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ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY 

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

tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28

INSTALATOR – HYDRAULIK

WOD., KAN., CO., GAZ

POZNAŃ I OKOLICE

t el. 607 624 218
WCM REMEDIUM 

jakość dbania o zdrowie!
OS STEFANA BATOREGO 80AB

LEKARZ RODZINNY
BEZ KOLEJEK i NUMERKÓW

BEZ OGRANICZEŃ NA BADANIA
DODATKOWE  i u SPECJALISTÓW

NIEZMIENNY PERSONEL
WSZYSTKO NA MIEJSCU

BEZPŁATNIE 
CAŁODOBOWA REJESTRACJA ONLINE:

http://www.wcm-remedium.pl/Rejestracja 
REJESTRACJA TELEFONICZNA

TEL: 61 8 217 600,  61 8 217 612
GSM: 660 969 123,  784 719 320

W żółtych W żółtych 
płomieniach płomieniach 

liści…liści…
Tylko jesień nam się w tym roku udała. Wiosna by-

ła króciutka, lato w związku z tym także stanowczo zbyt 
szybko przebiegło. Jednak jesień dopisała, przez wiele ty-
godni było pogodnie i często nawet słonecznie. Pozwoliło 
to pięknie wybarwić się liściom drzew i krzewów. Aż przy-
jemnie było spacerować. Na zdjęciu Marii Zielińskiej dzie-
ci ze Śmiałego podczas spaceru. 
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2  ECHO 11/220 (XVI)

Wojsko przyjechało do szkoły 

Dzień Edukacji Na-
rodowej w tym roku w 
Szkole Podstawowej nr 
34 im. Wojska Polskie-
go na Osiedlu Bolesła-
wa Śmiałego obchodzono 
podwójnie, bo po pierw-
sze, Dzień Nauczyciela, a 
po drugie, 25-lecie istnie-
nia szkoły. Było radośnie 
i uroczyście...

Odbyła się akademia 
z częścią oficjalną i arty-
styczną, wystąpiła Orkie-
stra Dęta Wojsk Lotniczych 
w Poznaniu, liczne wystawy 
(związane z historią szkoły, 
prac plastycznych i fotogra-

fii nt. Wojska Polskiego, pa-
trona szkoły) i spotkania. W 
kawiarence „U Jadzi” spo-
tkali się nauczyciele z ab-
solwentami, a w sali gimna-
stycznej odbył się mecz piłki 
nożnej absolwentów z dzien-
nikarzami Głosu Wielkopol-
skiego oraz piłki koszykowej 
absolwentów przeciwko na-
uczycielom.

Szkoła Podstawowa nr 
34 im. Wojska Polskiego 
obchodzi w tym roku srebr-
ny jubileusz istnienia. Z tej 
okazji w świetlicy szkolnej 
w środę, 9 października, 
goszczono przedstawicieli 

wśród chłopców. Goście by-
li w mundurach polowych. 
Pierwszy zaprezentował się 
czołgista, później komandos 
i zwiadowca... Było dużo py-
tań i wyjaśnień. Spotkanie 
wypadło nader ciekawie, dla 
dzieci to była lekcja bezcen-
na. Na zakończenie wszyscy 
zrobili sobie fotografię „ro-
dzinną”. 

Maria Zielińska

Wojska Polskiego. Wzbu-
dzili oni ogromne zaintere-
sowanie dzieci, szczególnie 
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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

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.

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

Konwersacje 
z angielskiego

English 
conversations

Ewa 
669 482 140

  

  

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

ZAKŁAD INSTALACYJNY 

WOD. KAN., GAZ I C.O.

Marek Grzelak

„Po sąsiedzku”

Oś. Wł Jagiełły 7/4, 60-690 Poznań
tel. 61 825 22 86, 601 776 706

Czytaj Echo na
www.echopiatkowa.pl
www.psm.poznan.pl

KWIACIARNIA
- bukiety
- wiązanki
- kompozycje
- dostarczamy kwiaty

KOMPOZYCJE KOMPOZYCJE 
NAGROBNENAGROBNE

PASMANTERIA
promocja: 

przy zakupie 6 szt. włóczek przy zakupie 6 szt. włóczek 
- 7 włóczka gratis- 7 włóczka gratis

ADRES
os. J III Sobieskiego Pawilon 18

(przy alejce spacerowej 
w pobliżu sklepu Biedronka)

www.MagdalenaW.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 
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4  ECHO 11/220 (XVI)

♦  Służby dyżurne piątkow-
skiej Straży Miejskiej we 
wrześniu przyjęły 285 
zgłoszeń od mieszkań-
ców. Najwięcej dotyczy-
ło nieprawidłowego par-
kowania (144), spraw 
porządkowych (34) oraz 
zakłócania ciszy nocnej 
(32).

♦  Na koła 174 nieprawidło-
wo zaparkowanych samo-
chodów nałożono bloka-
dy. 66 kierowców po-
uczono, 108 otrzymało 
mandaty.

♦  Strażnicy przeprowadzi-
li 13 lustracji miejsc zna-
nych z bytowania bądź 
grupowania się bezdom-
nych. Odbyli tam 7 roz-
mów prewencyjnych, w 
jednym przypadku spo-
wodowali udzielenie bez-
domnemu pomocy me-
dycznej. 

♦  Strażniczki szkolne prze-
prowadziły w szkołach 
i przedszkolach kilkana-
ście pogadanek dotyczą-
cych szeroko rozumia-
nego bezpieczeństwa i 
zasad ruchu drogowe-
go. Wspólnie z ucznia-
mi Szkoły Podstawowej 
nr 34 i Gimnazjum nr 12 
uczestniczyły też w akcji 
sprzątania świata. Po-
rządkowano tereny wo-
kół szkoły, park pomię-
dzy osiedlami Śmiałego 
i Batorego, skraj lasu 
od strony Osiedla Ste-
fana Batorego do torów 
kolejowych, teren wokół 
pływalni, teren przy le-
sie wzdłuż ul. Umultow-
skiej. (na zdjęciach)

♦  14 września strażnicy 
uczestniczyli w pikniku 

osiedlowym na Osiedlu 
Jana III Sobieskiego. W 
jego trakcie propagowa-
li konieczność sprząta-
nia odchodów pozosta-
wionych przez psy i roz-
dawali woreczki. Rowe-
rzystom rozdawali opa-
ski odblaskowe Właści-
ciele rowerów podnosili 
problem kradzieży jedno-
śladów i ich znakowania.

♦  Do Zarządu Dróg Miej-
skich strażnicy zgłosi-
li fakt ustawienia w pa-
sie drogowym przy ul. 
Łużyckiej reklamy (po-
tykacza) przez klub ma-
jący siedzibę na tej uli-
cy. Kolejne zgłoszenia 
dotyczyły: zapadniętego 
chodnika na Osiedlu Bo-
lesława Chrobrego (na 
wysokości Złotego Gro-
sza), śmieci zalegających 
na ul. Opieńskiego, awa-
rii sygnalizacji świetlnej 
przy ul. Łużyckiej oraz 
Wiechowicza i Umul-
towskiej, Umultowskiej i 
Stroińskiego, zapadnię-
tej studzienki przy ul. 
Naramowickiej, uszko-
dzonego znaku „zakaz 
zatrzymywania się” na 
ul. Łużyckiej.

♦  Do Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami zwró-
cono się z wnioskiem 
w sprawie zaparkowa-
nej pomiędzy Osiedlem 
Władysława Łokietka a 
ul. Jasna Rola ciężarów-
ki marki Man bez ta-
blic rejestracyjnych. Po-
jazd jest wrakiem i sta-
nowi niebezpieczeństwo 
dla osób. Znajduje się 
poza drogą publiczną i 
w myśl przepisów powi-

nien być przekazany do 
punktu utylizacji jako od-
pad przez zarządzające-
go terenem. 

♦  Strażnicy ośmiokrotnie 
udali się na interwencje 
na osiedlach: Bolesława 
Chrobrego, Stefana Ba-
torego oraz Bolesława 
Śmiałego, gdzie przeby-
wały osoby bezdomne. 
Wszyscy odmówili udzie-

lenia sobie pomocy i od-
dalili się w nieznanym 
kierunku.

♦  Patrol, po otrzymaniu 
informacji o spożywa-
niu alkoholu w miejscu 
publicznym w pobliżu 
skrzyżowania ulic Szy-
manowskiego i Mieszka 
I, pojechał na miejsce, 
gdzie mandatem ukarał 
jedną osobę. (rafa)

Z notatnika miejskiego strażnika
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12 i 13 października 
zakończyły się tegoroczne 
rozgrywki Piątkowskiej Li-
gi Piłki Nożnej we wszyst-
kich kategoriach wieko-
wych. Mecze były rozgry-
wane na boisku typu OR-
LIK przy Szkole Podstawo-
wej nr 17 na Osiedlu Bo-
lesława Chrobrego w każ-
dą sobotę i niedzielę w go-
dzinach od 9 do 19. Roz-
grywki toczone były od 
połowy kwietnia do poło-
wy października, z prze-
rwą wakacyjną. W sumie 
we wszystkich kategoriach 
wiekowych wzięły udział 
54 zespoły.

W najmłodszej kategorii 
wiekowej, czyli w grupie B 
(szkoły gimnazjalne) w me-
czach uczestniczyło 10 zespo-
łów. Rozgrywki prowadzone 
były tutaj systemem każdy 
z każdym w dwóch rundach, 
czyli mecz i rewanż. Najlep-
szym zespołem okazał się 
przedstawiciel Piątkowa, czy-
li zespół MŁODZI PIĄTKO-
WO. W ostatnim swoim me-
czu zwycięzcy zdecydowanie 
pokonali trzeci zespół w tabeli 
ATRAKCYJNY KAZIEMERZ 
aż 10:1. Na drugim miejscu 
uplasował się kolejny przed-

stawiciel Piątkowa, reprezen-
tujący barwy Gimnazjum nr 
12, drużyna UKS 12 BATO-
RY II. Zespół ten stracił tyl-
ko 2 punkty do zwycięzców. 
Czyli, jak widać, rywalizacja 
toczyła się do ostatniego me-
czu. Na najniższym szczeblu 
podium uplasował się ATRAK-
CYJNY KAZIEMERZ ze stra-
tą 7 punktów do lidera. Naj-
lepszym strzelcem tej katego-
rii wiekowej okazał się przed-
stawiciel zwycięskiego zespo-
łu, czyli MŁODyCH PIĄTKO-
WO, zawodnik Oskar Plank, 
zdobywca 47 bramek.

W grupie C (szkoły po-
nadgimnazjalne) także uczest-
niczyło 10 zespołów. Niestety 
szybko wycofały się 2 ekipy. 
Rywalizacja toczyła się w tej 
grupie systemem każdy z każ-
dym, lecz trzyrundowo. Zde-
cydowanym zwycięzcą okazał 
się ponownie już zespół TG 
SOKÓŁ WINIARY POZNAŃ. 
Zespół ten w 20 meczach zdo-
był aż 51 punktów. Na drugiej 
pozycji uplasowała się druży-
na NON OMNIS MORIAR 
POZNAŃ, która zdobyła 43 
punkty i jej pozycja także by-
ła niezagrożona. Walka toczy-
ła się natomiast o trzecią loka-
tę. Niestety w ostatniej kolejce 

zespół 4 KILO WYNGLA w 
dwóch meczach zdobył tylko 1 
punkt, co przy porażce zespo-
łu FC NOWA WIEŚ, dało tym 
ekipom równą liczbę oczek 
– po 34. Decydowały w tym 
momencie mecze bezpośred-
nie, w których lepszy okazał 
się zespół FC NOWA WIEŚ 
i to właśnie on stanął na naj-
niższym podium. Najlepszym 
strzelcem okazał się przedsta-
wiciel TG SOKÓŁ WINIARY 
POZNAŃ – Grzegorz Walen-
dowski, zdobywca 35 bramek.

W kategorii najstarszej, 
czyli grupie OPEN rywalizo-
wały 34 zespoły. Grupa ta 
grała w systemie dwurundo-
wym, pierwszym tzw. elimina-
cyjnym i drugim finałowym. 
Pierwsza faza to rozgrywki 
w dwóch grupach po 17 ekip, 
gdzie grano systemem każ-
dy z każdym. Po zakończeniu 
tej rywalizacji organizatorzy 
stworzyli dwie nowe grupy, 
tzw. mistrzowską i pociesze-
nia. Do grupy mistrzowskiej 
zakwalifikowało się po 8 naj-
lepszych ekip z dwóch grup 
eliminacyjnych. A do grupy 
pocieszenia pozostałe zespo-
ły. I tak, po wycofaniu się z 
rozgrywek czterech drużyn, 
podział wyglądał następująco: 
w grupie mistrzowskiej – 16 
drużyn, a w grupie pociesze-
nia 14 zespołów. Mecze mię-
dzy poszczególnymi zespoła-
mi, które rywalizowały w gru-
pach eliminacyjnych, zostały 
zachowane, natomiast dogry-
wano mecze między pozosta-
łymi zespołami.

I tak, w grupie mistrzow-
skiej wygrał zespół AC STU-
DIO, który był od początku 
głównym faworytem. Przed 
ostatnią kolejką było wiadomo 
iż ta drużyna wygra, więc za-
wodnicy AC STUDIO potrak-

towali sobie ulgowo ostatnie 
dwa mecze, które przegrali z 
zespołami FC NOWA WIES 
12:2, oraz UKS BATORY 3:0. 
Mimo tego wygrali ligę z 36 
punktami. Tyle samo punktów 
na koncie mieli zawodnicy ze-
społu CZERWONE DIABŁY, 
którzy w ostatniej kolejce po-
konali zespół z piątego miej-
sca BALBINĘ 4:1. Niestety, 
CZERWONE DIABŁY w me-
czu z AC Studio przegrali 4:2, 
więc zajęli drugie miejsce. Na 
trzecim miejscu podium upla-
sował się przedstawiciel Piąt-
kowa, drużyna AC MATERA-
CE, z 31 punktami. W grupie 
pocieszenia najlepszym zespo-
łem został GREEN SQUAD. 
Najlepszym strzelcem został 
zawodnik zespołu AC MATE-
RACE – Mateusz Schrodter, 
zdobywca 49 bramek.

Wszystkie zespoły z miejsc 
od pierwszego do trzeciego 
otrzymały nagrody rzeczowe 
w postaci sprzętu sportowe-
go (stroje piłkarskie, koszulki 
oraz spodenki) oraz pamiątko-
we puchary, a najlepsi strzelcy 
– statuetkę oraz piłkę. Nagro-
dy ufundował organizator roz-
grywek, czyli Poznańska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa. Na za-
kończeniu zmagań, po ostat-
nim meczu, przy wręczaniu 
nagród uczestniczył kierow-
nik sekcji sportu PSM, An-
drzej Słabęcki.

Następne zmagania roz-
poczną się już w weekend 9-10 
listopada, podczas rozgrywek 
Piątkowskiej Ligi Halowej Pił-
ki Noż nej. Zapisy do rozgry-
wek prowadzone są do 30 paź-
dziernika, o czym piszemy po-
niżej. Wszystkich chętnych za-
praszamy do udziału.

Robert Halaburda
PS. Na str. 15 pozostałe 

zdjęcia zwycięzców ligi

  

Liga halowa zaczyna grę

Piątkowscy futboliści na podium

Rozpoczęły się zapisy do Piątkowskiej Ligi Halowej 
Piłki Nożnej edycji 2013/ 2014. Mecze rozgrywane będą 
przez pięcioosobowe drużyny w szkołach na osiedlach Bo-
lesława Chrobrego oraz Stefana Batorego.

Utrzymano tradycyjny podział na grupy wiekowe: B 
(roczniki 1998-2000), C (roczniki 1995-1997), D OPEN 
(roczniki 1991-1994) oraz E OPEN (roczniki 1990 i starsi).

Wykaz zgłoszeniowy powinien zawierać: imię i nazwi-
sko, datę urodzenia; adres zamieszkania, nr telefonu; pod-
pis rodziców (gr. B - C), oraz personalia minimum jedne-
go opiekuna zespołu.

Wpisowe od drużyny za całą ligę (sezon: jesień, zima) 
łącznie wynosi:

gr. B – 200 zł (z Piątkowa), 250 zł (pozostali);
gr. C – 240 zł (z Piątkowa), 300 zł (pozostali);
gr. D - OPEN” - 480 zł (z Piątkowa), 600 zł (pozostali);
gr. E - OPEN” - 680 zł (z Piątkowa), 850 zł (pozostali);

Informacje i zapisy odbywają się do 30 października 
2013 r. w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Osie-
dlu Bolesława Chrobrego 117, pokój 81 od poniedziałku do 
piątku w godz. 9 – 13, tel. 61 827 22 81. Telefon kontak-
towy – 662 142 707, e-mail: sport@psm.poznan.pl

Pierwsze mecze rozegrane zostaną już od 9-10 listo-
pada.

TG SOKÓŁ WINIARY POZNAŃ - I miejsce w grupie C
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Mam 40 lat i tyle samo kilogramów nadwagi. Sta-
ram się schudnąć, ale zawsze tak samo, schudnę 5 
kilo, to przebieram 8 kilo. Żadna dieta nie pomaga 
i nie wiem, co mam dalej robić.

Witam Panią,
w swoim zawodzie niejednokrotnie słyszałam te słowa 

i widziałam rozpacz w oczach klientki. Zawsze każdemu 
powtarzam, że sama dieta nie działa, trzeba zmienić nie 
tylko styl odżywiania, ale i styl życia. Kiedy my jeste-
śmy na diecie, nasz mózg wie, że to okres przejściowy 
i – jak pani powiedziała – wtedy następuje chudnięcie. 
Ale jak skończymy dietę, to niezauważalnie wracamy 
do starych nawyków: jedzenia duże ilości i byle czego!

Warto wiedzieć, że reakcja jo-jo to nic innego jak 
„głód podskórny”, organizm boi się, że znowu straci ki-
lokalorie i zaczyna magazynować tłuszcz w pozostało-
ściach po poprzednim tłuszczu. Jak wygląda chudnięcie 
za pomocą diety? Najpierw tracimy wodę, składniki od-
żywcze, a dopiero na sam koniec tłuszcz.

Zmieniając podejście do odchudzania, można osią-
gnąć lepsze rezultaty. Radzę zacząć od ruchu fizycznego, 

takiego, który najbardziej lubimy. Może to być basen, 
aerobik, taniec, ćwiczenia, itp., i ćwiczymy przynajmniej 
raz w tygodniu. Raz w tygodniu wskazane jest też pójść 
na masaż, elektrostymulację, liposukcję ultradźwiękową 
itp. dla wspomożenia ujędrniania skóry.

W swoim gabinecie zaczynam spotkanie od wywia-
du, wtedy wiem, co mogę zaproponować swojemu pa-
cjentowi i prowadzę go krok po kroku. Od razu uprze-
dzam, że odchudzanie to długi i ciężki proces. Wszyst-
ko zależy od tego, ile zamierza się schudnąć i w jakim 
czasie. Najlepsze chudnięcie jest powolne, wtedy nastę-
puje przerost pomiędzy tkanką tłuszczową a mięśniami 
i zostaje mniej wolnego miejsca na nowy tłuszcz lub za-
trzymywanie wody w organizmie.

Polecam liposukcję ultradźwiękową - jest to znakomity 
zabieg dla osób, które chcą pozbyć się cellulitu. Działa-
nie liposukcji następuje poprzez nagrzanie tkanki tłusz-
czowej ciepłą głowicą i odprowadzenie tkanki tłuszczo-
wej głowicą ultradźwiękową . Wytworzona energia po-
woduje rozbicie komórki tłuszczowej, a uwolnione w ten 
sposób tłuszcze (wolne kwasy tłuszczowe i glicerol) są 
głównie transportowane przez układ naczyniowy i lim-
fatyczny do wątroby, gdzie ulegają przemianie materii 
i stają się źródłem energii.

Dodatkowo można wykonać elektrostymulację mię-
śni, która poprzez bodziec powoduje zwiększenie masy 
mięśniowej, a tym samym zmniejsza tkankę tłuszczową.

Po bardziej szczegółowe informacje zapraszam  do 
mojego gabinetu.

Switłana Werk
Autorka tekstu jest kosmetyczką, właścicielką Specjalistycznego

Gabinetu Kosmetycznego SWITŁANA
na Os. Bolesława Chrobrego paw 110. Tel. 794 798 895

  

GRUPA OPEN - MISTRZOWSKA  
Lp. Nazwa drużyny li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo

1 AC STUDIO 15 36 87 51 36
2 CZERWONE DIABŁY 15 36 88 31 57
3 AC MATERACE 15 31 68 34 34 1wo
4 TRACK ATTACK FC 15 27 35 27 8
5 BALBINA 15 25 35 37 -2
6 UKS BATORY 15 24 58 43 15
7 BRYGADA NDW POZNAŃ 15 23 47 39 8
8 MIDAS POZNAŃ 15 23 55 54 1
9 REAKTYWACJA 15 21 57 51 6

10 FC NOWA WIEŚ 15 20 46 45 1 2wo 
11 TOTAL 30 15 19 46 47 -1 2wo
12 PI - KO TEAM 15 17 39 37 2
13 BAYERN POZNAŃ 15 5 25 83 -58 2wo
14 SKLEPIKARZE 15 13 35 50 -15 3wo
15 FC PYZDRY 15 7 24 62 -38 3wo/1p
16 FLORIAN SUCHY LAS 15 2 31 85 -54 3wo

GRUPA OPEN - POCIESZENIA
1 GREEN SQUAD 13 36 58 15 43
2 FC LADS 13 24 50 28 22 1wo 
3 TĘGIE PYTONY 13 23 48 42 6 1wo
4 CZARNI 13 20 47 32 15
5 DRINK TEAM 13 20 41 28 13 2wo
6 MŁODE WILKI 13 18 50 39 11 2wo
7 BLUE DEVILS 13 17 41 41 0 1wo
8 TORPEDA MORASKO 13 16 35 56 -21
9 WILDECKIE ORŁY 13 16 30 35 -5 1wo
10 MOBIL POZNAŃ 13 15 36 33 3
11 WUCHTA WIARY TEJ 13 13 38 46 -8 2wo

12 FENIX TEAM 13 13 35 49 -14 3wo
13 THE CITIZENS 13 10 28 53 -25 4wo
14 COOLIOZUM 13 -5 16 56 -40 8wo/1p

GRUPA  B 
1 MŁODZI PIĄTKOWO 17 41 110 25 85
2 UKS 12 BATORY II 17 39 67 35 32
3 ATRAKCYJNY KAZIMIERZ 17 34 63 36 27
4 RO PODOLANY 17 31 72 31 41 2wo

5 100 TWARZY 
GRZYBIARZY 17 28 55 35 20 1wo/1p

6 UKS 12 BATORY III 17 23 77 64 13 1wo/1p
7 UKS 12 BATORY VI 17 20 66 84 -18 1wo
8 UKS 12 BATORY I 17 3 37 102 -65 4wo/1p
9 DA VINCI 17 3 27 94 -67 4wo

10 SUN MARINO 9 0 9 77 -68 3wo

GRUPA C  
1 TG SOKÓŁ POZNAŃ 

WINIARY 20 51 101 26 75

2 NON OMNIS MORIAR 
POZNAŃ 20 43 87 48 39

3 FC NOWA WIEŚ 20 34 71 63 8 1wo
4 4 KILO WYNGLA 20 34 86 51 35
5 BATORY IV 20 29 83 65 18
6 BA DUM TSS 20 12 51 86 -35 4wo
7 FC BOMBASTIC LOVA 

LOVA 20 7 38 101 -63 7wo
8 WICHRY TEAM 14 -3 7 84 -77 9wo
9 NOO NIEE TEEJ - zespół wycofany z rozgrywek

10 ZABRAKŁO TUSZU - zespół wycofany z rozgrywek

Piątkowska Liga Piłki Nożnej 
Tabela końcowa po meczach rozegranych 13.10. 2013 r.
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Sezon kulturalny rozpoczęty
Premierowym spektaklem kabaretu Rafałszerze Be-

moli pt. „Żartissimo” 27 września został zainauguro-
wany nowy sezon artystyczny w Piątkowskim Centrum 
Kultury Dąbrówka. Na dobry początek nowego sezo-
nu widzowie mieli okazję zobaczyć interesujący, inte-
ligentny spektakl z dużą dawką muzyki.

Sezon działalności kulturalnej Dąbrówka zaczyna we wrze-
śniu, a kończy w lipcu. W tym roku sezon zakończono w 
lipcu półkoloniami organizowanymi dla dzieci pozostających 
w mieście. Ta forma cieszy się niezmienne dużym powodze-
niem. Tak i w tym roku Dąbrówka w lipcu wypełniona była 
dziećmi, dla których zorganizowano atrakcyjny program za-
jęć kulturalno-edukacyjnych oraz sportowych.

W nowym sezonie P.C.K. Dąbrówka poszerzyła swoją 
ofertę i proponuje dodatkową formę zajęć w postaci Pracow-
ni Ceramiki i Rzeźby, która mieści się na Osiedlu Jana III 
Sobieskiego 36. Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku w 
godz. 13 – 18. Proponuje również nowe zajęcia w Akademii 
Księżniczek i Książąt, gdzie dzieci dowiedzą się, jak dbać o 
zdrowie i urodę, elegancję na co dzień itp.

W nowym sezonie w Dąbrówce planowane są comiesięcz-
ne koncerty i spektakle oraz kontynuacje stałych form dzia-
łalności dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Dąbrówka otrzy-
mała również nowy podświetlany neon, który zdobi elewację 
budynku, a w planach jest remont sali tanecznej.

Piątkowskie Centrum Kultury Dąbrówka organizuje im-
prezy, koncerty, ferie zimowe i letnie oraz udziela wsparcia 

organizacyjnego innym instytucjom przy realizacji przed-
sięwzięć kulturalnych. Każdego dnia na prowadzone w DĄ-
BRÓWCE zajęcia przychodzi ponad 200 uczestników, wypeł-
niając wszystkie dostępne sale. Prócz imprez kulturalnych, 
każdego miesiąca odbywają się również u nas szkolenia, po-
kazy i kiermasze.
Stałe zajęcia w okresie wrzesień - czerwiec:

Warsztaty Plastyczne – dla dzieci i młodzieży
Klub Literacki „Dąbrówka”
Dziecięcy zespół estradowy NEW VOICE
 Szkoła Ruchu i Tańca – zajęcia taneczne dla dzieci 
i młodzieży
Klub Malucha

Aerobik
Szkoła Rodzenia
Studio Teatr Castingowy MplusM
Senior-Fit – zajęcia dla seniorów
Gimnastyka
Sekcja Tai Chi
 Pracownia Rzeźby i Ceramiki – zajęcia dla dzieci 
i młodzieży
 Harmonogram stałych zajęć w okresie wrzesień - 
czerwiec
 Poniedziałek: * Klub Malucha – zajęcia dla małych dzieci
 * Senior-Fit – zajęcia ruchowe dla osób starszych
 * Szkoła Rodzenia – zajęcia dla przyszłych mam
 * Aerobik – 3 sekcje – zajęcia dla wszystkich
 * New Voice – zajęcia estradowe dla dzieci
 * Studio Teatr Castingowy MplusM
Wtorek: * Klub Malucha
 * Tai Chi
 * Klub Literacki – spotkania twórców literatury
 *  Pracownia Rzeźby i Ceramiki – zajęcia dla dzieci 

i młodzieży
 * Zajęcia gimnastyczne
 * Studio Teatr Castingowy MplusM
Środa: * Klub Malucha
 * Szkoła Ruchu i Tańca
* Pracownia Rzeźby i Ceramiki
* Warsztaty Plastyczne
Czwartek: * Klub Malucha
 * Senior-Fit
 * Szkoła Rodzenia

 * Aerobik – 3 sekcje
 * Szkoła Ruchu i Tańca
 * Pracownia Rzeźby i Ceramiki
 * New Voice

Członkowie kabaretu podczas inauguracyjnego spektaklu „Żartis-
simo”

Dokończenie na stronie 8
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KALENDARIUM PSM 
4 listopada -  dyżur członków RN

5 listopada -  Komisja Członkowsko-Samorządowa 
RN

7 listopada -  Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna 
RN

12 listopada -  Komisja Rewizyjna RN

28 listopada -  zebranie plenarne RN PSM

Czas na klatki schodowe
Na początku jesieni na Osiedlu Władysława Łokietka wi-

dać wiele tegorocznych nowości. Administracja w budynkach 
9 i 10 wymieniła na klatkach schodowych okna na plastikowe. 
W tym roku okna wymienione zostaną jeszcze w blokach 1, 
2, 7, 8 i 11. Oczywiście dotyczyć to będzie tylko tych okien, 
które wcześniej nie były wymieniane.

Wykonano też nowe dojścia do budynku 12, do klatek 

schodowych i lokali użytkowych. Obecnie rozpoczynają się 
prace przy dojściach do budynku 5, a do końca roku jeszcze 
do „szóstki”. Wtedy wszystkie dojścia do tych domów będą 
z pozbruku.

– Przygotowujemy się do remontów klatek schodowych, 
a właściwie ich modernizacji – mówi Aleksander Meyza, kie-
rownik administracji osiedla. – Zamontujemy nowe okna, cza-
sem nowe grzejniki, wszędzie zainstalowane zostanie oświe-
tlenie LED, nowe szafki licznikowe. Obecne drewniane szaf-
ki wyglądają niezbyt estetycznie, a ponadto nie są zbyt bez-
pieczne na wypadek pożaru. Chcemy, po prawdzie, podnieść 
standard do ,,lekko deweloperskiego’’.

Na końcu klatki zostaną pomalowane farbami takimi jak 
na Osiedlu Jana III Sobieskiego, w technologii Caparol, bez 
lamperii, całość szpachlowana, wyrównane zostaną niektóre 
narożniki. A najważniejsze, że farby te są i estetyczne, łatwe 
do utrzymania w czystości i „odporne” na wandali.

Całe przedsięwzięcie podnoszenia standardu klatek scho-
dowych – dodaje kierownik Meyza – obliczone jest na kilka 
lat, ale – mam nadzieję – że będzie to nowa jakość. W tym 
roku zaczniemy, ale zapewne nie skończymy, budynki 9 i 10, 
w przyszłym – 1 i 2. (ale)

Tak wyglądało dojście do bloku 12

A tak obecnie

Tutaj nawierzchnia  z odwodnieniem

Piątek: * Klub Malucha
 * Szkoła Ruchu i Tańca
 * Studio Teatr Castingowy MplusM
 * Pracownia Rzeźby i Ceramiki
 * Warsztaty Plastyczne

KLUB LITERACKI
Spotkania poświęcone literaturze, wieczory autorskie, 

publikacje, konkursy, wydaje biuletyn „Protokół Kuturalny”.
WARSZTATY PLASTYCZNE

Zajęcia plastyczne skupiają dzieci i młodzież, odbywają 
się w środy i piątki. Uczestnicy biorą udział w konkursach 

krajowych i międzynarodowych, zawsze zdobywając nagrody 
i wyróżnienia. 
PRACOWNIA RZEŹBY I CERAMIKI

Zadaniem Pracowni jest rozwijanie zdolności plastycznych 
dzieci, rozbudzanie sprawności manualnych oraz poczucia es-
tetyki i wrażliwości poprzez zabawę z gliną. Uczestnicy za-
jęć poznają różne techniki pracy w glinie i metody obróbki. 
Każdego miesiąca planowany jest inny temat.

Zapraszamy mieszkańców do aktywnego udziału w zaję-
ciach w nowym sezonie artystycznym 2013/14.

Piotr Starzyński

Sezon kulturalny rozpoczęty
Dokończenie ze strony 7
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Z prac Rady Nadzorczej PSM

Plan finansowy, nowe osiedle i poż yczki

Od rozpatrzenia 
spraw członkowskich 
rozpoczęło się wrześnio-
we (26.) posiedzenie Ra-
dy Nadzorczej Poznań-
skiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. 8 spółdziel-
ców zalegających z pła-
ceniem czynszu posta-
nowiono wykreślić ze 
Spółdzielni. Z rejestru 
członków oczekujących 
wykreślono też 38 osób, 
głównie takich, które 
nie były zainteresowane 
kupnem mieszkania w 
PSM. Członkowie Rady 
przegłosowali także wy-
gaśnięcie spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do 
lokalu w przypadku jed-
nej osoby.

Wyniki ekonomiczne 
PSM za pierwszych siedem 
miesięcy roku były dobre. 
Bilans kosztów i przycho-
dów eksploatacyjnych dla 
większości osiedli był do-
datni, za wyjątkiem osie-

dli: Władysława Łokietka 
oraz Władysława Jagiełły i 
Zygmunta Starego. Ujem-
ne wyniki spowodowane 
są nadwyżką kosztów nad 
wpływami z tytułu wieczy-
stego użytkowania gruntu, 
co ma jednak pokrycie w 
rozliczeniach międzyokre-
sowych. Powodów do nie-
pokoju nie było też w przy-
padku rozliczeń mediów. 
Jeśli chodzi o opłaty za wy-
wóz nieczystości dla lokali 
mieszkalnych, to od lipca 
naliczane są według licz-
by zadeklarowanych osób 
i odprowadzane do Związ-
ku Międzygminnego GOAP. 
W przypadku osób, które 
nie złożyły deklaracji, zro-
biła to za nich PSM zgodnie 
z liczbą zamieszkujących lo-
kal osób, będących w ewi-
dencji Działu Czynszów. W 
lipcu wszystkie osiedla po-
siadały środki na kontach z 
przeznaczeniem na remon-
ty. Zaległości czynszowe 

osiedli w przypadku lokali 
mieszkalnych na koniec lip-
ca zmalały w stosunku do 
czerwca o 0,8 procent, na-
tomiast z lokali użytkowych 
– wzrosły o 9,6 proc.

We wrześniowym nume-
rze Echa informowaliśmy o 
planowanej inicjatywie bu-
dowy mini osiedla na te-
renie tzw. bazy Boranta 
w Naramowicach. Człon-
kowie Zarządu PSM poin-
formowali, że mają przygo-
towane dokumenty do wy-
stąpienia na początku paź-
dziernika o warunki zabu-
dowy.

Rada zatwierdziła plan 
finansowy Zarządu Poznań-
skiej Spółdzielni Mieszka-

niowej na 2014 rok. Zamy-
ka się on po stronie kosz-
tów kwotą 4.944.100 zł, a 
po stronie przychodów kwo-
tą 5.088.300 zł. Zatwierdzi-
ła także plan eksploatacyj-
ny na rok 2014 i korekty 
opłat za użytkowanie loka-
lu na Osiedlu Marysieńki. 

Rada Nadzorcza za-
poznała się z ofertami 15 
podmiotów uprawnionych 
do badania sprawozdań fi-
nansowych. Do badania 
sprawozdania finansowego 
PSM za rok 2013 zdecydo-
wano się wybrać Przedsię-
biorstwo Usługowe Eksper-
tyz i Doradztwa Finansowo-
-Księgowego „FIN-RACH” 
Sp. z o.o. z Piły.

Skorygowano rów-
nież wcześniejszą własną 
uchwałę w sprawie pożycz-
ki zwrotnej udzielonej Osie-

dlu Stefana Batorego na 
sfinansowanie kosztów bu-
dowy monitoringu wizyjne-
go. Zamiast spłacić ją do 
grudnia 2014 roku, osiedle 
będzie mogło ją spłacać do 
końca 2015 roku.

Z funduszu remonto-
wego PSM postanowiono 
Osiedlu Jana III Sobie-
skiego udzielić pożyczki 
zwrotnej na dofinansowa-
nie kosztów remontu loggi 
w budynkach o numerach: 
1, 3, 4, 5, 8, 14, 15, 19, 
20, 23, 32, 33, 34, 35 i 41. 
Kwota pożyczki nie może 
przekroczyć 1 miliona zł i 
stanowić ma 56 proc. łącz-
nego kosztu remontu. Jej 
wykorzystanie następować 

będzie proporcjonalnie do 
wysokości kosztów zafak-
turowanych przez wyko-
nawcę części wykonanych 
prac. Spłata nastąpi w 36 
równych ratach, począwszy 
od stycznia 2015 r.

W związku z zakończe-
niem prac termomoder-
nizacyjnych budynku nr 
47 na Osiedlu Bolesła-
wa Chrobrego i dokonaną 
przez Dalkię korektą mocy 
zamówionej Rada zatwier-
dziła korektę opłat stałych 
centralnego ogrzewania i 
ciepłej wody dla tego bu-
dynku.

Na koniec członkowie 
Rady rozpatrzyli pisma lo-
katora z Osiedla Bolesła-
wa Chrobrego oraz miesz-
kańców z Osiedla Bolesła-
wa Śmiałego, i uzgodnili 
dla nich odpowiedzi. (big)
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Dziedziczenie mieszkania po małżonku
Gdy umiera współmałżonek, po-

zostali członkowie rodziny muszą się 
zmierzyć z licznymi formalnościami, 
między innymi z przejęciem po zmar-
łym mieszkania lub jego części. Do-
tyczy to także mieszkań w budyn-
kach spółdzielczych. 

W polskim prawie wyróżnić można 
prawo do lokalu w postaci spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu, odręb-
nej własności samodzielnego lokalu oraz 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lo-
kalu. W niniejszym artykule wskazana 
została sytuacja prawna pozostającego 
przy życiu małżonka w przypadku dwóch 
pierwszych postaci prawa do lokalu.

SPÓŁDZIELCZE 
WŁASNOŚCIOWE PRAWO 

DO LOKALU
W polskim ustawodawstwie spółdziel-

cze własnościowe prawo do lokalu zosta-
ło ukształtowane jako jedno z ograniczo-
nych praw rzeczowych. Podstawowymi 
aktami prawnymi odnoszącymi się do tej 
problematyki są ustawa z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 
15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszka-
niowych. Ze względu na nowelizację drugiej 
ustawy z 14 czerwca 2007 roku, która wyeli-
minowała możliwość powstawania tego pra-
wa, utrzymując w obrocie prawnym już po-
wstałe, mogło powstać i może przysługiwać 
wyłącznie w nieruchomości stanowiącej wła-
sność spółdzielni mieszkaniowej. 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lo-
kalu ma charakter zbywalny, dziedziczny i 
podlega egzekucji. Posiadacz własnościowego 
prawa do lokalu ma możliwość wyłącznego 
korzystania z określonego lokalu oraz możli-
wość współkorzystania z nieruchomości prze-
znaczonej do wspólnego użytku. Prawo człon-
ka nie jest ograniczone tylko do osobistego, 
czy też wspólnie z rodziną, używania lokalu.

Podmiot uprawniony jest także do rozpo-
rządzania przedmiotem swoich praw. Upraw-
nienie to obejmuje rozporządzanie zarówno 
pomiędzy żyjącymi (inter vivos), jak i na wy-
padek śmierci (mortis causa). 

PRAWO DO ODRĘBNEJ 
WŁASNOŚCI LOKALU

Przedmiotem odrębnej własności lo-
kalu jest samodzielny lokal, lokal wyod-
rębniony. Możliwość wydzielenia nieru-
chomości lokalowej daje Kodeks cywilny 
w art. 46 § 1, który wskazuje, iż nieru-
chomością może być także m.in. część bu-
dynku, jeżeli na mocy przepisów szczegól-
nych stanowi odrębny od gruntu przed-
miot własności. Przepisami szczególnymi 
odwołującymi się do ustanowienia odręb-
nej własności lokalu, praw i obowiązków 
właścicieli oraz zarządu nieruchomością 
wspólną jest ustawa z dnia 24 czerw-
ca 1994 roku o własności lokali. Usta-
wodawca dopuścił możliwość ustanowie-
nia odrębnej nieruchomości lokalowej w 
dwóch rodzajach: samodzielnego lokalu 
mieszkalnego oraz lokalu o innym prze-
znaczeniu. Ażeby lokal mógł być uznany 

za samodzielny, musi spełniać określone 
wymogi, potwierdzone przez odpowiedni 
organ administracji publicznej (starostę) 
zaświadczeniem o samodzielności loka-
lu. Postępowanie administracyjne prowa-
dzone w celu jego uzyskania oparte jest 
na przepisach art. 217 i następnych Ko-
deksu postępowania administracyjnego.

PRAWO WŁASNOŚCI
w polskim systemie prawnym stano-

wi najpełniejsze prawo do władania rze-
czą. Tylko prawo własności daje faktycz-
ną pełnię praw do lokalu, w przypadku 
spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokalu właścicielem wszystkich lokali 
pozostaje spółdzielnia, a jej członkowie 
mają jedynie ograniczone prawa rzeczo-
we do lokalu.

W przypadku obu omawianych postaci 
prawa do lokalu dziedziczenie odbywa się na 
takich samych zasadach. Dziedziczenie pod-
lega ogólnym regulacjom zawartym w Księ-
dze czwartej Kodeksu cywilnego zatytułowa-
nej „Spadki”. Nabycie prawa do lokalu na-
stępuje w chwili otwarcia spadku i nie jest 
uzależnione od przyjęcia w poczet członków 
spółdzielni. Spadkobiercy bądź spadkobier-
com przysługuje jednakże roszczenie o przy-
jęcie w poczet członków spółdzielni, jeżeli od-
powiadają oni wymaganiom statutu.

KRĄG SPADKOBIERCÓW
oraz kolejność dziedziczenia ustawowego 

zostały określone przepisami od art. 931 do 
935 k.c. Pierwszy krąg obejmuje uprawnio-
ne osoby najbliższe spadkodawcy, czyli je-
go małżonka oraz dzieci. Dziedziczą oni 
w częściach równych, przy czym część 
przypadająca małżonkowi nie może być 
mniejsza niż 1/4 całości spadku. Jeżeli 
dziecko spadkodawcy nie dożyło otwar-
cia spadku, udział spadkowy, który by 
mu przypadał, przypada jego dzieciom 
w częściach równych. Przepis ten sto-
suje się odpowiednio do dalszych zstęp-
nych (np. dzieci ich dzieci). W przypadku 
braku zstępnych powołani do spadku są 
małżonek i rodzice. Każdy rodzic dzie-
dziczy zawsze 1/4 całości z wyjątkiem, 
gdy ojcostwo nie zostało ustalone, wów-
czas matka dziedziczy również połowę. 
W polskim systemie prawa spadkowego 
istnieje także możliwość dziedziczenia te-
stamentowego.

ZAPIS WINDYKACYJNY
Do dziedziczenia ustawowego docho-

dzi wtedy, gdy spadkodawca nie pozo-
stawił po sobie ważnego prawnie testa-
mentu, bądź gdy testament taki istnieje, 
jednakże żadna z wymienionych w nim 
osób nie chce, bądź też nie może zostać 
spadkobiercą. W przypadku dziedzicze-
nia testamentowego należy wskazać na 
stosunkowo nową instytucję prawną za-
pisu windykacyjnego. Istota zapisu spro-
wadza się do tego, że z chwilą otwarcia 
spadku wywołuje on tzw. skutek rzeczo-
wy, tj. następuje przeniesienie własno-
ści przedmiotu zapisu na zapisobiercę. 
Z uwagi jednak na dalekie skutki praw-

ne zapisu, ustawodawca ustanowił możli-
wość zastosowania zapisu windykacyjne-
go jedynie w testamencie sporządzonym 
w formie aktu notarialnego.

WIELU SPADKOBIERCÓW
Gdy istnieje wielu spadkobierców, człon-

kostwo może nabyć tylko jeden z nich wyło-
niony zgodnie z określonymi w ustawie regu-
łami. W wypadku zgłoszenia się kilku upraw-
nionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nie-
procesowym. Po bezskutecznym upływie wy-
znaczonego przez spółdzielnię terminu wy-
stąpienia do sądu wyboru dokonuje spół-
dzielnia. W przypadku odziedziczenia prawa 
przez wielu spadkobierców możliwym jest do-
konanie podziału w dowolnym czasie lub jego 
zaniechanie, czego wynikiem jest trwałe po-
zostanie w współwłasności prawa do lokalu. 
Rozstrzygnięcie w sądowym postępowaniu 
o dział spadku może polegać: na przyznaniu 
prawa jednemu spośród spadkobierców, na 
ustanowieniu współwłasności spadkobierców 
w określonych częściach ułamkowych oraz 
zarządzenie sprzedaży nieruchomości w try-
bie przepisów o egzekucji z nieruchomości i 
podziale pomiędzy spadkobierców uzyskanej 
kwoty. Dwa pierwsze rozwiązania mogą za-
stosować także sami spadkobiercy w umowie 
o dział spadku. Zaznaczyć trzeba, że umowa 
taka, jako przenosząca prawa do lokalu, wy-
maga zachowania formy aktu notarialnego. 
Bez tego umowa będzie nieważna. Wy-
pis aktu notarialnego należy przekazać 
do spółdzielni, która jest właścicielem ca-
łego budynku. Ponadto, istnieje możliwość 
zbycia nieruchomości na wolnym rynku przez 
współwłaścicieli oraz podział uzyskanej w ten 
sposób kwoty pieniężnej między nimi.

NABYCIE SPADKU
Dla nabycia spadku koniecznym 

jest: wystąpienie do sądu, aby uzyskać 
postanowienie o stwierdzeniu nabycia 
spadku, albo sporządzenie sądowego 
bądź notarialnego działu spadku. W 
polskim systemie prawnym funkcjonuje 
rozwiązanie alternatywne, którym jest 
notarialne poświadczenie dziedziczenia. 
Dla jego uzyskania należy notariuszowi 
przedłożyć stosowne dokumenty oraz 
oświadczenia potencjalnych spadkobier-
ców. Notariusz sporządza protokół dzie-
dziczenia i akt poświadczenia dziedzi-
czenia. Notariusz może sporządzić akt 
poświadczenia dziedziczenia tylko, jeżeli 
wszystkie osoby brane pod uwagę jako 
spadkobiercy ustawowi lub testamento-
wi stawią się jednocześnie przed nota-
riuszem i zgodnie zażądają poświadcze-
nia dziedziczenia. Wszelkie zmiany, do 
których doszło w wyniku spadkobrania, 
czy to testamentowego czy ustawowego, 
należy zgłosić do sądu wieczystoksięgo-
wego, w celu uaktualnienia stanu praw-
nego lokalu w ewidencji.

Konrad Różowicz
Doktorant Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 
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KLUB LITERACKI 

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

7 XI 2013 o godz. 18 (czwartek) w „Bistro”. VII Turniej Wierszy 
o „Pierścień Dąbrówki”, jury Stefan Pastuszewski. Fundatorzy 
wyróżnień: PSM, Jolanta Ciecharowska, Mariola Kalicka, Anna 
Kokot, dr Jan Majewski, Rozalia Nowak, Stefania Pruszyńska, 
Kazimierz Rafalik, Juliusz Rozmiłowski. Teksty do turnieju 
(1 nieopublikowany wiersz w 2 egz. A4) prosimy zgłaszać 16.30-
17.30 w „Bistro”. Wiersze czytają autorzy.
19 XI 2013 o godz. 18 (wtorek). Prezentacja książki Kaliny 
I. Zioły pt. „Okno niepamięci”. Omówienie – Danuta Bartosz. 
Nowe wiersze Jolanty Ciecharowskiej.
29 XI 2013 o godz. 18 (piątek). Biblioteka Raczyńskich (Pl. 
Wolności). 50-lecie debiutu Jerzego Grupińskiego oraz promocja 
książki „Kuszenie świętego Poetego” (biblioteka Toposu).
3 XII 2013 o godz. 18 (wtorek). W 20-lecie debiutu – twórczość 
Ireny Banaszkiewicz-Niedzielskiej. Marek Słomiak 45-lecie 
debiutu pt. „Próby liryczne” CKSP „Odnowa” 1968.
17 XII 2013 o godz. 18 (wtorek) w „Bistro”. Wigilia Klubu 
Literackiego. Homilię wygłosi Stanisław Adamkiewicz. Śpiewa 
– Aspazja, instrumenty klawiszowe – Romuald Andrzejewski. 
Prosimy o wigilijne wiersze.
Spotkania odbywają się w Sali nr 40 Zarządu PSM lub w „Bistro” 
na Os. Bolesława Chrobrego 117. Prowadzi Jerzy Grupiński.

Działo się w KORONIE 
1 października w cyklu „Bądź zdrowy i ciesz się życiem” 

odbyło się spotkanie z kosmoenergetą, Kingą Ciechanow-
ską. Zaprezentowała terapię dźwiękiem mis tybetańskich.

9 października członkowie klubu wybrali się na grzybo-
branie do Pawłowa. Było ognisko z pieczeniem kiełbasek 
oraz jajecznica ze strusiego jaja.

11 października odbył się wernisaż prac Ryszarda Ro-
galskiego (na zdjęciu) zatytułowany „Akwarela, akryl”. R. 
Rogalski jest członkiem klubu od 10 lat. Maluje kwiaty, 
pejzaże, ale – jak nam powiedział – najbardziej lubi mar-
twą naturę. Przedmioty ustawia sam.

- W domu nie zawsze udaje mi się udaje – powiedział. 
– Brakuje dobrego światła. Nieraz żona musi lampę trzy-
mać, by podświetlić. Jestem samoukiem. Miałem dwa uda-
ry, teraz poruszam się na wózku. Żona z córką namówi-
ły mnie na malowanie. Teraz to moja pasja. Miałem już 
osiem wystaw, jedną w Niemczech, siedem w Polsce, z te-
go cztery indywidualne. W Poznaniu pokazywałem swo-
je prace w Dąbrówce, w Domu Żołnierza, w Dowództwie 
Wojsk Lotniczych oraz dwukrotnie w Koronie. Cieszę się, 
że moje prace się podobają.

Dziesięć osób wyszło z klubu z pracami pana Ryszar-
da. (big)

Jednoręki bandyta 
dla psów?

Więcej do zabawy 
Mali mieszkańcy z Osiedla Stefana Batorego otrzyma-

li w październiku nowy plac zabaw. Mieści się pomiędzy 
budynkami 45, 46 i 47. To już drugi w tym roku nowy 
plac zabaw, pierwszy oddano do użytku obok budynków 
6 i 7 wiosną. (bf)

Na terenie wybiegu 
dla psów pomiędzy bu-
dynkami 11 a 20 na 
Osiedlu Bolesława Chro-
brego pojawił się… reku-
perator. 

To urządzeni przypomi-
na maszynę do gier. Celem 
jej postawienia jest promo-
wanie ekologicznych za-
chowań. Po wrzuceniu wo-
reczka z psimi odchodami 
można usłyszeć oklaski, 
a pociągając za dźwignię 
bierze się udział w loso-

waniu nagrody – piłeczek 
dla psów.

Rekuperator pozosta-
nie na osiedlu przez mie-
siąc, potem ustawiony zo-
stanie w innym miejscu. Dla 
właścicieli czworonogów z 
Chrobrego pozostaną dwa 
dystrybutory woreczków na 
psie kupy – Psi pakiet, ja-
ki e znajdują się wejściach 
na ten wybieg. Będzie więc 
można kontynuować dobry 
zwyczaj sprzątania po swo-
im pupilu. (bf)
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Prosto z miasta 

Nawet referendum nie mamy 
Dlaczego w Poznaniu pod-

czas hitlerowskiej okupacji  nie 
było powstania? Wiadomo, by-
ło prawnie zakazane. Dlacze-
go jednak w Poznaniu nie by-
ło referendum w sprawie od-
wołania prezydenta? Przecież 
prawo na to pozwala. War-
szawa je sobie zafundowała i 
cały kraj wstrzymywał oddech, 
czekając na jego wyniki. Prasa 
o nim bez przerwy pisała, te-
lewizja pokazywała, a ludność 
w kółko gadała. Promocja jak 
się patrzy, i to za darmo. A 
władze Poznania płacą grube 
bejmy, żeby w krajowych, nie 
mówiąc już o światowych, me-
diach coś o mieście nad War-
tą napisano lub choćby skry-
tykowano. Tymczasem przez 
jakieś referendum, z którego 
i tak nic nie wynikło, o na-
szej stolicy zrobiło się głośno. 
A mogło być tak o Poznaniu.


Kto jeszcze pamięta, że 

wiosną młodzi poznańscy rad-
ni, bardzo ambitni i trochę 
mniej opozycyjni, szumnie za-
powiadali referendalną akcję. 
Plany mieli bogate i już wi-
dzieli siebie na samorządo-
wych stanowiskach. Jednak 
na widzeniach oraz paru kra-
somówczych przemówieniach 
się skończyło. Zapału i ocho-
ty do roboty nie wystarczyło 
im bowiem na długo. Paru 
warszawiakom, też młodym i 
ambitnym, jednak bardziej się 
chciało i mimo wszystko spo-
ro osiągnęli. Ostatnimi cza-
sy pani prezydent co rusz ja-
kieś nowe inwestycje w stolicy 
otwierała, przy okazji kawką 
i herbatką przechodniów czę-
stowała, a ile przy tym jeszcze 
naobiecywała. Aż miło byłoby 
tego słuchać, gdyby nie tłukące 

się po głowie pytanie – a dla-
czego nie w Poznaniu.


U nas tradycyjnie miejskie 

władze niczego dobrego nie 
obiecują i słowa dotrzymują. 
Przez lata poznaniacy przy-
wykli już do takiej spokojnej i 
odpowiedzialnej formy rządze-
nia. Żadne sukcesy w posta-
ci olimpiady do zorganizowa-
nia, mimo z uporem maniaka 
powtarzanych prób o jej przy-
znanie, nam nie grożą. Prze-
trzymaliśmy inwestycyjny ka-
taklizm związany z piłkarski-
mi Euro oraz zbudowaniem 
paru obiektów do stałego ich 
utrzymywania i dopłacania do 
nich, teraz więc musimy zająć 
się posprzątaniem po tych eks-
trawagancjach oraz podlicze-
niem zysków i strat. Ale pro-
blem w tym, że jednym pozna-
niakom, rozkochanym w swym 

mieście, wychodzą prawie sa-
me zyski, natomiast innym 
poznaniakom, też rozkocha-
nym w swym mieście, prawie 
same straty. Trudno jakoś te 
nasze poznańskie po-rachunki 
zbilansować.


Była szansa dokładnie to 

wszystko podliczyć przy oka-
zji referendum. Jego wiosen-
ni inicjatorzy jednak zawiedli. 
Obecnie próbują coś tam na-
prawiać, pomstując w mediach 
i gdzie popadnie na miejskich 
urzędników, że nieudolni, że 
niekompetentni i że w ogóle 
do niczego. Być może, ale jed-
nak aż ciśnie się pytanie – A 
wy panowie radni, wielcy kry-
tycy, to co potraficie? Nawet 
głupiego referendum nie umie-
cie w Poznaniu zorganizować.

WIST

  

Patroni ulic piątkowskich

Kazimierz Tymieniecki  (1887 – 1968)
Ulica Kazimierza Ty-

mienieckiego jest boczną 
od Księcia Mieszka I, łą-
czy z ulicą Umultowską. 
Jej patron urodził się 19 
grudnia 1887 r. w Kiel-
cach, w rodzinie ziemiań-
skiej. Jako młody chłopiec 
w 1905 roku uczestniczył 
w strajku szkolnym; mimo 
wydalenia z gimnazjum, 
ukończył prywatne gimna-
zjum w Warszawie. Potem 
studiował historię na Uni-
wersytecie Jagiellońskim 
– wtedy też utrwalił swo-
je zainteresowania dzieja-
mi średniowiecza. W la-
tach 1912 – 1913 utrwalał 
swoją wiedzę za granicą: w 
Lipsku i w Paryżu.

Po powrocie podjął pra-
cę w Archiwum Akt Daw-
nych w Warszawie, zaś od 
1915 roku działał na reak-
tywowanym Uniwersytecie 
Warszawskim, gdzie pro-
wadził wykłady z histo-
rii średniowiecznej i na-
uk pomocniczych historii. 
W 1919 roku znalazł się 
w gronie uczonych, którzy 
przybyli do Poznania dla 
skompletowania kadry no-

wo powołanej tu Wszechni-
cy Piastowskiej; z Uniwer-
sytetem Poznańskim (kon-
kretnie: z Katedrą Historii 
Średniowiecznej tej uczel-
ni) profesor związany był 
już do końca życia. Po-
woli też zaczął się zajmo-
wać osadnictwem i genezą 
miast Wielkopolski, Pomo-
rza i Śląska. Organizacyj-
nie związany był z Polskim 
Towarzystwem Historycz-
nym, Towarzystwem Na-
ukowym Warszawskim, 
Towarzystwem Naukowym 
we Lwowie, zaś od 1920 
roku – Poznańskim Towa-
rzystwem Przyjaciół Na-
uk. Redagował „Roczni-
ki Historyczne” – jedno z 
czołowych fachowym pism 
polskiego środowiska tej 
specjalności. Politycznie – 
choć formalnie z żadną 
partią nie był związany – 
sympatyzował z Narodową 
Demokracją, nic więc dziw-
nego, że to właśnie K. Ty-
mieniecki był promotorem 
doktoratu honoris causa 
Uniwersytetu Poznańskie-
go, nadanego Romanowi 
Dmowskiemu w 1923 roku. 

W 1939 roku K. Tymie-
niecki został aresztowany 
przez władze okupacyjne 
pod zarzutem podejmowa-
nia wrogich działań wo-
bec narodu niemieckiego. 
Ostatecznie jednak został 
zwolniony i wysiedlony do 
rodzinnej Kielecczyzny, po-
tem przeniósł się do Mila-
nówka koło Warszawy; ak-
tywnie uczestniczył w pra-
cach tajnego Uniwersyte-
tu Ziem Zachodnich. Po 
wyzwoleniu natychmiast 
wrócił do Poznania i pod-
jął działalność na przedwo-
jennych zasadach; stał się 
organizacyjnym i nauko-
wym filarem badań nad 
średniowieczem podejmo-
wanych na Uniwersytecie 
Poznańskim, późniejszym 
im. Adama Mickiewicza. 
Kierował też Wydziałem 
Historii i Nauk Społecz-
nych Poznańskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk, 
zaś w latach 1956 – 1961 
K. Tymieniecki był pre-
zesem Towarzystwa. Był 
także jednym z założycie-
li Instytutu Zachodniego. 
Swoje przeżycia okupacyj-

ne opisał w bardzo cieka-
wym pamiętniku „Wspo-
mnienia z jesieni 1939 r.” 
(Wrocław 1972).

Opublikował 636 pozy-
cji naukowych, głównie do-
tyczących dziejów średnio-
wiecza w Polsce, wśród 
nich „Procesy twórcze for-
mowania się społeczeń-
stwa polskiego w wiekach 
średnich” (1921), „Dzieje 
Niemiec do początku ery 
nowożytnej” (1948), „Zie-
mie polskie w starożytno-
ści. Ludy i kultury najdaw-
niejsze” (1951), „Historia 
chłopów polskich” (1965 
– 1969).

Profesor Kazimierz Ty-
mieniecki był jednym z 
najwybitniejszych history-
ków polskich, doktorem 
honoris causa uniwersy-
tetów w Warszawie, Kra-
kowie, Poznaniu i Wrocła-
wiu. Był jednak skromny i 
naturalny, mieszkał w Po-
znaniu przy ulicy Grodzi-
skiej. Zmarł 13 październi-
ka 1968 roku, spoczywa na 
Cmentarzu Junikowskim.

Marek Rezler
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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

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

Psychoterapia pary leczącej niepłodność

Marzenie o dziecku
Niepłodność jest chorobą społeczną i dotyka co pią-

tą parę w Polsce. Często problemy z zajściem w ciążę 
mają podłoże w czynnikach natury psychicznej, głęboko 
nieświadomych i powodujących blokadę na poziomie fi -
zjologicznym.

Niepłodność przenika na całe życie pary – wpływa na sto-
sunek do siebie, do partnera, do seksu i do swojego ciała. 
W około 30 procentach przypadków przyczyna niepłodności 
pozostaje niewyjaśniona, a jej skutki wpływają na wszystkie 
dziedziny życia. Na podstawie moich doświadczeń w pracy 
z parami mogę ułożyć listę trudności wywołanych niepłod-
nością. Do najczęstszych należy poczucie niskiej wartości, 
a nawet pewnej inności czy niepełnosprawności. Następuje 
także spadek poczucia sprawstwa, kontroli na skutek ko-
nieczności całkowitego zawierzenia lekarzom, aparaturze i 
lekom. Kobiety skarżą się często na utratę kontaktu z wła-
snym ciałem. Nieskuteczne leczenie prowadzi do poczucia 
bezradności i beznadziei.

NA HUŚTAWCE
Kolejna miesiączka łączy się czasami z wybuchem roz-

paczy i rezygnacji, a po kilku przepłakanych dniach znowu 
przemienia się w nerwowe wyczekiwanie i badanie oznak 
nadchodzącej owulacji. Taka huśtawka nastrojów jest wy-
niszczająca emocjonalnie. Życie traci sens samo w sobie. W 
chwilach największej potrzeby wsparcia i bliskości innych lu-
dzi wiele par leczących niepłodność izoluje się od kontaktów 
towarzyskich. Obawiają się niewygodnych pytań, niezrozu-

mienia, wścibstwa. Szczególnie bolesne są naciski rodziców 
czy teściów, by wreszcie „dali im wnuka”. Wzbudza to poczu-
cie winy i prowadzi do różnego rodzaju gier rodzinnych oraz 
udawania, że „wszystko jest w porządku”.

Napięcie udziela się małżonkom. Zaczyna się obwinianie 
siebie lub partnera, ujawniają się różnice w oczekiwaniach 
i stosunku do leczenia. Mogą się także pojawić zaburzenia 
seksualne, takie jak brak satysfakcji z seksu, brak orgazmu 
czy trudności z erekcją, seks często staje się obowiązkiem. 
Ponieważ to kobiety kontrolują cykl owulacyjny, ich partnerzy 
czują się odrzuceni albo traktowani instrumentalnie, odma-
wiają kochania się na rozkaz. Życie osoby, która wpadła w 
wir walki z niepłodnością, przypomina błędne koło: frustracja 
i niepowodzenie prowadzą do prób działania, a gdy te koń-
czą się porażką, wzrasta presja, by wreszcie osiągnąć cel . 
Do tego dochodzą negatywne skutki procedury medycznej: 
utrata zaufania do lekarzy, uboczne efekty przyjmowania le-
ków hormonalnych, a także poniesione nakłady fi nansowe 
na zabiegi, leki i dojazdy.

ZŁOŚĆ, AGRESJA, LĘK
Niepłodność jako choroba jest bardzo obciążająca psy-

chicznie oboje partnerów i może powodować inne problemy. 
Kobiety niespokojne o brak dziecka odwracają uwagę od do-
brych relacji z partnerem i żyją wyłącznie myślą o zajściu w 
ciążę. Mężczyźni czują presję opiekowania się nimi, a jedno-
cześnie czują rodzaj odrzucenia. Niepłodność często rujnuje 
samoocenę obojga małżonków. Czują się bezwartościowi, 
wstydzą się braku dziecka, mają wrażenie, że są gorsi od 
osób, które mają dzieci. U kobiet często pojawiają się ob-
jawy depresyjne, brak sensu życia, złość, agresja, a także 
objawy lęku. Mężczyźni często uciekają w pracę zawodową. 
Wszystkie te objawy i zachowania nie pomagają w leczeniu, 
a wręcz je utrudniają.

ROZŁADOWANIE NAPIĘCIA
Coraz więcej par pragnących dziecka zwraca się o po-

moc do psychoterapeuty. Znane jest zjawisko blokady psy-
chicznej przeszkadzającej poczęciu dziecka, co wynika ze 
zbytniej koncentracji na problemie. Pomoc psychologiczna 
osobom borykającym się z niepłodnością może umożliwić 
uwolnienie się od negatywnego sposobu myślenia, dostrzec 
pozytywne wartości w tym, co jest tu i teraz, a nie tylko w 
tym, co będzie. Może pomóc w rozładowaniu napięcia i od-
wróceniu uwagi, znalezieniu sposobów na adaptację do sy-
tuacji i lepszego znoszenia samego leczenia. Zlikwidowanie 
objawów napięcia daje większą szansę na pomyślne zakoń-
czenie. Psychoterapia jest w takich przypadkach pomocna 
i stosowana równocześnie z dobrą opieką medyczną daje 
w wielu przypadkach oczekiwany efekt w postaci zajścia w 
ciążę. Niepłodność może stać się lekcją życia, która – choć 
trudna i bolesna – otwiera nieznane dotąd obszary możliwo-
ści tkwiące w psychice.

Małgorzata Remlein
psycholog

Autorka jest psychologiem. Pracuje z osobami, które: doświadczają 
lęków, obniżonego nastroju, depresji, zaburzeń nerwicowych oraz 

psychosomatycznych, mają problemy w relacjach z innymi, znajdują się 
w sytuacji kryzysu życiowego. Prowadzi terapię par (również LGB). 

Gabinet Psychologiczny – tel. 660 140 488 www.malgorzataremlein.pl
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Krzyżówka
z Echem

Hasło krzyżówki z po-
przedniego numeru brzmia-
ło: Na naukę już czas.

BARAN (21.03 - 20.04). Nie ma się co borchać na chlabrę 
i zimno, zwłaszcza że szykuje się wygib ze starą wiarą albo famułą 
i kejtrem. Lofrowanie po lasach albo nad morzem będzie całkiem 
fest.

BYK (21.04 - 21.05). Ale zaś fest rajza w ciepłe kraje ci się 
szykuje. Ino na tych balangach za frechownie se z wiarą nie po-
czynaj, bo jeszcze w kalafę dostaniesz albo poruty se narobisz.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Zez nygusowaniem i glapieniem 
się wew komputer trza już kończyć. Zabieraj się ze szwungiem do 
chapania, a wnet pustawa kabza się zapełni bejmami.

RAK (22.06 - 22.07). W cieplejsze dni warto ze starą wiarą 
zorganizować jaki wygib za miasto na grzyby lub insze atrakcje. 
Z tego lofrowania i blubrania wyniknie coś ciekawego.

LEW (23.07 - 22.08). Zez ciągłego bręczenia i borchania się 
na kumpli nic dobrego nie będzie. Jesteś szportowny szczun, masz 
fifa do roboty i potrafisz uzorgować wuchtę bejmów.

PANNA (23.08 - 22.09). Warto się przyłożyć do akuratnego 
pozałatwiania spraw urzędowych i przejrzenia papierów. Porzundek 
w kwitach a także w domowych szafonierkach ale zaś musi być.

WAGA (23.09 - 22.10). Bez to glapienie się wew telewizor 
do łba ci przychodzą ino głupie, chociaż cołkiem przyjemne myśli. 
Ale zaś się ustatkuj i żodnych brewerii zez wiarą nie wyczyniaj.

SKORPION (23.10 - 22.11). Kolejne zmiany wew robocie ja-
koś przepynkasz. Bez zbędnego stalowania się i mądrowania z wia-
rą przyłóż się akuratnie do roboty, a trochę bejmów uzorgujesz.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Wew biurze, zwłaszcza przy sze-
fach za wiela nie blubraj ani tyż się zbytnio nie staluj. Całkiem 
spokojnie, z fifem rób swoje, a wnet skapną ci bejmy i awanse.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Przydało by się zaprowadzić 
trochę porzundku wew pokojach i szyfonierkach. Nazbierało się 
w nich wiele zbyrów i klamotów, które najlepiej wyćpnąć na gemyle.

WODNIK (21.01 - 20.02). Daj se trochę luzu i jesienną porą 
zadbaj o zdrowie. Zwłaszcza że w krzyżu coś tam strzyka. Ino się 
więc nie staluj i bacz, byś zdrowia i bejmów nie przenorał.

RYBY (21.02 - 20.03). Po chapaninie wew biurze należy ci 
się trochę nygusowania. Może jednak lepiej zabrać całką famułę 
z gzubami do galerii i lajsnać im po jupce albo inszym ancugu.

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, www.echopiatkowa.pl,
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 11

HUMORKI
- Stary, mam do ciebie 

prośbę. Nie przychodź do 
mnie więcej w gości. Po two-
jej wizycie zginęły nam pie-
niądze.

- Chyba nie myślisz, że to 
ja wziąłem!

- Wiem, że nie wziąłeś, bo 
je potem znaleźliśmy. Ale ta-
ki niesmak pozostał…


- Zapakowałam ci chleb, 

masło i kilogram gwoździ na 
wycieczkę.

- Po co?
- Jak to po co, posmaru-

jesz chleb masłem i zjesz.
- A gwoździe?
- Tu są, przecież spako-

wałam.


- Tato, jak to jest mieć 
najlepszego syna na świecie?

- Nie wiem, zapytaj swo-
jego dziadka!
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Oni byli najlepsi...

AC STUDIO - I miejsce w grupie OPEN

ATRAKCYJNY KAZIMIERZ - III miejsce w grupie B

CZERWONE DIABŁY - II miejsce w grupie OPEN

AC MATERACE - III miejsce w grupie OPEN FC NOWA WIĘŹ - III miejsce w grupie C

MŁODZI PIĄTKOWO - I miejsce w grupie B

NON OMNIS MORIAR POZNAŃ - II miejsce w grupie C

UKS 12 BATORY II - II miejsce w grupie B
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śpiewała piosenkę o klubowych seniorach. Hanna Koska, 
na co dzień prowadząca gimnastykę, napisała hymn klu-
bu, który wszyscy odśpiewali. Wystąpił zespół „Wiosenne 
krokusiki” z łazarskiego klubu „Krąg”; którego członkinie 
liczą sobie nierzadko 80 lat. Na zakończenie zaśpiewał ze-
spół wokalny „Korona” prowadzony przez Beatę Łuczak.

Dzień wcześniej seniorzy gościli Zbigniewa Wodeckie-
go. Wokalistę będą wspominać bardzo długo, większość 
pań była nim zauroczona. (kl)

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 lokalu, w dowozie 

i na wynos 

  

  

Zauroczone Wodeckim 

26 i 27 września Klub Korona na Osiedlu Bolesława 
Śmiałego obchodził 20-lecie istnienia. Przez ten czas zdo-
bywano wiele doświadczeń, rozbudowano klub, zmieniali 
się instruktorzy. Założycielem i pierwszym prowadzącym 
był Kazimierz Rybarczyk, kolejną instruktorką – Teresa 
Płonka, a obecnie – Ludmiła Kłos.

Z okazji jubileuszu odbyło się uroczyste spotkanie z wy-
stępami seniorów. Przybyli zaproszeni goście: Michał To-
kłowicz, wiceprezes Poznańskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, Rafał Kupś, przewodniczący Rady Nadzorczej PSM, 
kierownik administracji i członkowie rady osiedla, instruk-
torzy z innych piątkowskich klubów, przyjaciele klubu ze 
Stemplewa…

Pamiątkowe dyplomy otrzymali najstarsi stażem człon-
kowie, wyróżniający się i najbardziej aktywni klubowicze. 
Historię klubu przedstawiła Maria Żentkowska, o klubie 
mówiła też Irena Gawrońska. Genowefa Piechowiak za-
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