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Piasek
na Dniach
Piątkowa
Koniec maja i czerwiec to miesiące licznych festynów na osiedlach
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ich zwieńczeniem były Dni Piątkowa tradycyjnie odbywające się na
osiedlu Jana III Sobieskiego. Na
dzieci i dorosłych już od popołudnia
czekały liczne atrakcje. Tłumy przyszły na występ Andrzeja Piaseckiego, popularnego Piaska. Artysta nie
zawiódł, nawet deszcz publiczności
nie przeszkodził. (big)

wskocz
na wyższą
prędkość

900
Mb/s

szybszy internet
w starej cenie

Do zobaczenia w domu.
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Piasek w deszczu

Sztandarowa i największa impreza dla
mieszkańców – Dni
Piątkowa - organizowana jest przez Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową w czerwcu. Od
wielu lat wieńczy ją festyn na osiedlu Jana III
Sobieskiego.
W tym roku najjaśniejszą gwiazdą wieczoru był
Andrzej Piaseczny. Na jego występ przybyły tłumy,
których nie zniechęcił nawet siąpiący deszcz. Widzowie trzymali się dzielnie, a
artysta – chyba w uznaniu
dla postawy widzów – zaśpiewał trzy utwory na bis.

Pokaz sztucznych ogni na
zakończenie imprezy zaczął
się 20 minut później, ale
rozbawionym widzom to nie
przeszkadzało wcale.

Dni Piątkowa zaczęły się
14 czerwca w Dąbrówce koncertem muzyki latynoskiej

w wykonaniu En La Sombra. A w sobotę, 15 czerwca, festyn rozpoczął blok
imprez dla dzieci: wystąpiła grupa estradowa Move
Art. Były animacje dla dzieci, przedstawienie o piekareczce, zespoły taneczne a
nawet rap z Piątkowa w wykonaniu Michała Jenerowicza. Podziw wzbudziły tańczące w upale dziewczęta z
klubu „Metrum”.
A dzieciaki miały do dyspozycji dmuchane zamki,
zjeżdżalnie, pokaz baniek
mydlanych a nawet kurtynę
Dokończenie na stronie 15
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RADCA

PRAWNY

- rozwód, separacja, podziaá majątku
- wáadza 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

UBEZPIECZENIA
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Kilkanaście Towarzystw Ubezpieczeniowych
w jednym miejscu!!!
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PRZYJDŹ I PORÓWNAJ
Poznań, ul. Jaroczyńskiego 35

tel. +48 600-498-333

czynne: pn – pt 9.00-17.00

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

 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

„Echo Piątkowa”
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna
Zapraszamy do reklamy

Tel. 516 069 007, 601 56 87 32

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315
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Wyprawy z KOiR

Smak Meksyku i… koników polnych

Kolejne spotkanie Klubu Odkrywców i Reporterów zakończyło się ucztą,
na której podano typowo meksykańskie danie
– prażone koniki polne.
Pikantna przekąska zaserwowana przez podróżników Klaudię i Marcina Majdeckich początkowo skusiła tylko najodważniejszych smakoszy.
W ich ślady wkrótce poszli inni uczestnicy, a ich
miny świadczyły, że egzotyczny przysmak przypadł
im do gustu.

Podobnie jak ciekawe
opowieści o wędrówce po
mało znanych regionach
Meksyku. To ogromny kraj,
sześciokrotnie większy od
Polski, o bogatej historii z
czasów przedkolumbijskich
jak i po odkryciu Ameryki, pełen pięknych i niezwykłych krajobrazów jak i kontrastów. K. M. Majdeccy na
jego poznawanie wyruszyli z Piątkowa, z którym są
związani od lat. Ich wyprawa
przypadła akurat na święto
zmarłych, które choć obchodzone w tym samym termi-

nie co w Polsce, jest właściwie świętem życia. Na ulicach i targach dominują kolorowe maski i stroje nawiązujące do czaszek i szkieletów. Atmosfera jest raczej
wesoła i sprzyjają jej uczty
na cmentarzach. – Meksyk
jest krajem katolickim i jego mieszkańcy często to podkreślają, jednak w wielu regionach przetrwały dawne
wierzenia i dziwnie mieszają się z religią. Ludzie modlą
się do Matki Boskiej z Gwadelupy, ale także do niezwykłej postaci Świętej Śmierci.
Mają też własnych lokalnych
świętych, którzy bywają pomocni w pomniejszych sprawach. Powszechne są też odniesienia do białej i czarnej
magii. Targowiska są pełne
tajemniczych figurek, ziół
oraz innych rzeczy przydatnych w dziwnych obrzędach.
Łatwo też spotkać szamanów gotowych je odprawiać
– opowiadał M. Majdecki.
Poznańscy podróżnicy podczas swych kilkutygodniowych wędrówek po
Meksyku korzystali głównie z miejscowych środków transportu. Przejazdy zatłoczonymi autobusami dostarczały wielu wrażeń oraz okazji do kontak-

tów z mieszkańcami, poznania ich zwyczajów oraz
spróbowania ich przysmaków.
Największym przeżyciem była jednak podróż
metrem w stolicy kraju Mexico City. W kilkunastomilionowej metropolii trzeba
z niego korzystać, jednak
wsiąść do metra w godzinach szczytu jest nie lada wyczynem. K. i M. Majdeckim udało się to dopiero za czwartym razem. Finałem długich i barwnych
opowieści o przygodach na
plażach nad Pacyfikiem,
spotkaniach z Indianami
w stanie Chiapas, walkach
„lucha libre” odmianie wrestlingu czy meksykańskiej
kuchni, było zaproszenie
do spróbowania jednego z
jej specjałów – koników polnych. Wszystkim uczestnikom smakowało i zapowiedzieli udział w kolejnych
spotkaniach KOiR. (i)

Na Dzień Dziecka… zapasy

62 adeptów zapasów
wystartowało w tradycyjnym turnieju w mocowaniu i zapasach z okazji
Dnia Dziecka. Impreza
miał charakter festynu
i rywalizacji.
Zawody są od czterech
lat Memoriałem Henryka
Półtoraka, wieloletniego

trenera i wychowawcę młodzieży. Dzieci zmagały się
w zapasach w stylu klasycznym, zapasach kobiet i mocowaniu.
Patronat nad imprezą ob-

jęła Poznańska Spółdzielnia
Mieszkaniowa, która ufundowała pamiątkowe medale
oraz dyplomy.
Tekst i fot.:
Andrzej Słabęcki
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Jak sprzedać nieruchomość z kredytem
Z raportu BIK wynika, że
co drugi Polak ma zobowiązania kredytowe, a 70% łącznej wartości kredytów do spłaty stanowią zobowiązania na
cele mieszkaniowe. Szacuje
się, że co trzecie mieszkanie jest kupowane na kredyt.
Nic więc dziwnego, że sporo
nieruchomości na rynku ma
obciążoną hipotekę. Sprzedaż nieruchomości obciążonej
kredytem jest możliwa, jednak
wiąże się z dopełnieniem niezbędnych formalności. Dlatego zanim zdecydujesz się na
sprzedaż swojej nieruchomości przygotuj się do tego procesu albo poproś o pomoc
doświadczonego agenta nieruchomości, który sprawnie
przeprowadzi Cię przez taką
transakcję, a Ty dzięki temu
unikniesz problemów i niepotrzebnych kosztów.
Na początek sprawdź w
banku, w którym został zaciągnięty kredyt, jaki jest dokładnie
stan zadłużenia wraz z odsetkami. To bardzo ważne, ponieważ
dowiesz się, ile zostało do spłaty i czy np. zadłużenie nie przekracza wartości nieruchomości.
Kiedy kupiec już będzie zdecydowany, poinformuj bank o zamiarze sprzedaży. Bank wyda

zaświadczenie, które powinno
zwierać dokładne, bieżące saldo zadłużenia, dane kredytobiorcy, datę udzielenia kredytu, wysokość prowizji za wcześniejszą spłatę (lub informację
o jej nienaliczeniu), numer rachunku technicznego do spłaty
kredytu oraz deklarację banku,
że po spłacie zobowiązań wystawi dokumenty zwalniające
z zabezpieczenia spłaty. Promesa z banku to zapewnienie,
że po spłacie bank zgodzi się
na wykreślenie wpisu z księgi
wieczystej.
Warto sprawdzić czy nie będziesz musiał zapłacić bankowi
prowizji za wcześniejszą spłatę.
By uniknąć przykrych niespodzianek, wróć do swojej umowy
kredytowej by dowiedzieć się o
podobnych zapisach. Prowizja
banku za wcześniejszą spłatę
to od 1% do nawet 5% salda
pozostałego do zapłaty, dlatego
sprawdź kiedy wygasa karencja. Po jej wygaśnięciu spłata
odbędzie się bez dodatkowych
kosztów. Zwykle okres karencji
to 3 albo 5 lat.
Ważne! Jeśli kredyt został
zaciągnięty w innej walucie (np.
we franku szwajcarskim, euro)
trzeba sprawdzić, czy sprzedaż Ci się opłaca, ponieważ

bank przeliczy Twoje zadłużenie na złotówki po kursie, który był zapewne inny w momencie zaciągania kredytu. Może
się wówczas okazać, że kredyt przewyższa kwotę, którą
możesz uzyskać ze sprzedaży.
Być może wówczas będzie konieczna zmiana strategii, na taką, która jest bardziej opłacalna
dla Ciebie.
Zakup obciążonej kredytem nieruchomości zależy od
sposobu finansowania, jeśli kupujący będzie posiłkował się kredytem, procedura zakupu będzie wydłużona.
Konieczna będzie umowa
przedwstępna, która musi być
przedłożona razem z wnioskiem kredytowym do banku, w którym kupiec będzie
się starał o kredyt. W umowie
przedwstępnej należy opisać
czynności dotyczące uregulowania obecnego zadłużenia
ciążącego na nieruchomości.
Wyżej wspomniane zaświadczenie z Twojego banku przekazujesz kupującemu, który
składa je w swoim banku.
Na tej podstawie następuje
przelew odpowiedniej kwoty
na spłatę Twojego kredytu, a
ewentualna pozostałą część
pieniędzy przekazana zosta-

nie na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.
W sytuacji, gdy kupiec nie
potrzebuje kredytu, sprawa jest
prostsza. Choć i tu niezbędne
jest dopełnienie wszystkich niezbędnych procedur, by transakcja była dla Ciebie bezpieczna.
Spłata Twojego kredytu, nie
jest równa z automatycznym
wykreśleniem banku z działu
IV księgi wieczystej. Konieczna
będzie wizyta w sądzie i złożenie odpowiedniego wniosku do
wydziału ksiąg wieczystych (w
sądzie rejonowym, który prowadzi rejestr dotyczący nieruchomości) i zaświadczenia z banku o możliwości „uwolnienia”
hipoteki. Dopiero na tej podstawie możliwe będzie wykreślenie banku z hipoteki. Wniosek
wiąże się z uiszczeniem opłaty sądowej w wysokości 100 zł.
Oczywiście, każda sytuacja
jest inna ponieważ mamy do
czynienia z różnymi nieruchomościami, a ich obciążenia są
bardzo zróżnicowane. Dlatego
do każdego przypadku należy
podchodzić indywidualnie, pamiętając przy tym o niezbędnych formalnościach.
Ewa Manthey, doradca
ds. nieruchomości REMAX
Tel. 787 006 777

Lodziarnia Pasjonatta os. Bolesława Chrobrego 8
zaprasza
Wszystkich mieszkańców i gości na najlepsze lody w
okolicy.
Niepowtarzalny smak naszych lodów udowodniono w rankingu
Głosu Wielkopolskiego poznańskich lodziarni,
gdzie zajęliśmy 2 miejsce.
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Królewskie zabawy dam i rycerzy
Nadobne księżniczki,
powabne białogłowy i
zbrojni rycerze zagościli
ku powszechnej uciesze
mieszkańców na I Rodzinnym Festynie Królewskim, który odbył się
w piękny majowy weekend na os. Bolesława
Śmiałego. Staraniem Rady i Administracji Osiedla przygotowano wszelakich atrakcji i zabaw
niemało.
Były kramy z zabawkami, balonami i napitkami.
Największe jednak zainteresowanie wzbudziły pokazy

średniowiecznych walk na
miecze i topory. Chętnych
do sprawdzenia swych sił
w zmaganiach z rycerzami,
a także w strzelaniu z łuku
czy przeciąganiu liny, było
wielu. Dzieci przymierzały
też stroje z epoki, własnoręcznie biły okolicznościowe monety oraz podziwiały
bajkę jarmarczną zaprezentowaną przez Asz Teatr. Dobra zabawa, w której licznie
uczestniczyły całe rodziny,
trwała więc do późnego popołudnia, a zwieńczeniem
festynu był koncert muzyczny zespołu Huskart.

Festynowi towarzyszył
XVII Turniej Piłki Nożnej

o Puchar Kierownika osiedla Bolesława Śmiałego. (i)
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Piątkowski Dzień Dziecka ze słońcem i atrakcjami
Podczas festynu „Piątkowski Dzień Dziecka”
atrakcji było co niemiara. Słoneczna pogoda zachęcała do wspólnego
osiedlowego świętowania. Tym bardziej że organizatorzy: PSM, Rada
Osiedli Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego oraz kierownictwo administracji zadbali by dla
każdego z uczestników,
zarówno tych najmłodszych, jak i starszych,
znalazło się coś wesołego i interesującego.
Kolorowe kramy, scenę i
stoiska sponsorów rozlokowano pomiędzy spółdzielczymi budynkami na rozległym
placu, który na razie udało

się ochronić przed planami
zabudowy podejmowanymi
przez prywatnych inwestorów. W przyszłości stanie
się on zieloną oazą na dość
gęsto zabudowanym osiedlu
Władysława Jagiełły.
Dobra zabawa trwała
przez całe upalne popołudnie. Na scenie prezentowały się grupy teatralne,
taneczno-wokalne oraz odbywały się ciekawe konkursy. Rojno i gwarno było także przy stoiskach promocyjnych, kramie z grochówką
i innymi łakociami oraz na
„dmuchańcach”. Sympatię
najmłodszych zdobyły alpaki, do których ustawiała się
kolejka, by je pogłaskać i poczęstować marchewkami. (i)
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KALENDARIUM PSM
1 lipca - dyżur członków Rady Nadzorczej
4 lipca - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN
9 lipca - Komisja ds. aktów prawnych RN
16 lipca - Komisja Rewizyjna RN
18 lipca - zebranie Rady Nadzorczej

Gospodarka śmieciami

I dalej bez zmian

W polityce miasta realizowanej za pośrednictwem Związku Międzygminnego „Gospodarka
Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej” w rozliczaniu m.in. z mieszkańcami kosztów utrzymania porządku i czystości
w gminie, a konkretnie
kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych, nic się dotychczas
nie zmieniło.
Otóż GOAP podjął decyzję o podwyżce opłat z 12 na
14 zł od osoby miesięcznie
w budynkach mieszkalnych,
w których znajdują się więcej niż cztery mieszkania i
na 16 zł od osoby w budynkach z mniejszą, od pięciu,
liczbą mieszkań, likwidując
jednocześnie stawkę degresywną i obejmującą rodziny
z większą liczbą, tj. powyżej
czterech osób. Szczerze mówiąc, korekta opłat z tego
tytułu była spodziewana i
zapowiadana przez GOAP,
dotychczasowy system rozliczania kosztów gospodarki odpadami komunalnymi
bowiem nie bilansował się.
Pomimo ówczesnych apeli spółdzielni mieszkaniowych miasto zdecydowało
się wprowadzić w 2013 roku system rozliczania kosztów od ilości osób. Po niedługim czasie ten sam decydent zauważył fakt zniknięcia z miasta około 100 ty-

sięcy mieszkańców, co spowodowało ogromny deficyt
(przekraczający momentami 40 mln zł) w bilansie
gospodarowania odpadami
GOAP-u.
Podwyżka opłat czekająca nas od dnia 1 lipca nie
zlikwiduje zjawiska znikających głów w mieście, lecz go
spotęguje. Zatem może to
powiększyć kłopoty finansowe GOAP-u, co się wydaje nieuniknione przy stale
rosnących kosztach obsługi nieruchomości. Kłopoty
te może jeszcze powiększyć
cofnięcie prawa dużych rodzin do niższej stawki opłat
za śmieci, nie wspominając
już o negatywnej społecznej
ocenie tej decyzji zaprzeczającej idei wspierania socjalnego dużych rodzin. Na nic
się zdały żądania spółdzielni mieszkaniowych kierowane w 2013 roku do twórcy
systemu gospodarki odpadami w aglomeracji poznańskiej, tj. do wiceprezydenta
Mirosława Kruszyńskiego,
a później do Tomasza Lewandowskiego, by nie uzależniać opłat za śmieci od
liczby osób, a dalej by jak
najszybciej ten zły system
zmienić. Ale nie doczekaliśmy się spełnienia naszej
propozycji, a to oznacza, iż
GOAP nadal będzie narażał
się na deficyt w tym niewydolnym systemie.
Uwagi wymaga również

podniesienie opłaty karnej z
20 na 30 zł od osoby miesięcznie w przypadku braku segregacji odpadów komunalnych. Jest to kolejna
tykająca bomba, która może
lada moment eksplodować.
Otóż, jeśli GOAP zdecyduje się wysłać swoich
kontrolerów w miasto celem sprawdzenia pojemników na śmieci, nie będzie
miał żadnego problemu ze
stwierdzeniem umieszczenia w nich nieposegregowanych śmieci. Są bowiem
osoby, które ich nie segregują, a mieszkają one w budynkach wielomieszkaniowych i są anonimowe, zaś
kara za brak segregacji obejmie wszystkich mieszkańców przypisanych do danej
altanki śmietnikowej.
Zatem, w myśl ustawodawcy niewinni poniosą
zbiorową odpowiedzialność
finansową za tych, którzy
segregować nie chcą. Brak
w tym wszystkim rozsądku, którym wykazać powinno się Ministerstwo Ochrony Środowiska oraz władze
miasta, godząc się na wprowadzenie w życie tak złych
rozwiązań. A są już w Polsce przykłady miast, np. Nakło, w których ten dylemat
rozwiązano, tworząc zwłaszcza na terenach spółdzielni mieszkaniowych lokalne
punkty segregacji i nie zmuszając swoich mieszkańców,
by czynili to w swoich nie za-

wsze obszernych powierzchniowo mieszkaniach.
Wracając do zapowiedzianych korekt opłat za
śmieci, GOAP uczynił jeden mały krok we właściwym kierunku. Podniósł
bowiem bardziej opłatę za
śmieci w budynkach mieszczących do czterech mieszkań. Wynika to z faktu, iż
koszt obsługi małych nieruchomości, zwłaszcza domów
jednorodzinnych, jest dużo
wyższy od obsługi budynków wielorodzinnych. Jednakże dwuzłotowa różnica
w miesięcznej opłacie jest
jeszcze zbyt mała by GOAP zrekompensował sobie
w całości koszty wywozu
odpadów z domków jednorodzinnych. A przy okazji,
szanowny GOAP-ie na terenie działania spółdzielni mieszkaniowych znajdują
się również budynki z mniejszą liczbą niż 5 mieszkań, z
których osoby w nich mieszkające wrzucają swoje śmieci do dużych ogólnoosiedlowych pojemników. Te osoby winny być objęte niższą
stawką, o co apelujemy do
GOAP-u. Zatem szanowane
władze Związku, korzystajcie z doświadczeń licencjonowanych zarządców, jakimi są zarządy poznańskich
spółdzielni mieszkaniowych
i bierzcie pod uwagę rozwiązania przez nie proponowane.
M.T.

9

ECHO 7/288 (XXII)

Os. Jana III Sobieskiego

Czterdziestolatek z wygodami i pomysłami

Przed 40 laty pierwszymi budynkami oddanymi na osiedlu Jana III
Sobieskiego były bloki 1 i 3

Kwietne łąki cieszą kolorami i zapachami mieszkańców oraz… owady

Sobieski na Piątkowie jest już czterdziestolatkiem. Tyle upłynęło bowiem od postawienia pierwszych budynków na osiedlu Jana

III Sobieskiego. W roku
1979 klucze do mieszkań otrzymali lokatorzy budynków nr 1 i 3.
Niektórzy z nich mieszkają tutaj do dzisiaj.

Pomiędzy budynkami kopy siana, które trzeba wywozić do kompostowni

W kolejnych latach szybko wyrastały następne
bloki, a budowę osiedla
zakończono właściwie w
roku 1983. Kilka lat później przy okazji budowy
osiedlowej szkoły zbudowano jeszcze jeden blok.
Obecnie na osiedlu znajduje się 46 budynków
(39 spółdzielczych), w
tym 20 wysokich i mieszka na nim blisko 7 tysięcy osób.
– O okrągłej rocznicy
zamierzamy przypomnieć
podczas odbywającego się
już po raz trzeci w październiku osiedlowego ogniska.
Przy nim spotkamy się z
mieszkańcami, uhonorujemy tych, którzy mieszkają
na osiedlu od jego pierwszych dni i przygotujemy
różne jubileuszowe niespodzianki – mówi Maciej Delikta, kierownik Administracji Osiedla Jana III Sobieskiego, który sam mieszka i pracuje na nim od blisko 30 lat. Rocznicowy festyn nie będzie jedynym organizowanym w tym roku
na osiedlu. Tradycyjnie w
czerwcu odbyły się na nim
Dni Piątkowa, a we wrześniu będzie osiedlowy piknik. Teraz jednak podobne
imprezy łatwiej przygotować, gdyż wykonano nową
instalację zasilającą wraz z
dwoma rozdzielniami elektrycznymi znacznie ułatwiającymi dostęp do sieci energetycznej. Nie trzeba będzie
już każdorazowo występo-

wać do Enei o zgodę na skorzystanie z niej.
Modernizowane
jest
również oświetlenie klatek
schodowych i piwnic. Lampy ledowe zwiększają wygodę mieszkańców oraz przynoszą oszczędności w zużyciu energii. W ubiegłym
roku zainstalowano aż 820
lamp ledowych w czterech
budynkach – 6, 16 A-F, 26
i 30. W tym roku przedsięwzięcia te prowadzone już
są lub będą przed wejściami
do budynków niskich oraz w
blokach nr 7 B-G i 21.
Jak wiadomo, życie
czterdziestolatka ma też
swoje szare strony. Upływ
czasu daje się we znaki
przede wszystkim sieciom
kanalizacyjnym. Są one systematycznie modernizowane, zwłaszcza w budynkach
w których dochodzi najczęściej do awarii. W ubiegłym roku wymieniono poziomy instalacji sanitarnej i
deszczowej w piwnicach budynków 22 A i B oraz 42
A-D, w tym roku remonty
przeprowadzone zostaną w
22 C-F oraz 7 A. Postępuje także odnawianie elewacji kolejnych budynków. W
ubiegłym roku pełną krasę
odzyskał blok 41, w tym –
odnowiona zostanie północna elewacja budynku nr 16.
Kontynuowana jest również
podjęta przed kilku laty operacja docieplenia stropów
piwnicznych. Prace mające
ograniczyć straty ciepła wyDokończenie na stronie 10
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Wrastanie w Piątkowo
Jak ten czas leci! Wielu z nas ma w świeżej jeszcze pamięci czterdziestolecie osiedla Bolesława Chrobrego, świętowane w roku 2017 z
okazji oddania do użytku „czternastki”, pierwszego bloku tego osiedla.
A tu już podczas tegorocznych Dni Piątkowa, obchodzonych tradycyjnie w
czerwcu na osiedlu Jana III
Sobieskiego, świętowaliśmy
także czterdziestolecie powstania tego nowego wtedy
osiedla, to jest oddanie do
użytku trzypiętrowej „trójki”, pierwszego bloku w roku
1979. W ten sposób „osiedlowe” Piątkowo wyszło na północ za charakterystyczny, jedyny taki punkt orientacyjny w Poznaniu, jakim by-

ła radiowo-telewizyjna wieża
przekaźnikowa, teraz już nazywana „starą”, jako że niewiele lat temu obok stanęła
nowa, wyższa, ażurowa konstrukcja, pełniąca podobne
funkcje.
Nowe osiedle w krótkim
czasie zyskało szczególnego
sąsiada, a właściwie sąsiadkę, z domami mocno różniącymi się od bloków z wielkiej płyty, stojących na tych
nieco tylko wcześniejszych
obu „królewskich” osiedlach.
Mianowicie królowi Janowi
zaczęła towarzyszyć, oddzielona tylko drogą, wielka miłość jego życia – królowa
Marysieńka. Osiedle Marysieńki odróżnia się jednak
zdecydowanie od obu wcześniejszych sąsiadów. Jest to
wprost gęstwina tonących

między drzewami niskich,
bo jednopiętrowych, domków połączonych w długie
szeregi. Z frontu szeregi te
ułożone są wzdłuż drogi Lipowej dawnego Piątkowa,
która prowadziła w kierunku Moraska i której przebieg prawie pokrywa się
z obecną ulicą Franciszka
Stróżyńskiego. W głąb osiedle rozbudowało się na polach jednego z dawnych folwarków piątkowskich, pozostając kameralną, zamkniętą całością. Ma jednak cechę wspólną z obu swoimi
sąsiadami – przyszli mieszkańcy rozpoczęli wrastać w
to miejsce, wykupując postawione z wielkiej płyty szkielety swoich domów i urządzając już potem ich frontowe ściany i wnętrza według

własnych gustów i możliwości. Powiedzieć także można, że „osiedlowe” Piątkowo
podzieliło się wtedy na „rodzinną” część osiedli króla
Jana III Sobieskiego i jego
ukochanej Marysieńki oraz
na znacznie większe osiedle
Bolesława Chrobrego. Zapytać można tylko, czy tu i
teraz nie brakuje temu naszemu pierwszemu i prawdziwie wielkiemu królowi i
władcy, jakim był Bolesław
zwany Chrobrym, osiedla
jego małżonki Emnildy lub
jego matki – czeskiej księżniczki Dobrawy, której kaplicę niedawno na poznańskim
Ostrowie Tumskim odkryła znakomita poznańska historyk – archeolog profesor
Hanna Koćka – Krenz.
Hubert Owczarek

Os. Jana III Sobieskiego

Czterdziestolatek z wygodami i pomysłami
Systematycznie remontowane są osiedlowe alejki, skwery oraz parkingi.
Gruntowną odnowę, która kontynuowana będzie
w najbliższych miesiącach,
przechodzi parking przy ul.
Szymanowskiego, w pobliżu
budynków 35-39 i 40. Zimowe miesiące wykorzystano

na wycinkę i cięcia drzew
oraz krzewów, natomiast
z wiosną ruszyły nasadzenia kompensacyjne. Pojawiła się także kolejna kwietna łąka, podobna do utworzonej w ubiegłym roku pomiędzy blokami 2 i 42, która cieszyć będzie kolorami
i zapachami. (i)

Retro w Dąbrówce

23 maja w Piątkowskim Centrum Kultury Dąbrówka odbył
się Koncert Retro. Publiczność z przyjemnością słuchała przebojów w wykonaniu Lidii Leitgeber i Sławomira Sikory. (psta)

Dąb „Jan” upamiętniający 100-lecie odzyskania niepodległości prezentuje się coraz okazalej
Dokończenie ze strony 9

konano już w dziesięciu blokach. W tym roku docieplone zostały stropy w budynkach 6, 43, 44 i 45.
Ubiegłoroczny tragiczny wybuch butli z tlenem
i wynikłe z niego szkody
w bloku 23 spowodowały
konieczność wprowadzenia
zmian w planach remontowych. Wkrótce po wybuchu zmodernizowano jeden
dźwig osobowy w tym bloku, a teraz zakończono re-

mont drugiego. Po ustaleniach z Radą Osiedla zdecydowano się na kompleksowe modernizacje wind
w następnych budynkach.
Są to bardzo kosztowne
przedsięwzięcia, ale z uwagi na bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców wskazane jest ich systematyczne
prowadzenie. W tym roku nowoczesne, energooszczędne dźwigi osobowe zainstalowane zostaną w budynku 6 A i B.
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Rywalizowali o złoty medal
W piątek, 14 czerwca,
na boisku Szkoły Podstawowej nr 34 na osiedlu
Bolesława Śmiałego odbył
się Turniej Piłkarski Szkół
Podstawowych Piątkowa.
Na boisku orlik rywalizowało pięć szkół podstawowych, które systemem

każdy z każdym rywalizowały o złoty medal Dni
Piątkowa.

Pierwsze miejsce zajęła
SP 67 (trener Leszek Partyński), drugie SP 17, a

trzecie SP 34. Najlepszym
zawodnikiem został Kacper
Szymański (SP 17), królem strzelców Aleksander
Bendkowski (SP 67), a najlepszym bramkarzem Sebastian Geltz.

Tekst i fot.:
Andrzej Słabęcki

Dni Piątkowa na sportowo

Turniej
Tenisa Stołowego
W upalny poniedziałek, 10 czerwca, rozegraliśmy kolejny w tym roku turniej tenisa stołowego. W gościnnych progach Szkoły Podstawowej nr
67 na osiedlu Stefana Batorego stawiło się 14 zawodników. Mecze tradycyjnie były zacięte i często
kończyły się na tak zwaną przewagę.
Pierwsze miejsce zajął Waldemar Bogdański,
drugie Marian Piszora, a trzecie Ryszard Pieńkosz. Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ufundowała pamiątkowe statuetki i drobne nagrody
rzeczowe.
Tekst i fot.:
Andrzej Słabęcki

Piątkowo ma hymn
Słowa piątkowskiego hymnu ułożyła Stenia Golińska, kierowniczka Klubu Seniora „Hetman”, a muzykę napisał poznański kompozytor Janusz Piątkowski.
Publiczna premiera łatwo wpadającego w ucho utworu
odbyła się podczas tegorocznych Dni Piątkowa.
A mieszkańcy, którym rozdano słowa hymnu, z chęcią
uczyli się go śpiewać. Kto nie był, może posłuchać
utworu w wykonaniu Aliny Pszczółkowskiej i Michała
Gielniaka w internecie na stronie https://soundcloud.com/
user-349027754/hymn-piatkowa
Hymn Piątkowa
Jest w Poznaniu na Piątkowie
Polskich królów szlak.
Tutaj Chrobry i Sobieski
zostawili ślad.
W Klubie Hetman dla seniorów
i w Sobieskim też
każdy znajdzie swoje miejsce!
Dobrze o tym wiesz!
Niech żyją Królowie
w naszej pamięci!
Każde zacne imię
niechaj Poznań święci!
Łokietka, Batorego,

Jagiełłę, Śmiałego,
Zygmunta Starego,
Jana Sobieskiego!
Dziś mieszkamy na Piątkowie.
Tutaj jest nasz świat.
Pokolenia rosną nowe.
Nam przybywa lat.
Lecz Spółdzielnia Mieszkaniowa
o mieszkańców dba!
Są co roku Dni Piątkowa –
stąd piosenka ta!
Niech żyją Królowie… itd.
Inni mogą nam zazdrościć,
że mieszkamy tu!
Piękna zieleń, duża przestrzeń
i zmniejszony ruch.
Choć do centrum szybki tramwaj
może wozić nas –
my wolimy na Piątkowie
mile spędzać czas!
Niech żyją Królowie… itd.
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Prosto z miasta

Pora ruszyć głową
Znowu krzywdzą naszych.
W piłkarskich rozgrywkach
sromotnie poległ Lech. Ale do
tego mogliśmy się już prawie
przyzwyczaić, gdyż w ostatnich latach regularnie dostawał cięgi. W dodatku, pocieszeniem może być to, że mistrzostwa nie zdobył odwieczny rywal ze stolicy, lecz mało
znany klub ze Śląska. Klęskę
piłkarzy, czy raczej kopaczy,
gdyż złudzeń co do ich poziomu nie mamy już większych,
jakoś przeżyliśmy. Zresztą to
tylko sport, jesienią znów zapewne usłyszymy, że Lech
idzie na majstra.
HHH
No, ale nie do pomyślenia jest, żeby zamachnąć się
na inną poznańską świętość, i to jeszcze w roku
jej jubileuszu. Ledwie przebrzmiały rocznicowe peany
na cześć Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza, świętującego stulecie utworzenia,
a już przychodzi jego profesorom i studentom prze-

łknąć gorzką pigułkę. W najnowszym rankingu polskich
uczelni nasza Alma Mater
spadła aż na piąte miejsce
w kraju. Przez lata wydawało się, że miejsce na podium
za uniwersytetami warszawskim i jagiellońskim ma ona
zagwarantowane jak w banku. Tymczasem z każdym
rokiem obsuwa się w dół.
Takie intelektualne osłabienie Poznania musi niepokoić, tym bardziej że piątkowskie osiedla sąsiadują z
uniwersyteckim kampusem
i warto, by z niego nadal
promieniowała wiedza. Uniwersytecka społeczność może brać przykład z innej poznańskiej uczelni – Uniwersytetu Ekonomicznego, który
niespodzianie został najlepszą uczelnią ekonomiczną
w kraju. Jedni naukowcy
potrafią więc ruszyć głową,
a innym jakoś albo się nie
chce, albo im nie wychodzi.
HHH
Głową ruszyli samorzą-

dowcy z podpoznańskich
gmin oraz zarządy spółek
komunalnych i zawarli porozumienie o wspólnym zakupie gazu ziemnego, co przynieść ma spore oszczędności.
Procedury od zawarcia porozumienia, przez wyłonienie dostawcy a potem wzajemne rozliczenia są jednak
dość skomplikowane. Oby
tylko nie rozpłynęły się w
nich spodziewane zyski.
HHH
Natomiast kolejnymi specjalistami od ruszania głową, kombinowania i wymyślania bajerów musieli się
zająć poznańscy policjanci.
Zatrzymali oni kilkunastoosobową grupę przestępców,
którzy wyspecjalizowali się
w naciąganiu starszych ludzi metodami na wnuczka
lub policjanta. Mimo ostrzeżeń i apeli, te oklepane i
wielokroć wyśmiane sposoby
oszustwa okazują się wciąż
skuteczne. Ich wynalazca
przebywa w areszcie i jakoś

nie może w jego sprawie zapaść wyrok. Tymczasem jego naśladowców bez skrupułów okradających babcie i
dziadków nie brakuje. Starszym wiekiem ofiarom można współczuć. Co jednak powiedzieć o niby rozsądnych i
często przedsiębiorczych paniach, które łatwo wpadają
w sidła tulipanów. One z
pewnością powinny ruszać
głową, a nie czym innym.
HHH
Całkiem dobrze można
jednak żyć bez nadwyrężania szarych komórek. Trzeba mieć tylko szczęście.
Uśmiechnęło się ono do
naszego rodaka i na progu
lata odebrał on wygraną w
europejskiej grze liczbowej.
Ponad 193 mln zł wpłynęło
na jego konto. Co zrobić z
taką sumką, na co wydać,
w co zainwestować, żeby nie
stracić, gdzie za nie wyjechać… Nic, tylko same kłopoty. Dobrze jednak byłoby
takie mieć…
WIST

Wokół Piątkowa

Ulice przedchrześcijańskie
Wszyscy w szkole mieliśmy jako lekturę obowiązkową „Starą baśń” Józefa
Ignacego Kraszewskiego.
To fascynująca opowieść o
początkach państwa Mieszka I (ale nie Polski, bo takiego państwa jeszcze wtedy nie było). Barwne postacie, realistyczny opis ziem,
które z czasem dały początek państwu. Tę książkę,
rzeczywiście czyta się jak
baśń. Nic więc dziwnego,
że z zaciekawieniem obserwujemy ulice przy osiedlu
Władysława Łokietka, które nawiązują do tamtych,
przedchrześcijańskich czasów.
W panteonie bóstw tu
wtedy czczonych był Swarożyc, patron ulicy bocznej od Madziarskiej. Był
to bóg ognia domowego i
ofiarnego, przypuszczalnie
syn Swaroga. Według opinii Aleksandra Brücknera

i Henryka Łowmiańskiego
Swaróg (czczony na Rosi)
i objęty kultem na Połaziu
Swarożyc to ten sam bóg.
Pierwszy raz z jego imieniem spotykamy się w liście Brunona w Kwerfurtu do króla niemieckiego
Henryka II, natomiast kronikarz Thietmar z Merseburga wspomina o świątyni
Swarożyca w Radogoszczy.
Inne zadania przypadały w udziale Perkunowi –
gromowładcy, bogowi niebios, burzy, wojny, ognia
i płodności; ulica Perkuna odchodzi od Łużyckiej.
Symbolem tego boga był
dąb – drzewo potęgi, mocy. Takie imię nosiło to bóstwo w mitologii ludów bałtyckich, Słowianie używali
imienia Perun.
Marzanna, patronka
ulicy bocznej od Łużyckiej, ma wyjątkowo mocne miejsce w polskiej tra-

dycji, zwłaszcza ludowej.
Jest nielubiana, gdyż we
wszystkich wersjach (Marzanna, Marzana, Marena, Morana, Morena, Mora, Śmierć, Śmiercicha,
Śmiertka) jako bogini
symbolizuje zimę i śmierć.
Zresztą, przez część badaczy uważana jest nie za
boginię, lecz za demona.
Symboliczna śmierć Marzanny daje początek nowemu życiu, budzącemu
się wiosną, a topienie jej
kukły oznacza koniec zimy. To radosny obrzęd
ludowy, połączony z dodatkowymi akcesoriami,
inscenizacjami – po prostu rodzaj święta wiosny.
Topienie Marzanny bywa
odbieranie jako złożenie
ofiary zimie (żeby sobie
wreszcie poszła) i często
połączone jest z chodzeniem z gaikiem.
Często z Marzanną wy-

stępuje Dziewanna, przez
Jana Długosza utożsamiana z Dianą, boginią płodności – u nas też ulica
boczna od Łużyckiej. Kojarzy się z życiem i roślinnością. Ale już Kupała (kolejna boczna od Łużyckiej) to
męskie bóstwo płodności,
tradycyjnie upamiętniane
w najkrótszą noc w roku, z
21 na 22 czerwca. Palenie
ognia, tańce, wesołe śpiewy
i… poszukiwanie kwiatu paproci, bywało że kończące
się ciążą u szukających panien, to silnie ugruntowana tradycja. Kościół, dość
alergicznie reagujący na te
obrzędy, wprowadził w ich
miejsce święto ku czci św.
Jana. A dzieci, które narodziły się w wyniku wydarzeń święta Kupały, otoczone były wielkim szacunkiem i opieką, jako uświęcone przez bogów.
Marek Rezler
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Łowili towarzysko

11
maja
wędkarze z Chrobrego odbyli się mistrzostwa koła
w wędkarstwie spławikowym. Miejscem zmagań
był Kanał Wojnowicki
słynący z uzyskiwanych
tam wysokich wyników,
a
dojazd
zapewnił
organizator zawodów.
Do rywalizacji stanęło
29 wędkarzy (nasza jedyna czynna wędkarka nabierała sił w sanatorium). Łowiliśmy na jedną wędkę, w
dwóch trzygodzinnych turach. Przysporzyło to trochę więcej pracy komisji sędziowskiej, szczególnie podczas losowania stanowisk,
a także później przy obliczaniu końcowych wyników.
Dzięki takiemu systemowi zdarzały się niespodzian-

ki, szczególnie w wynikach
sektorowych. Pogoda od samego rana była rewelacyjna,
słonecznie i bez wiatru. Ryby
brały słabo, przeważała drobnica (płotki, krąpie i leszczyki) a także jeszcze drobniejsze okonki. Niektórym udało się zwabić większe leszcze
(największy miał 41 cm i złowił go Adam Bartkowski, a
Ryszard Klimpel wyłowił ładnego, 36 cm, lina. Zakończenie zawodów odbywało się już
w kroplach deszczu.
W pierwszej turze swoje sektory wygrali: Marek
Przewoźny, Mirosław Foint
i Sławomir Korcz. W drugiej turze pierwsi w sektorach byli M. Foint, Bogdan
Gmerek i Marcin Ruciński.
W klasyfikacji generalnej
zwyciężył M. Foint (10200

Mamy talenty na Piątkowie

pkt.) i tym samym został
mistrzem koła „Chrobry”
na 2019 rok, drugie miejsce i tytuł wicemistrza wywalczył Jacek Galas, a trzeci był Marcin Ruciński. Okazały puchar przechodni nowemu mistrzowi wręczył
poprzedni zwycięzca, Paweł
Styperek. Nagrody w zawodach sponsorowało „Centrum Wędkarstwa” z ul.
Piątkowskiej w Poznaniu.
A już 25 maja odbyły się
kolejne towarzyskie zawody
wędkarskie. Areną wędkarskich zmagań było łowisko
Manieczki. Można było łowić na dwie wędki, metodą
spławikowo-gruntową. Zawody rozgrywane były „na
żywej rybie”.
31 wędkarzy, w tym jedna wędkarka, z nadzieją na
dużą rybę zarzucało swoje
zestawy. Niestety, jak pogoda nam dopisała – słonecznie i słaby, zmienny wiaterek – to ryby nie. Z rana
coś jeszcze skubało, ale im
dalej, tym gorzej. Do siatek wędkarzy sporadycznie
trafiały płotki czy krąpiki.
Tylko na jednym z końcowych stanowisk w sektorze

C „szalał” kolega Mirek. Wygrał swój sektor i złowił również największą rybę zawodów (płoć – 25,5 cm).
Po ważeniu ryby trafiły
z powrotem do wody. Wyniki jednak nie powalały.
Tylko dwie osoby uzyskały więcej niż 1000 punktów. Pierwsze miejsca w poszczególnych sektorach zajęli: P. Styperek (1132 pkt.),
J. Galas (874 pkt.) i M. Foint (5800 pkt.). W klasyfikacji generalnej wygrał M.
Foint, drugie miejsce zajął
P. Styperek, a trzecie M.
Ruciński (977 pkt.). Sponsorem okolicznościowych
pucharów dla zwycięzców
był kierownik Administracji Osiedla Bolesława Śmiałego.
Zbigniew Jędrys
Fot. – Eugeniusz Szaj

G. Kurniczak piąty w Europie

O
rozgrywkach
przedszkolaków pisaliśmy w
czerwcowym numerze Echa w
trakcie ich
trwania.
Dzisiaj wyniki: pierwsze
miejsce zajęło
Przedszkole nr 35,
drugie było
Przedszko-

Na piątym miejscu w Mistrzostwach Europy Juniorów 2019 – Zapasy Styl Klasyczny zakończył
udział Gerard Kurniczak. W kategorii 97 kg w walce o brązowy medal przegrał pojedynek z reprezentantem Turcji 4:2.
W zawodach rozgrywanych w hiszpańskiej Pontevedra
zawodnik KS Sobieski Poznań stoczył cztery pojedynki:
z Theofanisem Karadimosem z Grecji, Ołeksandrem Yevdokimowem z Ukrainy, w półfinałach z Alexem Gergo Szoke
z Węgier oraz z Beytullahem Kayisdagiem z Turcji – walkę o trzecie miejsce.
Zawodnik z Piątkowa jest stypendystą sportowym Miasta Poznania i ćwiczy zapasy w ramach Młodzieżowego
Centrum Sportu.
Maciej Kula

le nr 24, a trzecie Przedszkole nr 148.
Zdobywcą złotego buta, nagrody dla najlepszego snajpera Wiosennej Piątkowskiej Ligi Przedszkolaków Piątkowo
2019 został Adrian Kordylasiński. W całym trzydniowym
turnieju okazał się najlepszym napastnikiem, a na dodatek
w finale rozgrywek zdobył złotego gola. Adrian jest młodym adeptem piłki nożnej uczestniczącym w szkoleniu Akademii Młodych Orłów, które prowadzi Leszek Partyński.
Zajęcia odbywają się na os. Bolesława Chrobrego, a Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa od samego początku
wspiera tę inicjatywę.

Bielawa na Dolnym Śląsku była areną zmagań najlepszych zawodniczek i zawodników sumo. W upalny weekend na dojo udało się zawodniczkom z Piątkowa zdobyć dwa medale.
Na podium stanęły Wiktoria Powałowska (kat. 70 kg),
która zajęła drugie miejsce, oraz Daria Komorowska (kat.
60 kg) - trzecie miejsce.
Bardzo dobrze zaprezentowali się również panowie.
Medalu nie udało się zdobyć, ale nasi zawodnicy dzielnie walczyli i w decydujących pojedynkach przegrali walkę o brązowy medal (Alan Niedzielski, Krzysztof Szukała i Adam Tym).

Tekst i fot.:
Andrzej Słabęcki

Panie górą w sumo

Andrzej Słabęcki
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INFLACYJNY
LUB SKALNY

FINISZ

JAŁOWCÓWKA

RODZAJ
KORONY

Krzyżówka
z Echem nr 7

ŚWIĘTY
ŻUK

PTAK ZNAD
NILU

RAJ

1 2 3 4 5

NIE SEN

20

13

19

6 7 8 9

SZPIEG

W RĘKU
HETMANA

MAŁA
Z WIOSŁAMI

12 13 14 15 16 17

10
JEJ NIE
WYPADA

1

18

WIDAĆ
Z MORZA

11

GALIJSKI
BÓG

6

7
SYMBOL
ERBU

WIERZBA

KOŃ, KTÓRY
MÓWIŁ

WYSPA
NA
BAŁTYKU

14

KARABIN
MASZYNOWY

MATKA
PEGAZA

16

BIRMA

ŻYWE
SREBRO

GŁÓWNA
TĘTNICA

DŻWIĘK D
MIASTO
NA
GARDŁO

3
KRISHAN,
PISARZ
INDYJSKI

PIELGRZYMKA DO
MEKKI

PIES
ALI

RZEKA DO
ZATOKI
BISKAJSKIEJ

17

5

BIJE
ASA

8

RZEKA
W GHANIE

TUZ

OKREŚLA
TWARDOŚĆ
OŁÓWKA

EGO,
SUPEREGO
I...

15

12
OSTATNIA LITERA
W ALFABECIE

... VISTA

2
PŁAZ

9
PRZYPRAWA
DO CIAST

10 11

4

18 19 20
HUMORKI
-- Przepraszam, panie dyrektorze, ale od pół roku nie dostałem premii…
- Przeprosiny przyjęte. Do
widzenia.
HHH
Nowak siedzi na kozetce u
psychoanalityka:
- Panie doktorze, wydaje mi
się, że u nas w lodówce ktoś
mieszka.
- Dlaczego pan tak sądzi?
- Bo żona nosi tam jedzenie.
HHH
Lekarze dzwonią do kolegi z zaproszeniem na partyjkę
brydża. Ten odkład słuchawkę
i mówi do żony:
- Mam nagłe wezwanie.
- Czy to coś poważnego?
- Tak, na miejscu jest już
trzech innych lekarzy.

Hasło dzisiejszej krzyżówki brzmi: Udane lato na
Piątkowie

SZÓSTKA

Gwiazdy mówią... po naszymu 
Wiara ino wew te gwiazdy szpycuje, kalafy zadziyro jak kejter do księżyca abo w cajtungi je ciyngiem wtyko. Nasze „Echo” tyż gorsze nie może być
i swój horoskop musi mieć leżeć na zadniej stronie. Blubry o przyszłości im barzy tajemnicze, tym prawdziwsze, dlatego podajemy je po naszymu.
Jeśli ktoś nie rozumie, niech mu gzuby abo jaki wuja objaśni.
BARAN (21.03 - 20.04). Zez nygusowaniem, ciągłym wystawianiem kalafy
na słonyszko abo glapieniem się wew telewizor daj spokój. Przestań udawać
nyrola i bierz się do chapania i zorgowania bejmów.

WAGA (23.09 - 22.10). Bez nerwów i zbytniego stalowania, ale zaś z większym szwungiem bierz się do chapania, a bejmy same skapną. Jak się akuratnie przyłożysz, to wnet uzorgujesz ich całką wuchtę.

BYK (21.04 - 21.05). Bez tyn skwar i żar we łbie masz ino wuchtę głupich
pomysłów. Ale zaś wew robocie zbytnio się nie staluj i frechownie se z wiarą
nie poczynaj, bo ino poruty se narobisz.

SKORPION (23.10 - 22.11). Wew lato warto zez famułą dobrze żyć. Nie
borchaj się więc na szczunów czy kejtra. Oni trochę poszuszwolić muszą, ale
zaś jak ich weźmiesz na słodkie, to będzie całkiem fest.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Zez borchania i brynczenia na szefów wew
robocie nic dobrego nie wyniknie. Nie ma się więc co stalować, ino trza się
akuratnie przyłożyć do chapania, a bejmy same skapną.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Daj se luz i przestań cięgiem szporać. Jakoś
wakacje przepynkasz, zamiast więc brynczeć, lajsnij se nową jupkę abo pojedź brechtać się w ciepłych morzach.

RAK (22.06 - 22.07). Szykuje się fest rajza zez famułą albo starą eką. Będziecie się bachać i nygusować w badejkach na słonyszku. Ino zaś na tych
balangach przyjdzie przepynkać trochę bejmów.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Na urlopową labę i słodkie nygusowanie nad wodą przyjdzie ci jeszcze trochę poczekać. Ale zaś pomyśl o jakim
weekendowym wygibie.

LEW (23.07 - 22.08). Wakacyjne dni to laba albo najlepszy czas na porzundki wew chałupie. Dyrdony i insze klamoty najlepiej wyćpnij na gemyle, a do
odnowionych pokojów lajsnij se nowe szafonierki.

WODNIK (21.01 - 20.02). Kończ już zez tym nygusowaniem i rozmemłaniem. Zez wiarą po próżnicy też nie masz co blubrać. Jesteś szportowny
szczun, masz ﬁfa i zabieraj się do roboty.

PANNA (23.08 - 22.09). Na początku lata przyjdzie ci chapać za dwóch abo
i trzech kumpli, ale zaś potem zez kabzą uzorgowanych bejmów będziesz se
mógł lofrować po cołkiem świecie.

RYBY (21.02 - 20.03). Zez lofrowania i blubrania z kumplami wynikną propozycje całkiem intratnej roboty. Ale zaś lepiej popytaj mądrych i akuratnie
dogadaj szczegóły żebyś nie popadł w bachandryje.

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 117, pokój 73, www.echopiatkowa.pl,
e-mail: echopiatkowa@o2.pl. Dyżur red. poniedziałki 16.30 - 17.00. Druk: ZSTWN Tomasz Zastawny. Nakład 3000 egz.
Przedruk z Echa Piątkowa dozwolony wyłącznie z podaniem źródła. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do opracowania
redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów.
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Piasek w deszczu

Dokończenie ze strony 2

wodną, w którą wbiegały nieustannie. Interes robiły stoiska z zabawkami, napojami
chłodzącymi i okoliczne sklepy z innymi napojami.
Po uroczystym otwarciu
festynu seniorzy z Hetmana
wraz z publicznością odśpiewali hymn Piątkowa. Następnie odbył się konkurs
wiedzy o Piątkowie z atrakcyjnymi nagrodami. Pytania na szczęście były łatwe,
odważni nie żałowali więc
udziału.
Im później, tym upał

malał i pojawiało się więcej
publiczności. Bawił kabaret
WEŹRZESZ, rozgrzewał do
tańca zespół Żuki, panie z
przyjemnością obejrzały pokaz mody firmy MUSTRO.
Suportem dla Piaska była
Beata Noszczyńska, laureatka All Together Now.
Ogromnym powodzeniem cieszyła się możliwość wykonania bezpłatnych profilaktycznych badań medycznych. Na stoisku Centrum Medycznego
SYNEXUS można było np.
zmierzyć poziom cukru we
krwi, ciśnienie, pojemność
płuc, a nawet zbadać gęstość kości w najnowocześniejszym Mobilnym Centrum Diagnostyki Osteoporozy. Kolejki chętnych stały cały czas, ale i tak było
szybciej niż w przychodni.
Jedni wychodzili zadowoleni z wyników, inni z zale-

ceniem, by udać się do lekarza.
Krótkofalowcy zaprezentowali łączność krótkofalową, a ratownicy medyczni
uczyli zasad pierwszej pomocy.
Jedna z mieszkanek
Piątkowa festyn opuściła z
dużym telewizorem ufundowanym w konkursie przez
firmę East & West, sponsora imprezy. Sponsorami by-

ły też firmy: Veolia, Winter,
Jack-Bud, Synexus i Chata
Polska. (big)
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