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Bezpłatna

Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom
OBCH 

Pawilon 110
Przyjęcia 
7 dni w tygodniu 

   rodzinne, taneczne i inne: 
chrzciny, 18-tki, śluby, stypy, 
rocznice, imieniny, itp.

     obiady pon.- piątek 12.30-17.00
f lubczykpiatkowo 601-226-264

Do zobaczenia w domu.

koniec wakacji
od internetu

eastwest.com.pl

250
Mb/s

przyspiesz
internet do

już od 46 zł

Fotka 
z królewską parą?

A czemu nie? Podczas obchodów 40-lecia osiedla Jana 
III Sobieskiego była okazja sfotografować się z królem Ja-
nem III Sobieskim i królową Marysieńką. Dla zaintereso-
wanych przygotowanych było nawet kilka strojów z epo-
ki. Królewska para popijała wino z kielichów i uprzejmie 
uśmiechała się do odwiedzających. Takiej pamiątki nie mają 
chyba na żadnym innym osiedlu. 5 października na placu, 
na którym odbywają się doroczne Dni Piątkowa, rozpalono 
ogromne ognisko, a po drugiej stronie rozłożyły się liczne 
stoiska z atrakcjami. Można było nie tylko skonsumować 
grzaną kiełbaskę i grochówkę, ale przejechać się na koniu 
czy popróbować rycerskiego oręża. Dzieci ochoczo ścigały 
się, kto szybciej pokona trasę gokartem na pedały. O jubi-
leuszu osiedla piszemy  na stronach 10 i 16. 
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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

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

  

MAGLOWANIE PRASOWANIE
Os. Jana III Sobieskiego 7, Poznań

czynne: pon.-pt. 16.00-19.00
Oferta:

● czyszczenie garderoby
   ● prasowanie
      ● pranie i maglowanie
        ● renowacja skór
         ● czyszczenie dywanów
           ● pranie ubrań roboczych

odbiór i dowóz  na tel. 729 882 531

„Lubczyk” pachnący miłością 
zaprasza

Wspania-
łej atmosfe-
ry poznań-
skiego Sta-
rego Rynku 
można do-
ś w i a d c z y ć 
w restaura-
cji „Lubczyk” 
dz ia ła jące j 
od kilku miesięcy w pawilonie 110 na os. Bolesława Chrobre-
go. Wchodzących wita bowiem rozległa pełna letnich kolorów 
panorama ratusza i staromiejskich kamienic rozciągająca się 
na jednej ze ścian lokalu. Aż miło zasiąść pośród niej i oddać 
się rozkoszom podniebienia oraz wszelakim innym rozrywkom.

Restauracja oferuje bowiem bogaty wybór dań. Zawsze 
smacznych, świeżych i zachowujących domowy smak. Są trady-
cyjne zupy i potrawy mięsne oraz rybne, a także przysmaki dla 
dzieci i jaroszy. Każdy znajdzie coś dla siebie – dobrego, smacz-
nego i taniego. Potrawy oferowane są także na wynos, można 
je zamówić na określoną godzinę i odebrać.

Przestronny, nowocześnie zaaranżowany lokal dysponujący 
60 miejscami oferuje szerokie możliwości urządzania przyjęć ro-
dzinnych i towarzyskich, także tanecznych. Odbywały się w nim 
już niejedne imieniny czy urodziny, były też „osiemnastki”, ju-
bileusze oraz różne inne okolicznościowe imprezy. Właściciele 
lokalu zapewniają, że sprostają wszelkim oczekiwaniom i zor-
ganizują przyjęcie na najwyższym poziomie smakowym i umiar-
kowanym finansowym. Zapraszają więc do „Lubczyka”, który 
jak powszechnie wiadomo, jest doskonalą przyprawą a przede 
wszystkim pachnie życzliwością i… miłością. Lokal otwarty jest 
od poniedziałku do piątku w godz. 12.30 – 17.00, a przyjęcia 
organizowane są przez 7dni/24h. 

AGENCJA OCHRONY POSZUKUJE 
PRACOWNIKÓW w POZNANIU PIĄTKOWO 

 
 ZADANIA: dozór mienia, wykonywanie obchodów, 
 rejestr zdarzeń. 
OFERUJEMY: terminowe wynagrodzenie, przeszkolenie,  
umowę o pracę. 

 
MILE WIDZIANE OSOBY Z ORZECZENIEM 

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
                                       Kontakt: 531-533-200 
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 Wieczyste, korytarze i dźwigi
Każdego roku miesz-

kańcy osiedla Bolesława 
Chrobrego spotykają się 
jesienią, by rozmawiać o 
sprawach swojego osie-
dla. Odbywające się wio-
sną Walne Zgromadzenie 
Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, po zmia-
nach ustawowych i sta-
tutowych, pełni bowiem 
inną rolę.

25 września w XV Li-
ceum Ogólnokształcącym 
odbyło się zorganizowane 
przez radę osiedla zebranie 
mieszkańców. Mimo desz-
czowej pogody przyszło oko-
ło stu osób.

Mirosława Musielińska-
-Klemka poinformowała, że 
zgodnie z ustawą od 1 stycz-
nia 2019 r. wszystkie wieczy-
ste użytkowania gruntów 
pod budynkami mieszkal-
nymi przeszły na własność, 
choć dopełnienie formal-
ności nie jest takie proste. 
Beata Frajtak z PSM doda-
ła, że w przypadku dziewię-
ciu nieruchomości: 1, 2, 3, 
7, 11, 18, 20, 24 oraz 37, 
38 i 39 Spółdzielnia cze-
ka aż Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami nadeśle 

zaświadczenia o przekształ-
ceniu gruntu z mocy pra-
wa  w prawo własności. Za 
każdym razem Spółdziel-
nia wysyła wniosek o spłatę 
jednorazową, bo wtedy jest 
75-procentowa bonifikata. 
Dopiero potem WGN przy-
syła informację o wysokości 
opłaty przekształceniowej. 
PSM nie może tego uczynić 
jednak za mieszkańców ma-
jących odrębną własność, ci 
indywidualnie muszą wystę-
pować z wnioskiem o doko-
nanie jednorazowej zapłaty, 
a potem sami ją uiścić.

Ewa Jemielity, miesz-
kanka osiedla i radna miej-
ska, zobowiązała się, że zło-
ży projekt o 95-procento-
wej bonifikacie, ale prosi o 
wsparcie i przyjście na se-
sję Rady Miasta w paździer-
niku. W kolejnym wystąpie-
niu powiedziała, że na grun-
tach spółdzielczych są dro-
gi i przejścia dla pieszych. 
Jesteśmy sponsorami osób, 
dla których miasto chce bu-
dować nowe mieszkania – 
podsumowała.

Jeden z mieszkańców 
zaproponował z kolei, by 
„unormować” grunty pod 

budynkami 37-39. Chodzi-
ło mu o to, by dokonać 
ponownego podziału grun-
tów. Jednak PSM zapytała 
już wcześniej mieszkańców 
tych budynków, czy chcą po-
wtórnego podziału gruntów 
i w większości nie wyrazili 
oni zgody.

Inna mieszkanka poru-
szyła problem osób, któ-
re zabudowały sobie kory-
tarze w budynkach wyso-
kich. To problem nieuregu-
lowany na osiedlu. Te oso-
by często zawłaszczyły sobie 
części wspólne wszystkich 
mieszkańców. Tymczasem 
powierzchnia mieszkań ma 
wpływ na udział w gruncie 
wspólnym, więc zajmują-
cy część korytarzy, powin-
ni mieć większy udział w 
gruncie wspólnym. Wice-
prezes Michał Tokłowicz wo-
bec braku akceptacji niele-
galnych zabudów korytarzy 
zobowiązał się, że zostaną 
wprowadzone opłaty za ko-
rzystanie z dodatkowej po-
wierzchni o ile nie objęto 
nimi wszystkich osób. 

Inny mieszkaniec zauwa-
żył, że wszyscy jesteśmy 
mieszkańcami Poznania i 

nie powinniśmy płacić za 
użytkowanie wieczyste te-
renów zielonych.

Mieszkańcy z rozżale-
niem wypowiadali się na te-
mat nowych opłat za dźwi-
gi uzależniających opłatę 
od powierzchni mieszkania, 
a nie liczby korzystających 
osób. Przecież to nie metry 
kwadratowe jeżdżą windą, a 
osoby – mówili. Inny męż-
czyzna pytał, kiedy w jego 
budynku zostaną założone 
energooszczędne lampy le-
dowe. Wiceprezes poprosił 
kierownika administracji, 
by wywiesił w budynkach 
informacje z terminami wy-
miany. Kierownik na prośbę 
mieszkańca poinformował o 
najważniejszych planach re-
montowych na przyszły rok.

Na koniec zapytano, czy 
to prawda, że będą wypo-
wiadane umowy punktom 
usługowym w pawilonie ko-
ło Termediki. Wiceprezes 
M. Tokłowicz odpowiedział, 
że Spółdzielnia nie wypo-
wiada nikomu umów dopó-
ki płacą czynsz. – Szanuje-
my naszych kontrahentów 
– dodał. (big)

Ligowe zapisy 
do 8 listopada 2019 r. 

Rozpoczęły się zapisy do Piątkowskiej Ligi Halowej 
Piłki Nożnej edycji 2019/2020. Mecze odbywać się będą 
w Szkole Podstawowej nr 17 na osiedlu Bolesława 
Chrobrego 105. Pierwsze mecze od 17 listopada 2019 
r. Zapisy prowadzoną są w pięciu grupach wiekowych 
(od 2007 r). Zespół składa się z pięciu zawodników 
(bramkarz + 4 zawodników z pola) oraz zawodnicy re-
zerwowi max. 7 osób.

Przyjmowane będą tylko listy zgłoszeniowe przygo-
towane przez organizatora rozgrywek PLHPN zawiera-
jące: nazwę drużyny, pisemny wykaz zawodników (do 
15 osób), obowiązkowe personalia opiekuna zespołu 
oraz osobne zgody rodziców (gr. A, B, C); Dane kapi-
tana należy wpisać na pierwszym miejscu.

Wpisowe od drużyny za całą ligę łącznie wynosi:
gr. A – 180 zł, (roczniki 2007-2009)
gr. B – 230 zł, (roczniki 2004-2006)
gr. C – 280 zł, (roczniki 2001-2003)
gr. D - OPEN – 500 zł, (roczniki 1996-2000)
gr. OPEN – 650 zł, (roczniki 2000 i starsi)

Informacje i zapisy do piątku 8 listopada 2019 r. 
w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu Bo-
lesława Chrobrego 117, p.73: od poniedziałku do piątku 
w godz. 7–15, tel. 61 827 22 81; telefon kontaktowy 
– 662 142 707, e-mail: sport@psm.poznan.pl

www.psm.poznan.pl

Nagrodą 
„Skarby wielkopolskiej przyrody” 

Widmo smogu oraz nadciągających zmian 
klimatycznych rodzi obecnie liczne obawy. Jak 
rozsądnie i skutecznie przeciwdziałać tym za-
grożeniom, jak ograniczać ich szkodliwy wpływ 
na nasze zdrowie? Odpowiedzi na łamach pięk-
nego albumu „Skarby wielkopolskiej przyrody. 
Ziemia, woda, powietrze” udzielają znani po-
znańscy naukowcy. Między innymi prof. Zbi-
gniew Jacyna-Onyszkiewicz przybliża zagadnie-
nia związane z rosnącym zużyciem energii, prof. 
Andrzej Kędziora omawia zmiany zachodzące 
w powietrzu, a prof. med. Szczepan Cofta radzi 

jak walczyć ze smogiem.
W albumie przygotowanym staraniem wydawnictwa WIST we 

współpracy z jednostkami Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
przedstawione zostały informacje o trzech głównych elementach śro-
dowiska przyrodniczego: wodzie, ziemi i powietrzu oraz na licznych fo-
tografiach zaprezentowane zostało piękno oraz potęga tych sił natury. 
Książka w niezwykle atrakcyjnej wizualnie formie przypomina w jak 
wielkim stopniu jesteśmy uzależnieni od środowiska.

Chcemy aby słowa wybitnych poznańskich profesorów wsparte 
barwnymi fotografiami wielkopolskich krajobrazów i miejsc, których 
czar i urodę warto zachować, były zachętą do zastanowienia się nad 
stanem wielkopolskiego środowiska oraz aktywnego włączenia się 
w jego ochronę. Dlatego ten piękny album będzie nagrodą w naszej tra-
dycyjnej krzyżówce. Rozlosujemy ją wśród Czytelników, którzy nadeślą 
prawidłowe odpowiedzi. Rozwiązanie – tylko hasło - prosimy przesyłać 
na kartkach pocztowych na adres redakcji: Echo Piątkowa, 60-681 
Poznań, os. Bolesława Chrobrego 117. 

Skarby
wielkopolskiej 
przyrody

ZIEMIA
WODA
POWIETRZE
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Ławeczka dla telefonów 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 na osiedlu Bo-

lesława Śmiałego to prawdziwa eko szkoła. 
Przybyłych, także uczniów, wita i żegna ekologiczną no-

winką – przed wejściem stoi solarna ławeczka, na której 
można naładować telefon komórkowy. Stoi już od roku i 
naprawdę cały czas działa. (big)

Przedszkolaczek to jest zuch…
W przedszkolu „Pluszaki” na os. Stefana Batorego dzieci 

nominowane zostały na prawdziwego Przedszkolaka.
Zanim to się stało 2,5- oraz 3-latki popisywały się przed swo-

imi bliskimi zabawami i piosenkami. Podczas ceremonii paso-
wania dzieciom wręczono dyplomy, zdjęcie okolicznościowe 
i słodki upominek. Powagi nadawały zakładane dzieciom birety.

Monika Kaczmarek 

Rynek pierwotny czy wtórny? 
Wahasz się z decyzją, jakie mieszkanie kupić? Masz do wybo-
ru: nowe lub z „drugiej ręki”. Na co się zdecydować, by później 
nie żałować? Zdania są tu bardzo podzielone wszystko bo-
wiem zależy od Twoich potrzeb, zasobności portfela oraz 
celu, dla którego nabywasz nieruchomość. Tanio, szybko, 
dobrze? Niestety tak się nie da. Jeśli ma być szybko i dobrze, to 
z pewnością nie będzie tanio. Zaś tanio i szybko najczęściej wią-
że się z przykrymi rozczarowaniami i nierzadko z późniejszymi 
dodatkowymi kosztami. Nad czym należy się zastanowić zanim 
podejmiemy ostateczną decyzję o kupnie?
Zalety rynku pierwotnego
1.  „Wymarzony dom” – masz możliwość ingerowania w układ 

mieszkania jeszcze na etapie budowy inwestycji, zaś o wy-
kończeniu decydujesz sam wedle własnego pomysłu, gustu 
i potrzeb

2.  Niższe koszty użytkowania – budynki są nowe, zatem nie 
wymagają dużych nakładów na fundusz remontowy, co da-
je znaczne oszczędności przez pierwszych kilka lat od naby-
cia nieruchomości

3.  Korzystne zniżki – możliwość skorzystania z dopłaty w ra-
mach programów rządowych oraz z upustów od dewelopera, 
a także zwolnienie z płatności podatku PCC

4.  Jesteś pierwszym właścicielem, w związku z tym wszel-
kich formalności możesz dokonać bezpośrednio u dewelo-
pera, a przy tym masz pewność, że cena nieruchomości nie 
spadnie tak szybko

Wady rynku pierwotnego
1.  Dłuższy czas oczekiwania na dom/mieszkanie, nierzadko 

związany z opóźnieniami w realizacji inwestycji
2.  Niedociągnięcia techniczne nowo wybudowanej nierucho-

mości skutkujące uszkodzeniami ścian, drzwi, okien czy ele-
wacji

3.  Dodatkowe koszty związane z wykończeniem oraz wypo-
sażeniem surowej nieruchomości, co wiąże się również z wy-
dłużeniem okresu między kupnem a faktycznym wprowadze-
niem się do mieszkania

4.  Infrastruktura pod znakiem zapytania – początkowo dostęp 
do udogodnień takich jak sklepy, szkoły czy komunikacja miej-
ska może być utrudniony, a przy tym nie wiesz, jak będzie wy-
glądać zagospodarowanie terenu Twojej okolicy za parę lat

Plusy rynku wtórnego
1.  Możliwość negocjacji ceny – sprzedającemu zależy na do-

konaniu transakcji, a jego oferta najprawdopodobniej nie jest 
jedyną w okolicy, dzięki czemu możesz wytargować korzyst-
niejsze dla siebie warunki

2.  Szybkość transakcji – o ile sprawnie uporamy się z wszyst-
kimi formalnościami, już po kilku dniach możemy stać się no-
wymi właścicielami nieruchomości bez oczekiwania miesiąca-
mi na powstanie inwestycji, jak przypadku rynku pierwotnego

3.  Łatwa ocena stanu nieruchomości oraz zagospodarowa-
nia terenu – wiesz, w jakim stanie znajduje się budynek oraz 
jak wygląda najbliższa okolica

4.  Gotowe do wprowadzenia – jeśli zależy nam na szybkiej 
przeprowadzce do nowego lokum, do nieruchomości z ryn-
ku wtórnego będziemy mogli wnieść walizki praktycznie od 
razu po zamknięciu transakcji

Minusy rynku wtórnego
1.  Spadająca wartość nieruchomości – zależnie od wieku 

oraz jakości wykonania budynku, z każdym rokiem może on 
tracić na wartości

2.  Konieczność remontu – stan mieszkań używanych jest 
bardzo różny, zatem aby doprowadzić mieszkanie do pożą-
danego wyglądu będziemy musieli zainwestować w to nasz 
czas i pieniądze

3.  Wysokie koszty użytkowania związane z funduszem re-
montowym zawartym w czynszu (ocieplanie i malowanie bu-
dynku, wymiana instalacji itd.)

4.  Szereg formalności – urzędy, notariusz, bank i inne instytu-
cje będą wyłącznie na naszej głowie zanim szczęśliwie sta-
niemy się właścicielami nieruchomości

Podsumowując, zanim podejmiesz decyzję, koniecznie 
określ, jakie są Twoje wymagania, możliwości oraz ile cza-
su chcesz i możesz poświęcić, aby w pełni móc cieszyć się 
nowym mieszkaniem lub domem. Zarówno rynek pierwotny 
jak i wtórny mają swoje wady i zalety. Dzięki głębszemu zasta-
nowieniu się nad plusami i minusami  obydwu rodzaju nierucho-
mości jeszcze przed zakupem, unikniemy niemiłych niespodzia-
nek, mając pewność dobrze podjętej decyzji. Ewa Manthey,

doradca ds. nieruchomości REMAX,
tel. 787 006 777
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„Przyjaciele” w Bydgoszczy

Klub Seniora „Przyja-
ciele” z osiedla Bolesława 
Chrobrego zorganizował 
25 września dla swych 
członków wycieczkę au-
tokarową do Bydgoszczy.

Wszystkie 28 osób przy-
było na miejsce zbiórki 
punktualnie. Byli pośród 
nich odważni nawet z dwie-
ma kulami. Podziwiałam ich 
zaangażowanie w zwiedza-
niu. Mimo że w Poznaniu 
cały dzień padał deszcz, tam 
pogoda do końca dopisała, 
nie spadła kropla deszczu, 
nie wiał wiatr.

W spacerowym tempie 
zwiedzaliśmy z przewod-
niczką z Bydgoszczy Wyspę 
Młyńską, Starówkę z Bazyli-
ką. Podziwialiśmy nad Brdą 
pomniki, m.in. „Łuczniczki” 
i przechodzącego po 
linie rozpiętej nad rzeką 
„Linoskoczka”. Spacerowo 
pokonaliśmy trasę brzegiem 
Brdy (tam i z powrotem) 
do restauracji „Zatoka” na 
obiad. Po posiłku czekał nas 
relaksujący 50-minutowy rejs 
tramwajem wodnym „Sło-
necznik”. Jego nazwa nie 
jest przypadkowa, stateczek 

napędzany był energią sło-
neczną. Aparaty fotograficz-
ne i smartfony były stale w 
użyciu.

Ostatnim punktem wy-
cieczki było zwiedzanie Mu-
zeum Mydła i Historii Bru-
du. Usłyszeliśmy ciekawe, 
pełne humoru opowiastki. 
Mieliśmy tu okazję wyko-
nania aromatycznej, mydla-
nej pamiątki. Wieczorem 
nadeszła pora powrotu do 
Poznania, który przywitał 
nas drobnym deszczykiem.

Kolejny wyjazd planuje-
my do Łodzi.

Tekst i fot.: 
Maria Drogomirecka

„Biuro matrymonialne” gości u seniorów 
Teatr „Hop z kana-

py” z klubu „Korona” na 
osiedlu Bolesława Śmia-
łego 7 października wy-
stawił sztukę w reżyserii 
Ireny Górnej pt.: „Biuro 
matrymonialne” w klubie 
seniora „Raszyn” w Po-
znaniu.

Przedstawienie przyjęte 
zostało z ogromną życzli-
wością i zainteresowaniem. 

Były oklaski, podziękowa-
nia i dyplom. Było też za-
proszenie na przyszły rok z 
kolejnym, nowym przedsta-
wieniem, jak tylko ono po-
wstanie.

Sztukę „Biuro matry-
monialne” seniorzy pokażą 
także 21 listopada w klubie 
seniora „Na Skarpie” w Po-
znaniu.

Miła Mądra
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 Wędrówki z KOiR

Pośród rzek, dębów i… krów

– Podczas wędrówek 
z aparatem fotograficz-
nym po lasach czy łą-
kach odczuwam niezwy-
kłą więź z przyrodą. Wi-
dzę jej piękno i wiem, 
że ludziom nie wolno jej 
niszczyć. Przyroda win-
na być dla wszystkich 
święta jak kościół. Gdy-
byśmy mieli dla niej na-
leżny szacunek, nie było-
by teraz obaw przed glo-
balnym ociepleniem ani 
nie trzeba byłoby or-
ganizować wielkich pro-
testów klimatycznych – 
mówił podróżnik i foto-
graf Maciej Fiszer pod-
czas wrześniowego spo-
tkania Klubu Odkryw-
ców i Reporterów.

Owocem jego wielolet-

nich wędrówek są niezwykłe 
albumy prezentujące uroki 
wielkopolskiego krajobrazu. 
Zaczęło się od wypraw nad 
Wartę, w Puszczę Notec-
ką oraz między rogalińskie 
dęby. W poświęconych im 
książkach M. Fiszer snuje 
obrazami osobistą opowieść 
o rzece i odwiecznym lesie. 
W dyskusji o drzewach je-
den z uczestników spotka-
nia stwierdził, że najnow-
sze badania dendrologów 
wskazują, że to właśnie dę-
by z Rogalina są najstarsze 
w kraju. Wiek najstarszego 
z nich, Rusa, oszacowano 
na 800 lat.

Obecnie swoje fotogra-
ficzne zainteresowania M. 
Fiszer skierował przede 
wszystkim w stronę zwie-

rząt hodowlanych. – One są 
najbliżej człowieka. Są z na-
mi i są też naszym pożywie-
niem. Związki między nami 
a krowami czy świniami są 
więc złożone i różnorodne. 
Chciałem je pokazać obraza-
mi. Po wielu trudach udało 
mi się wydać chyba pierw-
szy na świecie album po-
święcony świniom. Nosi ty-
tuł 900 milionów, bo na tyle 
szacuje się światową liczeb-
ność trzody chlewnej, któ-
ra jednak szybko się zmie-
nia, bo trafia na nasze ta-
lerze – opowiadał fotograf, 
przyznając że sam też lubi 
kotlety.

Album o świniach wzbu-
dził zainteresowanie pewnej 
firmy mleczarskiej, która 
zażyczyła sobie podobnego 
wydawnictwa, ale poświę-
conego krowom. M. Fiszer 
odwiedził więc dziesiątki 
hodowców, spędził setki go-
dzin w oborach, podpatru-
jąc krasule, które jednak 
coraz częściej nie mają już 
imion lecz jedynie numer-
ki. Uzupełnieniem fotogra-
ficznych opowieści o swoj-

skich świniach i krowach, 
ale przedstawionych w ar-
tystycznej formie, będzie 
prawdopodobnie album o 
kurach i innych przedstawi-
cielach drobiu. Fotograf my-
śli już o tym przedsięwzię-
ciu. Najpierw jednak planu-
je wydać album o dzikich 
ptakach, do którego zdjęcia 
gromadzi od dawna.

Uczestnicy spotkania z 
przejęciem oglądali książki 
oraz słuchali opowieści o ich 
powstawaniu. Równie duże 
zainteresowanie wzbudziły 
prezentacje audiowizualne, 
w których przeslanie obra-
zów M. Fiszera wzmocnio-
ne było poetyckim słowem 
i muzyką. Wyprawa w świat 
przyrody i sztuki dostarczy-
ła niesamowitych wrażeń. 
Nie zabraknie ich także pod-
czas kolejnych spotkań KO-
iR w auli XV LO na os. Bo-
lesława Chrobrego, na naj-
bliższe zapraszamy 29 paź-
dziernika. O wędrówkach 
po Europie i włoskich Al-
pach opowie poznańska po-
dróżniczka, Agnieszka De-
ska. (i)

Działo się w klubie KORONA

 Bilety do teatru dla miłośników zieleni
18 października odbyła się uroczysta gala XXVI edy-

cji konkursu „Zielony Poznań”, zorganizowana przez 
jednostkę samorządową miasta Poznania – Radę Osie-
dla Piątkowo.

Jesienne deble 
W ostatni weekend września po 

raz kolejny sekcja sportu Poznań-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
przygotowała jesienny turniej te-
nisa ziemnego.

Tym razem zawody rozegrano w 
grze podwójnej. Na kortach Centrum 
Tenisowego Sobieski stawiło się pięć 
par, które rywalizowały o tytuł najlep-
szej pary deblowej Piątkowa.

Pierwsze miejsce zajęła para: Piotr 
Sikora i Adam Anioła, drugie – Michał 
Bocheński i Jerzy Bocheński, trzecie – 
Piotr Domagała i Waldemar Wilkosz, 

czwarte – Jerzy Janc i Piotr Janc, a piąte – Michał Ty-
czyński i Radosław Romkowski Tekst i fot.:

Andrzej Słabęcki

Spotkano się w Liceum 
nr XV na osiedlu Bole-
sława Chrobrego, gdzie 
licznie przybyli uczestni-
cy konkursu wraz z osoba-
mi towarzyszącymi. Każ-
dy z laureatów otrzymał 
wyjątkowy i okazały pre-
zent w postaci kompletu 
mebli ogrodowych (dwa 
krzesła oraz stolik drew-
niany) oraz imiennego dy-
plomu.

Nie lada niespodziankę 
przygotowała Rada Osie-
dla Piątkowo dla wszyst-
kich 27 uczestników kon-
kursu w postaci podwój-
nego biletu do Teatru Mu-
zycznego. Miłośnicy ziele-
ni na Piątkowie spędzili 
ten wieczór przy kawie i 
pysznym cieście, a sym-
patycznym rozmowom i 
uśmiechom nie było końca.

Oskar Lepczyński

Gimnastyka rozciąga-
jąca, próby teatralne i 
zespołu wokalnego, bi-
blioteka, turnieje gier 
planszowych, nauka ję-
zyka angielskiego i spo-
tkania rozmaitych kółek 
zainteresowań – w osie-
dlowym klubie „Korona” 
na Śmiałego codziennie 
wiele się dzieje. Oprócz 

stałych zajęć, są też do-
datkowe.

1 października seniorzy 
tańczyli dla dzieci ze Stem-
plewa. Zajęcia pod tytułem 
Kosmiczne Fitness Latino 
prowadziła Justyna Kucner. 
W ich trakcie odbyła się lo-
teria, sponsorzy namówieni 
przez panią Justynę ufundo-
wali nagrody, np. karnety 

do teatru czy vouchery do 
kosmetyczki .

25 i 26 października na 
terenie MTP odbywały się 
Targi Viva Seniorzy! Jak co 
roku, klub „Korona” prezen-
tował swoją ofertę wszyst-
kim zainteresowanym. Wy-
stawiły się niemal wszystkie 
kółka zainteresowań, aby 
seniorzy z całej Polski mogli 

zobaczyć, jak prężnie działa 
klub. Dodatkowo, jak co ro-
ku, instruktor Justyna Kuc-
ner poprowadziła zajęcia z 
gimnastyki z elementami 
tańca brzucha oraz fitness 
latino. Stoisko udekorowało 
kółko plastyczne, a opiekę 
nad wszystkimi pracami 
przejęła kierowniczka Lud-
miła Kłos. (lklo)
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KALENDARIUM PSM 
 4 listopada - dyżur członków Rady Nadzorczej PSM

 5 listopada - Komisja Rewizyjna RN

 7 listopada - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

19 listopada - Komisja ds. aktów prawnych RN

21 listopada - zebranie RN

Prace nad planami miejscowymi
Trwają prace doty-

czące planów wywoła-
nych przez Prezydenta 
Miasta Poznania, czyli 
przyjętych do realiza-
cji, dla:

osiedla Bolesława Chro-
brego – część północ-
na B

osiedla Jana III Sobie-
skiego

osiedla Bolesława Chro-
brego – część połu-
dniowa

osiedla Bolesława Śmia-
łego – część południo-
wa

rejonu ulicy T. Matec-
kiego – część A

Najbardziej zaawanso-
wane są prace nad planem 
realizowane przez Miejską 
Pracownię Urbanistycz-
ną dla osiedla Bolesława 
Chrobrego – części pół-
nocnej B.

6 sierpnia w siedzi-
bie MPU odbyła się pu-
bliczna dyskusja nad 
przyjętymi dla tego ob-
szaru planu miejscowego 
rozwiązaniami. Zamyka 
ona część bezpośrednich 
spotkań z mieszkańca-
mi przed zatwierdzeniem 
rozwiązań.

W spotkaniu uczestni-
czyły trzy osoby, dwie re-
prezentujące Spółdzielnię 
(Zarząd i Radę Nadzorczą) 
oraz jedna z samorządu po-
mocniczego Rady Miasta 
Poznania, tj. Rady Osiedla 
Piątkowo. Po wysłuchaniu 
prezentacji przedstawionej 
przez Joannę Grabarkie-
wicz, zastępcę kierownika 
zespołu projektowego, od-
była się dyskusja.

Z prezentacji dowie-
dzieliśmy się, iż w przy-
gotowanym planie przewi-
duje się:

–  dwie lokalizacje dla in-
westycji w formie obiek-
tów handlowo-usługo-
wych (na terenie wież 
telewizyjnych oraz po 
wschodniej stronie ulicy 
Michała Paradowskiego 
na wysokości obiektu 
kościoła i budynku nr 
12 bis na osiedlu Wła-
dysława Jagiełły – dział-
ki nr 587/109, 587/108, 
587/58);

–  dwie lokalizacje dla par-
kingów wielopoziomo-
wych (wzdłuż nasypu 
trasy szybkiego tram-
waju na wysokości bu-
dynku nr 7 na osiedlu 
Zygmunta Starego i bu-
dynku nr 10 na osiedlu 
Bolesława Chrobrego – 
działka nr 258/46 oraz 
wzdłuż ulicy Francisz-
ka Stróżyńskiego przed 
przychodnią weteryna-
ryjną na osiedlu Włady-
sława Jagiełły – działka 
nr 587/68;

–  utrzymanie obecnie ist-
niejących zagospodaro-
wanych terenów zielo-
nych na osiedlach.

Jedyna rzecz zapropo-
nowana w planie, z którą 
nie godzi się Spółdzielnia, 
to połączenie ulicy Micha-
ła Paradowskiego z dro-
gą wewnętrzną Spółdziel-
ni prowadzącą wzdłuż bu-
dynku nr 12 bis na osiedlu 
Władysława Jagiełły do ist-
niejącej innej drogi wew-
nętrznej biegnącej od uli-
cy Franciszka Stróżyńskie-
go w głąb terenu osiedla 
m.in. do Szkoły Podstawo-
wej nr 17. Połączenie ww. 

dróg spowoduje zintensyfi-
kowanie ruchu samochodo-
wego w i tak ciasnym już 
rejonie osiedla, co na pew-
no nie zostanie pozytywnie 
przyjęte przez mieszkań-
ców. Dlatego też Spółdziel-
nia swoją negatywną uwa-
gę co do tego planowanego 
rozstrzygnięcia przesłała 
już do Prezydenta Miasta 
Poznania z nadzieją na jej 
uwzględnienie.

Według zapowiedzi 
przedstawicieli MPU, w 
tym roku w październiku 
odbyć się ma jeszcze pu-
bliczna dyskusja nad pro-
jektem planu miejscowego 
dla osiedla Jana III So-
bieskiego. Natomiast kon-
sultacje społeczne nad po-
zostałymi projektami pla-
nów, z wyjątkiem rejonu 
T. Mateckiego, odbędą się 
w przyszłym roku.

W przypadku tego 
ostatniego planu, tj. rejo-
nu ulicy T. Mateckiego – 
cześć A to MPU wyłożyło 
projekt planu zagospoda-
rowania, zaś dyskusja pu-
bliczna nad nim odbyć się 
miała 10 września w sie-
dzibie MPU. Plan ten dla 
mieszkańców Spółdzielni 
jest o tyle istotny, iż łączy 
się z terenami PSM-u trze-
ma drogami, tj. ulicami bł. 
Marka z Aviano i Karola 
Szymanowskiego oraz dro-
gą pieszo-rowerową prowa-
dzącą przez tzw. aleję kasz-
tanową na osiedlu Mary-
sieńki. W projekcie tego 
planu przewiduje się prze-
dłużenie ulicy Karola Szy-
manowskiego południową 
stroną osiedla Marysieńki 
do ulicy Nowo Obornickiej 
z obustronnymi chodnika-
mi i ścieżkami rowerowy-
mi. Ma to być ulica dwu-
jezdniowa, po dwa pasy ru-
chu na każdej z nich, któ-
ra rondem przetnie ulicę T. 

Mateckiego. Zapewne pla-
nowane parametry nowej 
części ulicy Karola Szyma-
nowskiego usprawnią ruch 
samochodowy w tej czę-
ści Piątkowa. Z kolei ulica 
Teofila Mateckiego w swej 
północnej części pobiegnie 
nową trasą prowadzącą do 
nowego wiaduktu nad tora-
mi kolejowymi.

Pozostaje jeszcze ulica 
bł. Marka z Aviano. Po-
zostanie ona ulicą z jed-
ną dwupasmową jezdnią. 
W tym przypadku zadbać 
musimy by miała ona od-
rębny prawoskręt w ulicę 
Feliksa Stróżyńskiego oraz 
taki sam prawoskręt w uli-
cę Morasko, co usprawni 
ruch samochodowy i wyeli-
minuje często występujące 
na tej ulicy korki.

Złą propozycją planu 
dla mieszkańców budyn-
ków spółdzielczych osie-
dla Jana III Sobieskiego 
jest skierowanie ruchu ro-
werowego w aleję kaszta-
nową w północnej części 
osiedla Marysi eńki, któ-
rej naturalnym przedłuże-
niem jest aleja klonowa na 
osiedlu Jana III Sobieskie-
go. Rowerzyści skierowani 
znakami drogowymi w ale-
ję kasztanową, zmierzając 
w kierunku pętli szybkie-
go tramwaju, chcąc skrócić 
sobie drogę, wjadą w aleję 
klonową, korzystając z tej 
drogi spacerowej i zwięk-
szą tym samym zagroże-
nie bezpieczeństwa pie-
szych. Temu będziemy się 
przeciwstawiać, proponu-
jąc jednocześnie budowę 
ścieżki rowerowej za tora-
mi kolejowymi po ich pół-
nocnej stronie. Tylko wów-
czas rowerzyści i piesi na 
osiedlach Marysieńki i Ja-
na III Sobieskiego będą w 
pełni bezpieczni.

M.T.
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Os. Władysława Łok ietka

Jaśniej, wygodniej i taniej

Od docieplenia pierw-
szych budynków na osie-
dlu Władysława Łokiet-
ka upłynęło już kilkana-
ście lat i nadchodzi po-
ra na odnawianie elewa-
cji. Takiej upiększającej 
kuracji poddany zosta-
nie niebawem budynek 
nr 10, który przed trzy-
nastu laty zapoczątko-
wał termomodernizację 
na tym osiedlu. W kolej-
nych latach systematycz-
nie będą odnawiane ko-
lejne bloki.

Natomiast tego lata od-
nowiona została elewacja 
budynku nr 14, powiąza-
na z gruntownym oczysz-
czeniem i odgrzybieniem 
ścian oraz wymianą przecie-
kających daszków nad wej-
ściami. Działania remonto-
we trzeba także podjąć na 
części ściany balkonowej w 
budynku 1, w której spu-
stoszenia poczyniła korozja 
mrozowa.

- Równolegle z tymi 
przedsięwzięciami remon-
towymi kontynuujemy dzia-
łania zmierzające do podno-
szenia standardu zamieszki-
wania oraz przynoszące wy-
mierne oszczędności. Syste-
matycznie modernizowane 
są piwnice oraz wymieniane 
jest w nich oświetlenie. Za-
instalowanie w korytarzach 
i częściach wspólnych nowo-
czesnego oświetlenia ledo-
wego przyniosło blisko trzy-
dziestoprocentowe oszczęd-
ności w zużyciu energii elek-
trycznej. Będzie ona zapew-
ne coraz droższa, dlatego 
musimy starać się ograni-
czać jej zużycie. Przyczynia 
się do tego również montaż 
lampek ledowych w indywi-
dualnych pomieszczeniach 
piwnicznych. Chciałbym po-
dziękować lokatorom za to, 
że podchodzą ze zrozumie-
niem do tych działań i udo-
stępniają pomieszczenia in-
stalatorom dla wykonania 

wymiany oświetlenia – mó-
wi Aleksander Meyza, kie-
rownik Administracji Os. 
Władysława Łokietka. 

Na osiedlu modernizo-
wane są także podłącze-
nia instalacji elektrycznej 
poszczególnych budynków. 
Aluminiowe kable zastępo-
wane są miedzianymi za-
pewniającymi sprawniej-
sze i bezpieczniejsze prze-
syłanie prądu. Wprawdzie 
obecne urządzenia gospo-
darstwa domowego potrze-
bują go mniej, ale w po-
szczególnych mieszkaniach 
jest ich znacznie więcej. 
Zapotrzebowanie na ener-
gię elektryczną nieustannie 
rośnie i dlatego wymiana 
podłączeń jest niezbędna. 
W tym roku przeprowadzo-
no ją w budynku 13, w na-

stępnych miesiącach wyko-
nywana będzie w kolejnych 
budynkach.

Po urządzeniu no-
wych miejsc parkingowych 
wzdłuż budynku 3 w tym 
roku poprzestano na nie-
wielkich pracach drogowych 
oraz zainstalowaniu barier 
za budynkiem 7, które po-
wstrzymują kierowców pró-
bujących tamtędy skracać 
sobie drogę. Takie rozwią-
zanie skutecznie ograniczy-
ło nielegalne przejazdy, jed-
nak poszukiwania rozwią-
zań ułatwiających życie pie-
szym i zmotoryzowanym 
trwają. Rozpatrywane są 
możliwości urządzenia ko-
lejnych miejsc parkingo-
wych. Podobnie poszukiwa-
ne są optymalne miejsca do 

nasadzenia kolejnych drzew 
i krzewów.

Systematycznie odnawia-
ne są także osiedlowe altan-
ki śmieciowe. Jednak ich wąt-
pliwą ozdobą są stosy wala-
jących się odpadów wielko-
gabarytowych. Wynikający z 
ustaleń Związku Międzyg-
minnego Gospodarka Odpa-
dami Aglomeracji Poznań-
skiej ich odbiór raz w mie-
siącu jest niewystarczający, 
w dodatku lokatorzy nie zwy-
kli przestrzegać harmonogra-
mu. Stare meble i inne graty 
wystawiają kiedy im pasuje, 
nie przejmując się termina-
mi wywozu. W październiku, 
z okazji początku roku aka-
demickiego altanki zostały 
wprost zasypane starymi ka-
napami, biurkami i szafkami.

Porządkowanie odpadów 

wielkogabarytowych spada 
więc na barki administra-
cji osiedla. Musi ona radzić 
sobie z nimi oraz z opada-
mi zielonymi, których zda-
niem przedstawicieli GO-
AP też powstaje za dużo. 
Nic nie zapowiada uspraw-
nienia systemu odbioru od-
padów i ich zagospodaro-
wania. Raczej spodziewać 
się można kolejnych kłopo-
tów związanych z obowiąz-
kiem ich segregacji. Jak ją 
wyegzekwować od wszyst-
kich mieszkańców spółdziel-
czych budynków – nikt nie 
wie. Pozostaje więc zatęsk-
nić do czasów sprzed „śmie-
ciowej rewolucji”, gdy fir-
my obsługujące poszczegól-
ne osiedla odbierały odpady 
taniej i sprawniej. (i)

Widok odnowionej elewacji budynku 14 psuje altanka zawalona „ga-
barytami”

Barierki skutecznie zablokowały przejazdy aut na skróty

Przybywa zakątków z nasadzonymi drzewami i krzewami
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40 lat minęło…
Pierwszą mieszkan-

ką osiedla Jana III So-
bieskiego była Krysty-
na Pawlaczyk. Dla Echa 
Piątkowa wspomina:

– W tym miejscu, gdzie 
stawiano mój blok, rosły 
ziemniaki, nic więcej nie 
było dookoła. Dopiero póź-
niej postawili barak dla 
robotników. Pamiętam, że 
równocześnie rosła „jedyn-
ka”, ale zabrakło podłóg do 
jej wykończenia, więc za-
trzymano budowę. Dlatego 
nasza „trójka” była zupeł-
nie pierwszym budynkiem 
oddanym do użytku. Mia-
łam wtedy 27 lat. Byłam 
już mężatką, mąż miesz-
kał u swoich rodziców, ja 
u swoich i myśmy się spo-
tykali jak narzeczeństwo. 
Spieszyło mi się do tego 

mieszkania. Klucze dosta-
liśmy przed Gwiazdką, 24 
grudnia 1979 roku. Mąż 
przeniósł mnie przez próg. 
Na umowie mieliśmy nu-
mer 60 mieszkania i na-
gle okazało się, że mój nr 
mieszkania jest 83, a my 
już tam okna myliśmy, 
skrobaliśmy tynk… I wtedy 
okazało się, że zmieniono 
numerację i że to czyszczo-
ne mieszkanie to było na-
sze. Potem jeszcze jedną 
ścianę w mieszkaniu prze-
suwaliśmy, gdy przycho-
dziliśmy tutaj, nikt jesz-
cze z przyszłych sąsiadów 
nie mieszkał. Zamieszkali-
śmy, a po roku wzięliśmy 
się „do pracy” i córka się 
urodziła. Ja tu jestem naj-
starszą stażem mieszkan-
ką, ale nie wiekiem. I to 

mnie cieszy. Dzisiaj przy-
szłam z córką na uroczy-
stość 40-lecia osiedla.

Administracja osiedla 
dla czworga najstarszych 
stażem mieszkańców przy-
gotowała kosze ze słodycza-
mi. Oprócz pani Krystyny 
z rąk „króla Jana III Sobie-
skiego” i kierownika admini-
stracji, Macieja Delikty, ode-
brali je także Halina i Ro-
man Mnichowie, a później, 
już po festynie  kosz wręczo-
no także Ewie Wojciechow-
skiej-Frankowskiej, której na 
uroczystości nie było.

Choć pogoda począt-
kowo nie dopisała, siąpił 
drobny deszczyk, to od po-
południa pojawiło się spo-
ro mieszkańców, a po 17, 
gdy przestało padać, przy-
bywało ich coraz więcej. 

Niewątpliwie atrakcją by-
ła ciepła bezpłatna gro-
chówka i gorące kiełba-
ski, także te które można 
było upiec przy ognisku. 
Był też tort ufundowany 
przez Jednostkę Pomocni-
czą  Miasta Poznania – Ra-
dę Osiedla Jana III Sobie-
skiego i Marysieńki.

Zabawa trwała do go-
dziny 22. Wiele atrakcji za-
pewnili sponsorzy: East & 
West (m.in. gokarty na pe-
dały dla dzieci), Piekarnia 
– Cukiernia Nowaczyk, Za-
kłady Mięsne Biegun oraz 
Towarzystwo Ubezpiecze-
niowe UNICA. Fotorepor-
taż z imprezy Bernadety 
Ignasiak i Michała Delik-
ty zamieszczamy na stro-
nie 16. (big)

Wrastanie w Piątkowo
Niedawno, przynaj-

mniej dla starszego 
pokolenia, bo w roku 
1973, do aglomeracji 
poznańskiej przyłączo-
ny został obszar wsi 
Piątkowo. I już rzeczy-
wiście niedawno, bo w 
roku 2017 obchodzo-
ne było czterdziestole-
cie oddania do użytku 
pierwszego bloku spół-
dzielni mieszkaniowej 
na obszarze tej dawnej 
podpoznańskiej wsi. 

Mówi się, że blok nr 
14 na osiedlu Bolesława 
Chrobrego był początkiem 
obecnego zespołu osiedli 
piątkowskich Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Jednak ta sprawa 
jest nieco bardziej złożo-
na. Wystarczy spojrzeć na 
plan miasta Poznania z ro-
ku 1977, aby zobaczyć, że 
w tamtym miejscu pier-
wotnie powstawało osiedle 
Kazimierza Jagiellończy-
ka. Jeżeli jeszcze dodatko-
wo zajrzelibyśmy do dowo-
du osobistego mieszkańca 
tego bloku w owym czasie, 
okazałoby się, że tamten 
pierwszy blok miał numer 
1, tegoż właśnie osiedla. 

Ten epizod z historii 
Piątkowa można było zo-
baczyć na jednej z plansz 
prezentowanych podczas 

ogniska zorganizowanego 
z okazji czterdziestolecia 
osiedla Jana III Sobie-
skiego w sobotę, 5 paź-
dziernika. Na ogrodzeniu 
trawiastego boiska admi-
nistracja osiedla umieści-
ła plansze z czarno-biały-
mi zdjęciami budującego 
się osiedla Jana III Sobie-
skiego na przełomie lat 
siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych. Pomiędzy ni-
mi zaprezentowano także 
wybrane kolorowe plan-
sze projektu „Wrastanie 
w Piątkowo”, przedstawia-
jące, głównie na tle wi-
doków piątkowskich osie-
dli, wywiady uczniów z 
rodzicami i dziadkami o 
początkach życia na tych 
osiedlach. Na tle powojen-
nej mapy Poznania i oko-
lic pokazana została także 
jedna mapa oraz dwa pla-
ny miasta Poznania: Na 
pruskiej wojskowej mapie, 
z przełomu XIX i XX wie-
ku, z obiektami twierdzy 
Festung Posen, zobaczyć 
można było dawną wieś 
Piontkowo oraz zupełnie 
nową osadniczą wieś nie-
miecką Schoenherrnhau-
sen, zbudowaną wzdłuż 
obecnej ulicy Obornickiej. 
Z kolei na nieco historycz-
nym, bo z roku 1977 planie 
miasta Poznania widniały 

osiedla mające dopiero po-
wstać na Piątkowie, w tym 
osiedle Kazimierza Jagiel-
lończyka oraz osiedle Zyg-
munta Augusta. Planowa-
nie i obecny stan faktycz-
ny Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej to są dwie 
różne rzeczy.

Świętowanie czter-
dziestolecia osiedla Jana 
III Sobieskiego w posta-
ci ogniska, przygotowa-
ne było bardzo dobrze i 
znacznym nakładem sił i 
środków. Zawiodła, a ra-
czej nie postarała się tyl-
ko siła wyższa – czytaj – 
pogoda. Nie przeszkodzi-
ło to jednak stale zwięk-
szającej się liczbie uczest-
ników dobrze się bawić 
od samego początku, czyli 
od wjazdu królewskiej pa-
ry – króla Jana III i jego 
ukochanej Marysieńki. Do-
stojni goście wjechali na 
rumakach, które później 
dosiadali młodzi uczest-
nicy ogniska, oczywiście 
pod czujnym okiem królew-
skich koniuszych. Zaś kró-
lewska para pozostanie na 
długo w pamięci, bo z obo-
pólną przyjemnością pozo-
wała do zdjęć z wszystki-
mi chętnymi, a więc trafi 
do rodzinnych albumów. 
Całkiem młodzi uczestnicy 
mogli wykazywać się swo-

imi umiejętnościami ja-
ko przyszli piłkarze, bom-
bardując bramki mokrymi 
piłkami. Dla nich również 
przedstawiono legendę o 
Lechu, Czechu i Rusie a 
ponadto trzej słowiańscy 
wojowie w hełmach poka-
zali jak to w dawnym cza-
sie walczono mieczem i to-
porem, ochraniając się tar-
czami. Na to wszystko pa-
trzyli z góry przechadzają-
cy się na szczudłach akro-
baci, którzy też przedsta-
wili swoje widowisko. Pod 
jednym z namiotów czekał 
na uczestników ogromny 
tort, do którego kolejka 
uwieczniona została na na-
kręconym filmiku.

Uczestnicy tego spotka-
nia mogli pożywić się bar-
dzo dobrą grochówką, a 
cierpliwsi przypiekali nad 
ogniskiem kiełbaski. Po-
goda zdecydowanie się po-
prawiła jeszcze przed za-
padnięciem zmierzchu i 
tak pozostało aż do kon-
certów obydwóch zespołów 
wokalnych – „Outsidera” 
i „PPNO UKULELE”. Po-
wiedzieć więc można bez 
żadnej przesady pod adre-
sem organizatorów: Czap-
ki z głów! albo krócej, bar-
dziej nowocześnie: SZA-
CUN!!!

Hubert Owczarek
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Nieudany rewanż
W ciepłą, słoneczną so-

botę, 3 sierpnia, wędkarze 
z Chrobrego spotkali się z 
kolegami z zaprzyjaźnio-
nego Koła PZW „Bizon” 
z Manieczek nad Zalewem 
Radzyny Duże.

Miał to być rewanż za 
ubiegłoroczne zawody na je-
ziorze Cichowo, gdzie prze-
graliśmy różnicą 11 punktów. 
Tym razem miało być lepiej, 
ale jak zwykle wyszło gorzej.

Drużyny liczyły po 15 za-
wodników, łowiliśmy na jed-
ną wędkę, w trzech sekto-
rach i mimo znajomości „swo-
jej” wody przegraliśmy róż-

nicą 29 punktów, 68 do 97. 
Na osłodę porażki pozostaje 
zwycięstwo drużynowe w jed-
nym z sektorów, oraz wyło-
wienie przez Pawła Culickie-
go, członka naszej drużyny, 
największej ryby zawodów, 
leszcza 0,84 kg. Puchar prze-
chodni za zwycięstwo druży-
nowe pozostaje w rękach pre-
zesa Koła „Bizon” – Marka 
Szcześniaka, również nagro-
dy za indywidualne wygranie 
sektorów powędrowały do ko-
legów z Manieczek. Może w 
przyszłym roku przełamiemy 
złą passę.

Zbigniew Jędrys 

 Deszczowe zawody

W bardzo niesprzyjają-
cych okolicznościach przy-
rody rozegraliśmy towa-
rzyskie zawody wędkar-
skie. Padało, a momenta-
mi lało. Całe szczęście, że 
nie wiało. W takich warun-
kach pogodowych 21 węd-
karzy próbowało 7 wrze-
śnia, w mocno zarośnię-
tych moczarką wodach je-
ziora Lipno koło Stęsze-
wa, na dwie wędki złapać 
jakąś wymiarową rybkę.

A te oczywiście dostoso-
wały się do pogody i brać 
nie chciały. Trafiały się ma-
łe okonki, wzdrążki jak pa-
lec, czy niewiele większe uk-
leje, ale w siatkach wędkarzy 
nic konkretnego nie przyby-
wało. W tej sytuacji najwięk-

szym powodzeniem cieszył 
się, usytuowany pod wiatami, 
punkt żywnościowy. W końcu 
debiutujący w roli prowadzą-
cego zawody, wiceprezes Za-
rządu Koła, Maciej Urbaniak, 
dał sygnał kończący zawody. 
Komisja sędziowska za dużo 
roboty nie miała, gdyż część 
kolegów, widząc co się dzieje, 
szybciej skończyło łowienie.

Z kronikarskiego obowiąz-
ku podaję oficjalne wyniki. 
Pierwsze miejsca w poszcze-
gólnych sektorach zajęli: Mi-
rosław Foint – 1750 pkt., 
Adam Bartkowski – 517 pkt. 
i Sławek Korcz – 1034 pkt. W 
klasyfikacji generalnej zwy-
ciężył Mirosław Foint. Naj-
cięższą rybą zawodów mógł 
się pochwalić nasz wicepre-
zes Maciej Urbaniak – okoń 
ważył 0,3 kg. Najlepsi w sek-
torach otrzymali nagrody, 
których sponsorem był kie-
rownik Administracji Osiedla 
Stefana Batorego, za co ser-
decznie dziękujemy.

Zbigniew Jędrys
Fot. – Eugeniusz Szaj

Medal z Danii
Podczas Mię-

dzynarodowego 
Turnieju Zapa-
śniczego w zapa-
sach w stylu kla-
sycznym Bjór-
ne Cup 2019 w 
Nykøbing Fal-
ster w Danii 
pierwsze miej-
sce zajął Olgierd 
Nowicki, a piąty 
był Jakub Anioł. 
Obaj są zawodni-

kami KS Sobieski Poznań. Andrzej Słabęcki
Fot. –  KS Sobieski Poznań

 Dzieci wypadły najlepiej
Silna grupa najmłodszych adeptów zapasów udała 

się w pierwszy weekend października do Gniezna na 
zawody – Mistrzostwa Wielkopolski Młodzików i Dzieci.

Zawody były kolejnym sprawdzianem dla tej grupy wie-
kowej, która rywalizowała w 
zapasach kobiet i zapasach w 
stylu wolnym. W zmaganiach 
drużynowych najlepiej wypadły 
dzieci, które wygrały klasyfika-
cję drużynową, nie dając szans 
swoim przeciwnikom. W gronie 
młodzików KS Sobieski Poznań 
zajął drugie miejsce. Tekst i fot.:

Andrzej Słabęcki

 Trenowali z Węgrami
Zapaśnicy 

Klubu Spor-
towego So-
bieski Po-
znań gości-
li na zapro-
szenie Gy-
őri Atlétikai 
Club Birkó-
zó Szakosz-
tálya Wre-
stling Team 
Győr i Miasta Győr na Międzynarodowym Festiwalu 
Zapaśniczym – Wrestling Without Borders Gyac Kupa. 
Festiwal odbywał się od 26 do 29 września.

W tym roku w zmaganiach na ziemi węgierskiej rywali-
zowało 218 zawodników z dziewięciu państw. W tym zacnym 
gronie naszym zapaśnikom udało się wywalczyć trzy meda-
le. Na najwyższym podium stanął Olaf Nowicki. W kategorii 
dzieci do 33 kg okazał się bezkonkurencyjny i wygrał wszyst-
kie swoje walki.

Brązowe medale wywalczyli: Krzysztof Szukała (kat. 65 
kg) i Oliwer Zysk (kat. 40 kg). Wyjazd był okazją do kolejne-
go odwiedzenia miasta Győr oraz spotkania z władzami mia-
sta. Podczas wyjazdu zawodnicy Sobieskiego odbyli wspólne 
treningi z zapaśnikami z Győri Atlétikai Club.

Andrzej Słabęcki
Fot. –  KS Sobieski Poznań

 Grają młodzi i młodzi duchem

Już kolejny sezon ak-
cja Tenis Stołowy z PSM 
przyciąga dużą liczbę 
chętnych, którzy ponie-
działkowe i środowe po-
południa spędzają aktyw-
nie, grając w tenisa sto-
łowego.

Zajęcia odbywają się w 
Szkole Podstawowej nr 67 na 
osiedlu Stefana Batorego. W 
tym roku dzięki wsparciu ad-
ministracji osiedla i jej kie-
rownika Janusza Piskora 
udało się zakupić nowy stół.

W tym zacnym gronie 
warto zwrócić uwagę na 
dwóch seniorów, którzy ak-
tywnie uczestniczą w zaję-
ciach i turniejach sporto-
wych. To Kazimierz Mar-
ciniak, rocznik 1932, i Ma-
rian Piszora, rocznik 1937. 
Warto pozazdrościć zapa-
łu, zdrowia i pogody ducha.

Tekst i fot.:
Andrzej Słabęcki



12  ECHO 11/292 (XXII)

Prosto z miasta 

Słodko-kwaśny smak obietnic
Poprawia się. Szczególnie 

pod względem obietnic. Tego-
roczna kiełbasa wyborcza by-
ła nadzwyczaj tłusta. Wszyscy 
wszystkim obiecywali wszyst-
ko. Aż miło było posłuchać 
kolejnych zapowiedzi. W Po-
znaniu też sypnęło kolejnymi 
obietnicami. Wprawdzie ci-
cho było o ważnym dla miesz-
kańców północnych rejonów 
Poznaniu tramwaju do Na-
ramowic, bo on zapowiada-
ny jest już od kilku kadencji 
i temat uznano pewnie za 
wyeksploatowany. Natomiast 
z rozmachem przedstawiono 
wizję tunelu i nowego węzła 
przesiadkowego na Juniko-
wie. W sprawie budowy tego 
niezwykle potrzebnego obiek-
tu dogadały się nawet władze 
miasta, powiatu i zaintereso-
wanej gminy, ale oprotesto-
wał ją jeden z mieszkańców 
i nie wiadomo czy sądowe 
procedury nie powstrzymają 
całej inwestycji. Na razie na 
kolorowych slajdach i filmi-
kach prezentuje się ładnie. Ty-
le, że tunel ma mieć jedno-
pasmowe jezdnie i dyskretnie 
ominięto kwestie wydłużenia 

trasy tramwajowej. Bez niej 
cały nowoczesny węzeł traci 
sens. Na ten aspekt zwraca-
no już uwagę podczas przebu-
dowy ul. Grunwaldzkiej, ale 
ówcześni włodarze miasta nie 
zaprzątali tym sobie głowy i 
obecni też kontynuują tę nie-
dobrą tradycję.

H H H
W ramach przedwybor-

czych zapowiedzi przypo-
mniano sobie o zamieniają-
cym się w śródmiejską pusz-
czę stadionie im. Edmunda 
Szyca, d. 22 Lipca. Zasłużo-
ny dla poznańskiego sportu 
obiekt niszczeje od począt-
ku przemian ustrojowych i 
niewiele wskazuje żeby coś 
się miało zmienić. Propozy-
cja przemienienia go w fil-
harmonię i amfiteatr może 
jest interesująca, jednak chy-
ba tylko dla melomanów. W 
mieście jest już bowiem pa-
rę sal koncertowych i amfi-
teatr na Cytadeli, a na do-
datek rozpoczyna się budo-
wa nowoczesnej siedziby Te-
atru Muzycznego. Po co ko-
mu jeszcze filharmonia? Ale 
na obietnice brzmi ładnie.

H H H
Realnej wyglądają plany 

gruntownej przebudowy hali 
Arena. Obiekt z lat siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku 
ma już swoje lata i zaczyna 
się sypać. Coś więc trzeba z 
nim zrobić. Władze miasta i 
grupa Międzynarodowe Targi 
Poznańskie, która nim zarzą-
dza, obiecują jego komplekso-
wą modernizację. Przy okazji 
mówią o zwiększeniu pojemno-
ści obiektu do prawie 9 tysię-
cy widzów. A to oznacza licz-
bę prawie dwukrotnie większą 
niż obecnie. W tak cudowne 
rozmnożenie liczby miejsc dla 
widzów oraz szybką przebudo-
wę trudno uwierzyć.

H H H
Podobnie jak trudno uwie-

rzyć w kolejną zapowiedź przy-
wrócenia dworca głównego w 
Poznaniu. Jego potężna, wie-
lokrotnie przebudowana bryła 
stoi na swoim miejscu i tylko 
denerwuje podróżnych zmu-
szonych do korzystania z na-
miastki dworca zbudowanej 
na piłkarskie euro jako przy-
budówka do potężnej galerii 
handlowej. Przy okazji kam-

panii przedwyborczej kolejna 
już ekipa zarządzająca polski-
mi kolejami obiecała, że nie-
długo Poznań odzyska dwo-
rzec z prawdziwego zdarzenia.

H H H
Co tam dworzec! W przed-

wyborczym zapale obiecano 
nawet, że przy okazji budowy 
Centralnego Portu Komuni-
kacyjnego, gdzieś pod Łodzią, 
może zostać również wydłużo-
na trasa Poznańskiego Szyb-
kiego Tramwaju. Na północ 
albo na południe, a może na-
wet w obu kierunkach. A co! 
Kto zabroni obiecać, że taki 
wspaniały projekt komplemen-
tarny może zostać zrealizowa-
ny jeszcze przed powstaniem 
samego portu.

H H H
Miło było tego wszystkie-

go słuchać. Festiwal obietnic 
jeszcze potrwa, bo na wiosnę 
kolejne prezydenckie wybory. 
Swój rozum każdy jednak ma 
i doświadczenie go uczy, że 
przedwyborcze obietnice ma-
ją słodko-kwaśny smak. Słod-
ko ich słuchać, ale trudno się 
ich doczekać.

WIST

  

Wokół Piątkowa
Łużyce

Łużyce, kraina historycz-
na, dziś położona głównie na 
zachodnim brzegu Odry, w 
przeszłości odgrywała ważną 
rolę w dziejach Polski wcze-
snopiastowskiej. Ulica Łużyc-
ka łączy Umultowską z Nara-
mowicką.

Ogólnie Łużyce obejmu-
ją obszar położony pomiędzy 
Kwisą i Łabą, zamieszkały 
przez Serbołużyczan, Niem-
ców i Polaków. Dzielą się 
na północne, Dolne Łużyce, 
z głównym miastem Cho-
ciebuż (leżące na południu 
Brandenburgii i częściowo w 
Saksonii) oraz Łużyce Górne 
(do XV wieku nazywane Mil-
skiem), ze stolicą w Budziszy-
nie. Polska część Łużyc obej-
muje część województw lubu-
skiego i dolnośląskiego, z Ża-
rami, Lubaniem, Gubinem i 
Zgorzelcem.

Obszar ten początkowo 
zamieszkiwali Celtowie, a po-

tem Słowianie połabscy – dzi-
siejsi Serbołużyczanie. W la-
tach 623–658 Łużyce wcho-
dziły w skład państwa Sa-
mona, najstarszego znanego 
współcześnie tworu państwo-
wego Słowian zachodnich. W 
963 roku obszar Łużyc został 
podbity przez margrabiego 
Gerona, a wkrótce został ob-
jęty wojną między cesarzem 
Henrykiem II i Bolesławem 
Chrobrym, który w 1002 roku 
przyłączył Łużyce do Polski. 
W roku 1018 został zawar-
ty w Budziszynie pokój, któ-
ry kończył długoletnią wojnę 
polsko-niemiecką, ale od 1031 
roku obszar Łużyc ponownie 
został zajęty przez Niemców 
i stał się częścią Marchii Mi-
śnieńskiej. Kolejne losy tego 
terenu były bardzo burzliwe. 
Łużyce znalazły się w grani-
cach kolejno państwa Luk-
semburgów, Saksonii, Czech 
i Brandenburgii. Odtąd zaczę-

ła się walka ludności serbo-
łużyckiej o prawa narodowe 
i zachowanie tożsamości. W 
latach 1697 – 1763, gdy obo-
wiązywała unia personalna 
polsko-saska, część Łużyc by-
ła w granicach państwa rzą-
dzonego przez Wettynów; z 
tego czasu do dziś zachowa-
ły się na tym obszarze słupy 
drogowe z herbem Rzeczypo-
spolitej. Później obszar ten 
był w granicach królestwa 
Saksonii, a od 1871 roku – 
zjednoczonych Niemiec. In-
teresująca sytuacja powstała 
po zakończeniu II wojny świa-
towej, gdy słowiański cha-
rakter ludności zamieszkują-
cej Łużyce stał się podstawą 
do przetargów politycznych. 
Działacze łużyccy dążyli do 
utworzenia autonomicznego 
państwa w granicach Nie-
miec, albo przyłączenia do 
Czechosłowacji bądź Polski. 
Dodajmy, że w Polsce nawet 

zaczęto tworzyć prowizorycz-
ny rząd serbołużycki; dziś w 
Poznaniu aktywnie działa na-
ukowo prof. Hanna Kóćka-
-Krenz, córka planowanego 
premiera tego rządu. Osta-
tecznie jednak nadano Serbo-
łużyczanom autonomię kultu-
ralną; obszar Łużyc został po-
dzielony między dwa landy: 
Brandenburgię i Saksonię. 
Nie udało się wywalczyć au-
tonomii w formie oddzielnego 
landu, ale wywalczono prawo 
do zachowania języka, nauki 
w języku serbołużyckim, pra-
wo do kultywowania swych 
tradycji i kultury.

Serbowie łużyccy to feno-
men w naszej części Europy. 
Udało im się wywalczyć au-
tonomię kulturową, nie ulegli 
falom germanizacyjnym, sta-
nowią wielce interesujący ak-
cent słowiański w niemiecko-
języcznym otoczeniu.

Marek Rezler
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KLUB LITERACKI

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

 5 XI 2019 o godz. 18 (wtorek) Bogusia Janicka – nowe 
wiersze, teksty sceniczne, tłumaczenia. Debiut Mikoła-
ja Konkiewicza – „Dystans ucieczki”, fotografia, video.

19 XI 2019 o godz. 18 (wtorek) Leszno literackie – Kamila 
Kampa prezentuje esej, haiku, aforyzmy.  Barbara Tyl-
man – nowy tom swojej prozy pt. „Opowiadania”.

 3 XII 2019 o godz. 18 (wtorek) Wieczór autorski Jerzego Ł. 
Kaczmarka – „Niewidzialny stygmat”. Recenzja – prof. 
Jacek Juszczyk. Warsztaty Klubu Literackiego – pro-
simy o nowe wiersze i fragmenty prozy w kopiach ksero.

17 XII 2019 o godz. 18 (wtorek) Spotkanie wigilijne Klubu 
Literackiego. Małgorzata Szczęsna, Przemysław Ma-
zurek – gitara, voc. Prosimy o wiersze i opowieści wigi-
lijne, także o Boże Dary na wigilijny stół. 

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

Spotkanie z podróżnikiem Tadeuszem Biedzkim

Podrożnik i pisarz Ta-
deusz Biedzki, autor re-
portaży Sen pod Baoba-
bem, W piekle eboli i 
Dziesięć bram świata, 20 
listopada o 17.30 będzie 
gościem Filii 14, gdzie 
opowie o swojej ostatniej 
wyprawie do Indonezji.

Jego najbardziej znaną 
książką jest W piekle eboli, 
która otrzymała Bursztyno-
wego Motyla w Konkursie 
im. Arkadego Fiedlera na 
najlepszą książkę podróżni-
czą 2015 roku. Była to re-

lacja z ryzykownej podróży 
do Afryki, podczas której 
autor dokumentował (także 
fotograficznie) życie w kra-
jach dotkniętych epidemią. 
Książka nie jest jednak kro-
niką rozprzestrzeniania się 
wirusa – to przede wszyst-
kim opowieść o tym, jak lu-
dzie zachowują się w obliczu 
skrajnej sytuacji oraz jakie 
nieporozumienia rodzą się 
w wyniku spotkania afry-
kańskich kultur z cywiliza-
cją europejską.

Spotkanie w Filii 14 w 
„Dąbrówce” będzie poświę-
cone najnowszej książce Ta-
deusza Biedzkiego Wyspy 
niepoliczone, opisującej jego 
wyprawę do Indonezji. Co 
prawda oficjalnie wyspy In-
donezji zostały policzone ‒ 
ustalono, że jest ich 17 508 
‒ ale nadal jest to kraj, któ-
ry skrywa wiele tajemnic. 
Egzotyczna przyroda i wul-
kaniczny krajobraz przycią-
gają turystów, ale dla Biedz-
kiego najbardziej interesu-
jące są zawsze spotkania 
z ludźmi. Czasem bywają 
wstrząsające – jak wtedy, 

kiedy opisuje warunki pracy 
górników wydobywających 
siarkę, niekiedy budzą nie-
pokój – jak wtedy, gdy po-
znaje życie ludów, w których 
wc iąż praktykuje się kani-
balizm, a niekiedy zdziwie-
nie – gdy staje się świad-
kiem obrzędów pogrzebo-

wych praktykowanych przez 
plemię Toradżów. Jeśli mają 
Państwo ochotę poznać wię-
cej szczegółów z tych spo-
tkań, zapraszamy do wysłu-
chania relacji z pierwszej rę-
ki w Filii 14.

Żaneta Dolatowska
Filia 14 Biblioteki Raczyńskich

Z dalekiej podróży…
Właśnie tak zaczyna się żartobli-

wy wiersz Aleksandry Pawlisz-Jabłoń-
skiej, członkini Klubu Literackiego „Dą-
brówka”…

Wyspy Zielonego Przylądka
Z dalekiej podróży przywieź  mi 

prezent luby
może to być krokodyl, małpka, 

żółwik, flaming,
jaszczurka lub egzotyczna rybka.

Tyle moich podpowiedzi miły,
zdecydujesz sam.

Pamiętaj, kamyk znad polskiego morza
jeszcze mam.

Autorka jest 
właścicielką 5-let-
niej suczki Azi, 
przygarniętej ze 
schroniska. Do na-
szego Klubu Lite-
rackiego trafiła od 
stolika poetyckie-
go, prowadzonego 
w „Czerwonym Pió-

rze”, przez Jolantę i Stanisława Szwar-
ców. Chętnie fotografuje zjawiska natu-
ry, pejzaże. Czyta biografie i powieści 
obyczajowe. Przeżyła niejedną przygo-

dę latając na szybowcach w Aeroklubie 
Poznańskim na Ligowcu. Z profesji, po 
ukończeniu Akademii Wychowania Fi-
zycznego, i z zamiłowania nauczycielka 
wychowania fizycznego. Debiutowała w 
„Dąbrówce” poetycką rozmową:

Malinowa rozmowa
Odpowiadasz
nie pytasz

pytam
dostaję odpowiedź.

Świadkiem dziwnego dialogu
jest miłość.

Nadzieja i rzeczywistość
wzięły się za ręce
i tańczą swój chocholi taniec.

Poetka deklaruje: „Zatrzymać ulotną 
chwilę”. To faustyczne marzenie – prze-
słanie spełnia najchętniej w erotykach, 
dwa z nich publikowała w biuletynie Klu-
bu Literackiego – „Protokole Kultural-
nym”. Oto one:

O poranku
Nic nie mów
nie mów nic

twoje oczy
powiedziały wszystko

kolorowy wzrok
bezdźwięczne ruchy warg
pobudziły zmysły

rankiem usłyszałam
szczebiot wróbli.

Erotyk
Słowa zamarzły na ustach 
w oczach, ciepłe iskierki
zdradziecko pokazują
ukryte myśli.

Nadzieja, że serce
pełne gorącej krwi
rozgrzeje
zastygłe ciało.

Może znowu dłonie
wprawione zmysłami w ruch
zaczną tańczyć
na moim ciele.

We wtorki zapraszamy do Klubu 
Literackiego „Dąbrówka” na rozmowy, 
warsztaty, prezentacje autorskie… Przy-
nieście Wasze wiersze, opowieści. 

Jerzy Grupiński
opiekun Klubu Literackiego „Dąbrówka”
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Krzyżówka
z Echem nr 10

BARAN (21.03 - 20.04). Przepynkałeś jakoś wakacyjne miesiące, a dalej to już 
będzie ino lepiej. Przyjdzie ci wprawdzie wew robocie chapać za dwóch abo 
i trzech, ale za to skapnie ci wuchta bejmów.
BYK (21.04 - 21.05). Daj se spokój zez nygusowaniem i glapieniem się wew 
telewizor abo komputer. Masz fi fa, więc przyłóż się akuratnie do roboty a wnet 
uzorgujesz wuchtę bejmów.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Jak się fest przyłożysz do nowych obowiązków 
wew robocie i zamiast cięgiem bręczeć, zaczniesz chapać, to czekają cię przy-
jemne niespodzianki. Skapną ci awanse i bejmy.
RAK (22.06 - 22.07). Bez glapienia się na inszą wiarę wykorzystuj ostatnie cie-
płe dni na wygib za miasto. Zez takiego lofrowania i blubrania mogą wyniknąć 
całkiem fi fne pomysły.
LEW (23.07 - 22.08). Porzundek wew kwitach ale zaś musi być, bo inaczej 
popadniesz w bachandryje. Przejrzyj szpargały po szafonierkach i akuratnie po-
załatwiaj wszelkie sprawy.
PANNA (23.08 - 22.09). Za frechownie zez bliską wiarą oraz famułą se nie 
poczynaj. Zamiast się stalować, warto poblubrać. Razem macie fi fne pomysły 
i możecie zrobić wiele dobrego.

WAGA (23.09 - 22.10). Najwyższy czas przestać glapić się wew telewizor abo 
ślęczeć nad knipami. Lepiej zadbaj o zdrowie i zacznij lofrować po parkach, 
latać za piłką abo spacerować zez kijami.
SKORPION (23.10 - 22.11). Bez wielkiego stalowania się i mądrowania za-
bieraj się do chapania. Wew robocie przyjdzie ci się trochę umordować, ale zaś 
uzorgujesz pełną kabzę.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Nie warto się borchać ani tez psioczyć na szefów. 
Lepiej pomyśl o jakim krótkim wygibie abo spotkaniu zez kumplami. Lofrowa-
nie będzie fest, ino uważaj by poruty nie narobić.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Z borchania się na famułę nic dobrego nie 
wyniknie. Szkoda czasu na brynczenie i fefry. Lepiej zabierz famułę do hiper-
marketu na zakupy abo jakie słodkie.
WODNIK (21.01 - 20.02). Mimo chlabry wygib za miasto zez famułą abo starą 
wiarą będzie całkiem fest. Ale zaś na tej balandze za frechownie se nie poczynaj, 
bo ino poruty se narobisz.
RYBY (21.02 - 20.03). Bez te długie wieczory we łbie ci się legną ino głupie, 
chociaż cołkiem przyjemne myśli. Ale zaś lepiej się ustatkuj i żodnych brewerii 
ze znajomą wiarą nie wyczyniaj.

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  
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HUMORKI
- Co powinien zrobić żoł-

nierz w składzie amunicji, kie-
dy wybuchnie pożar?

- Powinien wylecieć w po-
wietrze.

H H H
- Mamo, mamo, dzieci w 

szkole mówią, że pochodzę z 
mafijnej rodziny!

- Nie przejmuj się, jutro 
pojedziemy do twojej szkoły i 
załatwimy wszystko tak żeby 
wyglądało na wypadek.

H H H
Nauczycielka zadała w 

klasie wypracowanie na te-
mat „Gdybym był dyrekto-
rem szkoły…”. Piszą wszyst-
kie dzieci z wyjątkiem Jasia.

– Dlaczego nie piszesz? – 
pyta pani.

- Czekam na sekretarkę – 
odpowiada Jasio.

Wygraj z Echem
Wśród osób, które na ad-

res redakcji nadeślą prawi-
dłowe hasło krzyżówki wylo-
sujemy osobę, której wyśle-
my pocztą album pt. „Skar-
by wielkopolskiej przyrody. 
Ziemia Woda Powietrze”.
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TESCO ul. Sielawy

Ż A L U Z J E   P L I S Y   R O L E T Y   Z A S Ł O N Y

Medalowe dziewczęta 

Dwa medale wywalczyły dziewczyny z KS Sobie-
ski Poznań na rozegranym w Siedlcach Pucharze 
Polski w Zapasach Kobiet. Zawody odbywały się od 
18 do 20 października.

W kat. 50 kg brązowy medal wywalczyła Maja Niedziel-
ska, a w wadze 53 kg na najniższym stopniu podium sta-
nęła Katarzyna Januła. 

Zawody w Siedlcach były kolejnym dobrym występem 
podopiecznych trenera Andrzeja Erberta.

 Andrzej Słabęcki
Fot. – KS Sobieski Poznań

Seniorki z Korony modelkami 
„Trzy pokolenia, je-

den styl” – pod takim ha-
słem 19 października w 
centrum handlowym Po-
snania odbył się pokaz 
mody dla seniorów.

Inicjatorem pokazu by-
ła Miejska Rada Seniorów, 
której członkowie uważają, 
że spełniać marzenia można 
w każdym wieku. Oprawę 
muzyczną pokazu przygoto-
wała DJ Wika – najstarsza 
polska didżejka, która swoją 
niesamowitą energią wcią-
ga wszystkich w wir modo-
wej zabawy. Wśród trzydzie-
stu modelek były członkinie 
klubu «Korona». Seniorki z 
osiedla Bolesława Śmiałe-
go od trzech lat występują 
w pokazach mody organizo-
wanych z powodzeniem w 
osiedlowym klubie i na fe-
stynach. I dają czadu!

Organizatorami wyda-
rzenia byli: Miejska Rada 
Seniorów, Fundacja Barak 
Kultury, współorganizato-
rem zaś Wydział Zdrowia i 
Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Poznania.

Fot. – Marek Wojciechowski
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