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ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY 

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

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

www.psm.poznan.pl

Zdrowych i radosnychZdrowych i radosnych
Świąt WielkanocnychŚwiąt Wielkanocnych

spędzonych w rodzinnym gronie,spędzonych w rodzinnym gronie,
pogody wiosennego słońca,pogody wiosennego słońca,

oraz wszelakiego powodzenia oraz wszelakiego powodzenia 
życzążyczą

Rada Nadzorcza, ZarządRada Nadzorcza, Zarząd
Administracje Osiedli Administracje Osiedli 

Poznańskiej Spółdzielni MieszkaniowejPoznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
i redakcja Echa Piątkowai redakcja Echa Piątkowa
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tani-kurier.net
Punkt przyjęć przesyłek 

kurierskich
na Piątkowie już otwarty!!!

- paczka standardowa od 14 zł brutto
- paczka niestandardowa od 20 zł brutto
- przesyłki gabarytowe od 30 zł brutto
- zwrot pobrania w 3 dni robocze

PROFESJONALNA OBSŁUGA
Zapraszamy: Pn-Pt 9.00-17.00

ul. Wiechowicza/pawilony  
os. B. Śmiałego za bankiem PKO

☎ 881 511 051; 
www.tani-kurier.net

Kochamy mruczki
17 lutego święto mają koty. Tradycja ma swoje korze-

nie we Włoszech, tam mruczki świętują od 1990 roku. 
W Polsce – od 2006. W świetlicy szkoły na Osiedlu Bolesła-
wa Śmiałego bawią się w koty od kilku lat, malują ulubień-
ców, przebierają się i rozmawiają o czworonogach. 

Światowy Dzień Kota jest wyjątkowy, ponieważ ma na ce-
lu podkreślenie, jak ważny w życiu człowieka jest kot. Świę-
to dodatkowo przypomina o niesieniu pomocy wolno żyją-
cym i bezdomnym zwierzętom. Święto kota na grunt Pol-
ski przeniósł z Rzymu felinolog Wojciech Albert Kurkowski.

Zafascynowany życiem kotów w stolicy Włoch, szcze-
gólnie w Koloseum, i respektem, z jakim się tam spoty-
kają, święto kotów zaczął obchodzić też w naszym kraju. 
W Polsce żyje ponad 5,5 miliona kotów, są w co trzecim 
domu. (emzetka)

Fot. – Maria Zielińska 

W czwartek, 6 marca, do Szko-
ły Podstawowej nr 34 na Osiedlu 
Bolesława Śmiałego zawitał pan 
Krzysztof – podróżnik. Opowiadał 
dzieciom w świetlicy o swojej ostatniej 
wyprawie na Madagaskar, a szczegól-
nie o ciekawej roślinności i przyro-
dzie wyspy. Wystąpieniem wzbudził 
duże zainteresowanie, jako że wszyst-
kie dzieci były świeżo po oglądaniu 
ulubionych filmów z serii „Pingwiny z 
Madagaskaru”. Z niecierpliwością cze-
kały na ulubione zwierzaki z lemurem 
królem Julianem na czele. Zadawały 
mnóstwo pytań i były bardzo ciekawe 
świata. (emzetka)

Prosto z Madagaskaru Prosto z Madagaskaru 

lecz bez pingwinalecz bez pingwina
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Poznań, os. Przyjaźni 21N/144
obok kliniki weterynaryjnej i „Netto”

codziennie od godz. 8.00
Wystawiam recepty ulgowe

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

  

  

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

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 

POGOTOWIE

Komputerowe

tel. 

693 313 315

ADRES
os. J III Sobieskiego Pawilon 18

(przy alejce spacerowej 
w pobliżu sklepu Biedronka)

www.MagdalenaW.pl

KWIACIARNIA
PASMANTERIA

Upominki, Artykuły do chrztu, 
komunii, ślubu

____________________________ 

Zdrowych, Pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
Przepełnionych wiarą, 

nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,

Serdecznych spotkań 
w gronie rodziny
i wśród przyjaciół

oraz wesołego Alleluja
Odbierz DARMOWY wstęp 
na szkolenie internetowe

„Jak w 10 minut 3-krotnie poprawić efektywność 
nauki Twojego dziecka”

organizowane przez EDU Szkołę szybkiego czytania 
i technik pamięciowych w Poznaniu.

Wejdź na stronę www.efektywnanauka.com.pl i wpisz swój 
adres   e-mailowy, aby odebrać ZAPROSZENIE.

Ze względu na warunki techniczne 
liczba miejsc ograniczona. 
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♦  3 lutego dwóch funkcjonariuszy piątkowskiego refera-
tu Straży Miejskiej Poznania asystowało pracownikowi 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Odwiedzili miej-
sca przebywania osób bezdomnych przy ul. Lechickiej 63. 
Dostęp do szopy, w której mieszka kobieta, był niemoż-
liwy. Następnie udali się na ul. Mateckiego, koło „Laj-
konika”. Przebywający tutaj kobieta i mężczyzna odmó-
wili udzielenia sobie pomocy.

♦  W lutym strażnicy odwiedzili 33 razy miejsca znane z 
bytowania bądź grupowania się bezdomnych. Przepro-
wadzili 24 rozmowy na temat możliwości otrzymania 
wsparcia socjalnego. Żadna z tych osób nie wyraziła 
chęci udzielenia sobie pomocy.

♦  Strażnicy zostali powiadomieni o przypadku żebractwa 
przy pawilonie Netto na Osiedlu Władysława Łokiet-
ka. Z zastaną tam osobą przeprowadzili rozmowę pre-
wencyjną.

♦  W lutym piątkowscy strażnicy nałożyli 108 blokad na 
koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. 28 osób 
pouczyli, 79 ukarali mandatami. 1 blokadę postanowili 
zdjąć, bo właściciel auta przebywał za granicą.

♦  Czterokrotnie interweniowali w miejscach, gdzie wystę-
powały przypadki spożywania alkoholu pomimo zakazu. 
Nie złapali nikogo na gorącym uczynku.

♦  W lutym ujawnili 8 nielegalnych wysypisk śmieci. Usta-
lili jednego sprawcę pozbywania się odpadów, którego 
ukarali mandatem.

♦  Do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu 
miejskiego strażnicy złożyli dwa wnioski o zlecenie usu-
nięcia wysypisk, własnym staraniem doprowadzili do li-
kwidacji jednego wysypiska.

♦  A było tak: 21 lutego w rejonie ul. Czarnucha ujawnili 
duże wysypisko odpadów poremontowych. Zwrócili uwa-
gę na naklejki inwentaryzacyjne, które znajdowały się 
na spodniej stronie krzeseł, stołów i kanap. Obok nume-
ru porządkowego była tam nazwa firmy. Okazało się, że 
odpady wyrzucili pracownicy wynajętej firmy remonto-
wo-budowlanej. Po interwencji strażników meble zostały 
przewiezione na gratowisko, a pozostałe odpady, za po-
średnictwem firmy posiadającej zezwolenie wynikające z 
ustawy o odpadach, trafiły na wysypisko w Suchym Le-
sie. Sprawca został ukarany wysokim mandatem, a do-
datkowo poniósł koszty przekazania odpadów.

♦  Przeprowadzili też kontrolę dziesięciu posesji na oko-
liczność spalania odpadów w piecach grzewczych. Nie 
stwierdzili nieprawidłowości.

♦  26 lutego w Komisariacie Policji Poznań Północ odby-
ło się spotkanie policji, straży miejskiej, przedstawicie-
li rad osiedli z poszczególnych dzielnic oraz pracowni-
ków Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeń-
stwa Urzędu Miasta Poznania. Omawiano wdrażanie 
projektu „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszka-
niec”. Przedstawiciel Rady Osiedla Bolesława Chrobre-
go zgłosił informację o zaśmiecaniu klatek schodowych 

przez osoby bezdomne (budynek 39), o niszczeniu tere-
nu zielonego przez pojazdy dostarczające towar do skle-
pu ABC przy ul. Wojciechowskiego. Postanowiono kon-
trolować oba miejsca.

♦  Strażnicy szkolni z piątkowskiego referatu skupili się na 
bezpieczeństwie dzieci, które zimowe ferie spędzały na 
wolnym powietrzu w swoim miejscu zamieszkania. Szcze-
gólnie kontrolowano zamarznięte akweny wodne, prze-
strzegając przebywających na lodzie dzieci i dorosłych o 
grożącym im niebezpieczeństwie. Były to zbiorniki wod-
ne na Morasku (2), na Różanym Młynie, przy ul. Mle-
czowej oraz Strzeszyńskiej/ Druskiennickiej. 24 lutego 
strażniczka szkolna przeprowadziła dla dzieci dwóch klas 
pierwszych i dwóch klas drugich Szkoły Podstawowej nr 
48 pogadanki nt. zasad ruchu drogowego.

♦  Do Zarządu Dróg Miejskich zgłoszono 16 informacji, 
głównie na temat śmieci zalegających na poboczach ulic, 
przewróconych znaków drogowych oraz braku pokrywy 
studzienki kanalizacyjnej.

♦  Na terenie Referatu Piątkowo zewidencjonowano 60 po-
jazdów, które są nieużywane od co najmniej 4 miesię-
cy. Do ich właścicieli wysłano wnioski o usunięcie. O ile 

nic z nimi nie zrobią, to od 10 kwietnia auta trafią na 
lawety i zostaną wywiezione, oczywiście na koszt wła-
ścicieli. Znajdujący się na zdjęciu powyżej  spalony wrak 
z Naramowic został już usunięty z drogi.

♦  7 lutego strażnicy udali się na Osiedle Władysława Ło-
kietka, gdzie przy sklepie Netto znaleziono bezpańskie-
go psa. Nie posiadał czipa, więc został zabrany przez 
pracowników Schroniska dla Zwierząt. Kolejnego psa, 
również bez czipa, zabrano 10 lutego do schroniska 
z ul. Chuby Morawskie. Następnego bezpańskiego psa 
zabrano sprzed sklepu Netto 18 lutego, a 27 lutego in-
nego psa sprzed sklepu Złoty Grosz na Osiedlu Bolesła-
wa Chrobrego. (rafa)

Z notatnika miejskiego strażnika

 Działo się w KORONIE
Oprócz stałych zajęć, które odbywają sią regularnie w 

klubie (gimnastyki rozciągającej, aerobiku mix, kółka bry-
dżowego, zespołu wokalnego, warsztatów plastycznych, kół-
ko szydełkujących, biblioteki i języka angielskiego) zorga-
nizowano dodatkowe imprezy i spotkania.

1 marca, tuż przed tradycyjnymi ostatkami, odbyła się 
ostatnia zabawa w tegorocznym karnawale. Klubowicze ba-
wili się przy świetnej muzyce do godziny 24.

4 marca klubowicze spotkali się z prezesem stowarzyszenia 
„Mamy wielkie serca”. Gościa przywitał kierownik administra-
cji osiedla, a klubowicze przekazali dary dla potrzebujących.

7 marca obchodzili Dzień Kobiet, spotkali się przy ka-
wie oraz na 2-godzinnym koncercie. 

12 marca pod hasłem „lepiej zapobiegać niż leczyć” 
odbyła się pogadanka o pszczołach i profilaktyce zdrowia 
z pasieki.

15 marca seniorzy wybrali się na jeden dzień do War-
szawy na spektakl Teatru Roma „Deszczowa piosenka”.

W klubie Korona powstało nowe kółko „Koralik”, uczest-
nicy zajmują się wyrabianiem biżuterii. 

Na 25 marca zaplanowany został wykład na temat za-
kwaszenia organizmu i związanych z tym skutków. (lklo)
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Już po raz czwarty Ze-

spół Szkół Zakonu Pija-
rów organizuje Poznań-
ski Bieg im. o. Józefa 
Jońca SP, który w tym 
roku odbędzie się w pią-
tek 11 kwietnia od godzi-
ny 11.00, tradycyjnie już 
na Osiedlu Jana III So-
bieskiego.

Centrum zawodów, start 
i meta zlokalizowane będą 
na boisku szkolnym szko-
ły pijarskiej. Przed rokiem 
bieg zgromadził ponad 1000 
uczestników. W tym roku or-
ganizator jest przygotowany 
na przyjęcie 1200 biegaczy 
i tyle pakietów startowych 
już czeka. W zawodach w 
większości uczestniczą dzie-
ci i młodzież z wielu szkół 

piątkowskich, poznańskich, 
z Wielkopolski, a nawet z 
innych województw.

Uczestnicy będą rywalizo-
wać w kilku biegach na róż-
nych dystansach, w katego-
riach wiekowych. Po biegach 
dzieci i młodzieży o godzinie 
13.50 zaplanowany jest start 
do biegu głównego na dystan-
sie 3 km w kategorii OPEN. 
Nowością czwartej edycji jest 
elektroniczny pomiar czasu 
każdego zawodnika. Dzięki 
temu biegacze krótko po do-
tarciu do mety będą zna-
li swój rezultat. Nie zmieni-
ła się idea biegu, w którym 
zwycięzcą jest każdy, kto po-
kona swoje ograniczenia i do-
biegnie do mety.

Na szyi każdego zawodni-
ka zawiśnie specjalny praw-
dziwy pamiątkowy medal. 
Biegacze z czołowych miejsc 
we wszystkich kategoriach 
wiekowych otrzymają atrak-
cyjne nagrody. Po biegu or-
ganizator zaprasza uczestni-
ków na ciepły posiłek. Wy-
jątkowość i niepowtarzalna 
atmosfera tej imprezy biego-

wej sprawia, że każdego roku 
startuje coraz więcej zawod-
ników. A ci, którzy jeden raz 
pobiegli, wracają już co roku. 
Impreza może się od czte-
rech lat odbywać i nabierać 
rozmachu dzięki znakomitej 
współpracy z Administracją 
Osiedla Jana III Sobieskiego 
oraz dzięki wsparciu i życzli-
wości ze strony Zarządu Po-
znańskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej.

Bieg ma także wyjątkowe-
go patrona. Ojciec Józef Jo-
niec był pijarem, kapłanem, 
wychowawcą dzieci i młodzie-
ży, wybitnym społecznikiem, 
który pracował na rzecz uak-
tywniania i wychowania mło-
dych ludzi poprzez sport, kul-
turę i wiarę. Opracował i re-
alizował wyjątkowy program 
edukacyjny pod nazwą ru-
chu parafiadowego. Założone 
przez niego Stowarzyszenie 
Parafiada od 25 lat organizu-
je co roku Międzynarodową 
Parafiadę Dzieci i Młodzieży. 
Ojciec Joniec zginął w 2010 
r. w katastrofie smoleńskiej. 
Bieg w Poznaniu jest upa-

miętnieniem osoby ojca Józe-
fa i kontynuacją jego dzieła.

Patronat honorowy nad 
biegiem objęli: JE Arcybi-
skup Stanisław Gądecki Me-
tropolita Poznański, Marsza-
łek Województwa Wielkopol-
skiego Marek Woźniak, Pre-
zydent Miasta Poznania Ry-
szard Grobelny, Wicewojewo-
da Wielkopolski Przemysław 
Pacia i Prowincjał Polskiej 
Prowincji Zakonu Pijarów o. 
Józef Matras SP. 

Opiekę medialną zapew-
niają: Portal Epoznan, Tele-
wizja WTK, Radio Merkury, 
Radio Emaus i Przewodnik 
Katolicki.

Zgłoszenia elektronicz-
ne uczestników do 4 kwiet-
nia przyjmowane są poprzez 
formularze rejestracyjne do-
stępne na stronie interneto-
wej biegu www.bieg-jonca.pl. 
Zapraszamy na stronę inter-
netową, która najlepiej pre-
zentuje wydarzenie.

Więcej informacji o biegu 
na: www.bieg-jonca.pl Kon-
takt: biuro@bieg-jonca.pl

Grażyna Gulczyńska

Przedświąteczne sprzątanie 
w śmietnikach

Jeszcze przed świętami wielkanocnymi z altanek śmiecio-
wych powinny zniknąć stare meble, pudła i tapczany, które 
straszą od miesięcy. Związek Międzygminny „Gospodarka Od-
padami Aglomeracji Poznańskiej” oraz Remondis Sanitech za-
powiadają bowiem rozpoczęcie w kwietniu akcji odbierania 
odpadów problemowych i wielkogabarytowych. Obejmie ona 
sukcesywnie całe miasto ale zapoczątkowana zostanie na spół-
dzielczych osiedlach mieszkaniowych.

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami, raz w roku z nieruchomości za-
mieszkałych odbierane będą:
•  meble – stoły, krzesła, szafy, szafki, komody, meble kuchenne, ka-

napy, łóżka, tapczany i regały
•  złom elektryczny i elektroniczny – sprzęt RTV, AGD i oświetlenio-

wy (bez żarówek i świetlówek)
•  opony – do pojazdów o masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony
•  inne wyposażenie – dywany, wykładziny, wózki dziecięce i inwa-

lidzkie, rowery.
Nie będą odbierane odpady poremontowe – drzwi, ościeżni-

ce, stare okna, wanny, kabiny prysznicowe, ceramika łazienko-
wa, gruz, opakowania po materiałach budowlanych i farbach.

Ogłoszenia o możliwości zgłaszania wniosków o odbiór odpadów 
wielkogabarytowych z terenu spółdzielni mieszkaniowych, a także dziel-
nicy Nowe Miasto ukazały się 10 marca. Właściciele nieruchomości 
lub ich zarządcy mieli dwa tygodnie na przekazanie zgłoszeń do Re-
mondisu lub obsługującej ich firmy, które to na ich podstawie usta-
lą szczegółowy harmonogram i powiadomią o nim zainteresowanych. 
W kolejnych miesiącach akcja obejmie Grunwald, Jeżyce, Stare Miasto 
i Wildę. Zgłoszenie z tych obszarów będzie można dokonywać dopiero po 
terminach podanych w kolejno ogłaszanych komunikatach prasowych.

Sprawna realizacja przedstawionego planu odbioru odpadów pro-
blemowych i wielkogabarytowych wymaga dobrego przygotowania or-
ganizacyjnego. Szczególnie pomocne w tym będą właściwa postawa 
i przychylność zarządców nieruchomości, którzy przekażą komplet nie-
zbędnych informacji w zgłoszeniu. Związek Międzygminny oraz firmy 
odbierające odpady zwracają się więc z apelem o przestrzeganie zasad 
oraz terminów podawanych w ogłoszeniach o odbiorze odpadów pro-
blemowych i wielkogabarytowych, oraz wystawianie odpadów zgodnie 
ze zgłoszeniem, do godziny  6.30 w dniu wywozu, po otrzymaniu in-
formacji o terminie odbioru.

Modernizują klatki schodowe
- Malujemy klatki w budynku 10, następny będzie 9, 

potem od czerwca-lipca budynek 1 – relacjonuje Alek-
sander Meyza, kierownik Administracji Osiedla Włady-
sława Łokietka. – W standardzie takim jak na osiedlu 
Sobieskiego. Bez lamperii, całość szpachlowana, wsta-
wiane narożniki, z ozdobnym malowaniem tzw. lazu-
rem, lakierowaniem oraz elementami tynku mozaiko-
wego przy schodach.

Na całym osiedlu zakończona została właśnie wymia-
na oświetlenia na klatkach schodowych na LED-owe. 
Wymiana wszystkich okien na klatkach zakończona zo-
stała już w zeszłym roku.

Rozpoczęła się modernizacja balustrad, wymieniono 
je w budynkach 10 i 9, w trakcie jest blok 1. Drewnia-
ne pochwyty są eleganckie i piękne, nie to co plasti-
kowe, które w wielu budynkach i tak trzeba było usu-
nąć. Podobnie jest z wymianą szafek licznikowych na 
schludne metalowe. Są już takie w blokach 10 i 9, wy-
miana trwa w budynku 1.

Korzystając z dobrej pogody, wykonywane są drob-
ne roboty drogowe - wymieniono dwa podesty przy bu-
dynku 6 przy wejściach G i H. Wymieniono też wąskie 
drzwi tzw. awaryjne we wszystkich dziewięciu klatkach, 

gdzie takie 
drzwi są za-
instalowane. 
Gdy się ocie-
pli, moderni-
zowane będą 
wiatrołapy.

Na zdjęciu 
klatka scho-
dowa w bu-
dynku nr 10. 
Prawda, że 
ładn ie wyglą-
da? (big)

Pobiegną dla wyjątkowego patrona
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Drodzy Czytelnicy,
dziękuje Wam za czytanie moich artykułów i nadsy-

łanie pytań. Trudno jest odpowiadać, gdy nie widzę ce-
ry i problemu naocznie. Tym razem nadeszło dużo pytań 
o cerę suchą i zarazem tłustą. Czy jest  to możliwe i jak 
sobie z tym poradzić? 

Tak, jest to możliwe, że z rana mamy zazwyczaj cerę 
bardzo suchą, a wieczorem i w nocy bardzo tłustą. Dzie-
je się tak dlatego, że ujścia łojotokowe są zablokowane, 
a nadmierna produkcja sebum daje taki skutek. Kremy, 
blokując ujścia, nie wchłaniają się w głąb naskórka, tyl-
ko zostają na powierzchni skóry. W tej sytuacji najlepiej 
może pomóc zakwaszanie skóry lub oxybrazja. O kwasach 
już pisałam w poprzednich artykułach, dlatego teraz sku-
pię się na oxybrazji.

Zabieg polega na intensywnym złuszczaniu naskórka. 
Wykonywany jest pod ciśnieniem przy pomocy tlenu oraz 
rozproszonych kropli soli fizjologicznej. Oxybrazja wykony-
wana jest „na mokro”, co daje natychmiastowe ukojenie, 
a tlen dodatkowo odżywia skórę. Zabieg ten szczególnie 
zalecany jest dla osób o wrażliwej skórze a także skórze 
naczyniowej. Oxybrazja działa odświeżająco, wygładzająco 
i rozjaśniająco. Usuwa martwy naskórek i zaskórniki oraz 
zwęża pory. Może  redukować; zmarszczki, przebarwienia 
oraz blizny. Można go stosować przez cały rok, jest deli-
katny a zarazem głęboki i skuteczny. Najlepiej przekonać 
się samemu i na swojej skórze, a żeby było to możliwe 
dla każdego, i w podziękowaniu za współpracę i czytanie 
moich artykułów, na Święta Wielkanocne  przygotowałam 
niespodziankę.

Każdy, kto przyjdzie z tą gazetą od 20 marca do 30 
kwietnia 2014 roku, będzie mógł skorzystać z zabiegu oxy-
brazji. Cały zabieg trwa półtorej godziny, składają się na 
niego: kwas askorbinowy, oxybrazjia tlenowa, maseczki od-
powiednio dopasowane do wieku i problemu cery, witamina. 
C oraz serum. Koszt zabiegu w gabinecie to 145 zł, przy-
chodząc z tym artykułem, zapłacą Państwo 95 zł. Na zabieg 
proszę wcześniej się umówić osobiście lub telefonicznie.

Switłana Werk
Autorką jest kosmetyczką, właścicielką

Specjalistycznego Gabinetu Kosmetycznego SWITŁANA
na Os. Bolesława Chrobrego paw 110, tel. 794 798 895

GABINET METODY ZENNI
Alternatywna terapia leczenia chorób i guzków tar-

czycy, żylaków, zakrzepicy, bólów kręgosłupa, 
 astmy, otyłości, depresji, po wylewie.

Jolanta Stefańska Poznań, 
ul. Śniegockiego 11 

(Piątkowko-oś.Chrobrego))
Tel. 501 453 059 www.diet-a-med.pl

Masaż pobudzający samoleczenie
Technika Bowena, inaczej Bowtech, nie jest ani masa-

żem, ani akupunkturą, ani inną do tej pory znaną tech-
niką pracy z ciałem. To nowa terapia manualna opraco-
wana przez Toma Bowena z Australii. Uznawana za jed-
ną z najefektywniejszych, holistycznych metod terapeu-
tycznych na świecie.

Stosowana jest od 40 lat, w ponad 30 krajach świata 
(w Polsce od 4 lat). To jedyna w swoim rodzaju forma neu-
romięśniowego przeprogramowania, która poprzez kilka ła-
godnych ruchów wykonywanych na mięśniach i tkankach 
łącznych doprowadza do stanu rozluźnienia, pobudzenia 
i samoregulacji organizmu, wprowadza w stan głębokiego 
odprężenia, uaktywnia system odpornościowy, mobilizuje 
procesy samoleczenia.

Skrzywienia zwykle się prostują – jednak bez manipulacji 
stawami i kośćmi, jak ma to miejsce w terapii manualnej. 
Napięcia mięśniowe i nadwyrężenia ustępują, powraca 
normalny przepływ w ramach układu limfatycznego, 
jednak bez ucisku na mięśnie, który stosuje się w masażu. 
Widać natychmiastową poprawę w meridianach (liniach 
łączących poszczególne punkty akupunkturowe), jed-
nak ta technika leczenia nie opiera się na meridianach 
i nie przypomina akupunktury czy akupresury. Często za-
chodzą wewnętrzne zmiany natury psychologicznej, jed-
nak nie jest konieczne wywołanie reakcji emocjonalnej, 
która ma miejsce w ramach terapii działających na relację 
umysł-ciało.

Podczas zabiegu terapeuta wykonuje zestawy delikat-
nych, precyzyjnych rolujących ruchów na poszczególnych 
mięśniach, grupach mięśni, ścięgnach lub więzadłach. Ła-
godnymi ruchami palców wywołuje drgania wychwytywa-
ne przez receptory znajdujące się w tkance łącznej i powię-

zi. Sesje terapeutyczne trwają ok. 30-60 minut. Zbieg po-
wtarza się w odstępach 7-10 dni, taki jest bowiem czas au-
tonaprawy i autostymulacji organizmu po zabiegu. Wyko-
nywane w terapii ruchy zwiększają dopływ krwi do mięśni 
i poszczególnych organów ciała, pobudzają krążenie limfy.

Bowtech pobudza procesy detoksykacji i samoleczenia 
organizmu. Metoda jest skuteczna w likwidowaniu napięć 
powięziowych i tym samym w ustępowaniu bólu i dolegli-
wości chorobowych wielu narządów wewnętrznych oraz 
układów ruchu, pokarmowego, hormonalnego, nerwowe-
go, krążenia, ma zastosowanie także w rehabilitacji po-
urazowej. Najbardziej zaskakująca jest jej prostota i sku-
teczność. Jest bezpieczna i skuteczna dla każdego, od no-
worodków (Baby Bowen) po ludzi starszych, pacjentów 
obłożnie chorych, unieruchomionych w łóżku, wózku in-
walidzkim oraz u sportowców w zapobieganiu kontuzjom 
(łokieć golfisty i tenisisty). Właściwie nie ma żadnego ob-
szaru ciała, który nie reagowałby pozytywnie na tę metodę. 
Zabieg może być wykonywany zarówno w gabinecie, jak 
i u klienta w domu. Więcej na stronie www.diet-a-med.pl



ECHO 4/225 (XVII) 7

  

POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

PIĄTKOWSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
ZAPISY - EDYCJA 2014

MECZE ROZGRYWANE BĘDĄ NA BOISKU TYPU ORLIK NA OBCH

 PODZIAŁ NA GRUPY WIEKOWE:
  GRUPA B – roczniki 1998 - 2000    (rozgrywa 6 zawodników),
  GRUPA C – roczniki 1995 - 1997     (rozgrywa 6 zawodników),
  GRUPA OPEN – roczniki 1994 i starsi    (rozgrywa 6 zawodników),

 Wykaz zgłoszeniowy powinien zawierać  (max. 15 osób):
- imię i nazwisko;
- adres zamieszkania, nr telefonu;
- datę urodzenia;
- zgody rodziców (gr. B i C), oraz personalia minimum 1 opiekuna zespołu.

Wpisowe od drużyny za całą ligę (sezon: wiosna, jesień) łącznie wynosi:
 gr. B – 200 zł,  dla drużyn z Piątkowa 160 zł;
 gr. C – 250 zł,  dla drużyn z Piątkowa 200 zł;
 gr. OPEN – 400 zł,  dla drużyn z Piątkowa 320 zł. 

   
INFORMACJE I ZAPISY DO DNIA 4 KWIETNIA 2014 r. w POZNAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
na Osiedlu Bolesława Chrobrego 117, p.80/81:
1. Od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 13, tel. 61 827 22 81;
2. Telefon kontaktowy – 662 142 707, e-mail: sport@psm.poznan.pl

PIERWSZE MECZE JUŻ OD 12/13 KWIETNIA
ZAPRASZAMY DO GRY W LIDZE NA ORLIKU!!!

www.psm.poznan.pl

GRUPA OPEN
Lp. Nazwa drużyny li. mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
1 CZERWONE DIABŁY 27 73 190 59 131
2 FUTURE 26 69 184 69 115 1p
3 UKS BATORY 26 67 183 65 118
4 BALBINA 26 63 120 59 61 1p
5 AC MATERACE 26 61 147 60 87
6 BRYGADA NDW POZNAŃ 26 60 114 59 55
7 FC NOWA WIEŚ 26 57 160 104 56
8 AC STUDIO 25 53 186 117 69 1wo
9 HETMANIA POZNAŃ 26 46 134 68 66 1wo

10 MIDAS POZNAŃ 27 46 132 103 29
11 TĘGIE PYTONY 26 39 116 91 25
12 BLUE DEVILS 27 39 98 106 -8 2wo
13 POZNANIACY 28 37 107 118 -11 1wo
14 PI - KO TEAM 26 37 79 93 -14
15 TRACK ATTACK FC 26 36 102 103 -1 1wo
16 GREEN SQUAD 26 34 96 94 2
17 LE GRAND SALON 26 34 121 137 -16
18 DEN BRAVEN 26 33 114 117 -3 1wo
19 MOBIL POZNAŃ 27 33 96 135 -39
20 EVERYBODY WINOGRADY 26 32 93 154 -61 2wo
21 BAYERN POZNAŃ 26 26 80 102 -22
22 FC LADS 26 25 100 153 -53
23 MŁODE WILKI 26 24 121 147 -26 1wo/1p
24 GT PROJEKT 27 23 85 130 -45 1wo
25 PWW 27 20 101 157 -56 2wo
26 CZARNI 26 17 79 138 -59
27 WUCHTA WIARY 26 15 81 159 -78
28 STARE MIASTO 29 18 84 148 -64 8wo
29 TKE MAG 29 8 81 167 -86 10wo
30 PRZYSZLIŚMY 

POPATRZEĆ
29 -1 55 227 -172 9wo

GRUPA  B 
1 ATRAKCYJNY KAZIMIERZ 18 48 132 40 92
2 MŁODZI PIĄTKOWO 18 43 131 32 99
3 UKS 12 BATORY VI 18 43 142 52 90
4 OKS  OZ 18 36 109 84 25
5 UKS 12 BATORY I 18 31 98 46 52
6 TG SOKÓŁ 

POZNAŃ - WINIARY
18 19 51 94 -43

7 UKS 12 BATORY V 17 16 45 104 -59
8 UKS 12 BATORY IV 18 12 46 127 -81 2wo
9 OFENSYWNE RONDLE 18 10 51 116 -65

10 UKS 12 BATORY II 17 -2 23 154 -131 2wo
11 UKS 12 BATORY III 20 26 93 72 21 3wo/1p

GRUPA  C 
1 BATORY IV 18 45 134 47 87
2 AIFAM TEAM 18 43 122 52 70
3 HAKUNA MATATA JCTB 17 38 116 55 61
4 GALACTICOS FC 17 35 87 70 17
5 RO PODOLANY 17 33 78 61 17
6 EVERYBODY 

WINOGRADY
18 28 85 62 23

7 UKS BATORY VII 17 17 71 101 -30
8 FC STRZESZYN 17 15 54 95 -41
9 ŁOWCY PSÓW DH 18 12 48 75 -27 1wo

10 UKS BATORY II 17 9 55 133 -78
11 4 KILO WYNGLA 20 3 44 143 -99 7wo
12 POLAN 100 - zespół wycofany z rozgrywek
13 SEKCJA 

SWARZĘDZ - WILDA
- zespół wycofany z rozgrywek

14 XV LO - zespół wycofany z rozgrywek
15 CAMEL TEAM - zespół wycofany z rozgrywek

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa - Piątkowska Liga Halowej Piłki Nożnej 
Tabela po meczach rozegranych 9 marca 2014 r.
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KALENDARIUM PSM 

27 marca - zebranie plenarne Rady Nadzorczej

2 kwietnia - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN

3 kwietnia - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

7 kwietnia - dyżur członków RN

8 kwietnia - Komisja Rewizyjna RN

24 kwietnia - zebranie plenarne Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Raport, korekty i parking

9 osób wykreślonych 
z listy członków Poznań-
skiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, trzy przywró-
cone – to rezultat rozpa-
trywania spraw osób za-
legających z płaceniem 
czynszu i – w przypad-
kach przywróceń – spła-
ty zadłużeń w całości. 
Tak tradycyjnie rozpoczę-
ło się lutowe posiedzenie 
Rady Nadzorczej PSM.

Rada Nadzorcza przyję-
ła następnie opinię i raport 
niezależnego biegłego rewi-
denta z badania sprawozda-
nia finansowego za okres od 
1 stycznia do 31 grudnia 
2013 r. Biegłym rewidentem 
była spółka Przedsiębior-
stwo Usługowe Ekspertyz i 
Doradztwa Finansowo-Księ-
gowego „FIN-RACH” z Piły.

Kolejnym punktem była 
informacja o wynikach eko-
nomicznych PSM za dwana-
ście miesięcy 2013 roku. W 
gospodarce zasobami miesz-
kaniowymi na wszystkich 
osiedlach wyniki na eks-
ploatacji podstawowej by-
ły dodatnie. Wyjątkiem by-
ło Osiedle Władysława Ło-
kietka, gdzie wynik ujem-
ny spowodowany był nad-
wyżką kosztów nad wpły-
wami z tytułu wieczystego 
użytkowania gruntu. Nie-
dobór miał jednak pokrycie 
w tzw. rozliczeniu między-
okresowym. W niektórych 
grupach kosztów rodzajo-
wych, takich m.in. jak: ma-
teriały, konserwacje i napra-
wy bieżące, wynagrodzenia 
bezosobowe i koszty pozo-
stałe nastąpiły przekrocze-

nia w stosunku do zapla-
nowanych wydatków, nato-
miast w innych rodzajach 
kosztów były oszczędności.

Bilans rozliczeń gazu na 
wszystkich osiedlach był do-
datni. Salda rozliczeń zim-
nej wody były dodatnie, 
oprócz osiedli: Bolesława 
Chrobrego oraz Władysła-
wa Jagiełły i Zygmunta Sta-
rego, jednak i tutaj ujemne 
salda znajdowały pokrycie 
w rozliczeniu międzyokre-
sowym kosztów zużycia zim-
nej wody. Fundusz remonto-
wy na koniec grudnia miał 
dodatnie salda na wszyst-
kich osiedlach.

Członkowie Rady uchwa-
lili korektę w Regulami-
nie przeprowadzania prze-
targów na ustanowienie i 
przeniesienie odrębnej wła-
sności lokalu mieszkalnego 
w PSM. Uzupełnili go o za-
pis, że wygrywający aukcję 
zobowiązany jest uiszczać 
opłaty za utrzymanie loka-
lu od dnia zatwierdzenia 
przez Prezesa Spółdzielni 
protokołu z przeprowadzo-
nego przetargu.

Skorygowali także plan 
działalności społeczno-kul-
turalnej Spółdzielni na ten 
rok. Kwotę 20 tysięcy zło-
tych z rezerwy na Dni 
Piątkowa postanowili prze-
znaczyć na dofinansowa-
nie: jubileuszu 30-lecia Osie-
dla Bolesława Śmiałego (10 
tys. zł), turnieju streetballa 
na Osiedlu Władysława Ło-
kietka (3 tys. zł) oraz ogól-
nospółdzielczego festynu 
z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Dziecka (7 tys. zł). 
Z planowanej rezerwy na 
przedsięwzięcia ogólnospół-
dzielcze postanowili prze-
znaczyć 6 tys. zł na dofinan-
sowanie osiedlowego pikni-
ku na Osiedlu Jana III So-
bieskiego oraz 10 tys. zł na 
dofinansowanie jubileuszu 

30-lecia Osiedla Bolesława 
Śmiałego.

Rada skorygowała też te-
goroczny plan remontowy 
Osiedla Bolesława Chrobre-
go. Na wniosek rady osie-
dla zwiększyła o 350 tys. zł 
wydatki na: remonty drogo-
we, remonty placów zabaw, 
wymianę zaworów podpio-
nowych, remont balustrad 
balkonowych oraz posadzek 
przed windami.

Członkowie Rady wyra-
zili też zgodę na ustanowie-
nie odpłatnego prawa słu-
żebności (prawa przechodu 
i przejazdu przez działki 
PSM) na rzecz każdoczesne-
go właściciela działek o nu-
merach 587/112, 587/114, 
587/115 na Osiedlu Włady-
sława Jagiełły.

Dla poprawy trudnej sytu-
acji z parkowaniem aut przez 

mieszkańców Osiedla Ste-
fana Batorego Zarząd PSM 
zaproponował zakup grun-
tu wzdłuż ul. Umultowskiej 
w pasie między budynkami 
a jezdnią (na jednostce G), i 
wybudowanie tam ogólnodo-
stępnego parkingu dla miesz-
kańców. Prowadził on już bez-
pośrednie rozmowy z przed-
stawicielem właściciela grun-
tu. Potrzebna była jednak de-
cyzja Rady Nadzorczej. Rada 
nakazała Zarządowi negocja-
cje dotyczące ceny zbliżonej 
do cen minimalnych na ryn-
ku nieruchomości dla tego ty-
pu gruntów. Pozostaje mieć 
nadzieję, że transakcja doj-
dzie do skutku. (maja)
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LOKALE  UŻYTKOWE
DO  WYNAJĘCIA:

Os. Władysława Łokietka  5 A

 podpiwniczenie budynku mieszkalnego
 osobne zejście, 2 pomieszczenia
 nadający się na biuro, usługi lub magazyn
 c.o. i zaplecze sanitarne
 powierzchnia 21,0 m2
 czynsz ok. 380 zł brutto (z ogrzewaniem)
 wolny od 1. 3. 2014 r.
Informacje w Administracji Osiedla Władysława 
Łokietka 102 – pawilon
tel. 61 822 74 61
adm.lokietek@psm.poznan.pl

Os. Stefana Batorego

posiada do wynajęcia lokal użytkowy:

 w podpiwniczeniu bud. nr 7 C
  o pow. 46,50 m2
 stawka za wynajęcie – 14,00 zł/ m2 + media + VAT
 lokal będzie wolny od 1. 5. 2014 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: 61 821 73 81 lub 61 821 80 41

Terminy 

Walnego Zgromadzenia PSM
Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej tegorocz-

ne części Walnego Zgromadzenia zwołał w następujących 
terminach:

•  dla członków mieszkających na osiedlach Jana III So-
bieskiego, Marysieńki i Baranowo w dniu 31 marca 
2014 r., godz. 1700, miejsce: Klub Sportowy „Sobieski” 
na Osiedlu Jana III Sobieskiego 22

•  dla członków mieszkających na Os. Bolesława Chrobrego 
i ul. Grobla 11-13 w dniu 2 kwietnia 2014 r., godz. 
1700, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 17 na Osiedlu Bo-
lesława Chrobrego

•  dla członków mieszkających na Os. Władysława Łokietka 
w dniu 4 kwietnia 2014 r., godz. 1700, miejsce: Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 1 na Osiedlu Władysława Łokietka

•  dla członków mieszkających na Os. Władysława Jagieł-
ły i Zygmunta Starego oraz członków oczekujących 
w dniu 7 kwietnia 2014 r., godz.1700, miejsce: Piąt-
kowskie Centrum Kultury „Dąbrówka” na Osiedlu Bolesła-
wa Chrobrego 120

•  dla członków mieszkających na Os. Stefana Batorego 
w dniu 9 kwietnia 2014 r., godz. 1700, miejsce: Gimna-
zjum nr 12 na Osiedlu Stefana Batorego 101

•  dla członków mieszkających na Os. Bolesława Śmiałe-
go w dniu 11 kwietnia 2014 r., godz. 1700, miejsce: 
Szkoła Podstawowa nr 34 na Osiedlu Bolesława Śmiałego

Walne Zgromadzenie Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej jest, zgodnie z uchwałą Rady Nad-
zorczej  27 marca 2008 roku, podzielone na sześć 
części. Powyżej zamieszczamy terminy poszczegól-
nych części Walnego.

W danej części Walnego Zgromadzenia mogą brać czyn-
ny udział wyłącznie członkowie Spółdzielni zaliczeni przez 
Radę Nadzorczą do tej części.

Poszczególne części Walnego Zgromadzenia odbędą się  
z  następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie obrad części Walnego Zgromadzenia człon-
ków

- wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia, 
- wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej, 
- wybór komisji wnioskowej.

 2.  Przyjęcie porządku obrad części Walnego Zgromadze-
nia członków.

 3.  Rozpatrzenie odwołań członków Spółdzielni od uchwał 
Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej w sprawie pozbawienia członkostwa:
uchwały RN nr   34 z dnia 25. 4. 2013 roku,
uchwały RN nr   35 z dnia 25. 4. 2013 roku,
uchwały RN nr   46 z dnia 23. 5. 2013 roku,
uchwały RN nr   60 z dnia 27. 6. 2013 roku,
uchwały RN nr   66 z dnia 25. 7. 2013 roku,
uchwały RN nr  73 z dnia 25. 7. 2013 roku,
uchwały RN nr   70 z dnia 25. 7. 2013 roku,
uchwały RN nr   71 z dnia 25. 7. 2013 roku,
uchwały RN nr   57 z dnia 27. 6. 2013 roku,
uchwały RN nr   55 z dnia 27. 6. 2013 roku,

 4.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 
2013 rok oraz informacja Kierownika Administracji 
z działalności w 2013 roku w zakresie dotyczącym da-
nej części Walnego Zgromadzenia.

 5.  Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działal-
ności za 2013 rok.

 6.  Informacja  z badania sprawozdania finansowego Spół-
dzielni za 2013 rok.

 7.  Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad 
w pkt. 4-6. 

 8.  Podjęcie uchwał w sprawach:
a)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdziel-

ni za 2013 r.,
b)  zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spół-

dzielni za 2013 r.,
c)  zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu Spółdzielni 

za 2013 r.,
d)  udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spół-

dzielni.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej 

sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć 
w okresie od 1. 7. 2014 r. do 30. 6. 2015 r.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia  nadwyżki 
bilansowej Spółdzielni za 2013 rok.

11.  Omówienie zmian statutowych wraz z ich przegłoso-
waniem.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego Statutu.
13.  Informacja Komisji Wnioskowej.
14.  Zakończenie  części  Walnego Zgromadzenia członków.

Każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznać 
się z sprawozdaniami i projektami uchwał, które 
będą przedmiotem obrad. Materiały wyłożone będą 
w siedzibie Spółdzielni  w Poznaniu, Os. Bolesława 
Chrobrego 117 i w administracji poszczególnych osiedli. 

Na zebranie należy zabrać legitymację członkowską lub 
kartę identyfikacyjną Poznańskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej i dowód tożsamości.

O czym na Walnym?
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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

 OBWIESZCZENIE 
O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW P01P/00244019/2
dot. Km 4757/12, Kmp 93/09, Km 3494/12, 

Km 378/13, Km 3281/13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Sta-
re Miasto w Poznaniu Paweł Bobek na podstawie art. 953 kpc 
podaje do publicznej wiadomości, że: 

w dniu 02-04-2014 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Re-
jonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu mającego sie-
dzibę przy ul. Młyńska 1a w sali nr 5 odbędzie się 

pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego 
położonego w Poznaniu 

na os. Bolesława Chrobrego 11/175, o pow. 49,3 m2 
należącego do dłużnika: Jacek Metze, dla którego 

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 

o numerze KW P01P/00244019/2.
Suma oszacowania wynosi 215 912,00 zł, zaś cena wywo-

łania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 161 934,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękoj-

mię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 
21 591,20 zł. Rękojmia winna być złożona na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Poznaniu 
61 12406609 1111 0010 5056 9387.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mo-

gą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tyl-
ko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego 
nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W kancelarii Komornika Sądowego mieszczącej się przy ul. 
Wrocławskiej 6/40 W Poznaniu, w dni powszednie od ponie-
działku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30 można prze-
glądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz ope-
rat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów 
wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji 
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń je-
śli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, 
że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przed-
miotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym za-
kresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są 
ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu 
do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 
trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione 
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnie-
nia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Paweł Bobek

List otwarty
 Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że rok 2014 jest szóstym rokiem, 
w którym można składać do urzędów skarbowych doku-
menty (informacje, deklaracje, zeznania podatkowe) w for-
mie eIektronicznej. To wygodna, a przede wszystkim ta-
nia metoda nie tylko dla podatników, ale i dla płatników, 
zwłaszcza zatrudniających dużą liczbę pracowników. Nie 
dziwi więc fakt, że z roku na rok staje się ona coraz bar-
dziej popularna.

Dlatego też pragnę zachęcić Państwa jako płatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych – do składa-
nia deklaracji i informacji dotyczących wszystkich pra-
cowników w formie elektronicznej, przy użyciu podpi-
su elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem strony 
www.e-deklaracje.gov.pl

Oferta kierowana do Państwa ta najprostszy i najszyb-
szy sposób złożenia drogą elektroniczną wszelkich doku-
mentów do urzędów skarbowych całego kraju. Użytkowni-
cy systemu mają możliwość wywiązania się z obowiązku 
składania informacji podatkowych bez konieczności przy-
gotowania papierowych formularzy, ich kopertowania i wy-
syłania do właściwych naczelników urzędów skarbowych. 
Korzystanie z elektronicznej usługi przesyłania deklaracji 
podatkowych umożliwia nie tylko weryfikację kompletno-
ści dokumentów, ale również badanie poprawności skła-
danych danych w szerokim zakresie. W tej formie mogą 
też być składane korekty deklaracji.

O zaletach systemu e-Deklaracje niech świadczy fakt, 
że w samym tylko 2013 r. wpłynęło drogą elektroniczną 
ponad 17 milionów dokumentów, przesyłanych przez po-
datników i płatników.

Mateusz Szczurek
Ministerstwo Finansów

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie interneto-
wej www.e-deklaracje .gov.pl w zakładce Dla płatników.

Sztandar jest ważny 
26 lutego 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 34 na Osie-

dlu Bolesława Śmiałego odbyła się uroczystość z okazji 18 
rocznicy nadania szkole sztandaru. Młodzież z klas od czwar-
tej do szóstej, dzięki ciekawej aranżacji, przypomniała sobie 
znaczenie wszystkich symboli pokazanych na sztandarze. Do-
kładnie przeanalizowany został awers i rewers sztandaru.

Na zakończenie przedstawiciele wszystkich klas odnowili 
ślubowanie. Powtórzyli słowa: Będziemy starać się być dobry-
mi i uczciwymi. Będziemy strzec honoru i dobrego imienia kla-
sy oraz szkoły. Będziemy szanować swoich nauczycieli, przeło-
żonych i rodziców. Będziemy uczyć się tego, co mądre i pięk-
ne. Ślubujemy być dobrymi Polakami i godnie służyć Ojczyźnie.

W zadumie i wewnętrznej radości wszyscy rozeszli się 
do klas. (emzetka)
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Barbara Klimczyk,
prawnik

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań- Winogrady
zaprasza na:

DZIEŃ OTWARTY
5 kwietnia 2014 r. (sobota) w godz. 9.00-13.00

W programie:
Sala Obsługi Klienta A – w godz. 9.00-13.00
•  udzielanie informacji podatkowych,
•  pomoc przy wypełnianiu zeznań rocznych,
•  umożliwienie złożenia zeznań podatkowych i innych doku-

mentów,
•  pomoc przy wysyłaniu przez Internet zeznań rocznych 

i innych deklaracji,
•  rozwiązywanie indywidualnych problemów podatkowych 

w zakresie podatku dochodowego,
•  udzielanie informacji w zakresie odliczeń w podatku docho-

dowego od osób fi zycznych ze szczególnym uwzględnie-
niem 1% odliczenia na instytucje pożytku publicznego,

Sala Obsługi Klienta B – w godz 9.00-13.00
•  przyjmowanie zeznań rocznych, także ze sprawdzeniem księ-

gowym i wprowadzeniem do systemu w obecności podatnika.
Sala Szkoleniowa – godz. 11.00
•  Prezentacja pt. „ Elektroniczne przesyłanie zeznań podatko-

wych – e-deklaracje”

Jakie informacje może pozyskać pracodawca

W dobie upowszech-
nienia się Internetu oraz 
dużej popularności por-
tali społecznościowych i 
biznesowych pracodawcy 
mogą i chcą wiedzieć co-
raz więcej o swoich pra-
cownikach. Firmy zajmu-
jące się rekrutacją często 
sprawdzają kandydatów 
na różnego rodzaju fo-
rach dyskusyjnych i por-
talach społecznościowych, 
bowiem to przez Internet 
następuje poszukiwanie i 
pierwsza selekcja kandy-
datów. Jakie dane praco-
dawca może pozyskiwać 
od kandydata do pracy, a 
jakie od pracownika.

Kwestie dostępu praco-
dawcy do danych osobowych 
w obu przypadkach rozstrzy-
ga jednoznacznie przepis art. 
221 Kodeksu pracy. Zgodnie 
z nim, pracodawca ma pra-
wo żądać od osoby ubiegają-
cej się o zatrudnienie podania 
danych osobowych obejmują-
cych: imię (imiona) i nazwi-
sko, imiona rodziców, datę 
urodzenia, miejsce zamiesz-
kania (adres do koresponden-
cji), wykształcenie oraz prze-
bieg dotychczasowego zatrud-
nienia. Udostępnienie pra-

codawcy danych osobowych 
następuje w formie oświad-
czenia osoby, której dotyczą. 
Oświadczenia kandydata na 
pracownika może przybrać 
formę życiorysu, listu moty-
wacyjnego, jak również kwe-
stionariusza osobowego.

Oprócz powyższych infor-
macji pracodawca ma prawo 
żądać od pracownika podania 
także: numeru PESEL oraz 
innych danych osobowych 
pracownika, a także imion 
i nazwisk oraz dat urodze-
nia dzieci pracownika, jeże-
li podanie takich danych jest 
konieczne ze względu na ko-
rzystanie przez pracownika 
ze szczególnych uprawnień 
przewidzianych w prawie pra-
cy. Ponadto, pracodawca mo-
że żądać podania także in-
nych danych osobowych je-
żeli obowiązek ten wynika z 
odrębnych przepisów. Wypa-
da zauważyć, iż powyższe da-

ne pracodawca może przetwa-
rzać legalnie bez zgody pra-
cownika na podstawie prze-
pisów prawa. W myśl usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobo-
wych, na podstawie jej art. 
23 ust. 1 pkt 2, przetwarzanie 
danych jest dopuszczane, gdy 
jest to niezbędne dla zrealizo-
wania uprawnienia lub speł-
nienia obowiązku wynikające-
go z przepisu prawa.

Natomiast, tylko za zgodą 
pracownika mogą być prze-
twarzane następujące dane:
• wizerunek (zdjęcie),
• miejsce urodzenia,
• nazwisko panieńskie matki 

pracownika,
• nagrody i odznaczenia.

Zgoda pracownika na wy-
korzystanie jego wizerunku 
przez pracodawcę ma uza-
sadnienie nie tylko w usta-
wie o ochronie danych oso-
bowych, ale także w innych 
przepisach prawa. Artykuł 
23 Kodeksu cywilnego sta-
nowi bowiem, że wizerunek 
jest jednym z dóbr osobi-
stych, jakie podlegają szcze-
gólnej ochronie niezależnie 
od ochrony przewidzianej w 
innych przepisach, a ten czy-
je dobro osobiste zostaje za-
grożone cudzym działaniem, 
może żądać zaniechania tego 
działania, chyba że nie jest 
ono bezprawne. W razie do-
konanego naruszenia może 
on także żądać, ażeby oso-
ba, która się tego dopuściła, 
dopełniła czynności potrzeb-
nych do usunięcia jego skut-
ków, w szczególności ażeby 
złożyła oświadczenie odpo-
wiedniej treści i w odpowied-
niej formie. Na zasadach prze-
widzianych w kodeksie może 
on również żądać zadośćuczy-
nienia pieniężnego lub zapła-
ty odpowiedniej sumy pienięż-
nej na wskazany cel społecz-
ny. Jeżeli zaś wskutek naru-
szenia dobra osobistego zo-
stała wyrządzona szkoda ma-
jątkowa, poszkodowany może 
żądać jej naprawienia na zasa-
dach ogólnych. Wobec powyż-
szego, niedopuszczalne jest 
wykorzystanie przez praco-
dawcę wizerunku pracowni-
ka bez jego uprzedniej zgo-
dy, nawet wówczas, gdy zdję-
cie pracownika miałoby być 
tylko umieszczone na stronie 
internetowej firmy lub na fir-
mowym identyfikatorze.

Wypada zauważyć, że za-
równo pracownik, jak i kan-
dydat do pracy nie mają obo-
wiązku udzielać informacji in-
nych niż wskazane w cytowa-
nym art. 221 Kodeksu pracy. 
Co więcej, należy pamiętać, iż 
pracodawca nie może zwol-
nić pracownika za odmowę 
podania prywatnych danych. 
Stanowisko takie potwierdził 
Sąd Najwyższy w wyroku z 5 
sierpnia 2008 roku (sygn. I 
PK 37/08), orzekając iż pole-
cenie pracodawcy nakładają-
ce na pracownika obowiązek 
udzielenia informacji niewy-
mienionych w art. 221 § 1 
i 2 Kodeksu pracy lub w od-
rębnych przepisach jest nie-
zgodne z prawem i dlatego 
odmowa jego wykonania nie 
może stanowić podstawy roz-
wiązania umowy o pracę w 
trybie art. 52 § 1 pkt 1) Ko-
deksu pracy.

Warto podkreślić, iż kata-
log danych osobowych, okre-
ślonych w art. 221 Kodeksu 
pracy, jakie może pozyskać 
pracodawca, stanowi kata-
log zamknięty i nie ma w 
nim danych biometrycznych, 
a zatem pracodawca nie ma 
prawa pozyskiwać takich da-
nych od pracowników (np. 
odcisków palców) na potrze-
by realizacji stosunku pra-
cy, nawet za zgodą każdego 
pracownika. Należy jednak 
pamiętać, że przetwarzanie 
przez pracodawców danych 
biometrycznych osób, które 
są u nich zatrudnione, jest 
możliwe, ale pod warunkiem, 
że dane te są wykorzystywa-
ne w innych celach, niezwią-
zanych ze stosunkiem pracy 
i istnieje uprawniająca do te-
go określona podstawa praw-
na. Może nią być np. uzasad-
niony interes pracodawcy, ja-
kim jest ochrona niektórych 
pomieszczeń przed dostępem 
osób nieupoważnionych. Za-
tem pracodawca nie ma pra-
wa, aby przetwarzać dane bio-
metryczne pracowników np.: 
na potrzeby kontroli czasu 
ich pracy, ale może wykorzy-
stywać je, aby sprawdzać, kto 
wchodzi do bankowego skarb-
ca czy pomieszczenia, w któ-
rym przechowywane są infor-
macje niejawne.

Barbara Klimczyk
aplikant adwokacki

Autorka pracuje w Kancelarii 
Celichowski Spółka Partnerska

w Poznaniu, ul. Szkolna 5/15
www.kancelaria-csp.pl
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Prosto z miasta 

Wiosenne wzmożenie elekcyjne
Znowu gdzieś w Sej-

mie pojawiają się pomysły 
na gruntowne reformowa-
nie, a raczej rozwalanie 
prawa spółdzielczego. To 
niechybny znak, że zbliża-
ją się kampanie wyborcze. 
Tradycyjnie, okres wzmoże-
nia elekcyjnego  niektórzy 
próbują wykorzystać na za-
istnienie w medialnej świa-
domości, a inni, bardziej 
przebiegli, do przepchnię-
cia korzystnych dla siebie 
lub reprezentowanych grup 
interesów rozwiązań usta-
wowych. Szczególnie in-
teresującym polem do ta-
kich działań jest właśnie 
spółdzielczość. Ma ona do-
bre tradycje i spore współ-
czesne osiągnięcia, jednak 
nie ma dobrej prasy. Jest 
więc podgryzana i atako-
wana z wielu stron. Na 
szczęście, jak do tej po-
ry, z marnymi skutkami. 
Amatorzy odgórnego po-
rozbijania spółdzielni na 

wspólnoty i wspólnotki, a 
potem łatwego przejmowa-
nia bloków czy terenów pod 
zabudowę, łatwo nie ustą-
pią. Spółdzielcze idee opar-
te na solidarności, współ-
działaniu i sprawiedliwo-
ści w starciu z prywatą 
powinny się jednak obro-
nić. Dowodzą tego wyniki 
PSM oraz innych poznań-
skich spółdzielni mieszka-
niowych. Osiedla pięknieją 
i mieszka się na nich wy-
godniej oraz taniej niż w 
deweloperskiej zabudowie. 
Oby więc spółdzielczość w 
dobrej formie przetrzymała 
kolejne wybory.


A zamieszanie wokół 

nich trwa na całego. Prze-
żyliśmy już nawet kościelną 
elekcję. Triumf w niej świę-
cił poznański arcybiskup 
metropolita Stanisław Gą-
decki, którego bracia bisku-
pi wybrali swoim przewod-
niczącym. Prawdziwy wy-

borczy maraton rozpocznie 
jednak majowa elekcja do 
Parlamentu Europejskiego 
w Brukseli. Wyborców ma-
ło pasjonuje jakiś odległy 
europarlament, który nie 
wiadomo, czym tak na-
prawdę, poza gadaniem i 
kasowaniem solidnych diet 
w euro, się zajmuje. Jed-
nak dla ubiegających się o 
lukratywne mandaty to nie-
zwykle ekscytujący wyścig. 
Wszelkie chwyty są w nim 
dozwolone. Wszak zwycięz-
ców nikt nie sądzi.


Dla poznaniaków rów-

nie mało interesujące mogą 
się okazać jesienne wybory 
prezydenta miasta i rad-
nych. Wszystkie znaki na 
niebie, ziemi i telewizyjnych 
ekranach wskazują, że wy-
grać je może tylko miło-
ściwie panujący od trzech 
kadencji Ryszard Grobelny. 
Jeśli tylko zachce wystar-
tować. A wszystko wskazu-

je, że zechce. Chętnych do 
zmierzenia sił i zapewne 
przegrania, nie ma wielu. 
Na razie zgłasza się tylko 
jeden kontrkandydat. Rad-
ny SLD Tomasz Lewan-
dowski stara się bardzo. 
Krytykuje i obiecuje, gdzie 
tylko może i co tylko mo-
że. Ale tak po prawdzie, 
co on może?


Kolejne wybory do Sej-

mu oraz prezydenckie cze-
kają nas w przyszłym ro-
ku. Zapowiadają się nawet 
ciekawie. Ale to słaba po-
ciecha. Jedno z chińskich 
przekleństw głosi bowiem 
„obyście w ciekawych cza-
sach żyli”. Przytrafia się to 
nam już od paru dziesiątek 
lat. Może przydało by się 
więc trochę dobrej nudy w 
wiosennym słońcu?

WIST

  

Patroni ulic piątkowskich

Henryk  Opieński  (1870 – 1942)
Ulica Henryka Opień-

skiego znajduje się na 
północnym obrzeżu Osie-
dla Stefana Batorego, łą-
czy ulice Umultowską i 
Szymanowskiego. Jej pa-
tron był skrzypkiem, mu-
zykologiem, dyrygentem 
i kompozytorem. Nie po-
chodził z Wielkopolski, 
urodził się 13 stycznia 
1870 roku w Krakowie, w 
rodzinie urzędnika, byłe-
go powstańca 1863 roku; 
w rodzinnym mieście też 
ukończył gimnazjum Św. 
Anny i podjął naukę gry 
na skrzypcach. Jak wtedy 
często bywało, równolegle 
uczył się muzyki, ale też i 
studiował, by zapewnić so-
bie trwały zawód – zatem 
z wykształcenia był rów-
nież inżynierem chemi-
kiem. W swoim krakow-
skim okresie życia przy-

jaźnił się ze Stanisławem 
Wyspiańskim.

Jako muzyk podsta-
wy fachowe miał mocne, 
utrwalone studiami pod 
kierunkiem m.in. Włady-
sława Żeleńskiego oraz 
Ignacego Jana Paderew-
skiego, zaś doświadcze-
nie artystyczne zdobywał 
w Pradze czeskiej i w 
Paryżu. Od 1901 roku 
był skrzypkiem w orkie-
strze Filharmonii War-
szawskiej. Potem rozsze-
rzył swe zainteresowania 
o dyrygenturę, a w 1914 
roku uzyskał doktorat w 
muzykologii, na podsta-
wie pracy o słynnym lut-
niście renesansowym, Be-
kwarku. W 1911 roku za-
łożył pierwsze polskie cza-
sopismo muzykologiczne 
„Kwartalnik Muzyczny”.

Po pierwszej wojnie 
światowej (spędzonej w 

Szwajcarii) w 1920 roku 
H. Opieński osiadł w Po-
znaniu, gdzie wspólnie 
z Łucjanem Kamieńskim 
założył pierwszą w Pol-
sce Akademię Muzyczną; 
w dwa lata później uczel-
nia została przemianowa-
na na Państwowe Konser-
watorium Muzyczne. Dy-
rektorował szkole, uczył w 
niej m.in. kompozycji, pro-
wadził chór i orkiestrę. 
W 1925 roku objął też 
dyrekcję Opery Poznań-
skiej, prezesował Wielko-
polskiemu Związkowi Kół 
Śpiewaczych. Wspólnie 
ze Stanisławem Wiecho-
wiczem zajmował się ani-
mowaniem życia śpiewa-
czego w regionie. Aktyw-
nie też komponował: w 
jego dorobku były m.in. 
trzy opery, liczne utwo-
ry orkiestrowe (m.in. po-
ematy symfoniczne „Lilla 

Weneda” oraz „Zygmunt 
August i Barbara”), orato-
rium „Syn marnotrawny”. 
H. Opieński zajmował się 
też propagowaniem muzy-
ki polskiej w formie wy-
kładów, prelekcji, bardzo 
interesował się życiem 
i twórczością Fryderyka 
Chopina, Stanisława Mo-
niuszki oraz Ignacego J. 
Paderewskiego.

W 1926 roku Opień-
ski na stałe wyjechał do 
Szwajcarii, do Morges, 
ale Polskę odwiedzał re-
gularnie, bywał też w Po-
znaniu; tutaj też w paź-
dzierniku 1938 roku prze-
wodniczył ogólnopolskie-
mu zjazdowi muzykolo-
gów. Do kraju na stałe już 
nie wrócił, zmarł w Mor-
ges 21 stycznia 1942 ro-
ku, spoczywa na cmenta-
rzu w Tolochenaz.

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

KLUB LITERACKI 

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

1 IV 2014 o godz. 18 (wtorek) Krystyna Januszewska 
– prezentacja prozy i twórczości plastycznej, Krystyna 
Konecka – „Ogrody Szekspira”, „Szklana kula”.
15 IV 2014 o godz. 18 (wtorek) VIII Konkurs „Młodych 
Piór” i warsztaty szkół ponadpodstawowych. Zapraszamy 
autorów wierszy, prozy oraz nauczycieli-opiekunów 
twórczości. 
Podpisane prace w 4 kopiach (max 5 wierszy, 2 krótkie 
utwory prozą), z informacją: szkoła, klasa, nauczyciel-
opiekun, prosimy dostarczyć w dniu imprezy o godz. 18.00. 
Tel. organizatora: 61 833 04 83. Wybrane prace opublikuje 
lokalna prasa.
Spotkania w sali nr 40 Zarządu PSM lub w „Bistro” na Os. 
Bolesława Chrobrego 117. Prowadzi Jerzy Grupiński.

Pulsujący, migrenowy, ze zmęczenia lub stresu. Ból głowy 
bywa naprawdę silny i dokuczliwy. Nie zawsze jest on ozna-
ką zwykłego przemęczenia. Bywa, że ten niepozorny ból to 
sygnał naprawdę poważnej choroby, a w takich przypadkach 
łykanie tabletek przeciwbólowych nie tylko nie pomoże, ale 
może zaszkodzić.

Warto wiedzieć, skąd się bierze dezorganizująca nasze funkcjono-
wanie dolegliwość i jak ją można zwalczać. Badania wykazują, że u 
większości ludzi przyczyną nieznośnego bólu jest stres, przepracowa-
nie i bezsenność. Współczesny tryb życia większości ludzi przyprawia 
o zawrót głowy lekarzy i psychologów - wielogodzinna praca przed 
komputerem, brak odpowiedniej diety, bezsenność, niska aktywność 
fizyczna i przede wszystkim stres, stres i jeszcze raz stres. Napraw-
dę może rozboleć głowa.

I boli coraz częściej, i coraz mocniej. Na ogół jest to uciskający ból 
napięciowy spowodowany brakiem odprężenia i odpoczynku. Dzie-
je się tak, gdyż znajdując się w sytuacji stresowej, nadmiernie spina-
my mięśnie karku i ramion, co bardzo często przeradza się właśnie 
w rozsadzający ból głowy. Podobny ból towarzyszy wahaniom nastro-
ju, stanom lękowym oraz depresji. Niestety, prawda jest taka, że ze 
stresem i sytuacjami konfliktowymi spotykamy się bezustannie i je-
śli nie nauczymy się rozładowywać wewnętrznego napięcia, ból głowy 
będzie powracał coraz częściej.

Migrena to jeden z najbardziej uciążliwych bólów głowy, który do-
pada głównie kobiety. Jego przyczyną jest nie tylko stres, bezsenność 
czy palenie papierosów, ale również zmiany hormonalne, co sprawia, 
że często nie mamy żadnego wpływu na jego występowanie. Migrena 
to choroba dziedziczna i jeżeli wcześniej występowała w naszej rodzi-
nie, zwłaszcza po stronie obojga rodziców, to istnieje duże prawdopo-
dobieństwo, że prędzej czy później i my doświadczymy kłującego bólu 
w skroniach. Badania potwierdzają, że ta mało optymistyczna teoria 
sprawdza się w 90% przypadków.

Migreny bardzo często pojawiają się u kobiet w czasie menstru-
acji, ale mogą też występować podczas ciąży. Związane jest to ze zmia-
nami poziomu estrogenu w organizmie, dlatego specjaliści wskazują, 
że w tym przypadku pomocna jest terapia hormonalna, zamiast ta-
bletek przeciwbólowych.

Często zapowiedzią migrenowego bólu głowy są zaburzenia wzro-
kowe, zwane „aurą”. Choć rozmazany obraz, widzenie jasnych, mi-
gających punktów lub drętwienie twarzy i dłoni może przerazić, jest 
to niestety dość powszechny objaw migreny. Ale uwaga: aura powin-
na trwać nie dłużej niż godzinę. W przeciwnym razie problemy ze 
wzrokiem mogą wynikać z innych dolegliwości, co warto skonsulto-
wać z lekarzem. 

Bóle klasterowe bywają jeszcze bardziej dokuczliwe niż migre-
ny. Objawiają się na ogół przeszywającym kłuciem w okolicy jednego 
oka, zawsze po tej samej stronie. Trwają krótko, bo około godziny, 
co byłoby pocieszające, gdyby nie fakt, że regularne ataki utrzymu-
ją się nawet przez trzy miesiące! I niestety dopadają z zaskoczenia, 
niejednokrotnie budząc w środku nocy. Ich przyczyną jest nadmier-
ne rozszerzenie naczyń krwionośnych, spowodowane m.in. spożywa-
niem alkoholu, nadmiernej ilości kawy czy herbaty oraz nieregular-
nymi posiłkami. Dlatego w czasie ataków zaleca się bezwzględną re-
zygnację ze wszelkiego rodzaju używek.

Skuteczną metodą walki jest inhalacja czystym tlenem lub do-
mowe sposoby, takie jak unikanie gorących kąpieli i utrzymywanie 
niskiej temperatury w sypialni. I podobnie, jak we wszystkich rodza-
jach bólów głowy, warto zadbać o zdrową dietę, regularne posiłki 
oraz odpowiednią ilość snu.

Bardzo często ból głowy serwujemy sobie też na talerzu razem 
ze spożywanymi posiłkami. Być może trudno w to uwierzyć, ale se-
ry pleśniowe, wędzone wędliny, dania kuchni chińskiej czy czekola-
da są częstymi przyczynami tej dolegliwości. Podobnie jest z czer-
wonym winem czy produktami, które bywają alergenami pokarmo-
wymi. Do grupy tych ostatnich należą np. orzechy, mleko, białe pie-
czywo oraz pomarańcze. Przyczyną bólu głowy jest nie tylko stres, 
przepracowanie, ale też nasz codzienny jadłospis, w którym dominu-
ją dania błyskawiczne, czyli popularne zupki w proszku, które boga-
te są w glutaminian sodu. Związek ten skutecznie przyczynia się do 
nasilania bólu głowy, zwłaszcza gdy „proszkowa dieta” kontynuowa-
na jest przez kilka miesięcy.

Przyczyną bólu głowy mogą też być nieregularne posiłki, a zwłasz-
cza głodzenie się. Około 1/3 codziennych bólów głowy to właśnie te z 
głodu. Podobnie jest z odwodnieniem, zwłaszcza że większość z nas 
nie ma nawyku wypijania w ciągu dnia co najmniej dwóch litrów wo-
dy. Napoje energetyczne czy coca-cola są zdecydowanie złym wybo-
rem, bo nie tylko wypłukują z organizmu cenne minerały, ale także 
podrażniają żołądek.

Przy migrenach, którym często towarzyszą mdłości, należy uni-
kać ciężkostrawnych potraw bogatych w tłuszcze. Pomocne jest za to 
spożywanie pokarmów z wysoką zawartością magnezu, bo to właśnie 
dzięki niemu nasz organizm poprawnie przekazuje impulsy nerwo-
we. Bywa jednak, że przyczyną bólu głowy nie jest zła dieta czy wy-
czerpujący tryb życia. Może to być zwykła migrena, ale także czer-
wone światło sygnalizujące, że w naszym organizmie dzieje się coś 
naprawdę złego.

Czasem także ból głowy towarzyszy infekcjom wirusowym, grypie, 
chorobom oczu oraz zmianom zwyrodnieniowym kręgosłupa. W takich 
przypadkach należy udać się na konsultację do lekarza, który powi-
nien skierować na rezonans magnetyczny głowy. To badanie pozwala 
wykryć wszelkie zmiany w mózgu, a dzięki temu dokładniej zdiagno-
zować przyczynę bólu. A wówczas będzie można rozpocząć prawidło-
we leczenie i zaoszczędzić żołądkowi tabletkowej kuracji.

Choć najprościej jest połknąć tabletkę, warto zastosować inne me-
tody walki z bólem głowy. Spacer na świeżym powietrzu doskonale zre-
dukuje poczucie zmęczenia i dotleni mózg. Z kolei masaż relaksacyjny 
rozluźni mięśnie karku i szyi. Specjaliści od alternatywnych metod za-
lecają medytację oraz jogę zawierającą ćwiczenia kontrolujące oddech 
i pozwalające wyciszyć umysł. Gdy jednak ból głowy spowodowany jest 
przeżywanym stresem i towarzyszącym mu napięciem emocjonalnym, 
warto skorzystać z pomocy psychologicznej, by zatrzymać się w pę-
dzie życia i przyjrzeć się własnym problemom, przeżywanym 
emocjom i towarzyszącym im zachowaniom, a przede wszyst-
kim popracować nad skutecznym odreagowywaniem stresu i na-
uczeniem się radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Małgorzata Remlein
psycholog

Autorka tekstu jest psychologiem. Pracuje z osobami, które: doświadczają lęków, 
obniżonego nastroju, zaburzeń psychosomatycznych, mają problemy w relacjach z 
innymi, znajdują się w sytuacji kryzysu życiowego. Prowadzi terapię par (również 

LGBT). 
Gabinet Psychologiczny – tel. 660 140  488 www.malgorzataremlein.pl

Gdy boli głowa
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Krzyżówka
z Echem

Hasło krzyżówki z po-
przedniego numeru brzmia-
ło: Oczekujemy wiosny.

BARAN (21.03 - 20.04). Zamiast bez cołkie dnie nygusować 
i leżeć przed telewizorem abo glapić się wew komputer, zabierz 
się ze szwungiem do porzundków i klunkry wyćpnij na gemyle.

BYK (21.04 - 21.05). Nie ma się co borchać i brynczeć na 
chlabre. Wiosenne lofrowanie po działkach zapowiada się fest. Ist-
na balanga, trza tylko uważać, by zdrowia i bejmów nie przenorać.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Wiara pognała na rajzy i wy-
giby, a 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). Słonyszko doda ci optymizmu i werwy, 
daj se więcej luzu, a wtedy jakoś przepynkosz kolejne tasowania 
wew robocie. Jeszcze coś dobrego ci z nich skapnie.

LEW (23.07 - 22.08). Przyda się parę dni urlopowej laby 
i słodkiego nygusowania. Ale zaś uważej na korbole oraz inksze trun-
ki i zbytnio się nie staluj ani z wiarą frechownie se nie poczynaj.

PANNA (23.08 - 22.09). Szykuje ci się fest wygib do inkszych 
krajów. Miło będzie bachać się i nygusować na słonyszku. Ino pil-
nuj kabzy i na balangach za wiela się nie staluj.

WAGA (23.09 - 22.10). Przestań brynczeć i narzekać. Je-
steś szportowny szczun, mosz fifa do roboty i zawsze sobie pora-
dzisz. Jak się akuratnie przyłożysz, wnet uzorgujesz pełną kabzę.

SKORPION (23.10 - 22.11). Zez famułą bliższą i dalszą oraz 
własnymi gzubami warto zawsze dobrze żyć. Przestań się na nich 
borchać i zabierz na jakie słodkie albo do marketu.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Na wiosnę trza już skończyć 
z tym rozmemłaniem, nygusowaniem i glapieniem się wew telewi-
zor. Wystarczy troche pochapać, a bejmy same skapną.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Niespodziane spotkania zez 
starą wiarą przyniosą fest balangę i ciekawe pomysły na interesy. 
Bez wielkiego stalowania podejmuj nowe wyzwania.

WODNIK (21.01 - 20.02). Wiosenny wygib za miasto zez fa-
mułą będzie całkiem udany. Warto również wybrać się do jakiego 
składu i lajsnąć szczunom nowe jupki lub ancugi.

RYBY (21.02 - 20.03). Bez to ciągle blubranie wew robocie 
możesz se ino bachandryji narobić, a nawet w kalafę zarobić. Aku-
ratnie 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, 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 4

HUMORKI
Facet klęka przy konfesjo-

nale i zaczyna się spowiadać:
- Zdradziłem żonę…
- Ile razy? – pyta ksiądz.
- Ja tu przyszedłem się wy-

spowiadać, a nie chwalić.


- Tato, czy to prawda, że bo-
ciany odlatują na zimę?

- Tak, oczywiście.
- To kto mnie przyniósł w 

grudniu?


- Babciu, co to jest kocha-
nek?

Babcia zrywa się na równe 
nogi, otwiera szafę, a z niej wy-
pada szkielet.

- Popatrz, na śmierć zapo-
mniałam.
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Studniówka na Chrobrego

1 luty 2014 r. – pa-
miętna data – to w ten 
dzień odbyła się, dłu-
go wyczekiwana przez 
uczniów XV Liceum Ogól-
nokształcącego im. prof. 
Wiktora Degi, Studniów-
ka. Temat imprezy utrzy-
mywany był do ostatniej 
chwili w tajemnicy.

Za dekorację odpowie-
dzialna była klasa III c. 
Uczniowie pracowali nad 
wystrojem w piątek do póź-
nych godzin wieczornych. 
Ku naszemu zdziwieniu, w 
sobotę hol naszego liceum 
zupełnie nie przypominał 
szkolnego pomieszczenia. 
Spod sufitu zwisały wino-

grona, a wejścia do sali 
dumnie strzegły doryckie 
kolumny. Okazało się, że 
tematem przewodnim im-
prezy był starożytny Rzym.

Tegoroczny bal stud-
niówkowy rozpoczął się tra-
dycyjnym przemówieniem 
dyrektor Grażyny Lach, któ-
ra zaprosiła wszystkich do 
odtańczenia poloneza. Po-
mimo stresu nikt z matu-
rzystów nie pomylił kro-
ków i cały układ taneczny 
wyglądał naprawdę profe-
sjonalnie. Po oficjalnej czę-
ści wszyscy ruszyli na par-
kiet. Zabawom nie było koń-
ca. Oprócz utworów odgry-
wanych na każdej imprezie, 

tj. „Jedzie pociąg z daleka” 
czy „Macarena”, nie zabra-
kło też najnowszych tanecz-
nych hitów.

Około godziny 22 odby-
ło się przedstawienie przy-
gotowane przez klasę III b. 
Była to parodia szkolnych 
perypetii i sytuacji wziętych 
z lekcji. Zarówno maturzy-
ści, jak i profesorowie, wy-
chodzili z auli po spektaklu 
z uśmiechami na twarzy. Po 
części artystycznej ucznio-
wie wraz z nauczycielami 
tradycyjnie odtańczyli wal-
ca wiedeńskiego.

O północy na salę wje-
chał ogromny tort. Każ-
dy z uczniów musiał zjeść 

chociażby jeden kawałek, 
aby pomyślnie zdać egza-
min dojrzałości. Po słod-
kim poczęstunku odbyła się 
ostatnia oficjalna część im-
prezy – rozstrzygnięcie kon-
kursu na cesarza i cesarzo-
wą Studniówki. Zwycięzcy, 
zgodnie z tradycją starożyt-
nego Rzymu, zostali uhono-
rowani wieńcami laurowy-
mi. Następnie uczniowie z 
powrotem ruszyli na parkiet 
i bawili się do białego rana. 
Zabawa była bardzo udana 
i maturzyści już nie mogą 
doczekać się Balu Absolwen-
tów. No, ale wcześniej trzeba 
będzie jeszcze zdać maturę…

Maturzystka
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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 lokalu i na wynos

 

  

TANI
SERWIS OPEL

TANI SERWIS OPEL.
AUTORYZOWANY SERWIS OPEL

Ceny dopasowane do wieku Twojego Opla.

www.opelserwis.pl

tel. 61 811 51 61, www.ckauto.pl

Wiek samochodu
3-5 lat 15%

ponad 5 lat do 30%

199 

CK AutoCK Auto

W szkole pisarz o podróżniku
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym na Łokiet-

ka obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pisarzy. 

W tym szczególnym dniu rada rodziców zrobiła nam 
wspaniały prezent! Mogliśmy spotkać się z Łukaszem 
Wierzbickim, autorem opowieści o wielkim polskim po-
dróżniku, także poznaniaku, który na rowerze przeje-
chał całą Afrykę. Postać Kazimierza Nowaka opisana 
została w książce pt. „Afryka Kazika” napisanej przez 
gościa szkoły. Było świetnie. Przez chwilkę mogliśmy 
podróżować po Czarnym Lądzie!

Katarzyna Buziak


