
WRZESIEŃ 2019

ISSN 1505-4497

Nr 9/290  rok XXII

Bezpłatna

Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom
OBCH 

Pawilon 110
Przyjęcia 
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rocznice, imieniny, itp.

     obiady pon.- piątek 12.30-17.00
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Do zobaczenia w domu.
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od internetu
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internet do

już od 46 zł

Kompozytorzy 
pizzy 

Na piątkowskich osiedlach było 
wiele inicjatyw lata w mieście dla 
dzieci pozostających tutaj choćby na 
część wakacji. Dzieci z osiedli Wła-
dysława Jagiełły i Zygmunta Starego 
spędzały niebanalnie czas. Poznawa-
ły historię miasta w Bramie Pozna-
nia nad Wartą, uczyły się też kom-
ponowania pizzy. Piszemy o tym na 
stronie 7. (big)
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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 

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. 516 069 007,  601 56 87 32 

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315

  instalacja systemów operacyjnych 

Windows

  rozwiązywanie problemów 

z działaniem komputera

  diagnozowanie problemów sprzęto-

wych

  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

  

KLUB LITERACKI

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

4 3 IX 2019 o godz. 18 (wtorek) Promocja autobiograficznej 
powieści Jerzego B. Zimnego – „Róże z Montreux”. Recen-
zja – Stanisław Chutkowski. W drodze do literatury – Kry-
styna Mikołajewska.
17 IX 2019 o godz. 18 (wtorek) Recital rosyjskiego barda 
z Krakowa – Vladimira Stockmana (gitara, voc).

Zapraszamy do publikacji w „Protokole Kulturalnym”. 
Spotkania w „Dąbrówce” prowadzi Jerzy Grupiński. 
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Zespół 
Wystąpią:

 Muzyka kameralno-filmowa i w plenerze

Był to pierwszy taki plenerowy 
koncert na Piątkowie. 4 sierpnia 
na osiedlu Jana III Sobieskiego, 
niedaleko boiska, gdzie odbywają 
się Dni Piątkowa, na utwardzo-
nej asfaltem nawierzchni, wystą-
pił poznański kwartet smyczkowy 
„Sonore”.

Koncert rozpoczął się o godzinie 19 
i trwał około 40 minut. Pomimo drob-
nych kaprysów pogody licznie zgro-
madzeni mieszkańcy mogli wysłuchać 
utworów stanowiących klasykę muzy-
ki, ale także szlagierów muzycznych 
ze znanych filmów.

Był to pierwszy koncert w tej for-
mule, ale zapewne nie ostatni. Pomy-
słodawcą był kierownik administracji, 
Maciej Delikta.

7 września na osiedlu odbędzie się 
tradycyjny Piknik osiedlowy, szczegó-
ły na plakacie obok. Później, w paź-
dzierniku, administracja przygotowuje 
ognisko osiedlowe połączone z obcho-
dami 40-lecia powstania osiedla Jana 
III Sobieskiego. Przewiduje się liczne 
atrakcje, m.in. przywitanie króla Ja-
na III Sobieskiego wjeżdżającego na 
osiedle, animacje dla dzieci, plenero-
we przedstawienie i inne. (big)
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Jak dobrze wynająć nieruchomość
1. Przygotuj nieruchomość do najmu

Zadbaj przede wszystkim o bezpieczeń-
stwo! Sprawdź kondycję wszystkich instala-
cji, mocowanie szafek, żyrandola, gniazdek, 
usuń usterki. Następnie skup się na czysto-
ści i estetyce. Kolejną kwestią jest wyposa-
żenie, a to będzie zależało od tego dla ja-
kiej grupy docelowej jest kierowana ofer-
ta. Warto wiedzieć, że nie każde ulepszenie 
będzie miało wpływ na wyższą cenę. Z dru-
giej zaś strony stara meblościanka, komo-
da z piwnicy i turecki dywan z lat 80 mogą 
skutecznie zniechęcić najemców.
2. Ustal właściwą cenę najmu

Jeśli nie masz doświadczenia, zdaj się na 
profesjonalistę przy ustaleniu właściwej ce-
ny. Zbyt wysoka cena zwiększa ryzyko pusto-
stanu albo częstotliwość rotacji najemców, 
zbyt niska cena z kolei to zwyczajnie strata 
dla Ciebie. Częsta zmiana najemców nie słu-
ży ani technicznemu stanowi nieruchomo-
ści, ani Tobie, ponieważ wymaga poświęce-
nia dodatkowego czasu na znalezienie no-
wych najemców oraz przygotowania miesz-
kania do optymalnego stanu, co może wią-
zać się z kosztami odświeżenia lub remontu.
3. Zweryfikuj potencjalnego najemcę

Dowiedz się, kim są potencjalni na-
jemcy, gdzie pracują, jakie mają źródła do-
chodu i dlaczego chcą zmienić lokum. Nie 
wstydź się zadawać pytania, bądź docie-
kliwy. W końcu powierzasz komuś swoją 
nieruchomość, która bywa niejednokrot-

nie dorobkiem całego życia. Polegaj na in-
tuicji, ale pamiętaj też, że pozory mogą my-
lić. Nie decyduj się na pierwszego lepszego 
najemcę, który jest skłonny zapłacić kau-
cję. Lepiej poświęcić trochę więcej czasu, 
niż później całe tygodnie nie spać z powo-
du zszarpanych nerwów i najemcy, z któ-
rym są problemy.
4. Umowa najmu

Każdy, kto zajmuje się najmem profe-
sjonalnie, wie że nie ma dwóch takich sa-
mych umów. Oczywiście można skorzystać 
z wzoru dostępnego w Internecie, ale jeśli 
zależy Ci na zabezpieczeniu swoich intere-
sów i zminimalizowaniu ryzykownych zda-
rzeń, zdecydowanie odradzam taką formę. 
Umowa, prócz wskazania przedmiotu naj-
mu i wyspecyfikowania stron, powinna za-
wierać informacje: o czasie trwania, celu 
najmu, wysokości czynszu, kaucji, sposo-
bie korzystania z przedmiotu najmu, obo-
wiązkach stron, okolicznościach i terminie 
wypowiedzenia, zasady wizytacji przez wła-
ściciela. Umowa ma za zadanie unormo-
wać wszystkie warunki, na jakie umawiają 
się wynajmujący i najemca. W przypadkach 
spornych o rozstrzygnięciu będzie decydo-
wać w pierwszej kolejności treść zawartej 
umowy najmu, a następnie obowiązujące 
przepisy, jak Ustawa o ochronie praw loka-
torów czy Kodeks cywilny, dlatego tak waż-
ne jest rzetelne spisanie umowy najmu, naj-
lepiej przy wsparciu specjalisty. 

5. Zwrotna kaucja
Wysokość kaucji zależy od standardu 

lokalu i wartości wyposażenia przedmiotu 
najmu. Kaucja zabezpiecza właściciela na 
wypadek konieczności pokrycia zaległości 
czynszowych czy ewentualnych uszkodzeń. 
Ponadto, stanowi pośrednio narzędzie do 
weryfikacji najemców, ponieważ jeżeli po-
tencjalny najemca nie jest w stanie wpła-
cić kaucji, to czy będzie go stać na comie-
sięczny czynsz z opłatami eksploatacyjny-
mi? Pamiętaj, kaucja to nie czynsz, nie roz-
liczaj ostatniego czynszu z kaucji.
6. Spisz protokół zdawczo-odbiorczy

Powinien być szczegółowy i warto uzu-
pełnić go dokumentacją zdjęciową. Powi-
nien zawierać stan liczników – ciepłej i zim-
nej wody, energii elektrycznej, gazu czy zu-
żytego ciepła. Stany te będą podstawą do 
późniejszych rozliczeń pomiędzy najemcą 
a wynajmującym. W protokole warto za-
wrzeć dokładny opis wyposażenia i ewen-
tualne uszkodzenia.

Reasumując, jeśli chcesz bezpiecznie 
wynająć swoją nieruchomość, pamiętaj 
o stosowaniu sprawdzonych praktyk i za-
sad. Jeżeli nie masz na tym polu doświad-
czenia lub nie chcesz poświęcać na to cza-
su, lepiej nie eksperymentuj.

Ewa Manthey, doradca
ds. nieruchomości REMAX,

 tel. 787 006 777

Sobotni mini turniej 
13 lipca Centrum Tenisowe Sobieski zapełniło się 

młodzieżą. W ramach akcji Lato z PSM zorganizo-
waliśmy mini turniej tenisa ziemnego.

Na dwóch kortach rywalizowało dziesięciu zawodników 
i zawodniczek. Emocji mimo wakacji nie brakowało, a me-
cze stały na wysokim poziomie.

Pierwsze miejsce wywalczył Maks Domagała, drugie – 
Michał Indebski, a trzecie – Agata Smug.

Tekst i fot: Andrzej Słabęcki

Niedzielny turniej deblowy 
11 sierpnia w Cen-

trum Tenisowym So-
bieski odbył się Tur-
niej w grze podwójnej. 
W niedzielne dopołu-
dnie na os. Jana III 
Sobieskiego stawiło się 
6 par.

Emocji i zaskakują-
cych rozstrzygnięć nie 
brakowało, a sam finał 
dostarczył dużo emocji 
sportowych. Mecz o złoty 
medal zakończył się wynikiem 2:0 (6:2 i 6:3).

Pierwsze miejsce zajęli: Arek Jankowiak i Paweł Szyma-
nek, a drugie Piotr Sikora i Bartek Kukurowski.

Organizatorem zawodów była Poznańska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa i Sekcja Sportu PSM.

Tekst i fot.: Andrzej Słabęcki

Aktywne wakacje 
Centrum Tenisowe Sobieski po raz kolejny 

gościło uczestników akcji Lato z PSM – Aktywne 
Wakacje 2019.

Do dyspozycji dzieci i młodzieży przeznaczone by-
ły dwa korty, na których odbywały się zajęcia. Pod 
okiem instruktora doskonalono technikę uderzeń, mo-
toryka ruchu oraz umiejętność poruszania się po na-
wierzchni kortu. Rozgrywano gry kontrolne zarówno 
w grze pojedynczej, jak i w deblu.

Tekst i fot.: Andrzej Słabęcki
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Lato z PSM na finiszu 

Ostatni dzień lipca był 
ostatnim dniem zajęć w 
Klubie Sportowym So-
bieski Poznań.

Lato z Poznańską Spół-
dzielnią Mieszkaniową z ro-
ku na rok przyciąga coraz 
więcej chętnych. Różnorod-
ność zajęć powoduje że każ-

dy znajdzie coś dla siebie. W 
ramach spotkań na osiedlu 
Jana III Sobieskiego obyły 
się wycieczki po okolicy, za-
jęcia plastyczne, lekcja che-
mii na wesoło, spotkania z 
ciekawymi ludźmi.

Tekst i fot.:
Andrzej Słabęcki

Piłkarskie wakacje

To była kolejna propo-
zycja Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej 
dla dzieci i młodzieży, 
którzy ferie letnie spę-
dzali w Poznaniu. Na 
gościnnym boisku or-
lik mieszczącym się na 
os .Bolesława Śmiałego 
młodzi adepci piłki noż-

nej ćwiczyli pod okiem 
Krzysztofa Rexa. 

Podczas zajęć przepro-
wadzano treningi piłkar-
skie i treningi kondycyjne. 
Raz w tygodniu rozgrywa-
ny był mini turniej piłkar-
ski oraz turniej dla najlep-
szego snajpera – konkurs 
rzutów karnych.

Zajęcia cieszyły się du-
żą popularnością wśród mło-
dzieży. Każdy z uczestników 
zaznajamiany był z przepi-
sami sędziowskimi, postępo-
waniem fair-play. Na koniec 
zajęć odbył się turniej o pu-
char kierownika sekcji spor-
tu PSM. Tekst i fot.:

Andrzej Słabęcki
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Alpaki, programowanie i historia miasta

W lipcu oraz w dwóch 
ostatnich tygodniach 
sierpnia w świetlicach 
osiedlowych na osiedlach 
Władysława Jagiełły i Zyg-
munta Starego odbywały 

się półkolonie dla dzieci 
z piątkowskich osiedli. Z 
wypoczynku skorzystało 
łącznie osiemdziesięcioro 
dzieci w wieku od 6 do 
12 lat.

Jak co roku, każdy dzień 
wypełniony był ciekawy-
mi zajęciami sportowo-re-
kreacyjnymi, co widać na 
zdjęciach. Dzieci z zainte-
resowaniem słuchały his-
torii w Bramie Poznania, 
uczyły się podstaw pro-
gramowania na kompute-
rach, zaprzyjaźniały z al-
pakami, malowały w ple-
nerze, przyrządzały na-

wet prawdziwą własną 
pizzę. 

Wypoczynek w formie 
półkolonii organizowany był 
przez Administrację Osie-
dla Władysława Jagiełły 

i Zygmunta Starego we 
współpracy z Uczniowskim 
Klubem Sportowym «Chro-
bry» działającym przy Szko-
le Podstawowej nr 17.

Następna nasza propo-
zycja to ferie zimowe 2020, 
do których się przygotowu-
jemy i na które serdecznie 
zapraszamy.

Krystyna Kaczmarek
kierownik półkolonii
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KALENDARIUM PSM 
 2 września - dyżur członków Rady Nadzorczej

 5 września - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

10 września - Komisja Rewizyjna RN

17 września - Komisja ds. aktów prawnych RN

19 września - zebranie Rady Nadzorczej

 Z prac Rady Nadzorczej PSM 

O dłużnikach, remontach i planach osiedli

Na eksploatacji pod-
stawowej w gospodarce 
zasobami mieszkaniowy-
mi za pierwszych sześć 
miesięcy roku wyniki by-
ły dodatnie – usłyszeli-
śmy na sierpniowym po-
siedzeniu Rady Nadzor-
czej Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. 
Wyjątkiem było osiedle 
Stefana Batorego, które 
jednak łącznie z rozlicze-
niami międzyokresowy-
mi było na plusie. Podob-
nie było z wynikami roz-
liczeń gazu oraz zużycia 
zimnej wody na wszyst-
kich osiedlach.

Podobnie jak w poprzed-
nim miesiącu rozgorzała 
dyskusja na temat metodo-
logii analiz ekonomicznych. 
Członkowie Rady otrzyma-
li informację na temat naj-
większych dłużników w lo-
kalach mieszkaniowych i 
użytkowych. Pytano Za-
rząd, jakie działania są wo-
bec nich podejmowane i z 
jakim skutkiem. Interesu-
ją nas zagrożenia, chcemy 
faktów a nie suchych tabe-
lek – podsumował jeden z 
członków Rady.

Prezes Krzysztof Wi-
niarz odpowiedział na za-
pytanie dotyczące nakładów 
na remont „Dąbrówki”. Kie-
dy okazało się, że koncepcja 
nadbudowania „Dąbrówki” 
i sfinansowania jej remon-
tu środkami ze sprzedaży 
mieszkań jest niemożliwa 
z powodów technicznych 
(za słabe fundamenty), po-
wstał projekt remontu „Dą-
brówki”. Najtańsza oferta 
od wykonawcy była wyższa 
od kwoty przewidzianej na 
te prace. Do dzisiaj nie po-
niesiono więc żadnych na-
kładów, oprócz tego na po-
wstanie projektu. Jest on 
nadal aktualny, należałoby 
tylko sporządzić nowy kosz-
torys zgodnie z obowiązują-
cymi obecnie cenami. Za-
rząd to zrobi i za miesiąc 
przedstawi Radzie.

Jeśli chodzi o nakłady 
związane z fotowoltaiką w 
budynku nr 4 na osiedlu Bo-
lesława Śmiałego, to Zarząd 
chce rozpisać w najbliższym 
czasie przetarg na projekt i 
wykonawcę instalacji. Rada 
do komisji konkursowej de-
sygnowała Mirosławę Mu-
sielińską-Klemka.

Następnie przyjęto ko-
rektę planu remontowego 
osiedla Bolesława Śmia-
łego na ten rok, co jest 
związane z rozdysponowa-
niem nadwyżki bilansowej 
na 2018 r. Omówiono też 
plany remontowe i eksplo-
atacyjne osiedli oraz Zarzą-
du PSM na 2020 r. Przyjęto 
wszystkie, z wyjątkiem pla-
nów dla osiedla Bolesława 
Śmiałego.

Rada nie udzieliła bez-
zwrotnej pożyczki z Central-
nego Funduszu remontowe-
go PSM dla osiedla Stefa-
na Batorego na wymianę 
grzejników łazienkowych w 
budynkach, w których pio-
ny te nie są opomiarowane. 
Zmniejszyć to ma wpływ 
nieopomiarowanych pionów 
łazienkowych na całkowite 
zużycie energii cieplnej.

Mówiono też o planie 
zagospodarowania prze-
strzennego osiedla Bolesła-
wa Chrobrego – część B, 
zgodnego z obwieszczeniem 
Miejskiej Pracowni Urbani-
stycznej z 25 lipca, a tak-
że planach MPU związa-
nych z terenami na osie-
dlu Jana III Sobieskiego. 
PSM oprotestowuje projek-
ty niezgodne z interesami 
członków Spółdzielni i bę-
dzie to czynić. Przewodni-
czący Rady Nadzorczej po-
prosił, by śledzić działania 
związane z konstruowaniem 
planów zagospodarowania 
przestrzennego.

Ponieważ były liczne 
krytyczne uwagi kierowni-
ków osiedli na temat wy-
wożenia śmieci, zaproszo-
no prezesa GOAP-u na spo-
tkanie na Piątkowo. Prze-
kazano mu skargi na nie-
terminowe wywozy, za ma-
łe otwory w pojemnikach 
do selektywnej zbiórki od-
padów, zbyt rzadkie wy-

wożenie tzw. gabarytów i 
wreszcie blokowanie odbio-
ru tzw. bioodpadów. Często 
administracje zmuszone są 
je wywozić na koszt miesz-
kańców, którzy i tak za to 
już płacą. A i tak w Punk-
tach Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych 
nie chcą odbierać gabary-
tów czy gruzu po remon-
tach mieszkań. Wywóz tych 
ostatnich należy do miesz-
kańców. Zarząd myśli więc 
nad zobowiązaniem gospo-
darzy domów do informo-
wania administracji o re-
montach mieszkań, by wy-
eliminować podrzucanie do 
boksów śmietnikowych od-
padów budowlanych.

Członkowie Rady przyję-
li treść odpowiedzi na wnio-
sek złożony podczas Walne-
go Zgromadzenia, części os. 
Władysława Jagiełły i Zyg-
munta Starego. Rada pod-
trzymała dotychczasowe za-
sady podziału wypracowa-
nych środków  przez po-
szczególne osiedla zgodnie 
z postanowieniami Walnego 
Zgromadzenia w tym roku. 
Oznacza to decyzję o nie-
włączaniu tych środków do 
Centralnego Funduszu Re-
montowego.

Uzgodniono też odpo-
wiedź dla trzech miesz-
kańców osiedla Bolesława 
Śmiałego. Po analizie  tre-
ści protokołu 04/2019 z po-
siedzenia Rady Osiedla Bo-
lesława odbytego 15 kwiet-
nia, Rada Nadzorcza stwier-
dziła że rada osiedla, reali-
zując punkt drugi porządku 
obrad, przegłosowała opinię 
w przedmiotowym zakresie, 
natomiast przewodniczący 
nie poddał pod głosowanie 
treści konkretnej uchwa-
ły. Skoro nie było głosowa-
nia nad treścią uchwały, to 
uchwała nie istnieje. (big)
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Dokończenie na stronie 11

Os. Bolesława Chrobrego

Awarie sieci utrapieniem

Niedawno zakończo-
ne docieplanie budyn-
ków 12 A i B stanowi fi-
nał realizacji programu 
termomodernizacji na 
osiedlu Bolesława Chro-
brego. Rozpoczęto go w 
roku 2001 odnowieniem 
bloku 14, pierwszego 
wzniesionego na Piątko-
wie. W kolejnych latach 
systematycznie dociepla-
no następne budynki.

- Termomodernizację za-
kończyliśmy, ale prac zwią-
zanych z utrzymaniem w 
należytym stanie technicz-
nym kilkudziesięcioletnich 
już budynków nadal jest 
wiele. Wysiłki skoncentru-
jemy na kompleksowych re-
montach loggii i balkonów 
oraz odnawianiu elewacji. 
W budynku 16 zakończono 
prace, a następnie będą pro-
wadzone w budynkach 17, 
18 i 19. Kontynuujemy wy-
mianę oświetlenia na ledo-
we, które niesie wygody dla 
mieszkańców oraz znaczne 
oszczędności, a także malo-

wanie klatek schodowych. 
Właśnie są odnawiane w 
budynku 37, a następne do 
malowania będą klatki i ko-
rytarze w budynkach 35 i 36 
– mówi Jerzy Czapczyk, kie-
rownik Administracji Os. 
Bolesława Chrobrego.

W krajobrazie tego naj-
starszego piątkowskiego 
osiedla dominują wieżow-
ce. W nich funkcjonują aż 

102 dźwigi osobowe, któ-
rym mocno daje się we zna-
ki upływ czasu. Od ich za-
instalowania zmieniły się 
bowiem technologie oraz 
wymagania techniczne. Dla 
spełnienia obecnych rygo-
rów bezpieczeństwa nie-
odzowne są kompleksowe 
modernizacje dźwigów. Każ-
dego roku wymienianych 
jest 6 urządzeń. W tym 
roku zakończono instala-
cje nowych wind w budyn-
ku 1 i rozpoczęto w 7. No-
woczesne zautomatyzowane 
urządzenia są przyjmowane 
przez większość mieszkań-
ców z zadowoleniem i na 
ogół nie notuje się w nich 
dewastacji. Pojawiły się jed-
nak sporadyczne głosy kry-
tycznie oceniające muzykę 
rozbrzmiewającą w windzie, 
a nawet postulat zatrzymy-
wania wszystkich dźwigów 
w okresie ciszy nocnej, czy-

li w godz. 22-6. Takie roz-
wiązanie oczywiście nie jest 
możliwe, ale pokazuje jak 
rozbieżne bywają oczekiwa-
nia mieszkańców.

– Z różnorodnymi ich 
oczekiwaniami, niekiedy 
całkowicie przeciwstawny-
mi, spotykamy się na co 
dzień podczas urządzania 
placów zabaw, stawiania ła-
wek czy stojaków do rowe-
rów. Jedni chcą je w okre-
ślonym miejscu, drudzy w 
innym, a są też tacy, któ-
rzy wcale ich sobie nie ży-
czą. Bywają więc różne zda-
nia, ale zawsze staramy się 
rozmawiać z mieszkańca-
mi i wypracować optymal-
ne rozwiązania. Podczas te-
go upalnego i suchego lata 
pojawiły się kontrowersje 
w sprawie podlewania ro-
ślinności. Na osiedlu zaj-
muje ona rozległe połacie 

Finał termomodernizacji na osiedlu

Dla dzieci plac zabaw, dla dorosłych siłownie Nasadzone drzewa przetrwały suszę

Naprawy uszkodzonych odcinków 
rur kanalizacyjnych



10  ECHO 9/290 (XXII)

  

Wrastanie w Piątkowo
Na inny sposób, niż w 

przypadku młodzieży, te-
mat wrastania w Piątko-
wo zaistniał w piątkow-
skich klubach seniora. 
Tu przywoływano wła-
sny udział w tamtym pio-
nierskim dla pierwszych 
mieszkańców czasie po-
wstawania tej najbar-
dziej oddalonej od cen-
trum Poznania „sypial-
ni” naszego miasta, jak 
nazywano kiedyś budo-
wane od lat sześćdzie-
siątych nowe spółdziel-
cze osiedla na obsza-
rze dawnych podpoznań-
skich wsi.

Piątkowo, w przeciwień-
stwie do wcześniej powstają-
cych osiedli ratajskich i wi-
nogradzkich, leży daleko, bo 
aż poza granicami dawnej, 
pruskiej twierdzy „Festung 
Posen”. Na przykład, two-
rzące tę twierdzę od połu-
dniowego wschodu forty I, 
Ia, II i IIa leżą aż za Starołę-
ką i Ratajami. Także Wino-
grady w całości mieszczą się 
w obrębie tej twierdzy, nie 
dochodząc do jej północnych 
fortów, znajdujących się za 
ulicą Lechicką. A wjeżdża-
jąc na Piątkowo ulicą Woj-
ciechowskiego wyjeżdża się 
poza obszar tej twierdzy, mi-
jając fort Va „Bonin” scho-

wany obecnie za szesna-
stopiętrowymi blokami 37, 
38 i 39 osiedla Bolesława 
Chrobrego, zaś jadąc uli-
cą Umultowską w kierunku 
osiedla Bolesława Śmiałego, 
zaraz przy ulicy Lechickiej 
przejeżdża się prawie obok 
pozostałości fortu V „Wal-
dersee”. W obu tych przy-
padkach, jeszcze w latach 
sześćdziesiątych, wyjeżdża-
ło się poza obszar miasta, 
a dodać tu jeszcze można, 
że mieszkańcy Piątkowa w 
tamtym czasie, w niedziele 
i święta prawie że pielgrzy-
mowali na msze święte, „ro-
biąc kilometry” do kościoła 
na Winiarach.

Na to dalekie Piątkowo, 
do osiedli, które zmieniały 
swoje nazwy, przenosili się 
mieszkańcy Poznania, chcą-
cy poprawić swoje warun-
ki mieszkaniowe. Znaczną 
część mieszkańców piątkow-
skich osiedli stanowili także 
zawodowi żołnierze silnego 
wtedy garnizonu poznań-
skiego, a także funkcjona-
riusze ministerstwa spraw 
wewnętrznych. Mieszkań-
cami piątkowskich osiedli 
stawała się również część 
mieszkańców dawnej wsi 
Piątkowo, przyjmując osie-
dlowe mieszkania w zamian 
za wykupywane domy i go-

spodarstwa. Jak wiadomo 
z przedwojennych spisów, 
mieszkańcami Piątkowa by-
li zarówno polscy gospoda-
rze, żyjący tu od pokoleń, 
jak i Polacy wracający z 
emigracji po pierwszej woj-
nie światowej a także prze-
noszący się pod Poznań z 
innych części kraju. W pew-
nym uproszczeniu powie-
dzieć można, że ci Polacy 
wykupywali gospodarstwa 
po wyjeżdżających niemiec-
kich osadnikach, z niewiele 
wcześniej założonej, głów-
nie wzdłuż ulicy Obornic-
kiej, niemieckiej, osadni-
czej wsi Schoenherrnhau-
sen. Jednak nie wszyscy 
niemieccy osadnicy wyje-
chali. Część z nich, czując 
się już związana z tą ziemią, 
została na tych swoich go-
spodarstwach, w dużej czę-
ści spolonizowała się tak-
że poprzez polsko-niemiec-
kie małżeństwa i z biegiem 
czasu wrosła w tę piątkow-
ską ziemię, znajdując miej-
sce swojego wiecznego spo-
czynku na dawnym ewange-
lickim cmentarzu, leżącym 
w parku na obecnym osiedlu 
Jana III Sobieskiego.

Ciekawostką w tamtym 
miejscu jest kapliczka stoją-
ca przy skrzyżowaniu w czę-
ści zachowanych dawnych 

dróg Szkolnej i Łąkowej, 
przy budynku dawnego fol-
warku, w którym obecnie, 
oczywiście po rozbudowie, 
mają swoją siedzibę Inter-
sport Klub Sobieski oraz je-
go pokoje gościnne. Pod fi-
gurką Matki Boskiej znajdu-
je się dość słabo czytelna ta-
bliczka, której treść po reno-
wacji została nieco zmienio-
na. Przy tej kapliczce zawsze 
świecą się znicze. Starszy 
Pan, jeden z zapalających te 
znicze, mieszkaniec sąsied-
niego bloku, zdecydowanie 
uchylał się od jakichkolwiek 
prób rozmowy na ten te-
mat. Odszedł na tamtą stro-
nę już kilka lat temu. Praw-
dopodobnie wcześniej miesz-
kał w jednym z dawnych do-
mostw Piątkowa, mógł więc 
mieć na tym cmentarzu 
pochowanych swoich krew-
nych i przy tej kapliczce za-
palał im znicze. A że był to 
cmentarz ewangelicki, jego 
zachowania w tej sprawie 
za bardzo nie muszą dziwić, 
taka uroda polsko-niemiec-
kich a także katolicko-ewan-
gelickich relacji w Poznaniu 
i Wielkopolsce. Należy do-
dać, że nie tylko o tych epi-
zodach historii Piątkowa roz-
mawiano podczas spotkań w 
klubach seniorów.

Hubert Owczarek

Jak wędrowaliśmy z Pyzą po polskich dróżkach
Każdego roku podczas wakacji 

filie Biblioteki Raczyńskich zapra-
szają dzieci do wzięcia udziału w 
cyklu zajęć inspirowanych litera-
turą. Tym razem spędziliśmy lato 
z bohaterką książki Pyza na pol-
skich dróżkach.

Wymyślona przez Hannę Janu-
szewską sympatyczna i ciekawa świa-
ta Pyza była dla kilku pokoleń pierw-
szą przewodniczką po geografii Pol-
ski. Dzisiaj nadal świetnie sprawdza 
się w tej roli. Podczas naszej wspól-
nej podróży przez różne regiony kra-
ju mali czytelnicy poznawali lokalne 
atrakcje i specjalności, z których sły-
ną m.in. Kaszuby, Kujawy, Mazowsze 
i Kurpiowszczyzna. Dowiedzieliśmy 
się, co w Puszczy Białowieskiej pisz-
czy i urządziliśmy sobie spływ krętym 
nurtem Narwi. Było to również spo-
tkanie z folklorem – dzieci z entuzja-
zmem próbowały swoich sił w łowic-
kich wycinankach i ubierały papiero-
we modelki w ludowe stroje. Pozna-

waniu piękna, a niekiedy też egzotyki  
naszego kraju, towarzyszyły uśmiech 
i odkrywcza pasja małych czytelników.

Tych, którym podobały się nasze 
zajęcia, lub tych, którzy nie mieli oka-
zji brać w nich udziału latem, informu-
jemy, że w październiku czeka nas ko-

lejna wyprawa w świat literatury. Tym 
razem naszą inspiracją będzie Ania 
z Zielonego Wzgórza. Już teraz ser-
decznie zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych chłopców i dziewczynki!

Żaneta Dolatowska
Filia 14 Biblioteki Raczyńskich
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PIT zero dla młodych  
1 sierpnia 2019 r. we-

szły w życie przepisy o 
zerowym PIT dla mło-
dych. Aby zaliczki na PIT 
od sierpnia do grudnia 
tego roku nie były po-
bierane, młody podatnik 
musi złożyć swojemu pra-
codawcy oświadczenie, 
że jego dochody w cało-
ści korzystają ze zwol-
nienia od PIT. Jeśli tego 
nie zrobi – zwrot podat-
ku otrzyma w rozliczeniu 
rocznym za 2019 r.

Nowa ulga w PIT obej-
muje osoby, które nie ukoń-
czyły 26. roku życia i osią-

gają przychody z pracy (czy-
li ze stosunku pracy, spół-
dzielczego stosunku pracy, 
stosunku służbowego lub 
stosunku pracy nakładczej) 
oraz z umów zlecenia za-
wartych z firmą. Zwolnie-
nie obowiązuje niezależnie 
od liczby umów czy liczby 
płatników.

Ulgą objęte będą przy-
chody do wysokości 85 528 
zł w roku podatkowym. Do 
tego limitu przychody mło-
dego podatnika będą zwol-
nione z PIT.

Wyjątkiem jest rok 2019 
– limit zwolnienia wynosi 

35 636,67 zł, czyli 5/12 limi-
tu rocznego, ponieważ zwol-
nienie będzie obowiązywać 
przez 5 miesięcy, od sierp-
nia do grudnia. W 2019 r. 
płatnik nie będzie zobowiąza-
ny do potrącania zaliczek na 
PIT (od sierpnia do grudnia), 
jeżeli młody podatnik złoży 
mu oświadczenie, że jego do-
chody w całości korzystają ze 
zwolnienia od PIT. Przykła-
dową treść takiego oświad-
czenia można znaleźć na 
stronie internetowej wielko-
polskiej administracji skarbo-
wej: www.wielkopolskie.kas.
gov.pl. Podatnicy, którzy go 

nie złożą, zwrot podatku z 
tytułu ulgi otrzymają w przy-
szłym roku, rozliczając swój 
PIT za 2019 r.

Do przychodów uzyska-
nych od 1 stycznia 2020 r. 
ulga będzie uwzględniana 
już przy obliczaniu zaliczek 
na podatek (bez konieczno-
ści składania oświadczenia 
przez podatnika). 

Szacuje się, że z ulgi sko-
rzysta ponad 2 mln młodych 
pracowników.

Więcej informacji o 
uldze znaleźć można na 
stronie Ministerstwa Finan-
sów.

Ciężkie ryby na Rosnówku 
W ciepłą słoneczną 

sobotę, 22 czerwca, spo-
tkaliśmy się nad brze-
gami jeziora w Rosnów-
ku, niedaleko Poznania. 
Brzegi jeziora są zago-
spodarowane przez Koło 
PZW z Komornik, a wo-
da regularnie zarybiana. 
Jest wiata, są ławki i du-
że pomosty do łowienia, 
gdyż z brzegu jest od ra-
zu dość głęboko. Teren 
wokół brzegu wykoszo-
ny, widać, że woda ma 
swojego gospodarza.

Zawody rozgrywane by-
ły na tzw. „żywej rybie”. Na 
zbiórkę stawiło się 25 węd-
karzy. Łowiliśmy cztery go-
dziny na dwie wędki, me-
todą spławikowo-gruntową. 
Ryby brały dość dobrze. Na 
przynęty wędkarzy, a domi-
nowała kukurydza i biały ro-
bak, kusiły się płotki, krąpie 
i wzdręgi, ale wagę robiły 
karpie, takie 32-36 cm. Ko-
lega Zbych wyholował rów-
nież leszcza 42 cm. Jednak 
najcięższą rybą zawodów był 
karp – grubasek 34 cm – 

1,08 kg, a szczęśliwym łow-
cą okazał się Sławek Korcz.

Pierwsze miejsca w po-
szczególnych sektorach za-
jęli Zbych Jędrys – 4860 
pkt., Mirosław Foint – 4540 
pkt. i Marek Przewoźny – 
2460 pkt. W klasyfikacji ge-
neralnej zawodów zwycię-
żył Zbych przed kolegami 
Mirkiem i Markiem. Spon-
sorem nagród i dyplomów 
był Kierownik Administra-
cji Osiedla Wł. Jagiełły i Z. 
Starego.  Zbigniew Jędrys

Fot – Eugeniusz Szaj

i z uwagi na koszty oraz 
brak rąk do pracy nie może-
my przeprowadzać codzien-
nych zabiegów pielęgnacyj-
nych. Ustaliliśmy, że raz w 
tygodniu podlewamy drze-
wa, zwłaszcza nasadzone w 

ostatnich kilku latach. W 
miarę możliwości zadba-
my również o kilkudziesię-
cioletnie drzewa, choć one 
lepiej znoszą suszę – wyja-
śnia Stanisław Guzikowski, 
zastępca kierownika admi-
nistracji osiedla.

Utrapieniem dla miesz-
kańców oraz ekip technicz-
nych są coraz częstsze awa-
rie sieci kanalizacyjnej. Nie-
dawno doszło do niej w po-
bliżu budynków 8 i 9. Na-
prawy wiążą się z „wykop-
kami” i wymianą uszkodzo-
nych rur. Okazuje się, że po 
kilkudziesięciu latach eks-
ploatacji niektóre ich odcin-
ki, nawet o przekroju 20-30 
cm, są niemal całkowicie 
zapchane.

Na niedoskonałości sie-
ci kanalizacyjnej mieszkań-
cy mają niewielki wpływ, 
ale nie brak też uciążli-
wości, za które są w peł-
ni odpowiedzialni. Należy 
do nich nagminne nieprze-
strzeganie terminów wysta-
wiania odpadów wielkoga-
barytowych. Mimo ogłasza-

nia daty ich odbior u, lokato-
rzy wyrzucają je pod altanki 
odpadowe kiedy im pasuje. 
Muszą one być uprzątane 
siłami administracji i na 
koszt osiedla. W związka-
mi z kolejnymi zmianami w 
systemie odbioru odpadów 
przestrzeganie zasad segre-
gacji stanie się konieczno-
ścią. Do właściwego z nimi 
postępowania zachęcają ład-
ne altanki, których przyby-
wa na osiedlu. Plagą ostat-
nich miesięcy stali się pseu-
doartyści malujący bohoma-
zy na elewacjach budynków 
Tylko w dwóch ostatnich 
miesiącach trzeba je było 
usuwać z 37 miejsc. Twór-
czy zapał i chęć upiększa-
nia osiedla mogliby wyra-
żać w bardziej cywilizowa-
ny sposób. (i)

Dokończenie ze strony 9

Os. Bolesława Chrobrego

Awarie sieci utrapieniem

Ładne i gustowne altanki zachęcają do segregacji odpadów
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Prosto z miasta 

Nabijanie w butelkę
Wiadomo, że w Polsce 

bez butelki ani rusz. Ale te-
goroczne lato przeminęło ja-
koś szczególnie butelkowo. 
Podkreśleniem tego jest decy-
zja poznańskich władz o przy-
wróceniu do łask butelkowej 
zieleni. W tym kolorze mają 
znowu jeździć po mieście au-
tobusy i tramwaje. To nawią-
zanie do tradycji, wynikającej 
ponoć z tego, że gdy po woj-
nie odnawiano tramwaje w 
magazynach znaleziono jedy-
nie zieloną farbę. W Pozna-
niu pojazdy MPK znów więc 
będą w odcieniu butelkowej 
zieleni, ale jak przystało na 
XXI wiek w wersji metalic. 
Czy od malowania będą jeź-
dzić sprawniej i punktualniej 
– nie wiadomo, ale pasażero-
wie będą sobie mogli zanucić 
„zielono mi”.

H H H
Plastikowe pojemniki 

miały całkowicie zastąpić to-
porne szkło. Ale gdzie tam. 
Butelki trzymają się mocno 
i są wszechobecne. Nawet w 
najdzikszych leśnych ostępach 
znajdziemy charakterystyczne 
szklane pojemniki, niechyb-

ny znak że „nasi tutaj byli”. 
Szczególnie mnożą się bu-
teleczki zwane „małpkami”, 
które poniewierają się niemal 
wszędzie. Letnie wędrówki po 
plażach i szlakach turystycz-
nych utwierdzają tylko w prze-
konaniu, że może na nich nie 
być oznakowania, ławek czy 
koszy na śmieci, ale z pew-
nością będą porozrzucane, a 
niekiedy nawet potłuczone pu-
ste butelki.

H H H
Z wielkim podziwem po-

witano więc w Poznaniu ini-
cjatywę piwowarskiego poten-
tata, słynącego dotychczas z 
rozprowadzania wśród roda-
ków pełnych butelek, utwo-
rzenia w wielkim centrum 
handlowym punktu skupu 
pustych butelek. Oczywiście, 
nie wszystkich. Jedynie po 
piwie i oznakowanych, że są 
zwrotne. Ale to i tak ogrom-
ny postęp. Przez kilkadziesiąt 
już lat Trzeciej Rzeczypospoli-
tej skupem i odzyskiem szkla-
nych wyrobów nikt sobie gło-
wy nie zaprzątał. Pomysł, że 
można je skupować i wyko-
rzystywać ponownie powitano 

więc niemal jak wynalezienie 
koła. A przecież ludzie, któ-
rzy nie mają kłopotów z pa-
mięcią, dobrze wiedzą, że w 
epoce słusznie minionej nie-
mal na każdym rogu funk-
cjonowały punkty skupu su-
rowców wtórnych. Można w 
nich było spieniężyć nie tyl-
ko butelki, ale także nieco 
innych zbędnych produktów. 
Jakoś to funkcjonowało i się 
opłacało, chociaż o ekologii 
i konieczności ochrony śro-
dowiska niewiele się wów-
czas słyszało. Dzisiaj pełno 
jest nawiedzonych obrońców 
przyrody i zewsząd słychać 
nawoływania do ekologicz-
nego postępowania, jednak 
zorganizowanie sieci punk-
tów skupu butelek szklanych 
czy plastykowych przerasta 
nasze możliwości organiza-
cyjne. Cieszymy się z jednej 
placówki przyjmującej niektó-
re butelki. Jednak ona żad-
nego cudu nie sprawi. Więk-
szość szklanych pojemników 
będzie nadal wyrzucana byle 
gdzie, szpecąc najpiękniejsze 
zakątki przyrody.

H H H
W ślady piwnego molo-

cha, który ma tysiące punk-
tów sprzedaży butelek i jeden 
ich skupu, mógłby pójść inny 
poznański potentat specjali-
zujący się w produkcji moc-
niejszych trunków, ale też w 
butelkach. On jednak posta-
nowił się procesować z mia-
stem o wykorzystanie swoich 
dawnych terenów nad Maltą. 
Zmiana planu ich zagospo-
darowania spowodowała dla 
niego straty, które wycenił na 
99 milionów złotych. Spór o 
taką niebagatelną kwotę to-
czy się długo i przed różnymi 
sądami. Niedawno, po kilku-
nastu latach procesów zapadł 
wyrok oddalający roszczenia 
butelkowego giganta. Miasto 
i jego mieszkańcy mogą ode-
tchnąć, ale wątpliwe by na 
tym sądowe zmagania się za-
kończyły. Nie po to adwokaci 
tyle lat stawali przed sądami, 
żeby teraz na tym poprzestać. 
Zawsze przecież warto próbo-
wać nabić kogoś w butelkę.

WIST

  

Wokół Piątkowa
W kręgu Popiela

Popiel, patron ulicy 
bocznej od Madziarskiej, 
ma w polskiej tradycji, 
oględnie mówiąc, niecie-
kawą opinię.

Czy był postacią histo-
ryczną? Charakterystyczne, 
że tak przyjmują ci, którzy 
uznają też historyczność po-
przedników księcia Miesz-
ka I: Siemowita, Lestka i 
Siemomysła. Nie mógł jed-
nak rządzić w Gnieźnie (jak 
chce kronikarz Gall Ano-
nim), gdyż przyjmuje się, że 
żył w II połowie IX wieku, a 
gród gnieźnieński został za-
łożony dopiero około 940 ro-
ku. Skoro współcześnie z nim 
żyjący Piast miał siedzibę w 
Gieczu, Popielowi pozostał 
któryś z innych grodów pia-
stowskich, ale duchowo, kul-
towo powiązany z Górą Le-
cha w Gnieźnie. Żył przypusz-
czalnie na przełomie VIII i IX 

wieku. Jego imię kronikarze 
rejestrowali różnie: Popel, 
Pumpil, Papyl, Popil, Pum-
pil, Pompilius.

Najsilniej utrwaliła się w 
tradycji opowieść Galla Ano-
nima. Popiel miał być wład-
cą panującym w Gnieźnie. W 
czasie uroczystości postrzy-
żyn jego synów do Gniezna 
przybyli dwaj goście, którym 
jednak odmówiono zaprosze-
nia na ucztę po ceremonii. 
Wędrowcy zatem udali się 
do ubogiego rolnika Piasta, 
który akurat też wyprawiał 
postrzyżyny, swego syna Sie-
mowita. Z czasem chłopiec, 
gdy dorósł, usunął Popiela z 
tronu i sam został księciem. 
Gall dodaje opowieść, któ-
rą „opowiadają starcy sędzi-
wi”, jakoby Popiel był później 
prześladowany przez myszy, 
przed którymi schronił się w 
drewnianej wieży na wyspie. 

Zwierzęta jednak i tak go do-
padły i zagryzły.

Bardziej obrazowo Popie-
lowe wyczyny opisał, inny 
kronikarz, Wincenty Kadłu-
bek. Popiel miał być władcą 
gnuśnym, tchórzliwym, znie-
wieściałym i zdradzieckim. 
Za namową żony miał wytruć 
swoich dwudziestu stryjów, 
podając im w czasie uczty 
zatrute wino, a następnie 
odmówił pogrzebania ciał. Z 
ciał pomordowanych wylęgły 
się myszy, które długo ściga-
ły Popiela wraz z żoną i dwo-
ma synami. W końcu dopa-
dły ich ukrytych w wysokiej 
wieży, gdzie zostali pożarci.

Józef Ignacy Kraszewski 
Popielowi nadał imię Chwo-
stek – zapewne za „Kroniką 
Wielkopolską”, gdzie z racji 
długich włosów władca nosił 
imię Chościsko, czyli miotła. 
Pod mysimi zębami zginąć 

miał w słynnej wieży w Krusz-
wicy – która jednak powstała 
dopiero za rządów Kazimie-
rza Wielkiego. Imię Chości-
sko występuje też w kronice 
Jana Dlugosza; jego żoną mia-
ła być księżniczka niemiecka. 
Z kolei znawca owych czasów, 
profesor Henryk Łowmiań-
ski doszedł do wniosku, że 
wyspą, na której miał zginąć 
Popiel był Ostrów Lednicki, 
natomiast myszy, to Myszko-
wie – imię rodu, który zbun-
tował się przeciwko księciu i 
doprowadził do klęski i śmier-
ci Chwostka – Popiela. I tak 
jest w „Starej baśni”.

W początkach dziejów 
władzy Piastów z braku wia-
rygodnych źródeł, fantazja 
miesza się z prawdą histo-
ryczną. I na tym polega 
urok opowieści o Piaście, 
Popielu…

Marek Rezler
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Gerard Kurniczak, za-
wodnik KS Sobieski Po-
znań zajął piąte miejsce na 
zakończonych 18 sierpnia 
w Tallinie Mistrzostwach 
Świata Juniorów 2019.

W kat 97 kg nasz zawod-
nik wygrał swoje pierwsze 
trzy walki. W pierwszej run-
dzie pokonał zawodnika z Uz-
bekistanu, w kolejnym poje-

dynku był lepszy od reprezentanta Gruzji i w 1/4 finału 
po zaciętym boju okazał się lepszy od zapaśnika z Iranu.

W walce o finał MŚ musiał uznać wyższość zapaśnika 
z Niemiec, przegrywając swój pojedynek 5:3. 

Gerard Kurniczak jest stypendystą Miasta Poznania 
i na co dzień ćwiczy w ramach MCS w zapasach.

Andrzej Słabęcki
Fot. – arch. G. Kurczniak

Piąty na świecie 

Park na Łokietka rozkwita

E. Babayan na podium

Naramowicki p ark na osiedlu Władysława Ło-
kietka między pawilonem handlowym Netto a bu-
dynkami mieszkalnymi wybudowany został w ubie-
głym roku. Sfinansowany został ze środków budże-
tu obywatelskiego.

Mimo tegorocznej suszy widać że zieleń się przyjęła 
i rośnie coraz bujniej. Na ławeczkach odpoczywają mieszkań-
cy. Jest stolik do gry w szachy, stoi także biblioteczka, do 
której można włożyć i wziąć sobie książki do czytania. (big)

Fot. – Bernadeta Ignasiak

Trzecie miejsce i brą-
zowy medal wywalczył 
zapaśnik Edgar Babayan 
na zakończonym w War-
szawie Memoriale Wła-
dysława Pytlasińskiego 
- Zapasy Styl Klasyczny.

Turniej w doborowej ob-
sadzie międzynarodowej od-
był się po raz 62. i był jed-
nym z ostatnich sprawdzia-
nów przed mistrzostwami 
świata, które odbędą się w 
Kazachstanie. W kategorii 
77 kg zapaśnik z Piątkowa 
stoczył cztery pojedynki i w 

półfinale musiał uznać wyż-
szość zawodnika z Turcji. W 
walce o brązowy medal po-
konał zapaśnika z Algerii.

W składzie na wspo-
mniane Mistrzostwa Świata 
w Zapasach - Styl Klasycz-
ny w Kazachstanie znala-
zło się dwóch reprezentan-
tów KS Sobieski Poznań. 
Oprócz Babayana na ma-
tach w Astanie zobaczy-
my też Tadeusza Michalika 
(kat. 97 kg). 

Andrzej Słabęcki
Fot. – KS Sobieski Poznań
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Krzyżówka
z Echem nr 7

BARAN (21.03 - 20.04). Wakacyjne rajzy zez famułą jakoś przepynkałeś. Teraz 
ze szwungiem zabieraj się do chapania i zorgowania bejmów. Ale zaś ino za 
frechownie se nie poczynaj.
BYK (21.04 - 21.05). Przestań glapić się cięgiem wew telewizor abo komputer 
i ino marnować czas. Lepiej zadbaj o własne zdrowie i zacznij latać za piłką abo 
szwendać się po lesie zez kijkami.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Wew robocie całkiem niespodzianie skapną ci 
awanse i bejmy. Ino za wiela o tym z wiarą nie blubraj, zez rułą rób swoje, to 
czekają cię insze przyjemne niespodzianki.
RAK (22.06 - 22.07). Bez glapienia się na innych wykorzystaj ostatnie ciepłe 
dni na wygib za miasto lub spotkanie z wiarą. Zez takiego lofrowania i blubrania 
wynikną całkiem fi fne pomysły.
LEW (23.07 - 22.08). Zez borchania i boczenia się na famułę nic dobrego nie 
wyniknie. Szkoda więc czasu na bręczenie i marudzenie. Lepiej zabierz famułę 
do składu na zakupy abo jakie słodkie.
PANNA (23.08 - 22.09). Za frechownie zez bliską wiarą se nie poczynaj. Za-
miast się stalować, warto z nią poblubrać. Razem macie fi fne pomysły i możecie 
zrobić wiele dobrego.

WAGA (23.09 - 22.10). Nie ma się co borchać na szefów. Lepiej pomyśl o ja-
kiej krótkiej rajzie za miasto albo na działkę kumpli. Lofrowanie będzie fest, ino 
uważej by poruty nie narobić.
SKORPION (23.10 - 22.11). Bez wielkiego stalowania się i mądrowania za-
bieraj się do chapania wew robocie. Trza się będzie trochę umordować, ale zaś 
uzorgujesz pełną kabzę bejmów.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Po tych wygibach we łbie ci się legną ino głupie, 
chociaż cołkiem przyjemne myśli. Ale zaś już lepiej się ustatkuj i żodnych bre-
werii ze znajomą wiarą nie wyczyniaj.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Po letnich rajzach pamiętaj, że porzundek 
wew kasie i kwitach ale zaś musi być, bo inaczej popadniesz w bachandryje. 
Akuratnie pozałatwiaj więc wszelkie sprawy.
WODNIK (21.01 - 20.02). Po urlopowych szaleństwach wew robocie nastanie 
trochę ładu i spokoju. Ale zaś i tak chapać trza będzie za dwóch abo i trzech. Ino 
się zbytnio nie mądruj ani tyż się nie staluj.
RYBY (21.02 - 20.03). Zapomnij o nygusowaniu, cywaniu na słonyszku abo 
glapieniu się wew telewizor. Wew robocie idą nowe porzundki i trza się akurat-
nie przyłożyć oraz  chapać za wiarę, co se wypoczywa.

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

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 117, pokój 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. 

Gwiazdy mówią... po naszymu  

Hasło dzisiejszej krzy-
żówki brzmi: Piątkowo jak 
małe miasto.

1

9

16

2

10

17

3

11

18

4

19

5

12

20

6

13

21

7

14

8

15

HUMORKI
Nauczyciel oddaje Jasio-

wi klasówkę. Zamiast oceny 
napisał „IDIOTA”. Jaś spoj-
rzał na kartkę, potem na 
nauczyciela i mówi:

- Ale pan jest roztargnio-
ny. Miał pan wystawić oce-
nę, a nie się podpisywać.

H H H
- Kochanie, chciałem ci 

coś powiedzieć.
- Tak, wiem, ja ciebie też.
- Z kim?!

H H H
- Dzień dobry, ja na roz-

mowę o pracę.
- Dzień dobry, a z kim 

jest pan umówiony?
- Nie wiem.
- A na jakie stanowisko?
- Też nie wiem.
- To co pan umie?!
- No, nie wiem.
- Wie pan co, prezesa to 

już mamy.
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Yamaha
Szkoła Muzyczna 
Poznań
os. Zwycięstwa 110 
61-653 Poznań 
tel. +48 61 100 01 01
fax +48 61 100 01 00 

E-mail: info@yamahaszkola.poznan.pl 
www.yamahaszkola.poznan.pl 
Facebook: facebook.com/YSMPoznan

NOWA
SZKOŁA MUZYCZNA 
YAMAHA POZNAŃ
Zapraszamy na darmową lekcję 
próbną by cieszyć się muzyką

  

                 
 
 
 
 
 
 
 

Uprzejmie informujemy, że 

Oddział 47 w Poznaniu PKO Banku Polskiego 
świadczy usługi bankowe na 

os. Stefana Batorego 79 
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 17.00 

Serdecznie zapraszamy! 
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