieta. Z trudem 
mieściła się na dwóch wąskich 
deskach. Trzecią ukradziono 
zapewne na opał. Jej pospo-
lita postać nie przypomina-
ła Konopnickiej, Orzeszkowej, 
Szymborskiej czy Danielew-
skiej. Mało kto przypuszczał, 
że kobieta, której nogi ciążą 
jak ołów, potrafi pisać wier-
sze. Sama, siebie nazywa poet-

ką obserwującą. Zapisuje zwy-
czaje miasta i jego mieszkań-
ców. W jej wierszach mieszka-
ją ludzie bez dachu nad głową, 
trawniki kwitną psimi odcho-
dami, niektóre chodniki i jezd-
nie są dziurawe jak sito. Ale 
są też pięknie zdobione fron-
tony starych kamienic, z któ-
rych na przechodniów spoglą-
dają groźne twarze maszkaro-
nów. Są też kolorowe, pach-
nące skwery. Tylko biurow-
ce odbijające promienie słoń-
ca w szklanych ścianach oraz 
budowane z przesadną fanta-
zją sztuczne dziwolągi, nie za-
chwycają jej oczu.

Teraz serce kobiety bije 
przyspieszonym rytmem. Na 
wiele lat ma swój przystanek. 
Z ogromnego muralu umiesz-
czonego na ścianie jednego z 
wysokich budynków osiedla na 
którym mieszka, wita przyjezd-
nych uśmiechem.

***
Barbara Tylman urodziła 

się w 1947 roku w Poznaniu, 
gdzie nadal mieszka. Z zawo-
du jest handlowcem. Na dro-
gę literacką wstąpiła w 2001 
roku jako członek Klubu Li-
terackiego CK „Zamek”, po 
czterech latach – Koła Lite-
rackiego przy Klubie Nauczy-
cieli Miasta Poznania. Pisze 
poezję, prozę i bajki dla dzie-
ci. Jej wiersze tłumaczone 
na różne języki zamieszczo-
no w wielu antologiach i al-
manachach. Jest laureatką 
licznych konkursów poetyc-
kich i literackich. Publikuje 
w literackiej i lokalnej pra-
sie. Swoją twórczość przed-

stawiała w Radiu Merkury i 
Radiu Emaus. Autorka sied-
miu tomików poetyckich i 
zbioru opowiadań jest człon-
kiem Związku Literatów Pol-
skich – Oddział w Poznaniu.

Gratulujemy naszej pisar-
ce, od lat związanej z Klubem 
Literackim „Dąbrówka”. Za-
praszamy wszystkich piszą-
cych oraz próbujących pisać 
do Klubu Literackiego „Dą-
brówka” na prezentacje i roz-
mowy warsztatowe. Klub wy-
daje „Protokół Kulturalny”, 
w którym można zamieścić 
swoje utwory literackie, tak-
że wspomnienia, refleksje… 
Mile widziani też czytelnicy, 
miłośnicy literatury. Czeka-
my na was we wtorki.

Jerzy Grupiński

W piątek, 10 listopada, o 
godzinie 18.00 w „Dąbrówce” 
w ramach Międzynarodowe-
go Listopada Poetyckiego od-
będzie się XII Turniej Wier-
szy „O Pierścień Dąbrówki”. 
Nagrodą główną jest ufundo-
wana przez PSM statuetka 
w brązie – rzeźba Kazimie-
rza Rafalika. Wyróżnienia to 
między innymi „Kielnia Tade-
usza”, wręczana przez poet-
kę Edytę Kulczak, „Chleb dla 
poety” – rzeźba artystki pla-
styka Marioli Kalickiej, Liqu-
or Benedictinorum z Apteki 
„Pod Złotym Lwem” – Kon-
stancji i dr. Jana Majewskie-
go. Poza decyzją jury liczne 
wyróżnienia: obrazy, obrazki, 
duże piwo albo dwa od Anto-
niego i inne… Teksty do Tur-
nieju (jeden niepublikowany 
wiersz w 5 egzemplarzach 
A4) prosimy zgłaszać w go-

Kto wygra XII Turniej?
dzinach od 16.30 do 17.30 
w bistro.

W Turnieju może star-
tować każdy. Wiersz należy 
odczytać osobiście. Przewod-
niczącym jury będzie znako-
mity pisarz, redaktor naczel-
ny Miesięcznika Literackiego 
„Akant” – dr Stefan Pastu-
szewski. Jak co roku, najcen-
niejsze teksty ukażą się na ła-
mach „Akantu” i „Echa Piąt-
kowa”. Jest więc szansa na 
publikację, na debiut. Obok 
Marioli Kalickiej swe prace 
wręczą wyróżnionym także i 
inni: artystka plastyk Graży-
na Kielińska, Jan W. Malik. 
Łucja Dudzińska, przywód-
czyni Grupy Literycznej Na 
Krechę, wręczy nagrodę w 
imieniu swego środowiska. 
Poza decyzją jury znajdą się 

wyróżnienia – prace plastycz-
ne wykonane przez członków 
Klubu Literackiego „Dąbrów-
ka” – Jolantę Ciecharowską, 
Stefanię Pruszyńską, Jolan-
tę Szwarc. Artyści nagrodzą 
nimi wybrane osoby według 
własnego uznania.

W ubiegłym roku Tur-
niej Wierszy wygrał Andrzej 
Szmal – pisarz oraz podróż-
nik; jego spotkanie autorskie 
odbędzie w się w „Dąbrówce” 
21 listopada. Wyróżniono też 
wiersz Zdzisława Czwartosa 
– mieszkańca Piątkowa:

*** 
tak
to jednak jest takie ogromne…
na moim poletku 
nie większym od chłopskiej ławy
wyrosły fiołki

skąd wzięły barwę płatków
i zieleni liść
i zapach ten 
                              skąd
złota jasność słońca
pływa w ciepłym powietrzu
kołysze się
faluje –
i unosi tę cudowną woń
                                  i
spójrz dookoła
trawa
małe  maleńkie źdźbła
wiem że wiele potrafisz
ale tę barwę kwiatów 

i zielony liść…
Ten pełen emocji wieczór po-
prowadzi organizator, opie-
kun Klubu Literackiego „Dą-
brówka” – Jerzy Grupiński, 
który zaprasza na warsztaty, 
spotkania, prezentacje. Klub 
jest otwarty dla wszystkich. A 
więc połamania piór!

Organizatorzy Turnieju



14  ECHO 11/268 (XX)

  

OGNISKO
NA
SOBIESKIM

ISTOTNA
CECHA

NOWICJU-
SZE

GRUBIANIN

ETIOPIA

OSOBA

DO PIÓRA

TUZ

DZIENNY
W SKLEPIE

RODZAJ
CHMURY

WIERZBA

CHIŃSKA 
JEDNOSTKA 
WAGI

RAJCA

GRANDA

SŁUCKI

WULKAN
NA 
HONSIU

ZBOŹE UCZEŃ
WOJSKOWY

NAJAZD

ŻONA
TATY

NIE-
UKON-
TENTO-
WANY

PORT
LOTNICZY
W TURCJI

@DOZORCA

OWAD
Z
ŻĄDŁEM

GŁÓWNA
TĘTNICA

DOPŁYW
PADU

OFIARA
PSEUDONIM
MICHAELA
JORDANA

RZEKA
W
ŚRODKO-
WEJ
SZWECJI

KOŃ
KTÓRY
MÓWI

Z DRZEWAMI

JAPOŃSKIE
FILMY 
ANIMOWANE

GWAR.
GŁOŚNO
GRAĆ

PODAGRA

HS
DLA
CHEMIKA

10

7

4

6

16

8

17

13

18

1

1219

15

3

5

11

9

14 2

Krzyżówka
z Echem

Rozwiązanie krzyżów-
ki z poprzedniego numeru 
brzmiało: Kulturalne Piątko-
wo.

BARAN (21.03 - 20.04). Przedświąteczny czas jakoś trzeba będzie 
przepynkać, ale zaś potem będzie lepiej. Nyrola nie udawaj, bo skap-
ną ci bejmy oraz sporo dobrych rad od znajomej wiary. 

BYK (21.04 - 21.05). Jeszcze wew tym roku trza się przyłożyć do 
akuratnego pozałatwiania wszelkich spraw urzędowych i zrobienia 
porzundku zez kwitami i szpargałami całkiej famuły.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Po wakacyjnych balangach uzbie-
rało się wew chałupie trochę zbyrów i klamotów, trza to wyćpnąć 
na gemyle i zaprowadzić porzundek, bo kolejne święta coraz bliżej.

RAK (22.06 - 22.07). Wew pogodne jesienne dni warto wysztafi-
rować się na jaki wygib za miasto lub do marketu. Z takiego lofro-
wania i blubrania wynikną fifne pomysły na interesy.

LEW (23.07 - 22.08). Daj se więcej luzu wew robocie, ale zaś przed 
szefami się nie staluj. Przyjdzie ci chapać za dwóch, ale jak się przy-
łożysz, to wnet uzorgujesz wuchtę bejmów. 

PANNA (23.08 - 22.09). Fest rajza wew góry ci się szykuje. Ino 
zaś na tych balangach zez melami i dylaniem za frechownie se nie 
poczynaj, bo jeszcze w kalafę zarobisz albo poruty se narobisz

WAGA (23.09 - 22.10). Zez ciągłego bręczenia i rozmymłania nic 
dobrego nie wyniknie. Jesteś szportowny szczun, masz fifa do robo-
ty i blubrania, jak się tylko akuratnie przyłożysz, kabza będzie pełna.

SKORPION (23.10 - 22.11). Z blubrania zez starą wiarą wynikną 
fest pomysły. Bez wielkiego stalowania się i mądrowania zabieraj się 
do chapania i fifnego ich wprowadzania wew życie.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Bez to ciągłe glapienie się wew tele-
wizor abo komputer ino głupie, chociaż cołkiem przyjemne, myśli do 
łba ci przychodzą. Dość już tego nygusowania, zabieraj się do roboty.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Zez lofrowaniem i zabawami lepiej 
nie przesadzaj, bo ino zdrowie i bejmy przenorasz. Przed wiarą też 
się za wiele nie staluj, ani se frechownie nie poczynaj.

WODNIK (21.01 - 20.02). Ady przestań już się borchać na chla-
brę i zimno, lepiej pomyśl o jakim weekendowym wygibie do ciepłych 
krajów albo chociaż nad nasze morze lub wew góry.

RYBY (21.02 - 20.03). Z wiarą wew biurze lepiej za wiela nie blu-
braj ani tyż się nie staluj. Na całkim luzie, z wielką rułą rób swoje, 
a uda ci się uzorgować trochę pochwał i bejmów.

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. 
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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 11

HUMORKI
Tłok w tramwaju, nagle 

rozlega się krzyk:
- Czy jest tutaj lekarz?
- Ja jestem.
- Choroba gardła na sześć 

liter!


Zauważyliście, że jak żona 
mówi „będę gotowa za pięć 
minut”, a facet „będę w do-
mu za pięć minut”, to jest to 
to samo pięć minut?



– Krysiu – mówi mąż do 
żony – okryj mnie kocem 
i zgaś światło.

– Zwariowałeś?! Jesteśmy 
w filharmonii.

3 4 5 6 7 8

9 10

1 2

11 12 13 14 15 16 17 18 19
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Jesień w plenerze
Pod koniec września, 

korzystając z pięknej je-
siennej pogody, członko-
wie Klubu Seniora Złoty 
Liść na osiedlu Władysła-
wa Łokietka wybrali się 
do Biedruska. 

Zwiedzili wnętrze pałacu 
z pięknym ogrodem zimo-
wym, salę balową oraz sa-
le znajdujące się w podzie-
miach. Przyjemny czas spę-

dzili również w parku otacza-
jącym pałac. Na zakończenie 
wycieczki wybrali się do ka-
wiarni, gdzie w ogródku, w 
promieniach słońca, delekto-
wali się przysmakami.

Natomiast w pierwszej 
połowie października już 
po raz kolejny wybrali się 
na wycieczkę do Radgosz-
czy. Mimo przelotnych opa-
dów dobre humory nikogo 

nie opuszczały. Krótko po 
przyjeździe wyruszyli z ko-
szykami do lasu. W tym ro-
ku udało im się zebrać spo-
ro grzybów. Ponadto, część 
osób udała się do pobliskiej 
pasieki, zaopatrując się w 
pyszne miody. Po powrocie 
przygotowali posiłek i w mi-
łej atmosferze wspólnie spę-
dzili czas.

Osoby, które chciałyby 
dołączyć do grona klubowi-
czów, serdecznie zapra-
szamy do klubu Złoty 
Liść na Łokietka 6 we 
wtorki i czwartki w godzi-
nach od 16 do 19.

Małgorzata Pilch
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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

 

  

  

Stawiamy na sport 

Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia teni-
sa stołowego organizowane przez Poznańską Spół-
dzielnię Mieszkaniową w ramach akcji „Stawiamy 
na sport”. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu 
w Szkole Podstawowej nr 67 (dawne Gimnazjum nr 12 na 
osiedlu Stefana Batorego 101).

Zajęcia są bezpłatne i adresowane do osób w każdym 
wieku, które chcą aktywnie spędzać wolny czas. PSM za-
prasza w poniedziałki i środy w godzinach 16.30 – 19.30.

Tekst i fot.:
Andrzej Słabęcki


