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ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY 

oferta obowiązuje w dowozie i na wynos 
Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,

tel. 61 822 33 44, 61 825 35 28

WYPRZEDAŻWYPRZEDAŻ
OBNIŻKI CENOBNIŻKI CEN
firanki, pościele, prześcieradła,

ręczniki, piżamy, koszule, podomki,
bielizna damsko-męska i dziecięca

Os. B. Chrobrego między blokami 13 i 14
tel. 603 675 941

poniedziałek - piątek godz. 11-18
sobota godz. 10-14

Halloween obchodzo-
ny jest w ostatni dzień 
października w wielu kra-
jach, głównie anglojęzycz-
nych. Cieszy się wielką 
popularnością. W Polsce 
święto to pojawiło się w 
latach 90. Głównym je-
go symbolem jest dynia 
z wyciętymi oczami, no-
sem i wyszczerbionymi 
zębami oraz z świecącą 
się w środku świeczką. In-
nymi symbolami są pają-
ki, pajęczyny, czarownice, 
czaszki i duchy. I w szko-
le 34 na Śmiałego co ro-
ku bawimy się w hallowe-
en. Dzieci różnie się po-
przebierały i przy okazji 
wspaniale się bawiły, co 
widać na zamieszczonych 
fotografiach.

Tekst i foto:
Maria Zielińska

Hal
Duchy na wesołoDuchy na wesoło
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Przemarsz z kotylionami

Niepodległość była ważna

W Szkole Podstawowej 
nr 34 na Osiedlu Bolesła-
wa Śmiałego Święto Nie-
podległości stało się pretek-
stem do przedstawienia i nie-
powtarzalnej lekcji historii. 
Uczniowie ze szkolnego ko-
ła teatralnego dali popis gry 
aktorskiej, uświadamiając wi-
dzom, jak ważnym było 94 
lata temu odzyskać niepod-
ległość i zaistnieć znowu na 
mapie współczesnej Europy.

Maria Zielińska

Ponieważ Święto Niepodległości 
w tym roku było w niedzielę, dzieci z 
Przedszkola nr 187 dopiero w ponie-
działek 12 listopada mogły uczestni-
czyć w pochodzie ścieżkami Osiedla 
Władysława Łokietka. Wspólnie z 
uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 
35 wzięły udział w programie arty-
stycznym przygotowanym przez pa-
nie prowadzące grupę Zajączki w 
przedszkolu: mgr Natalię Rakowską 
i Sylwię Kluczyńską.

Najpierw było przedstawienie 
związane z rocznicą odzyskania nie-
podległości. Następnie dzieci z gru-
py Zajączki wyrecytowały wspólnie 
wiersz, po którym zebrani odśpiewa-
li hymn. Dzieci przygotowały koty-
liony i flagi, zaś nauczycielki z Ze-

społu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 
wykazały się kreatywnością w przy-
strajaniu piętra.

W naszym mieście dzień ten wią-
że się także ze świętym Marcinem, 
rogalami i poznańskimi koziołkami. 
Tym razem „koziołki” przedstawiły 
dzieciom znaczenie święta, a następ-
nie poprowadziły przemarsz, który 
wzbudził zachwyt wielu mieszkań-
ców osiedla.

Młodzi patrioci, zaopatrzeni w 
kotyliony, flagi i okolicznościowe 
czapki skandowali hasła świadczące 
o ich przywiązaniu do naszego kra-
ju, z czego jako wychowawcy może-
my być dumni.

mgr Natalia Rakowska
Sylwia Kluczyńska

nauczycielki
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PRZEPROWADZKI – TRANSPORT 
 

PANDERA  -  FIRMA USŁUGOWO- TRANSPORTOWA      
 

*pełna usługa załadunku i wyładunku 
*zabezpieczenie ładunku na samochodzie 
*możliwość dostarczenia kartonów 
*zamówienia wyceniane bezpłatnie u klienta (Poznań  i okolice) 
*przewóz mebli antycznych oraz pianin 
*transport samochodami dostawczymi z windą załadowczą 
*likwidacje przedmiotów gabarytowych z mieszkań 
 

PROMOCJE W POZNANIU I OKOLICACH -zadzwoń i sprawdź osobiście!  
 

500-310-977 lub 511-801-827, e- mail : pandera_transport@interia.pl

R A D C A    P R A W N Y 
    Porady, reprezentacja w s dzie, m.in.: 

 rozwód, kontakty z dzieckiem, alimenty, 
 spadki – dzia , zachowki, testamenty, 
 nieruchomo ci, lokale, odszkodowania, 
 prawo administracyjne, prawo pracy. 

 

tel. 601 999 570 
 

Kancelaria: os. J. III Sobieskiego 36/15 
Termin spotkania do uzgodnienia 

Poznań, os. Przyjaźni 21N/144
obok kliniki weterynaryjnej 

i „Netto”
codziennie od godz. 8.00

Rejestracja: tel. 601 81 99 26
tel. 61 823 01 63

LECZENIE: trądziku, łuszczycy, 
grzybicy, alergii, chorób skóry, 
włosów i paznokci, chorób prze-
noszonych drogą płciową

USUWANIE: kurzajek, brodawek, 
kłykcin, włókniaków, naczynia-
ków, mięczaków zakaźnych itp.

PASMANTERIA
nici,aplikacje,koraliki,włóczki,
muliny,gumy,igły i wiele innych 

niezbędnych dodatków krawieckich

KOMPOZYCJE NAGROBNE, 
ZNICZE - DUŻY WYBÓR, 
ART. DO PIELĘGNACJI 

NAGROBKÓW 

KWIACIARNIA
kwiaty cięte, doniczkowe, rabatkowe,

bukiety, wiązanki,
kompozycje florystyczne

 

DEWOCJONALIA
(ASORTYMENT PRZENIESIONY 
ZE SKLEPU OBOK KOŚCIOŁA)

art. do chrztu, srebro
 

UPOMINKI
 

ADRES
os. J III Sobieskiego Pawilon 18
(przy alejce spacerowej w pobliżu sklepu Biedronka)

www.MagdalenaW.pl
• 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

  

  

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Osiedle Bolesława Chrobrego 117, 
60-681 Poznań

tel. 61 8272-200, fax 61 8223-053

Godziny przyjmowania interesantów w Zarzą-
dzie i administracjach osiedli: poniedziałek 12 - 17 
wtorek, środa, czwartek, piątek 9 - 12

Dyżur członków Zarządu: 
poniedziałek 15 - 17

NZOZ MED-FAMILIA
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO

OS. B. CHROBREGO 118, I piętro

Przyjmują lekarze z wieloletnią praktyką

Nasi pacjenci chwalą sobie:
-  możliwość leczenia całej rodziny 

u jednego lekarza
- możliwość rejestracji na określoną godzinę.

Nadal przyjmujemy deklaracje.
Rejestracja pacjentów telefoniczna lub osobista.

tel. 61 828 30 40
tel. 603 575 834

www.medfamilia.pl

GWIAZDKA TUŻ, TUŻ...
ZAPROŚ GWIAZDORA 
DO SWOJEGO DOMU 
TEL. 516 033 822 Wynajmę 

miejsce 
postojowe 

w hali garażowej
os. S. Batorego 54
tel. 601 77 21 55

płatność 
za rok z góry 

- rabat
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♦  Na prośbę Wydziału 
Działalności Gospodar-
czej strażnicy w paź-
dzierniku sprawdzili 10 
sklepów na Piątkowie. 
Kontrolowali, czy są 
wskazania do cofnięcia 
zezwolenia na sprzedaż 
alkoholi. 

♦  Strażnicy dziewięć razy 
interweniowali w przy-
padkach picia alkoholu 
– pomimo zakazu –w 
pobliżu placówek han-
dlowych. Spod sklepów 
usunęli 13 takich osób.

♦  Zbliża się zima, więc lu-
stracje miejsc znanych 
z bytowania bądź gro-
madzenia się bezdom-
nych będą częściej prze-
prowadzane. W minio-
nym miesiącu strażni-
cy odwiedzili 12 takich 
miejsc, w których prze-
prowadzili 27 rozmów 
prewencyjnych. Ujawni-
li sześciu nietrzeźwych 
bezdomnych, których 
odwieziono do Izby Wy-
trzeźwień.

♦  Pod koniec miesiąca, 
ze względu na niską 
temperaturę powietrza, 
funkcjonariusze refera-
tu Piątkowo skontrolo-
wali miejsca przebywa-
nia bezdomnych. Zasta-
li jedną osobę w lasku 
przy ul. Bronisławy, by-
ła w dobrej kondycji 
i nie chciała pomocy. 

Dwóch osób przebywa-
jących w pustostanie 
przy ul. Mateckiego nie 
zastali.

♦  Strażnicy otrzymali po-
dziękowania od dyrek-
cji oraz rady rodziców 
Przedszkola nr 174 za 
podjęcie działań pre-
wencyjnych, które do-
prowadziły do likwida-
cji gromadzenia się mło-
dzieży oraz zakłócania 
spokoju i picia alkoholu 
na terenie przedszkol-
nego placu zabaw.

♦  Funkcjonariusze z pa-
trolu szkolnego prze-
prowadzili pogadanki z 
udziałem Wartusia w 
przedszkolu „Polowe 
Skrzaty”. Tematami by-
ły podstawy przepisów 
ruchu drogowego oraz 
reguły zachowania w 
chwili napotkania agre-
sywnego psa.

♦  Przeprowadzono kon-
trole postoju taksó-
wek na ul. Kurpińskie-
go. Sprawdzano wyma-
gane dokumenty oraz 
oznakowanie pojazdów. 
Uwag żadnych nie było.

♦  29 października straż-
nicy miejscy – po zgło-
szeniu mieszkańca – 
sprawdzili, czy prowa-
dzący jeden ze skle-
pów na Osiedlu Stefa-
na Batorego wystawił w 
widocznym miejscu ta-

bliczki informujące o za-
kazie sprzedaży alkoho-
lu i papierosów osobom 
poniżej 18 lat. Kontro-
la nie wykazała żadnych 
uchybień. Tego samego 
dnia skontrolowali też 
trzy inne sklepy na Piąt-
kowie. I tam wszystko 
było w porządku.

♦  W wyniku zgłoszeń 
mieszkańców strażnicy 
zwrócili się do Wydziału 
Ruchu Drogowego Ko-
mendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu o przepro-
wadzenie kontroli ul. 
Garsteckiego. Jak wyni-
ka ze zgłoszeń, pojazdy 
poruszają się tam w kie-
runku przeciwnym do 
nakazanego. Samocho-
dy wjeżdżając z ulicy 
Wiechowicza w ul. Gar-
steckiego, łamiąc na-
kaz zagrażają bezpie-
czeństwu w ruchu dro-
gowym.

♦  Przed Dniem Zmar-
łych funkcjonariusze 
piątkowskiego referatu 
Straży Miejskiej uczest-
niczyli, wraz z policjan-
tami, w akcji Znicz. Nie 
odnotowali żadnych in-
cydentów.

♦  30 października strażni-
cy asystowali pracowni-
kowi Zarządu Dróg Miej-
skich w trakcie kontroli 
wykonania prac porząd-
kowych na terenie przy-

stanków Poznańskie-
go Szybkiego Tramwa-
ju i przejść podziem-
nych oraz usunięcia za-
nieczyszczeń z poboczy 
i terenów zielonych pa-
sów drogowych.

♦  W październiku kierow-
nik referatu Piątkowo 
uczestniczył w spotka-
niu komisji bezpieczeń-
stwa i porządku publicz-
nego Rady Osiedla Piąt-
kowo. Omawiano tam 
między innymi efekty 
pracy kamery, warun-
ki dalszej współpracy 
oraz projekt „Bezpiecz-
na dzielnica – bezpiecz-
ny mieszkaniec” opraco-
wany przez Wydział Za-
rządzania Kryzysowego 
i Bezpieczeństwa Urzę-
du Miasta Poznania.

♦  Do Zarządu Komunal-
nych Zasobów Mieszka-
niowych zwrócono się 
o uporządkowanie tere-
nów leśnych wokół for-
tu IV a.

♦  Do Wydziału Obsługi In-
teresantów Urzędu Gmi-
ny Suchy Las funkcjona-
riusze piątkowskiego re-
feratu przekazali port-
fel wraz z zawartością, 
który został znaleziony 
przez kierowcę autobu-
su linii podmiejskiej. 
(rafa)

Z notatnika miejskiego strażnika

  

W lasach wokół Piątkowa można znaleźć – jak widać – wszystko, ale 
to nie jest miejsce dla tego typu rzeczy

Podczas pogadanek na temat bezpieczeństwa na drodze dzieciakom 
największą frajdę sprawia, gdy mogą trochę pobroić w samochodzie 
służbowym: włączyć sygnały, radiostację, założyć czapkę itp.
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Mam 37 lat i od niedawna zauważyłam, że gdy nakładam 
krem na twarz, to po chwili cała się błyszczę, policzka pieką 
i są zaczerwienione. W drogerii powiedziano mi, że mam cerę 
mieszaną i zaproponowano krem do takiej cery. Już po pierw-
szym nałożeniu kremu czułam, jak mnie piecze cała twarz. Pro-
szę o pomoc – napisała czytelniczka.

Jeśli po użyciu kremu następuje pieczenie lub świąd, to zna-
czy że mamy cerę wrażliwą lub alergiczną, i powinniśmy uży-
wać kremu właśnie do takiej cery. Należy wtedy jak najmniej 
używać kremowych kolorowych kosmetyków, lepiej zamienić je 
na puder. Najlepszą metodą leczenia i zabezpieczenia cery jest 
oczyszczanie metodą kwasową u doświadczonej kosmetyczki.

Każdy z nas ma inny rodzaj cery i dlatego polecam zasię-
gnąć fachowej porady w gabinecie kosmetycznym – ja to ro-
bię za pomocą lampy Wooda, analizując jednocześnie wyniki 
badania krwi.

Rzadko kiedy mamy tylko jeden typ cery. Zazwyczaj jest 
ona mieszana, np. miejscami sucha, a w innym miejscu łojoto-
kowa, tłusto-wrażliwa, trądzikowo-naczynkowa itp.
 Cera normalna jest różowa, dobrze napięta, gładka 
i jędrna. Ten rodzaj cery dobrze reaguje na warunki 
atmosferyczne oraz na wodę i mydło.
 Cera sucha jest cienka i ma jasny kolor, tendencje do 
rozszerzonych naczyń krwionośnych. Jest delikatna 
i łatwo się łuszczy. Szczególną uwagę należy zwrócić 
w okresie lata, skórę chronimy przed promieniowaniem 
UVA i UVB, i zimą przed dużym mrozem i wiatrem.
 Cera wrażliwa jest bardzo delikatna. Negatywne 
działają na nią czynniki pogodowe (mróz, wiatr, wahania 
temperatur, upały). Osoby z tym typem cery mogą skarżyć 
się na uczucie pieczenia, ściągania, mrowienia i świądu.
 Cera ze zmianami naczyniowymi. Kruche naczynia 
włosowate nie wytrzymują ciśnienia krwi, zaczynają 
pękać, pozostawiając trwałe ślady, tzw. pajączki. Osoba 
posiadająca cerę naczynkową nie powinna myć twarzy 
wodą z mydłem, gdyż podrażni to skórę i wystąpi wówczas 
na niej rumień, swędzenie i pieczenie.

 Cera tłusta jest przeważnie gruba i szorstka, a jej 
powierzchnia błyszcząca, zwłaszcza w okolicy nosa, brody 
i czoła. Nie należy używać do demakijażu twarzy wody 
i mydła a także stosować preparatów na bazie alkoholu.
 Cera łojotokowa wynika z nadmiernej aktywności 
gruczołów łojowych, następuje wtedy nadprodukcja 
wydzieliny łojowej. Wraz z rozwojem problemu pojawiają 
się zaskórniki zamknięte i ropne czopy. Skóra łojotokowa 
jest odporna na czynniki zewnętrzne (słońce, mróz, wiatr).
 Cera trądzikowa. Typowymi zmianami trądzikowymi 
są zaskórniki. Zmiany zapalne o różnym nasileniu: 
grudki, krostki, guzki, cysty, nacieki ropne. Celem 
terapii w przypadku każdej postaci trądziku jest redukcja 
i stabilizacja poziomu wydzielania łoju, wyeliminowanie 
zaburzeń rogowacenia naskórka i odblokowanie 
zatkanych ujść gruczołów łojowych i mieszków włosowych, 
przywrócenie właściwego pH naskórka. A także 
zapobieganie powstawaniu blizn, jak również wygładzenie 
i spłycenie blizn już istniejących oraz likwidacja 
przebarwień. 
 Warto wiedzieć, że są różne odmiany trądziku i każdy 
z nich leczy się inaczej.
 Cera dojrzała zwykle starzeje się odpowiednio do wieku. 
Można jednak zwolnić, a nawet odwrócić ten proces, 
oczywiście w ograniczony sposób. Koniecznie trzeba 
unikać stresu oraz korzystania z kąpieli słonecznych 
i solarium. W okresie letnim natomiast pamiętać 
o używaniu kremów z filtrami. 
To tylko podstawowe rodzaje cery. Czasami występuje ato-

powe zapalenie skóry, cera przebarwiona, alergiczna itp. Aby 
móc dopasować zabieg i krem, musimy dokładnie poznać, z ja-
ką skórą mamy do czynienia i w jaki sposób ją pielęgnować.

Switłana Werk
Autorka tekstu jest kosmetyczką, właścicielką Specjalistycznego 

Gabinetu Kosmetycznego SWITŁANA na Osiedlu Bolesława 
Chrobrego paw 110. Tel. 794 798 895,   www.gabinetswitlana.pl 

Mistrzowie kolarstwa 
– Wyścig Pokoju – tak 
nazwano pierwsze spo-
tkanie z mistrzami pol-
skiego kolarstwa z cza-
sów, gdy święcili oni naj-
większe tryumfy. Odbyło 

się z inicjatywy Marka Klu-
ja, również kolarza pocho-
dzącego ze znanej poznań-
skiej rodziny kolarzy, a przy 
tym – członka Rady Nadzor-
czej PSM. Pomysł zrodził się 
podczas rozmowy z Micha-

łem Tokłowiczem oraz Alek-
sandrem Kozłowskim.

Spotkanie odbyło się 26 
października w Dąbrówce. 
Zaproszenie przyjęli pozna-
niacy: Zenon Czechowski 
i Andrzej Kaczmarek oraz 
mieszkający obecnie w War-
szawie Ryszard Szurkowski. 
Moderatorami spotkania by-
li dziennikarze Marek Luba-
wiński i Piotr Kurek, przy-
szedł też Zenon Milczew-
ski z poznańskiej Telewizji. 
Sala widowiskowa była peł-
na publiczności. Odnotowali-
śmy nawet przyjazd kibiców 
ze Śremu, którzy o imprezie 
wyczytali w gazecie Polska 
Głos Wielkopolski.

Goście opowiadali o wy-
ścigach, a w tle oglądać moż-
na było relacje filmowe z wy-
ścigów. Rowerowe boje zapa-
dły w pamięć kibiców, bo po 
kilkudziesięciu latach zada-
wano wiele pytań o szczegó-
ły. Na przykład, czy polscy 
kolarze bili się pompkami z 
Rosjanami. Nie było takiego 
zdarzenia, choć wielu Pola-

ków przypomina tę opowieść 
do dziś. Ryszard Szurkowski 
powiedział też, że Andrzej 
Kaczmarek na mecie mel-
dował się na czwartej, pią-
tej pozycji, ale za to głównie 
pracował na sukces liderów. 
Spotkanie zaplanowane na 
godzinę – półtorej przecią-
gnęło się do 2,5 godziny. A 
potem robiono sobie zdjęcia 
z bohaterami sprzed lat.

Już planowane są kolej-
ne spotkania z mistrzami. 
18 stycznia (piątek) o godz. 
18 rozpocznie się spotkanie 
z trzema bohaterami Tour de 
Pologne. Obecność potwier-
dzili Czesław Lang (obecny 
dyrektor Tour de Pologne), 
mieszkający w Suchym Lesie 
– Janusz Kowalski oraz Ta-
deusz Krawczyk, który spe-
cjalnie przyjedzie z Francji, 
gdzie mieszka na stałe.

Kolejne spotkania z ko-
larskimi mistrzami z olim-
piady i mistrzostw świata 
odbędą się w przyszłym ro-
ku. (big)

Kto się bił pompkami, a kto pracował na liderów

Indywidualnie do twarzy

Fot. – Piotr Kurek
Podczas spotkania w Dąbrówce stoją od lewej: Zenon Czechowski, 

Michał Tokłowicz (wiceprezes PSM), Ryszard Szurkowski i Andrzej 
Kaczmarek
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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

Nie trzeba wyjeżdżać w le-
śne ostępy, by stanąć naprze-
ciw dzikiego zwierza. Wy-
starczy spacer między osie-
dlowymi blokami, by stanąć 
oko w oko z przedstawicie-
lem rodzimej lub egzotycz-
nej fauny. Nikogo nie dzi-
wią już  bliskie spotkania 
tuż za blokiem z lisem, sa-
renką lub dzikiem. Można 
się nawet natknąć na praw-
dziwego jaszczura, gdyż i ta-
kie stwory spacerowały już 
nieraz po osiedlowych alej-
kach. Na wędrówki wybrały 
się po ucieczce z domowych 
terrariów. Widok takiego ga-
da do przyjemności z pewno-
ścią nie należy. Dziwić tylko 
może, że ktoś trzyma je w 
mieszkaniu.

Także w kontaktach z 
przedstawicielami rodzimej 
fauny powinniśmy mieć się 
na baczności. Dzikie zwie-
rzaki pozostają dzikimi na-
wet gdy spacerują między blo-
kami czy... śmietnikami. Do 
nich bowiem najczęściej cią-

gną. Mogą też liczyć na sym-
patię wielu mieszkańców, 
którzy ochoczo dokarmia-
ją niezwykłych przybyszów. 
Jednak kontakty z nimi mo-
gą się okazać bardzo niebez-
pieczne, gdyż bywają one no-
sicielami groźnych chorób, 
np. wścieklizny, a poza tym 
zawsze mogą ugryźć czy kop-
nąć. Należy się więc od nich 
trzymać z daleka. Tak będzie 
lepiej dla nas oraz samych 
zwierząt, które powinny żyć 
na polach i w lasach, a nie 
przenosić się do miejskich 
śmietników.

Zagrożenia ze strony dzi-
kich zwierzaków łatwo unik-
nąć, znacznie trudniej ra-
dzić sobie z niebezpieczeń-
stwami, jakie niesie wszech-
obecność oswojonych czwo-
ronogów. Psy na osiedlach 
trudno już zliczyć. Właści-
ciele są przekonani o ich 
doskonałości i zaletach, dla-
tego na spacerach z reguły 
puszczają je samopas i bez 
kagańca, by sobie do woli 

I znów w kolejnym ro-
ku dziki podchodzą pod 
domy – poinformował nas 
Aleksander Meyza, kierow-

nik Osiedla Władysława Ło-
kietka. 16 listopada około 
południa kilkanaście sztuk 
pojawiło się na boisku tuż 

przy jezdni dzielącej osie-
dle od łąki przed rezerwa-
tem Żurawiniec. Choć na-
wierzchni na boisku daleko 

Chciały pograć w piłkę?
było do profesjonalnej, to po 
biwaku, jaki urządziły sobie 
dziki, do gry zupełnie się nie 
nadaje. Zwierzęta w poszu-
kiwaniu pożywienia zryły ją 
bowiem dogłębnie. Na miej-
sce przybyli nawet strażni-
cy miejscy, którzy spisali no-
tatkę. Informację przekaza-
li do Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Mia-
sta Poznania. Wcześniej, 29 
października zwrócili się do 
tego wydziału o zajęcie sta-
nowiska w sprawie dzików 
siejących spustoszenie i za-
grażających bezpieczeństwu 
mieszkańców na posesjach 
mieszczących się przy uli-
cach: Dzięgielowej, Błażeja 
oraz na osiedlu Różny Po-
tok. Pismo skierowali także 
do Nadleśnictwa Łopuchów-
ko Lasów Państwowych.

Liczymy na szybką re-
akcję. Trudno sobie wy-
obrazić, co będzie, jak lód 
skuje ziemię? Wtedy dziki 
mogą stać się niebezpiecz-
ne i zaczną biegać po osie-
dlach. (big)

Groźna fauna osiedlowa
hasały na skwerach. Spotka-
nie takiego milutkiego psia-
ka, niekiedy o rozmiarach 
auta i mordzie kryminalisty, 
może przypadkowych prze-
chodniów wprawić w osłu-
pienie. Kto bowiem wie, co 
takiemu groźnie wyglądają-
cemu czworonogowi przyj-
dzie do łba? Może przecież 

zaatakować ze złości albo 
strachu. Właściciele pie-
sków powinni więc pamię-
tać, by swych podopiecznych 
prowadzać zawsze na smy-
czy i w kagańcu. Takie są 
przepisy, a o ich przestrze-
ganiu mogą też przypominać 
posiadaczom psów miejscy 
strażnicy. (i)
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W połowie listopada w 
świetlicy „34” na Osiedlu Bo-
lesława Śmiałego gościliśmy 
piłkarzy poznańskiego Lecha. 
Na spotkanie przybyli Jakub 
Miszczak oraz Vojo Ubiparip, 
którzy odpowiadali na liczne 
pytania dzieci, przeprowadzili 
konkurs wiedzy o Lechu, roz-
dawali autografy i pozowali do pamiątkowych zdjęć. Emocjom 
nie było końca, bo Lech ma wspaniałych i wyjątkowych kibi-
ców wszędzie, wśród uczniów i młodzieży szkolnej, ich rodzi-
ców i dziadków.  Tekst i fot. Maria Zielińska

Kibiców mają wszędzie

XII GWIAZDKOWY TURNIEJ
HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, ADMINISTRACJA 
OSIEDLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA I SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 
PATRONAT MEDIALNY: WTK, ECHO PIĄTKOWA
1. Kategorie wiekowe: 
 Kat. A – urodzeni w 2000 r. i młodsi
 Kat. B – urodzeni w 1997 r. i młodsi
 Kat. C – urodzeni w 1993 r  i młodsi
 Kat. D -  OPEN

Zespoły z kategorii A, B,  muszą mieć pełnoletniego opiekuna
2. ZAPISY PRZYJMOWANE BĘDĄ  do 4. 12. 2012 W ZESPOLE 

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  NR 1 NA OS. WŁ. ŁOKIETKA 104
liczba miejsc ograniczona

3. Zgłoszenie zostanie przyjęte po dostarczeniu listy zawodników 
oraz wpłaceniu wpisowego w wysokości:     
 Kat. A     -   50 zł     ▪  Kat. B     -   50 zł
 Kat. C     -  100 zł     ▪  Kat. D     -  150 zł

4. Terminy zawodów:
Kat. A – 8. 12. 2012         Kat. C – 15. 12. 2012
Kat. B -  9. 12. 2012         Kat. D – 16. 12. 2012
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DLA POSZCZEGÓLNYCH 

KATEGORII ZOSTANIE USTALONY 
NA ZEBRANIU ORGANIZACYJNYM  W DNIU 6. 12. 2012 

O GODZ. 18.30 W SP NR 35, W AULI SZKOLNEJ (SALA 207)

1. Trzy pierwsze zespoły we wszystkich kategoriach wiekowych 
otrzymają medale, dyplomy i nagrody rzeczowe na uroczystym 
zakończeniu w dniu 16.12.2012

2. Wszystkie mecze rozgrywane będą w hali sportowej SP nr 35 na 
Os. Wł. Łokietka 

3. Informacje szczegółowe uzyskać można pod numerem telefonu 
502 380 888
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KALENDARIUM PSM 
29 listopada -  zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM
 5 grudnia -  Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN 

PSM
 6 grudnia -  Komisja Członkowsko-Samorządowa RN 

PSM
11 grudnia -  Komisja Rewizyjna RN PSM
20 grudnia -  zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Osiedla na plusie

Jak co miesiąc Rada 
Nadzorcza Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej rozpa-
trzyła sprawy członkowskie. 
Z powodu zaległości czynszo-
wych postanowiono pozba-
wić członkostwa kilka osób.

Członkostwo stracił też 
mężczyzna, który uzyskał je 
dzięki małżeństwu z kobie-
tą, której wyłącznie przysłu-
giwało spółdzielcze lokator-
skie prawo do mieszkania. 
Po rozwodzie w roku 2006 z 
powodu braku prawa do lo-
kalu, ustały przyczyny uza-
sadniające pozostawanie je-
go członkostwa. W 2009 r. 
został wymeldowany, jed-
nak dobrowolnie nie doko-
nał wypowiedzenia członko-
stwa. Rada Nadzorcza po-
stanowiła wykreślić go z re-
jestru członków.

Rada zdecydowała też o 
uchyleniu siedmiu własnych 

uchwał wykluczających ze 
Spółdzielni, stało się to po 
całkowitym uregulowaniu 
zaległości czynszowych.

Następnie przewodniczą-
cy Komisji Rewizyjnej zre-
ferował wyniki finansowe 
PSM za osiem miesięcy te-
go roku. Wszystkie osiedla 
były na finansowym plusie. 
Dodatnie wyniki odnotowa-
no nawet w przypadku wy-
wozu śmieci. Wyjątkiem by-
ło Osiedle Bolesława Śmia-
łego, gdzie deficyt wyniósł 
przeszło 4 tysiące złotych, 
co jednak nie jest niepoko-
jącą kwotą. Na osiedlach po-
stępuje tendencja spadko-
wa liczby mieszkańców. 31 
sierpnia zameldowanych by-
ło o 539 osób mniej niż pod 
koniec ubiegłego roku.

Członkowie Rady nie za-
twierdzili poprawek w Re-
gulaminie porządku domo-
wego i współżycia mieszkań-
ców Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, odsyłając je 
na Komisję Statutową Rady.

Rada rozpatrzyła rów-
nież pisma członków PSM 
z Osiedla Bolesława Śmia-
łego. Pytali oni, dlaczego 

spółka UWI planuje budo-
wę parkingu ogólnodostęp-
nego na działce leżącej na 
tym osiedlu (w południowej 
części, na jednostce C). Z 
wyjaśnień prezesa Spółdziel-
ni wynika, że aby zbudować 
tam parking, PSM musiała-
by najpierw zakupić działki 
celem umożliwienia dojaz-
du na parking. Można by to 
zrobić z funduszu zasobowe-
go, który jest ograniczony, a 
ponadto Rada dała priory-
tet wykupom gruntów pod 
budynkami mieszkalnymi. 
Tymczasem UWI chce wybu-
dować tam ogólnodostępne 
parkingi. Nie bez znaczenia 
jest, że odciążą one osiedle 
od ruchu samochodów, któ-
re w przeciwnym wypadku 
musiałyby przejeżdżać środ-
kiem osiedla. Po wysłucha-
niu kolejnych argumentów, 
Rada uzgodniła i przegło-
sowała odpowiedź dla zwra-

cających się do niej miesz-
kańców.

Propozycja hipoteki od-
wróconej, czyli dofinansowa-
nie Spółdzielni do utrzyma-
nia mieszkania w zamian za 
to, by po śmierci przeszło ono 
na własność PSM, to odpo-
wiedź Zarządu na postulaty 
niektórych mieszkańców. Py-
tają oni, dlaczego rozwiąza-
nie takie proponują rozma-
ite instytucje finansowe, a 
nie Spółdzielnia. To propo-
zycja wyjścia naprzeciw oso-
bom, które mają problemy 
finansowe. Członkowie Rady 
z ostrożnością podeszli do 
tej idei. Zwracali też uwagę, 
że wymagałaby ona przede 
wszystkim zmian w statucie 
PSM. Sprawą hipotek od-
wróconych zająć się chce też 
parlament, należałoby więc 
poczekać na ogólne rozwią-
zania. Droga do takich dzia-
łań jest wiec otwarta. (maja)
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Do Zarządu Poznańskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej dotarła informacja 
z poznańskiego Aquanetu o podwyż-
ce cen wody. Zapowiadana jest także 
podwyżka cen ciepła, wzrosną opła-
ty za wieczyste użytkowanie gruntu... 
Nie wiadomo jeszcze, co będzie z ce-
nami za gaz i energię elektryczną. W 
każdym razie, oznacza to jedno: wkrót-
ce wzrosną opłaty czynszowe. Bo spół-
dzielnia jest zobowiązana „przełożyć” 
te podwyżki na użytkowników.

- To są koszty – mówi Włodzimierz 
Brodowski, główny specjalista ds. cie-
płownictwa – na które nasza Spół-
dzielnia nie ma wpływu, musi zapła-
cić bowiem dostawcom za dostarczo-
ne media. Lokatorzy widzą podwyżki, 
ale najczęściej nie zwracają uwagi na 
to, z czego one wynikają. Tymczasem 
koszty zarządu od kilku lat pozostają 
na niemal niezmienionym poziomie. 
Jeśli coś drożeje, to właśnie koszty 
zewnętrzne.

Jakieś 3-4 lata temu PSM weszła 
w spór z Aquanetem, że spółka ta na 
skutek prowadzonego przez siebie sze-
rokiego frontu inwestycyjnego musi 
podwyższać stosunkowo wysoko i w 
dodatku corocznie ceny wody. Należą 
one bowiem do największych w kraju 
wśród miast wojewódzkich. PSM po-
stawiła tezę, aby podwyżkami w więk-
szym stopniu obciążać użytkowników 
wody w nowo pozyskiwanych przez 
spółkę gminach. Spółdzielnia zgłosiła 
nawet sprawę do Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów, zarzucając 
Aquanetowi praktyki monopolistycz-
ne. Niestety, po trzech latach urząd 
ten nie doszukał się w postępowaniu 
firmy takich działań.

- Dobrym rozwiązaniem – konty-
nuuje Włodzimierz Brodowski – jest 
wprowadzenie tzw. taryfy strefowej 
w zakresie odbioru ścieków. Od ubie-
głego roku spółka rozróżniła 5 zlew-
ni ścieków, dla których zróżnicowa-
no stawki. Z cenami wody nie pój-

ZAPRASZAMY 
NA ZIMOWE FERIE 2013 

W „D BRÓWCE” 
 
Czas trwania:   I turnus – 14. 1 – 18. 1, 
      II turnus – 21. 1 – 25. 1. 
Godziny: 8.00 – 16.00, Obiad – ok. godz. 14.30 
 
W programie m.in.: 
 

 Spotkania w D brówce, prezentacje, gry i zabawy, zaj cia 
plastyczne 
 

 Kino – film 
 

 Centrum sportowe NIKU – turnieje, gry, bowling 
 

 Basen ATLANTIS 
 

 Spotkania z histori  
 

 Zaj cia sportowe 
 

 I inne atrakcje 
 

Liczba miejsc ograniczona! 
 
ZAPISY:  

PI TKOWSKIE CENTRUM KULTURY 

 
Os. B. Chrobrego120, Tel. 61 822 38 33  

Spółdzielca stoi przed podwyżkami
dzie tak łatwo. Ze względów społecz-
nych dostawcy wody trudno się zde-
cydować na zróżnicowanie cen wody 
w mieście w zależności od odległości 
od ujęcia wody.

Spółdzielnia w minionych latach 
doprowadziła do oddania Aquanetowi 
osiedlowych hydroforni i wewnątrzo-
siedlowej sieci wodociągowej. Oszczęd-
ności z tego powodu dla osiedli są zna-
czące. Obecnie jakakolwiek awaria na 
osiedlu, jeśli wydarzy się przed licz-
nikiem zamontowanym na wejściu do 
budynku, nie obciąża już kosztami 
mieszkańców. Odpadła też koniecz-
ność utrzymywania sieci w dobrym 
stanie oraz usuwania awarii przez 
Spółdzielnię.

Jak wysokiej podwyżki cen wo-
dy można oczekiwać? Woda zdrożeje 
o około 6 procent, a odbiór ścieków 

o 5,9 proc. Wzrośnie też stała opła-
ta abonamentowa i to aż o 30 proc., 
jednak ta wysoka procentowo podwyż-
ka nie będzie miała większego znacze-
nia dla naszych rachunków, szczegól-
nie w przypadku dużych budynków. 
Opłaty abonamentowe są dość niskie 
w porównaniu z innymi składnikami 
rachunku za wodę i ścieki, i nalicza-
ne w zależności od średnicy wodo-
mierza przed budynkiem. Gdy jeden 
wodomierz przypada na kilkadziesiąt 
mieszkań, to opłata ta rozkłada się na 
kilkadziesiąt rachunków.

Jakie będą więc te podwyżki? Jeśli 
obecnie łączna cena metra sześcienne-
go wody i odprowadzanych ścieków wy-
nosiła 9,17 zł brutto, to od przyszłego 
roku wzrośnie do 9,72 zł brutto. Gdyby 
to jeszcze nie skumulowało się z pod-
wyżkami innych dostawców... (maja)

Włodzimierz Brodowski
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Przemoc w rodzinie – fakty i mity
Przemoc w rodzinie może dotyczyć 

każdego, niezależnie od pochodzenia, 
statusu materialnego, wieku, płci, wy-
kształcenia. Może przybierać formy prze-
mocy fizycznej, psychicznej, seksualnej 
oraz ekonomicznej. Wszystkie te formy 
mogą występować jednocześnie albo nie-
zależnie od siebie.

Przemoc w rodzinie jest przestęp-
stwem!

Najczęściej przemoc w rodzinie kwa-
lifikowana jest jako przestępstwo z art. 
207 k.k., polegające na znęcaniu się fi-
zycznym lub psychicznym nad osobą naj-
bliższą lub inną osobą pozostającą w sta-
łym lub przemijającym stosunku zależ-
ności od sprawcy albo nad małoletnim 
lub osobą nieporadną za względu na jej 
stan psychiczny lub fizyczny. Przestęp-
stwo to jest ścigane z urzędu.

Przemoc domowa a stereotypy
1. Przemoc w rodzinie to spra-

wa prywatna, nikt nie powinien 
się wtrącać

Nieprawda. Przemoc, wykorzysty-
wanie, bicie, krzywdzenie osób bliskich 
jest przestępstwem, tak samo groźnym 
i podlegającym karze, jak przemoc wo-
bec obcych. Fakt zawarcia małżeństwa 
czy mieszkanie pod jednym dachem 
nie stanowi okoliczności zezwalającej 
na przemoc ani nie znosi odpowiedzial-
ności za popełnianie czynów karanych 
przez prawo.

2. Przemoc zdarza się tylko w 
rodzinach z marginesu społecznego

Nieprawda. Przemoc w rodzinie wy-
stępuje we wszystkich grupach społecz-
nych, niezależnie od poziomu wykształ-
cenia czy sytuacji materialnej.

3. Przemoc jest wtedy, gdy są 
widoczne ślady na ciele ofiar

Nieprawda. Przemoc, to nie tylko 
działania pozostawiające siniaki, złama-
nia czy oparzenia, to także poniżanie, 
obelgi, zmuszanie do określonych zacho-
wań, grożenie, zastraszanie.

4. Jeśli ktoś jest bity, to znaczy, 
że na to zasłużył

Nieprawda. Nikt nie zasługuje na 
bicie, krzywdzenie, maltretowanie bez 
względu na to, co zrobił czy powiedział. 
Nikt nie ma prawa znęcać się, poniżać, 
bić innych.

5. Policja nie powinna interwe-
niować w sprawach rodzinnych

Nieprawda. Przemoc domowa nie 
jest sprawą rodzinną, jest przestęp-
stwem ściganym przez prawo. Policja 
jest powołana do ochrony bezpieczeń-
stwa osób, zapobiegania popełnianiu 
przestępstw i ścigania sprawców prze-
stępstw bez względu na to, czy ofiara 
należy do rodziny sprawcy, czy nie. 

6. Ofiary przemocy w rodzinie 
akceptują przemoc

Nieprawda. Ofiary przemocy domo-
wej zawsze próbują się bronić, ich dzia-
łania są jednak mało skuteczne. Wypró-
bowują różne, często nieracjonalne stra-

tegie obronne, które w konsekwencji po-
wodują nasilenie przemocy.

7. To był jednorazowy incydent, 
który się nie powtórzy

Nieprawda. Przemoc domowa rzad-
ko jest jednorazowym incydentem. Je-
żeli nie zostaną podjęte stanowcze dzia-
łania wobec sprawcy – przemoc się po-
wtórzy. Policja zwykle jest wzywana w 
ekstremalnych sytuacjach, gdy przemoc 
ma już długą historię.

8. Gdyby naprawdę ofiara cier-
piała, odeszłaby od sprawcy

Nieprawda. Ofiary naprawdę cierpią, 
nikt nie lubi być bitym i poniżanym. To, 
że ofiary nie odchodzą od sprawcy, wyni-
ka zwykle z ich zależności od sprawcy, z 
trudności mieszkaniowych, z przekonań 
odnośnie małżeństwa, z nacisków jakim 
są poddawane ofiary ze strony spraw-
cy a także rodziny, kolegów, sąsiadów.

9. Przyczyną przemocy w rodzi-
nie jest alkohol

Nieprawda. Nawet uzależnienie od al-
koholu nie zwalnia od odpowiedzialno-
ści za czyny dokonywane pod jego wpły-
wem. Alkohol jedynie ułatwia stosowanie 
przemocy, sprawcy często piją po to, by 
znęcać się i bić swoich bliskich, a sta-
nem nietrzeźwości próbują usprawiedli-
wić swoje zachowania, by uniknąć odpo-
wiedzialności.

10. Gwałt w małżeństwie nie 
istnieje

Nieprawda. Gwałtem jest doprowa-
dzenie innej osoby do poddania się czy-
nowi nierządnemu lub do wykonania 
takiego czynu, stosując przemoc, groź-
bę bezprawną lub podstęp, i nigdzie nie 
jest napisane, że nie dotyczy to osób bli-
skich napastnika. Każdy ma prawo do 
decydowania o swoim życiu intymnym, 
akt ślubu nie odbiera tego prawa.

11. Osoby używające przemocy 
muszą być chore psychicznie

Nieprawda. Nie ma bezpośredniego 
związku między przemocą, a chorobą 
psychiczną. Przemoc jest demonstracją 
siły i chęcią przejęcia całkowitej kontro-
li i władzy nad drugą osobą.

PAMIĘTAJ!
Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich 

stał się ofiarą przemocy ze strony człon-
ka rodziny, jeśli Twój partner/partnerka, 
dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie 
lub Twoich bliskich – RATUJ SIĘ! NIE 
WSTYDŹ SIĘ! SZUKAJ POMOCY! WE-
ZWIJ POLICJĘ!

1. Podczas interwencji policjanci:
- udzielą ci niezbędnej pomocy (np. 

wezwą pogotowie)
- mogą, w przypadku stwarzania 

przez sprawcę bezpośredniego zagroże-
nia dla życia lub zdrowia ludzkiego, a 
także dla mienia, dokonać jego zatrzyma-
nia lub umieścić go w izbie wytrzeźwień 
(dotyczy osób w stanie nietrzeźwości)

- udzielą informacji dotyczącej Two-
ich praw i wskażą, gdzie należy szukać 
pomocy (przekazując „Niebieską Kartę” 
– Kartę B)

- udokumentują przebieg interwencji 
(wypełniając „Niebieską Kartę” – Kartę 
A – notatkę urzędową dotyczącą prze-
mocy w rodzinie)

2. Każda osoba wzywająca Poli-
cję ma prawo do:

- uzyskania informacji, kto przyjechał 
na wezwanie – dlatego można i należy 
zapytać o numery identyfikacyjne poli-
cjantów, a także o nazwę i siedzibę jed-
nostki, w której pracują policjanci podej-
mujący interwencje,

- wykorzystania dokumentacji inter-
wencji policyjnych (notatek urzędowych) 
jako dowodów w sprawie przeciw spraw-
cy przemocy,

- zgłoszenia interweniujących poli-
cjantów na świadków w sprawie karnej 
przeciw sprawcy przemocy.

3. Zgłoś się do placówek świad-
czących pomoc ofiarom przemocy:

Ośrodki pomocy społecznej, punk-
ty konsultacyjno-informacyjne dla ofiar 
przemocy, prokuratura, sądy rodzinne i 
nieletnich, kuratorzy sądowi, pedagodzy 
szkolni, lekarze, Komitet Ochrony Praw 
Dziecka, centra i punkty pomocy rodzi-
nie, ośrodki interwencji kryzysowej, po-
radnie psychologiczno-pedagogiczne.

4. Złóż do prokuratury lub na 
policję wniosek o wszczęcie postę-
powania karnego wobec osoby, któ-
ra krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

5. Gromadź dokumentację i 
wszelkie informacje, które pomogą 
Ci później udowodnić fakt popełnie-
nia przestępstwa:

- w przypadku pobicia, uszkodzenia 
ciała, udaj się do lekarza (nawet pierw-
szego kontaktu) i poproś o zaświadcze-
nie o stanie zdrowia i doznanych obra-
żeniach. Możesz także starać się o uzy-
skanie obdukcji u uprawnionego lekarza

- nie ukrywaj tego, co dzieje się w 
Twoim domu przed rodziną, sąsiadami 
i bliskimi Ci osobami. To oni mogą po-
móc, gdy będzie Ci groziło niebezpie-
czeństwo, bądź zeznawać w sądzie na 
Twoją korzyść.

6. Jeśli krzywdzone są dzieci, 
masz obowiązek im pomóc, zawia-
dom sąd rodzinny, prokuraturę lub 
policję. 

7. Jeżeli byłeś świadkiem prze-
stępstwa, zdecyduj się na złożenie 
zeznań, żeby pomóc ofierze uwolnić 
się od przemocy.

POMOC
* Punkt Interwencji Kryzysowej w 

Poznaniu przy ulicy Niedziałkowskiego 
30. Dyżury nieumundurowanego poli-
cjanta wraz z interwentami (psycholog, 
prawnik, pedagog, pracownik socjalny), 
obywają się w każdy poniedziałek, w go-
dzinach 14 – 18.  Telefon 61 835 48 66, 
61 835 48 65.

* Telefon zaufania 61 835 49 04
* Niebieska Linia  618 141717

Żródło: Komisariat Policji na Piątkowie
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Nie wszyscy praco-
dawcy uświadamiają so-
bie, że zasadom określo-
nym w przepisach usta-
wy o szczególnych za-
sadach rozwiązywania 
z pracownikami stosun-
ków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracow-
ników z dnia 13 marca 
2003 roku (Dz. U. Nr 
90, poz. 844 z późn. zm.) 
podlegają nie tylko zwol-
nienia grupowe, ale rów-
nież spełniające określo-
ne wymagania zwolnie-
nia indywidualne.

Przez zwolnienie indywi-
dualne podlegające przepi-
som tej ustawy rozumie się 
rozwiązanie umowy z pra-
cownikami wyłącznie z po-
wodów leżących po stronie 
pracodawcy przy zatrudnie-
niu co najmniej 20 pracow-
ników, jeżeli przyczyny te 
stanowią wyłączny powód 
uzasadniający wypowiedze-
nie stosunku pracy lub je-
go rozwiązanie na mocy 
porozumienia stron. Do ta-
kich zwolnień indywidual-
nych przewidzianych w art. 

10 ustawy stosuje się odpo-
wiednio zasady wypłacania 
odpraw pieniężnych okre-
ślone w art. 8.

Zgodnie z przepisami 
Kodeksu pracy oraz usta-
wą o szczególnych zasa-
dach rozwiązywania z pra-
cownikami stosunków pra-
cy z przyczyn niedotyczą-
cych pracowników odprawa 
pieniężna przysługuje pra-
cownikowi w następujących 
przypadkach:
a)  wypowiedzenia grupowe-

go na podstawie art. 1 
ustawy o szczególnych 
zasadach rozwiązywania 
z pracownikami stosun-

ków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracow-
ników; 

b)  wypowiedzenia indywi-
dualnego na podstawie 
art. 10 wspomnianej 
ustawy;

c)  rozwiązania umowy o 
pracę w razie upadło-
ści lub likwidacji praco-
dawcy;

d)  porozumienia stron, ale 
z przyczyn leżących po 
stronie pracodawcy;

e)  rozwiązania umowy o 
pracę bez wypowiedze-
nia przez pracownika ze 
względu na ciężkie naru-
szenie przez pracodaw-

Obowiązkowa odprawa dla zwolnień 
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy

Elżbieta Celichowska – radca prawny

cę podstawowych obo-
wiązków.

Oznacza to, że obecnie każ-
da osoba zwolniona z fir-
my zatrudniającej powyżej 
20 pracowników bez wzglę-
du na to, czy ma inne źró-
dła przychodu, czy też nie, 
otrzyma odprawę.

Należy zauważyć, iż od-
prawa przewidziana w art. 
8 ustawy stanowi jednora-
zową rekompensatę za nie-
zawinioną utratę miejsca 
pracy. W związku z powyż-
szym, niniejsza odprawa 
należy się pracownikowi w 
razie rozwiązania stosunku 
pracy z przyczyn niedoty-
czących pracownika zarów-
no w trybie zbiorowym, jak 
i indywidualnym. Oznacza 
to, że zakład pracy jest zo-
bowiązany zapłacić zwalnia-
nemu pracownikowi przewi-
dzianą ustawą odprawę za-
równo wówczas, gdy zwal-
nia kilka osób, jak również, 
gdy zwalnia tylko jednego 
pracownika.

Elżbieta Celichowska
radca prawny

Autorka jest partnerem
w Kancelarii Celichowski 

Spółka Partnerska
w Poznaniu, ul. Szkolna5/15,

www.kancelaria-csp.pl

Po publikacji artykułu Marka Rezlera 
na temat fortu Va, napisał do nas Dawid 
Ziółkowski, rozszerzając i uzupełniając 
tekst autora „Piątkowskich opowieści”. 
Dziękujemy. Oto co napisał:

Walki o ten fort trwały aż 9 dni, od 5 do 
14 lutego. W pierwszej linii umocnień, któ-
ra znajdowała się na terenie cmentarza, była 
tak zaciekle broniona, że cmentarz przestał 
istnieć! Zdjęcia ujawniają mur okalający i dro-
gi w kształcie krzyża. Niemcy dysponowali du-
żą paletą uzbrojenia i około 120 żołnierzami. 
Przy wjeździe do fortu Va stał schron obrony 
wjazdu, który po zdobyciu przez Rosjan został 
wysadzony amunicją z fortu. Schron widocz-
ny był w całości na jednym ze zdjęć. Fort był 
ostrzeliwany przez 1 lub 2 czołgi T-34, działo 
kal. 152 mm, działo kal. 203 mm, karabiny 
maszynowe Tkariw i karab. Mosin. Pojawia-
ła się także broń z pomocy koalicji po znaj-
dowanej amerykańskiej broni.

Źródła: Twierdza Poznań 2006 r, „Festung 
Posen” odcinek północny, moja praca na forcie, która 

wzbogaciła mnie o ten temat.

Recital Jerzego Kryszaka
Na scenie 

Piątkowskiego 
Centrum Kultu-
ry DĄBRÓW-
KA 19 paździer-
nika gościł Jerzy 
Kryszak – aktor 
teatralny, arty-
sta kabareto-
wy i telewizyj-
ny. Od kilku lat 
występuje w pro-
gramie HBO na 
Stojaka emito-
wanym na ante-
nie HBO i HBO 
Comedy. Każ-
dy występ Jerzego Kryszaka jest wydarzeniem niepowtarzalnym, siła jego 
satyry bierze się stąd, że spotyka się bezpośrednio z publicznością i anga-
żuje ją w swoje skecze, co również miało miejsce w Dąbrówce. Jerzy Kry-
szak propaguje dowcip publicystyczny reagujący na bieżącą scenę poli-
tyczną. Aktor umiejętnie wciela się w postać, którą naśladuje, gestykuluje, 
zmienia głos, akcentuje – po prostu stwarza widowisko, na które publicz-
ność reaguje śmiechem i brawami. Tak też bawiła się publiczność na ponad 
90-minutowym spektaklu w P.C.K. DĄBRÓWKA. (psta)

 Echa 
 naszych publikacji 
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Prosto z miasta 
Nic nie robić a dużo zarobić

W tym dobiegającym szczę-
śliwego końca roku miało być 
tak pięknie, a znowu wyszło 
tak, jak zwykle. Ileż to wspa-
niałych dróg i obiektów mieli-
śmy zbudować na Euro, a na 
nim mieliśmy wygrywać mecz 
za meczem. Tymczasem wiele 
z rozpoczętych przed kilku laty 
inwestycji ciągle w polu, nawet 
osławiony odcinek autostrady, 
który połączył Warszawę z Po-
znaniem i Europą, nadal bar-
dziej przypomina plac budowy 
niż nowoczesną arterię, a o 
osiągnięciach naszych piłkarzy 
lepiej zamilczeć. Jak zwykle jed-
nak zewsząd płynie uspokaja-
jące – „nic się nie stało” i w 
ogóle – byczo jest! Tak głosili 
już „pijarowcy” II Rzeczypospo-
litej oraz następnych.


Pokrzepieni ich dobrym sło-

wem możemy przyjąć na kla-
tę wiadomości o czekającym 
nas w przyszłym roku zaci-

skaniu pasa. W budżecie pań-
stwa kilkadziesiąt miliardów 
złotych deficytu, w budżecie 
Województwa Wielkopolskiego 
też brakuje prawie 300 milio-
nów złotych, podobnie w bu-
dżecie miasta Poznania, a je-
go łączne zadłużenie sięga już 
blisko 2 mld zł. Są to kwoty 
astronomiczne i niewiele mó-
wiące przeciętnemu mieszkań-
cowi. Tym bardziej że trudno 
pojąć, skąd się wzięły. Przecież 
od kilku lat wciąż tylko słyszy-
my o trudnościach, oszczędno-
ściach oraz koniecznych pod-
wyżkach wszelakich usług ko-
munalnych. Im drożej płacimy 
za wodę, gaz, bilety MPK czy 
parkowanie w śródmieściu, tym 
bardziej zadłużenie rośnie i w 
kolejnym roku musimy płacić 
jeszcze więcej. Ekonomista, któ-
ry przekonująco wyjaśni ten fe-
nomen polskiej gospodarki, za-
sługuje na Nobla.


Jednak większość pozna-

niaków nie zamierza czekać na 
wyniki naukowych dociekań i 
już teraz gremialnie rezygnuje z 
usług komunikacji miejskiej. A 
ponieważ pasażerów nabywa-
jących bilety jest coraz mniej, 
nieodzowne okazują się pod-
wyżki ich cen oraz ogranicze-
nia w kursowaniu autobusów 
i tramwajów. Zamiast więc wy-
czekiwać ich na przystankach, 
coraz więcej poznaniaków de-
cyduje się przesiąść na rower 
lub – mimo wszelakich utrud-
nień na ulicach – pojechać sa-
mochodem.


Optymistyczne, że powta-

rzający się z roku na rok komu-
nikacyjny kataklizm w Pozna-
niu spowodowany jest przede 
wszystkim nieustannymi prze-
budowami, modernizacjami 
oraz tym podobnymi „wykop-

kami”. W przyszłym roku też 
ma ich być sporo. Bynajmniej 
jednak nie dlatego, że w mie-
ście będzie się wiele budowało, 
ale dlatego że buduje się dłu-
go. Zdecydowana większość 
przedsięwzięć będzie polegała 
na kończeniu tych, które już 
dawno miały być zakończone.


Jak zatem widać, budowa-

nie w Poznaniu nie ma większe-
go sensu. Potwierdza to upadek 
wielkich poznańskich spółek bu-
dowlanych. Prawdziwe interesy 
robi się na uzyskaniu odszkodo-
wania od miasta za to, że się 
nie buduje. Kilku deweloperów 
pokazało już, jak to osiągnąć, i 
pewnie będą kolejni. W naszym 
kochanym mieście można więc, 
oczywiście z niewielką pomocą 
urzędników, nic nie robić, a du-
żo zarobić. I tego wszystkim ży-
czę w nadchodzącym – oby nie 
pechowym – 2013 roku.

WIST

  

Piątkowskie opowieści

Wokół „Dąbrówki”
Każde większe skupisko 

ludzi, osiedle, ma swoje miej-
sca charakterystyczne, które 
dla miejscowych są doskona-
łym punktem odniesienia, 
sprzyjają orientacji, pozwala-
ją się spotkać, albo załatwić 
różne sprawy. Na Piątkowie 
na pewno takimi punktami 
są wieże telewizyjne, straż-
nica Straży Pożarnej i dom 
kultury Dąbrówka (obecnie: 
Piątkowskie Centrum Kul-
tury).

Piszący te słowa zamiesz-
kał na Osiedlu Bolesława 
Chrobrego w końcu 1983 
roku. Na miejscu „Dąbrów-
ki” i trzech szesnastopiętro-
wych wieżowców 25, 26 i 27 
rosło jeszcze zboże, a o ory-
ginalnym budynku mieszkal-
nym, równoległym z siedzi-
bą Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, nikt nawet 
nie myślał. Nie było jeszcze 
domu probostwa, a w miej-
scu pawilonów handlowych 
koło „Złotego Grosza” (dziś: 
„Chaty Polskiej”) stały zwy-
czajne stragany.

W owym czasie obowią-
zywała zasada, w myśl któ-
rej na każdym osiedlu miał 

powstać oddzielny dom kul-
tury. Niestety, trudna sytu-
acja finansowa kraju spra-
wiła, że niektóre z nich nie 
zostały dokończone – jak na 
Osiedlu Bolesława Śmiałego, 
choć inwestycję rozpoczęto. 
Ale budowa „Dąbrówki” ru-
szyła. Wiadomo było od po-
czątku, jaka będzie nazwa te-
go ośrodka. Skoro dookoła są 
sami królowie, patronka nie 
budziła wątpliwości.

Uroczyste otwarcie Do-
mu Kultury „Dąbrówka” na 
Osiedlu Bolesława Chrobre-
go 117, nastąpiło 25 września 
1987 roku; pierwszym dyrek-
torem placówki był Zdzisław 
Gwóźdź. Wydarzenie to było 
uświetnieniem otwarcia se-
zonu kulturalno-oświatowego 
dla całej Wielkopolski, połą-
czone z udziałem czołowych 
postaci z kręgów administra-
cji regionu i z Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, 
na scenie kina wystąpiła też 
orkiestra dyrygowana przez 
Zbigniewa Górnego.

Początki rzeczywiście 
były imponujące. Głównym 
obiektem „Dąbrówki” było 
kino pod tą samą nazwą. 

Pierwszym filmem, który 
tam wyświetlono, był „Ma-
gnat” Filipa Bajona – zatem 
nic dziwnego, że w nawiąza-
niu do głównych postaci te-
go obrazu, położona w budyn-
ku ODK restauracja, która 
pierwotnie prowadzona była 
przez Kombinat Rolniczy w 
Wilczynie i nazywała się „Dą-
brówka”, z czasem otrzymała 
nazwę „Baron”. Na tej samej 
kondygnacji otwarto filię nr  
14 Biblioteki Raczyńskich. 
„Dąbrówka” prowadziła bar-
dzo szeroką i wielokierunko-
wą działalność kulturalną, a 
sala kinowa była miejscem 
wielu imprez, nie tylko zwią-
zanych z seansami. Budynek 
zaś, w części przyziemia, co 
kilka lat był wykorzystywany 
jako lokal wyborczy.

Wszystko się skończyło w 
chwili transformacji ustrojo-
wej, gdy nagle wszystko prze-
stało się opłacać i na nic nie 
było pieniędzy. W ciągu paru 
lat rozsypał się cały dotych-
czasowy kształt domu kultu-
ry, zniknęła w istniejącej do-
tąd formie restauracja, lecz 
w świadomości mieszkańców 
Piątkowa, mimo zmiany na-

zwy i charakteru lokalu na 
Bistro – Bar „Cezar”, nazwa 
„Baron” wciąż funkcjonuje. 
Przestało istnieć kino, a sa-
la widowiskowa (przez jakiś 
czas doraźnie wykorzystywa-
na przez Teatr Nowy), dziś 
rzadko spełnia swoje zadania 
jako sala kinowa, a częściej ja-
ko estrada. Choć filmy, tym 
razem w technice cyfrowej, 
od czasu do czasu też są tam 
wyświetlane. Jedynie filia Bi-
blioteki Raczyńskich dzielnie 
trwa na swoim miejscu. W 
rezultacie obchody 20-lecia 
„Dąbrówki” sprzed pięciu lat, 
były bardziej wspomnieniem, 
reminiscencją, niż dowodem 
kontynuacji tradycji. Obecnie 
Piątkowskie Centrum Kultu-
ry „Dąbrówka” wciąż oferuje 
bogaty program działalności 
– ale już o innym zakresie 
i możliwościach, niż przed 
dwiema dekadami.

Marek Rezler
Autor serdecznie dziękuje 

Piotrowi Starzyńskiemu, dyrek-
torowi P.C.K. „Dąbrówka” za 

udostępnienie materiałów oraz 
informacje, umożliwiające przy-

gotowanie tekstu.
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„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 

Tel. 61 822 78 57,  601 56 87 32 

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

KLUB LITERACKI 

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY
4 XII 2012 o godz. 18 (wtorek)
Wieczór wierszy satyrycznych, fraszek i aforyzmów. Autorzy: Robert 
Paweł Kamin, Juliusz Rozmiłowski, Wiesława Felińska – piosenki, 
gitara.
18 XII 2012 o godz. 18 (wtorek) w „Bistro”
Wigilia Klubu Literackiego. Duchy zmarłych poetów przywoła 
Piotr Lewicki (Grupa Literyczna „Na krechę”). Homilia Stanisława 
Adamkiewicza. Czytanie wierszy wigilijnych. Występ aktorów teatru 
Anny Szymczak „MplusM”.

Spotkania w sali nr 40 Zarządu PSM lub w „Bistro”, Os. Bolesława 
Chrobrego 117. Prowadzi Jerzy Grupiński.

Niebo nad Piątkowem 

W piątek, 19 paź-
dziernika, uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 
35 na Osiedlu Władysła-
wa Łokietka, wraz z ro-
dzicami, zebrali się na 
boisku szkolnym, żeby 
od godziny 18 oglądać 
wieczorne niebo przez 
teleskop.

Ta swoista sesja obser-
wacji księżyca i gwiazd 
udała się dzięki pomo-
cy państwa Anny i Bar-
tosza Marciniaków, rodzi-

ców Jacka z II a. Przy-
wieźli oni na boisko tele-
skop i pozwolili nam obej-
rzeć niebo z bliska. Naj-
pierw oglądaliśmy kratery 
na księżycu, potem przela-
tującą nad nami stację ko-
smiczną, wreszcie plejadę 
gwiazd. Najbardziej zainte-
resowani doczekali godzi-
ny 21, kiedy pojawił się na 
niebie Jowisz wraz ze swy-
mi księżycami. Zdumieniu, 
ciekawości i zachwytom 
nie było końca!

Wszyscy chętnie czeka-
li w kolejce do teleskopu, a 
w przerwach brali udział w 
grach, dzięki którym roz-
poznawali kolejne układy 
gwiazd. Na tych, którzy 
wypełnili poprawnie swoje 
mapy nieba, czekały słod-
kie nagrody.

Był to niezapomniany 
wieczór. Następny planu-
jemy w maju, kiedy znów 
będzie ciepło, a gwiazdy 
jeszcze wyraźniejsze. Na 
kolejną sesję zapraszamy 
wszystkich mieszkańców 
Piątkowa.

Katarzyna Buziak

Przed Dniem Niepod-
ległości w SP 34, pani re-
daktor Małego Szkolniacz-
ka, gazetki szkolnej, wraz 
z animowaną lalką, ankie-
towała uczniów nauczania 
zintegrowanego na temat 
znajomości wielkich Pola-
ków. Na podstawie krótkich 
opisów, dzieci zgadywały, 
czy chodzi o Adama Mic-
kiewicza, Fryderyka Chopi-
na czy Tadeusza Kościusz-
kę. (emzetka)

Fot. – Maria Zielińska

Znają wielkich Polaków
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Krzyżówka
z Echem

Hasło krzyżówki z po-
przedniego numeru brzmia-
ło: Piątkowska jesień.

BARAN (21.03 - 20.04). Nie ma się co borchać i brynczeć na 
tyn stary rok, bo jego koniec zapowiada się fest. Istna balanga bez 
cołki tydzień, trza tylko uważać, by zdrowia i bejmów nie przenorać.

BYK (21.04 - 21.05). Zamiast bez cołkie dnie nygusować i le-
żeć przed telewizorem abo glapić się wew komputer, lepiej zorganizuj 
świąteczny wygib dla famuły, zwłaszcza szczunów i kejtra.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Wew robocie wiara już szykuje się 
na świąteczne rajzy i tobie przyjdzie teraz chapać za dwóch abo i trzech, 
ale zaś potem z kabzą pełną bejmów będziesz se mógł polofrować.

RAK (22.06 - 22.07). Zez optymizmem wejdź w świąteczny na-
strój i przestań myśleć o kolejnych reformach wew robocie. Od gwiaz-
dora skapną ci fest prezenty, a z famułą wew chałupie będzie miło.

LEW (23.07 - 22.08). Wreszcie przed tobą parę dni urlopowej 
laby i słodkiego nygusowania. Ale zaś uważej na korbole oraz inksze 
trunki i zbytnio się nie staluj ani z wiarą frechownie nie poczynaj.

PANNA (23.08 - 22.09). Niespodzianie skapnie ci wygib do cie-
płych krajów. Miło będzie bachać się i nygusować na słonyszku. Ino 
pilnuj kabzy i  na balangach  za wiela się nie staluj.

WAGA (23.09 - 22.10). Wew nowy rok wejdź ze szwungiem. Je-
steś szportowny szczun, mosz fifa do roboty i zawsze sobie poradzisz. 
Jak się akuratnie przyłożysz, wnet uzorgujesz pełną kabzę.

SKORPION (23.10 - 22.11). Wew świąteczny czas z famułą, 
gzubami i starą wiarą zawsze lepiej dobrze żyć. Przestań się na nich 
borchać, ani tyż nie poczynaj se z nimi zbyt frechownie.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Dość już tego wiecznego nyguso-
wania, memłania i glapienia się wew telewizor. Masz trochę fifnych 
pomysłów i ze szwungiem bierz się do roboty, a bejmy same skapną.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Okołoświąteczne spotkania zez 
starą wiarą zaowocują ciekawymi pomysłami i propozycjami cieka-
wej roboty. Bez wielkiego stalowania się podejmuj nowe wyzwania.

WODNIK (21.01 - 20.02). Zimowy wygib za miasto zez starą 
wiarą będzie całkiem udany. Warto również wybrać się do jakiego 
marketu i lajsnąć całej famule nowe jupki lub ancugi.

RYBY (21.02 - 20.03). Zez blubraniem wew robocie lepiej daj se 
już spokój, bo ino bachandryji narobisz i w kalafę zarobisz. Z wielką 
rułą rób swoje, a szybko uzorgujesz wuchtę bejmów.

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

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

Gwiazdy mówią... po naszymu  

Krzyżówka nr 12

HUMORKI
-- Wiesz ostatnio tak du-

żo się naczytałem o szkodli-
wości palenia papierosów i 
picia alkoholu, że postanowi-
łem to rzucić.

- To co rzucasz: palenie 
czy picie?

- Nieee! Czytanie!


- Słyszałam, że pracujesz 
na poczcie.

- Tak, stempluję listy.
- I nie nudzi ci się to?
- Skądże, codziennie 

przecież na stemplu jest in-
na data.


- Dlaczego ekolodzy są 

przeciwni futrom, a nie skó-
rom?

- To proste. Łatwiej doku-
cza się bogatym paniusiom 
niż motocyklistom.

1 2 3 4

12 13 14 15 16

5

9 10 11

17 18

6 7 8
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Godna podziwu i na-
śladowania jest pomoc 
Osiedlowego Klubu Ko-
rona dzieciom ze Spe-
cjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w 
Stemplewie. Kilka razy 
do roku dostarczane są 
do SOSW dary, głównie 
od mieszkańców Osie-
dla Bolesława Śmiałe-
go. Dzieci raz w roku, 
w grudniu, goszczone są 
w klubie Korona, w tym 
roku wizyta połączona 
zostanie ze zwiedzaniem 
Poznania. 

W dowód wdzięczności za 
okazaną pomoc i serce dar-
czyńcy zostali zaproszeni do 
Stemplewa z okazji 30-lecia 
istnienia ośrodka. Podczas 
uroczystości, w której brali 
udział między innymi przed-
stawiciele władz wojewódz-
twa łódzkiego oraz liczni dar-
czyńcy, klub Korona został 
nagrodzony medalem, który 
odbierali Ludmiła Kłos – in-
struktor klubu Korona oraz 
Wiesław Konieczny – kierow-
nik administracji osiedla. W 
delegacji uczestniczyli rów-
nież Urszula Cicha, która re-
prezentowała Radę Nadzor-
czą Poznańskiej Spółdziel-

Działo się w klubie KORONA
15 listopada odbył się wernisaż Eugeniusza Syldor-

fa, członka kółka plastycznego. 20 listopada seniorzy 
uczestniczyli w wieczorze muzyczno-nostalgicznym za-
tytułowanym „W starych nutach Hemara”. 24. tańczy-
li i bawili się na Balu Wolnych Serc. Na 28 listopada 
zaplanowali aż do północy wieczór andrzejkowy z kon-
kursami i wróżbami.

Dwie niedziele w miesiącu członkowie Korony trenu-
ją nordic walking, czyli chodzenie z kijkami. Natomiast 
dwie soboty w miesiącu spotykają się członkowie Towa-
rzystwa Rowerowego. A ponadto odbywają się inne sta-
łe zajęcia według planu. (klol)

Dwa szczęścia KoronyDwa szczęścia Korony

ni Mieszkaniowej oraz Radę 
Osiedla Bolesława Śmiałego, 
Andrzej Rakowski i Piotr Za-
gawa, członkowie Rady Osie-
dla Bolesława Śmiałego, oraz 
seniorzy z Korony.

Na miejscu zobaczyliśmy, 
jak ważna i doceniana jest 
wszelka pomoc udzielana 
dzieciom i ośrodkowi.

Klub Korona nadal będzie 
kontynuował pomoc dla dzie-
ci, a w szczególności pragnie 
przekazać im jeszcze w grud-
niu środki czystości oraz żyw-

ność. W imieniu klubu Koro-
na zachęcam do włączenia się 
w akcję pomocy dzieciom, po-
nieważ – jak napisał Julian 
Tuwim – „Dwa szczęścia są 
na świecie, jedno małe – być 
szczęśliwym, drugie – uszczę-
śliwiać innych”.

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

ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY 
oferta obowiązuje w dowozie i na wynos 

  

Wielkie odkrycie na poznańskim Morasku

Rezerwat „Meteoryt 
Morasko” został utwo-
rzony w 1976 roku dla 
ochrony terenu, na któ-
rym znajdowano mate-
rię pozaziemską. Sie-
dem jeziorek, które się 
tam znajdują, to naj-
prawdopodobniej krate-
ry po upadku deszczu 
meteorytów, jaki miał 
tu miejsce około 5 tysię-
cy lat temu. Największy 
krater ma około 90 me-
trów średnicy i 11 me-
trów głębokości.

8 października 2012 ro-
ku dokonano w rezerwacie 
odkrycia o światowym zna-
czeniu. Przy pomocy specja-
listycznego sprzętu, na głę-
bokości ok. 2,1 m znalezio-
no największy – jak do tej 
pory w Polsce (i zarazem w 

Europie) – meteoryt ważący 
ok. 300 kilogramów. Doko-
nali tego poszukiwacze me-
teorytów z Opola: Magda 
Skirzewska i Łukasz Smuła 
(na zdjęciu) oraz kierujący 
zespołem, Andrzej Muszyń-
ski, profesor z Uniwersyte-
tu im. A. Mickiewicza, ba-
dacz meteorytów.

Znaleziony okaz znajdu-
je się w Instytucie Geologii 
UAM. Obecnie trwają żmud-
ne prace oczyszczania mete-
orytu z pokrywy zwietrzeli-
nowej, którą okaz jest po-
kryty. Po usunięciu tej po-
krywy uwidacznia się nie-
równa powierzchnia, z cha-
rakterystycznymi wgłębie-
niami (tzw. regmagliptami) 
związanymi z nadtopieniem 
jego powierzchni w czasie 
lotu przez atmosferę.

Największy meteoryt znaleziony 8 października 2012 roku w rezerwacie na Morasku i jego odkrywcy

Meteoryt po przecięciu – widoczna charakterystyczna struktura 
meteorytów żelaznych

„Kąciku meteorytowym”, 
gdzie wyeksponowany jest 
także fragment znalezione-
go w 2006 roku meteory-
tu ważącego po oczyszcze-
niu 164 kg. Na przeciętej, 
wypolerowanej i wytrawio-
nej kwasem azotowym po-
wierzchni można obejrzeć 
charakterystyczną struktu-
rę meteorytów żelaznych – 
tzw. Figury Widmanstätte-
na (na zdjęciu). Wystawa 
meteorytów jest również 
udostępniona do zwiedza-
nia w Muzeum Ziemi znaj-
dującym się w sąsiadują-
cym z Instytutem Geologii 
budynku Wydziału Nauk 
Geograficznych i Geologicz-
nych UAM (na parterze).

Spacerując dziś po uro-
kliwym, szczególnie jesien-
ną porą, rezerwacie przy-
rody nie każdy z nas ma 
świadomość, że obszar ten 
w dawnych czasach był 
miejscem prawdziwego ka-
taklizmu. Przybysz z ko-
smosu zniszczył pożarami 
ówczesne środowisko na-
turalne. Dziś już na szczę-
ście nie wzbudza grozy, a 
wręcz przeciwnie – jego 
znaleziska są dla badaczy 
i kolekcjonerów prawdziwą 
gwiazdką z nieba.

Autorem fotografii jest 
prof. dr hab. Andrzej 
Muszyński, któremu 

bardzo dziękuję za ich 
udostępnienie.

Katarzyna Skolasińska

Meteoryty z Moraska re-
prezentują meteoryty żela-
zne i zbudowane są w około 
93 procentach z żelaza i w 
około 7 procentach z niklu. 
Są to prawdopodobniej ka-
wałki jądra planety podob-
nej do Ziemi, która formo-
wała się razem z naszym 
układem planetarnym. Do-
tychczas na Morasku zna-
leziono ponad 1500 kg ma-
terii pozaziemskiej, która 
badana jest przed geologów 
z Instytutu Geologii UAM.

Okazy meteorytów moż-
na obejrzeć na wystawie w 
Instytucie Geologii przy ul. 
Maków Polnych 16, w tzw. 


