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ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY 

oferta obowiązuje w dowozie i na wynos 
822 33 44

Pasowani

28 września dzieci klas pierwszych wykazały się wiedzą 
i umiejętnościami godnymi ucznia pierwszej klasy, i zostały 
przyjęte do braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 34 na 
Osiedlu Bolesława Śmiałego. Złożyły uroczyste ślubowanie 
w obecności Sztandaru Szkoły, a następnie zostały pasowane 
na uczniów. (emzetka) Fot. – archiwum szkolne
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Pierwszy w Poznaniu Zespół Szkolno-Przedszkolny

Festynowo na początek

Pierwszy Jesienny Festyn od-
był się 29 września na Osiedlu 
Władysława Łokietka, a ściślej 
na terenie szkoły. Od pierwszego 
września stanowi ona pierwszy i 
jedyny w Poznaniu Zespół Szkol-
no-Przedszkolny, i nauczyciele po-
stanowili uczcić „narodziny” festy-
nem dla dzieci i ich rodziców.

W programie festynu były gry, za-
bawy, konkursy i różne smakowite 
potrawy. Ogłosiliśmy wyniki konkur-
su na jesienny plakat, najsmaczniej-
szą potrawę z ziemniaka i stworka z 
ziemniaka wykonanego przez dzieci. 
Ponadto urządziliśmy również wysta-
wę zdjęć z wakacji, na którą składali 
swe prace rodzice, nauczyciele i dzieci.

Podczas festynu zorganizowaliśmy 
moc atrakcji dla dzieci i dorosłych. 
Wielu tatusiów z dumą ogłaszało swe 
wyniki w konkursie obierania ziem-
niaka na czas, a mamy rywalizowa-
ły w zawodach uzyskania najdłuższej 
obierki z jabłka. Rodzice wygrywali 
nagrody dla swoich pociech. Wspól-
nie tańczono, śpiewano i brano udział 
w zabawach z chustami. Dzieci mo-
gły wykazać się zręcznością w rzuca-

niu ziemniakiem, wyścigach, lepieniu 
z masy solnej.

Po zawodach można się było posi-
lić w jadłodajniach pod chmurką, któ-

re serwowały pyry z gzikiem, placki 
ziemniaczane, chlebek ze smalcem lub 
kiełbaskę z grilla. Spragnieni mogli się 
udać do kawiarenki, a gotowi na dal-
sze atrakcje pojechać bryczką, przeje-
chać się na kucyku lub pociągiem al-
bo... pobawić się w dmuchanym zam-
ku i trampolinie.

Wszyscy opuszczali teren szkoły po 
festynie zadowoleni, rozbawieni i naje-
dzeni. Ogromnie się cieszymy, że nasz 
pierwszy Jesienny Festyn tak wspania-
le się udał i chcielibyśmy podzielić się 
z Państwem naszą radością.

Katarzyna Buziak,
nauczycielka 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
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PRZEPROWADZKI – TRANSPORT 
 

PANDERA  -  FIRMA USŁUGOWO- TRANSPORTOWA      
 

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

PROMOCJE W POZNANIU I OKOLICACH -zadzwoń i sprawdź osobiście!  
 

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

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

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

 

tel. 601 999 570 
 

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

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

i „Netto”
codziennie od godz. 8.00

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

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

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

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

niezbędnych dodatków krawieckich

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

NAGROBKÓW 

KWIACIARNIA
kwiaty cięte, doniczkowe, rabatkowe,

bukiety, wiązanki,
kompozycje florystyczne

 

DEWOCJONALIA
(ASORTYMENT PRZENIESIONY 
ZE SKLEPU OBOK KOŚCIOŁA)

art. do chrztu, srebro
 

UPOMINKI
 

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

www.MagdalenaW.pl
• Przeprowadzki prywatne i firmowe

• Sprzedaż kartonów przeprowadzkowych
• Usługi transportowe (pianina)

• Przenoszenie mebli
Kontakt Tel. 61 843 91 61  lub  668 23 24 55

www.123przeprowadzki.pl

  

  

Aerobik dla kobiet 
w każdym wieku!

Gimnastyka, 
Streching, Pilates

Piątkowskie Centrum 
Kultury Dąbrówka

Wtorki, 18-19 
Kontakt: 

600 941 898

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Osiedle Bolesława Chrobrego 117, 
60-681 Poznań

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

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

Dyżur członków Zarządu: 
poniedziałek 15 - 17

NZOZ MED-FAMILIA
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO

OS. B. CHROBREGO 118, I piętro

Przyjmują lekarze z wieloletnią praktyką

Nasi pacjenci chwalą sobie:
-  możliwość leczenia całej rodziny 

u jednego lekarza
- możliwość rejestracji na określoną godzinę.

Nadal przyjmujemy deklaracje.
Rejestracja pacjentów telefoniczna lub osobista.

tel. 61 828 30 40
tel. 603 575 834

www.medfamilia.pl

GWIAZDKA TUŻ, TUŻ...
ZAPROŚ GWIAZDORA 
DO SWOJEGO DOMU 
TEL. 516 033 822
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2 października klasy 
drugie, trzecie i czwarte 
ze Szkoły Podstawowej 
nr 35 na Osiedlu Włady-
sława Łokietka wybrały 
się na „galaktyczną wy-
prawę” do planetarium w 
Toruniu. Była to napraw-
dę niezwykła podróż!

Mogliśmy dzięki niej le-
piej poznać nie tylko plane-

ty naszego układu słonecz-
nego, ale również działanie 
skomplikowanych urządzeń 
krążących dookoła Ziemi. 
W sali zajęć praktycznych 
sami mogliśmy sprawdzić, 
jak tworzy się trąba po-
wietrzna, dlaczego plane-
ty są nieco spłaszczone i 
jak powstaje zorza polar-
na... To doskonała lekcja, 

Mam często zaczerwienione po-
liczki i pajączki naczyń na twa-
rzy, co można z tym zrobić? Ja-
ką metodę może pani polecić naj-
bardziej? - zapytała pani Krystyna.

Bardzo często popękane naczynka 
na twarzy i dekolcie, tzw. „pajączki” 
(fachowo nazywane teleangiektazja-
mi), są poważnym problemem wielu 
osób. Pojawiające się czerwone sieci 
naczynek szpecą skórę i sprawiają, że 
wygląda ona na ciągle zaczerwienio-
ną. Takie schorzenie dotyka nie tylko 
starsze osoby, ale i młodsze. Obecnie 
jest wiele metod usuwania i zamyka-
nia naczynek, ja proponuję w swoim 

Sposoby na pajączka

gabinecie elektrokoagulację. To bez-
pieczna i nieinwazyjna metoda.  

Przed zabiegiem należy wykonać 
badania krwi (cholesterol, glukoza, 
morfologia), po to żeby wykluczyć 
zmiany chorobowe i dopasować od-
powiednią metodę.

Teleangiektazje dzielą się na pier-
wotne (samoistne – najczęściej zwią-
zane z zespołami wrodzonymi, doty-
czącymi skóry i narządów wewnętrz-
nych) oraz wtórne (nabyte – są wy-
nikiem działania czynników zewnętrz-
nych, schorzeń skóry, chorób ogólno-
ustrojowych). Czasem pojawiają się ja-
ko reakcja na niektóre leki.

Czynnikami zewnętrznymi, które 
sprzyjają rozszerzaniu i pękaniu na-
czyń, są m.in.: wiatr, duże wahania 
temperatur, duża wilgotność powie-
trza, przewlekła ekspozycja na słoń-
ce, zbyt częste korzystanie z solarium, 
długotrwałe stosowanie sterydów, sto-
sowanie laserów biostymulujących.

Przy pomocy elektrokoagulacji 
można usuwać następujące rodzaje 
zmian naczyniowych:

Planetarium udoskonalone... pierniczkami
której nigdy nie zapomni-
my. Zachęcamy wszystkich 
do podobnych wycieczek, 
zwłaszcza, że można je udo-
skonalić smakiem toruń-
skich pierniczków. Są prze-
pyszne!

Uczniowie klasy IV a
Katarzyna Buziak

• naczyniaki jamiste, płaskie i starcze
• teleangiektazje (naczynka na skó-

rze twarzy, nóg tzw. pajączki na-
czyniowe i drobne żylaki)

• trądzik różowaty.
Jak można usuwać pęknięte na-

czynka? Oprócz wspomnianej elektro-
koagulacji także za pomocą kriochi-
rurgii. Jaka jest między nimi różnica?

Elektrokoagulacja to inaczej tzw. 
diatermia chirurgiczna. Jest to ko-
agulacja tkanek za pomocą prądu wy-
sokiej częstotliwości. Specjalną elek-
trodą dotyka się każdego naczynka, 
powodując jego zamknięcie. Elektro-
koagulacja to jedna z najskuteczniej-
szych metod usuwania naczynek na 
twarzy i górnej części ciała. Skóra 
po zabiegu jest lekko podrażniona 
i zaczerwieniona, jednak proces go-
jenia jest dość krótki i w zależności 
od wrażliwości skóry trwa od jedne-
go do kilku dni.

Kriochirurgia, natomiast, to za-
mykanie naczynek na twarzy odbywa-
jące się przy użyciu podtlenku azotu 
lub ciekłego azotu. Kriochirurgia jest 
przeznaczona głównie dla osób z prze-
ciwwskazaniami do elektrokoagulacji.

Switłana Werk
Autorka tekstu jest kosmetyczką, właścicielką 

Specjalistycznego Gabinetu Kosmetycznego 
SWITŁANA na Osiedlu Bolesława Chrobrego 

paw. 110. Tel. 794 798 895,  
 www.gabinetswitlana.pl 



ECHO 11/208 (XV) 5

Jasne, pastelowe kolory 
docieplonego bloku nr 16 są 
najlepszą wizytówką dzia-
łań termomodernizacyjnych 
prowadzonych systematycz-
nie od kilku lat na Osiedlu 
Bolesława Śmiałego. Prace 
przy budynku usytuowanym 
w centralnym punkcie osie-
dla, przy skrzyżowaniu ulic 
Umultowskiej i Wiechowi-
cza, dobiegły końca. Cieszy 
oko kolorowa elewacja oraz 
odmieniona estetyka placó-
wek handlowych w dolnej 

kondygnacji gmachu. Wraz 
z docieplaniem ścian prze-
prowadzono także remont 
loggi.

- Termomodernizacje to
najważniejsze osiedlowe 
przedsięwzięcia inwestycyj-
ne. Ważne dla mieszkań-
ców, bo poprawiają nie tyl-
ko wygląd budynków, ale 
przede wszystkim warun-
ki życia oraz obniżają kosz-
ty ich eksploatacji. Cieszy-
my się z oddania szesnast-
ki, ale w kolejce już czeka-

  

W śmiałych kolorach
ją następne bloki. Jeszcze 
w tym roku z wygospoda-
rowanych na osiedlu środ-
ków zaczniemy docieplanie 
budynku 19, które chcemy 
zakończyć wiosną przyszłe-
go roku. Przygotowana jest 
także dokumentacja dla bu-
dynków 20 i 21, i nieba-
wem wystąpimy do miesz-
kańców o wyrażenie zgody 
na rozpoczęcie robót. Chce-
my jak najszybciej prze-
prowadzać termomoderni-
zacje, ale realizacja zamie-
rzeń uzależniona jest od 
pieniędzy – mówi Wiesław 
Konieczny, kierownik Admi-
nistracji Osiedla Bolesława 
Śmiałego.

A tych, choć zawsze by-
ło za mało, może być w 
nadchodzącym roku nieco 
mniej. Rada Osiedla zde-
cydowała bowiem – po raz 
pierwszy chyba w spółdziel-
czej historii - o obniżeniu 
o 3 grosze stawek opłat 
na fundusz remontowy. W 
2013 roku będą one wyno-
sić 1,67 zł od metra kwa-
dratowego Natomiast staw-
ki opłat eksploatacyjnych 
podniesiono o 9 groszy do 
1,49 zł za m kw. Obniżenie 
opłat remontowych zmniej-
szy w ciągu roku wpływy o 
kilkadziesiąt tysięcy złotych 
i nie przyspieszy prac ter-
momodernizacyjnych. A do 
docieplenia pozostało jesz-
cze 13 budynków. Jak się 
szacuje, obecnie ocieplono 
już blisko 65 procent ogól-
nej powierzchni elewacji bu-
dynków.

Pomiędzy odnowionymi 
blokami przybywa koloro-
wych placów zabaw. W tym 
roku wyremontowano plac 
przy budynku 20. Naprawio-
no i odmalowano też kilka 
innych. – Miejsca ulubione 
przez dzieciaki i rodziców są 
pod naszą szczególną opie-
ką. Kolorowe urządzenia ku-
szą bowiem nie tylko malu-
chów, ale także nieco star-
szych – wandali. Wszelkie 
uszkodzenia wynikające z 
normalnej eksploatacji czy, 
niestety, spowodowane roz-
myślną dewastacją muszą 
być natychmiast naprawia-
ne. Bezpieczeństwo jest naj-
ważniejsze. Po około pięciu 
latach użytkowania placu 
zabaw trzeba zwykle prze-
prowadzić jego gruntowny 
remont i ustawić nowe urzą-
dzenia. A to wszystko wiąże 

się z kosztami – mówi Grze-
gorz Adamski, zastępca kie-
rownika ds. technicznych.

Na osiedlu przybywa  
też estetycznych śmietni-
ków. Powstają one przy bu-
dynkach 1, 2 i 16, a obecnie 
wreszcie budowany jest w 
pobliżu bloku 25. Teren ten 
szczególnie upodobali sobie 
ludzie marginesu i nierzad-
ko dochodziło tam do kłót-
ni, zniszczeń sprzętu oraz 
interwencji służb porządko-
wych. Postulaty mieszkań-
ców o zbudowanie zadaszo-
nego i zamkniętego śmiet-
nika rozbijały się o brak 
zgody administratora są-
siedniego budynku należą-
cego do spółdzielni „Wiel-
kopolanka”. Wreszcie jed-
nak wszelkie sporne kwestie 
zostały uzgodnione i roboty 
ruszyły.

Jak w mieście, tak 
i na osiedlu systematycznie 
prowadzone są także prace 
drogowe mające usprawnić 
i uczynić bezpieczniejszym 
wciąż narastający ruch 
pieszych, zmotoryzowanych 
i rowerzystów. 

Przy parkingu zlokalizo-
wanym obok budynku nr 4 
wykonano chodnik, a obec-
nie urządzane są dodatko-
we miejsca postojowe. Przy-
będzie ich kilkanaście, ale 
wciąż przydałoby się ich 
jeszcze więcej. Zmodernizo-
wano także zbieg alejek w 
rejonie bloków 2 i 3, gdzie 
powstało małe rondo.

Ważnym przedsięwzię-
ciem, choć niezbyt widowi-
skowym, było wykonanie w 
minionych miesiącach tzw. 
tranzytu pomiędzy budyn-
kami 19 i 20, czyli wymia-
ny rur do przesyłu ciepłej 
wody i centralnego ogrze-
wania. Za stan ciepłociągów 
osiedlowych odpowiada ad-
ministracja i zadań związa-
nych remontami wyeksplo-
atowanych rur będzie za-
pewne przybywać.

W nadchodzącym roku 
na osiedlu kontynuowane 
więc będą przede wszystkim 
prace związane z dociepla-
niem kolejnych budynków 
oraz remontami dróg i sieci 
przesyłowych. O tych i wielu 
innych ważnych dla miesz-
kańców Śmiałego sprawach 
można się dowiedzieć zaglą-
dając na osiedlową stronę 
internetową www.obs.psm.
poznan.pl. (iw)

Wiesław Konieczny, kierownik administracji, w rozmowie ze swoim 
zastępcą, Grzegorzem Adamskim (z lewej)

Blok 16 po termomodernizacji, a obok odnowiony śmietnik

Kolorowy plac zabaw
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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

Ryby brały po pączkowym śniadaniu

Wczesnym rankiem 7 
października grupa licząca 
40 osób z koła 168 „Chro-
bry” wyruszyła autokarem 
na ostatnią w tym roku 
eskapadę wędkarsko-grzy-
biarską do Zatomia Nowe-
go. Celem było rozegranie 
zawodów spinningowych na 
jeziorze Piaskowe.

Było ciemno, jechali-
śmy bez pośpiechu, zabie-
rając po drodze oczekują-
cych wędkarzy. W Zatomiu 
Nowym stanęliśmy przed 
sklepem otwartym na oko-
liczność naszego przyjazdu. 
Zarząd koła odebrał zamó-
wione pączki (130 sztuk), 
pozostali dokonywali sto-
sownych zakupów. Po krót-
kiej przerwie wyruszyliśmy 
w dalszą drogę przez Pusz-
czę Nadnotecką. W puszczy 
jeszcze panował mrok, dro-
ga rozmokła po wcześniej-
szym deszczu. Na kilkaset 
metrów przed miejscem do-
celowym autokar ugrzęzł w 
błotnej koleinie. Wypycha-
liśmy go z trudem i dal-
szą część trasy pokonali-
śmy pieszo.

Na miejscu prezes ko-
ła, Piotr Wągrowski, wi-
tał uczestników imprezy. 
Wśród nich obecny był fun-
dator pucharów, Zbigniew 
Francuzowicz, oraz Anna 
Bekas, przedstawicielka 
Samorządu Pomocniczego 
Osiedle Piątkowo i funda-
torka nagrody za najwięk-
szą rybę. Przystąpiliśmy do 
wspólnego śniadania. Skła-
dały się na nie zakupione 

wcześniej pączki, gorąca ka-
wa i herbata.

Zawody rozegrane zo-
stały metodą spinningową 
w jednej 4-godzinnej turze. 
Na sygnał 27 zawodników 
wyruszyło na łowy. Pozo-
stali uczestnicy wyprawy na 
grzyby. Pogoda była wspa-
niała, już w okolicy miejsca 
zbiórki były grzyby. Jak bę-
dzie z rybami? Po chwili by-
ły pierwsze. Kolega Bogdan 
po czwartym rzucie już holo-
wał szczupaka, niestety był 
o 2 cm za krótki, powędro-
wał więc do wody. Ja wycią-
gnąłem w ciągu 15 minut 
5 okonków wielkości 8-15 
cm (wymiar obowiązujący 
to 18 cm). To były moje 
ostatnie ryby. Znad jeziora 
docierały wieści o złowie-
niu większych sztuk. Nad-
chodziły również informacje 
o złowionych okoniach.

Na sygnał zakończyli-
śmy zawody. Zawodnicy w 
ustalonym czasie dociera-
li ze złowionymi okazami. 

Komisja sędziowska ważyła 
i mierzyła trofea.

Pierwsze miejsce za-
jął Arkadiusz Wachowiec 
(5060 pkt), drugie Paweł 
Lach (2720 pkt), trzecie Łu-
kasz Karolczak (2300 pkt), 
czwarte Andrzej Lenarczyk 
(1120 pkt), piąte Zbigniew 
Pietrzak (660 pkt), a szóste 
Zygmunt Bąk (620 pkt). Naj-
większa rybą zawodów był 
szczupak złowiony przez Ar-

kadiusza Wachowca o długo-
ści 72 cm. Z okoni najdłuż-
szy miał 28,5 cm. Grzybia-
rze również mieli pełne ko-
sze podgrzybków.

Najlepszym zawodnikom 
sponsorzy wraz z prezesem 
wręczyli puchary, upominki 
oraz bony. Po chwili przy-
jechała grochówka, jak za-
wsze smakowita.

Był również szampan i 
życzenia dla „młodej pary” 
– Anny i Andrzeja Lenar-
czyków z okazji 30-lecia po-
życia małżeńskiego. Z ryba-
mi, koszami pełnymi grzy-
bów i pełni wrażeń powróci-
liśmy rozśpiewanym autoka-
rem do domów. W ten spo-
sób zakończyliśmy tegorocz-
ny sezon wędkarski w kole.

Piotr Wągrowski
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Na zakończenie 
sezonu turniej tenisa

Jeszcze może kilka dni 
będzie na tyle sprzyjają-
cych, by rozgrywać mecze 
tenisa ziemnego na otwar-
tych boiskach. Dlatego roz-
grywany 23 września Tur-
niej tenisa ziemnego w grze 
podwójnej należał do koń-
czących rozgrywki na Piąt-
kowie.

W turnieju wystartowa-
ło sześć par. Mecze elimi-

nacyjne w dwóch grupach 
wyłoniły cztery. W finale 
spotkali się Krzysztof Płon-
czyński i Marcin Czaprac-
ki oraz Jerzy i Michał Bo-
cheńscy. Wygrali panowie 
Bocheńscy. Na zdjęciu stoją 
od lewej: Jerzy Bocheński, 
Michał Bocheński, Marcin 
Czapracki, Krzysztof Płon-
czyński i Piotr Domagała 
(organizator zawodów). (ssr)

POZNA SKA SPÓ DZIELNIA MIESZKANIOWA 

PI TKOWSKA LIGA 
HALOWEJ PI KI NO NEJ  

 
ZAPISY - EDYCJA 2012/2013 

 

MECZE ROZGRYWANE B D  W SZKO ACH NA OBCH, OSB 

 

 PODZIA  NA GRUPY WIEKOWE: 
   GRUPA B – roczniki 1997 - 1999   (rozgrywa 5 zawodników), 

   GRUPA C – roczniki 1994 - 1996    (rozgrywa 5 zawodników), 

   GRUPA D – OPEN - roczniki 1990 - 1993 (rozgrywa 5 zawodników), 
   GRUPA E – OPEN - roczniki 1989 i starsi  (rozgrywa 5 zawodników), 

 

 Wykaz zg oszeniowy powinien zawiera : 

- imi  i nazwisko, dat  urodzenia; 

- adres zamieszkania, nr telefonu; 

- podpis rodziców (gr. B - C), oraz personalia minimum 1 opiekuna zespo u. 
Wpisowe od dru yny za ca  lig  (sezon: jesie , zima) cznie wynosi: 

gr. B – 160 z  (z Pi tkowa), 200 z  (pozostali); 

gr. C – 200 z  (z Pi tkowa), 250 z  (pozostali); 

gr. D - OPEN - 400 z  (z Pi tkowa), 500 z  (pozostali); 

gr. E - OPEN - 600 z  (z Pi tkowa), 750 z  (pozostali); 

    

INFORMACJE I ZAPISY DO 30 PA DZIERNIKA 2012 r. w POZNA SKIEJ 
SPÓ DZIELNI MIESZKANIOWEJ na Osiedlu Boles awa Chrobrego 117, p.81: 

1. Od poniedzia ku do pi tku w godz. 9.00 – 13.00, tel. 61 827 22 81; 

2. Telefon kontaktowy – 662 142 707, e-mail: sport@psm.poznan.pl 
 

PIERWSZE MECZE JU  OD 10,11 LISTOPADA 

ZAPRASZAMY DO GRY!!! 
www.psm.poznan.pl 

Dane kapitana 
wpisa  na 

pierwszym miejscu. 

POZNA SKA SPÓ DZIELNIA MIESZKANIOWA 

GRUPA OPEN - MISTRZOWSKA

Lp. Nazwa drużyny li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
1 CZERWONE DIABŁY 15 42 69 19 50
2 AC STUDIO 15 38 84 34 50 1wo
3 STARE MIASTO 15 32 60 32 28 1wo
4 AC MATERACE 15 30 58 42 16
5 TRACK ATTACK 15 29 49 24 25
6 FC NOWA WIEŚ 15 27 71 49 22
7 PI - KO TEAM 15 24 37 48 -11
8 UKS BATORY 15 23 65 53 12 1wo
9 BRYGADA POŚCIGOWA 15 21 42 50 -8

10 RELAKS POZNAŃ 15 14 39 54 -15 1wo
11 NDW POZNAŃ 15 13 36 37 -1
12 HOP DAVAY 15 11 38 64 -26 2wo
13 PERŁA EXPORT 15 8 38 66 -28 1p
14 ŁAZARZERSI 15 9 35 60 -25 5wo
15 GALACTICOS 15 4 28 71 -43 6wo
16 KKS WIARA LECHA II 15 2 17 63 -46 8wo

GRUPA OPEN - POCIESZENIA
1 FC PYZDRY 15 40 65 21 44 2wo
2 DZIKIE BĄKI 15 37 79 40 39
3 CIAMCIARAMCIAM 

PIĄTKOWO
15 37 92 33 59

4 BLUE DEVILS 15 30 77 31 46 1wo/1p
5 BLACK DYNAMITE 15 28 59 44 15 1wo
6 THE CITIZENS 15 27 46 25 21
7 DIADAL MITRE POZNAŃ 15 25 63 51 12 2wo
8 KICK - ASS 15 13 48 51 -3 2wo
9 WUCHTA WIARY TEJ 15 11 37 52 -15 2wo

10 CZARNI 15 10 37 65 -28 2wo
11 BRENDBY POZNAŃ 15 5 26 96 -70 1wo
12 EJBRY 15 20 42 43 -1 3wo
13 AE CARPE DIEM 15 18 38 52 -14 3wo
14 PODZIELMY SIĘ PUNKTAMI 15 13 35 58 -23 4wo
15 FALCON 15 5 32 57 -25 11 wo
16 FC LADS 15 0 19 76 -57 8wo

GRUPA B
1 UKS CITY ZEN FUTSAL 

CLUB
22 59 136 24 112

2 UKS 12 BATORY IV 22 57 103 40 63
3 ELITA PIĄTKOWA 22 39 90 55 35
4 KSC PIĄTKOWO 22 35 74 72 2
5 UKS 12 BATORY II 22 12 40 112 -72 1wo
6 DA VINCI 22 19 42 84 -42 4wo/1p
7 DRUŻYNA PIERŚCIENIA 22 8 35 94 -59 6wo
8 HURAGAN MORĄG 16 15 65 57 8 6wo
9 UKS 12 BATORY I 16 5 28 75 -47 4wo

GRUPA C
1 TG SOKÓŁ POZNAŃ 21 57 113 25 88
2 MŁODE WILKI 21 40 86 71 15 1p
3 FC NOWA WIEŚ 21 39 92 59 33 1wo
4 FC PYRLANDIA 21 39 120 55 65
5 MOBIL POZNAŃ 21 7 40 139 -99
6 BYLE NIE DO ZERA 21 25 78 86 -8 3wo
7 MIDAS POZNAŃ 16 21 60 48 12 4wo
8 ZAKRĘCONE 

BANANOWCE
16 4 29 94 -65 5wo

9 SMECZ OPEN 16 3 25 66 -41 9wo

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Piątkowska Liga Piłki Nożnej 
Tabele końcowe



8  ECHO 11/208 (XV)
  

Lustracja PSM rozpoczęta
Od 1 października w 

Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej rozpoczę-
ła się lustracja. Rozma-
wiamy o tym z Markiem 
Teresiakiem, głównym 
księgowym PSM.

- Spółdzielnią zarządzają 
wybrane do tego celu orga-
ny, ale dla sprawdzenia rze-
telności i skuteczności ich 
działań ustanowiono nad-
zór zewnętrzny. Stąd ko-
nieczność przeprowadzenia 
lustracji. Słowo „lustratio”, 
z łaciny oznacza przegląd, 
wgląd.

Zgodnie z art. 91 Prawa 
spółdzielczego, każda spół-
dzielnia zobowiązana jest 
przynajmniej raz na trzy 
lata, a gdy prowadzi dzia-
łalność inwestycyjną pole-
gającą na budowie miesz-
kań – corocznie, poddać 
się obligatoryjnej lustracji. 
W roku 2009, gdy zakończy-
liśmy proces inwestycyjny 
na Osiedlu Stefana Batore-
go oraz na Osiedlach Wła-
dysława Jagiełły i Zygmun-
ta Starego, przeprowadzona 
została lustracja inwestycyj-
na. Tegoroczna zaś dotyczy 
działalności PSM w minio-
nych trzech latach, czyli w 
latach 2009-2011. Jej celem 
jest sprawdzenie przestrze-
gania przepisów prawa i po-
stanowień statutu; zbada-
nie prowadzenia działalno-
ści w interesie ogółu człon-
ków; kontrola gospodarno-
ści, celowości i rzetelności 
realizacji przez spółdzielnię 
jej celów ekonomicznych, so-
cjalnych oraz kulturalnych; 

wskazanie członkom ewen-
tualnych nieprawidłowo-
ści działania organów spół-
dzielni a także udzielanie 
organizacyjnej i instrukta-
żowej pomocy w usuwaniu 
stwierdzonych nieprawidło-
wości. Jest to ważne, spół-
dzielnia bowiem, dysponu-
jąc środkami finansowymi 
członków, prowadzi działal-
ność w ich interesie.

Kim są lustratorzy i 
jakie są ich obowiązki?

- Lustratorów wyzna-
cza związek rewizyjny, w 
którym spółdzielnia jest 
zrzeszona, lub Krajowa Ra-
da Spółdzielcza. Kryteria 
kwalifikacyjne lustratorów 
oraz tryb przeprowadzania 
lustracji określa Krajowa 
Rada Spółdzielcza. Ponie-
waż PSM jest zrzeszona w 
Związku Rewizyjnym Spół-

dzielni Mieszkaniowych RP 
z siedzibą w Warszawie, 
stamtąd właśnie przyjecha-
li lustratorzy. Lustratorzy 
zobowiązani są utrzymać 
w tajemnicy wszelkie in-
formacje uzyskane podczas 
kontroli.

A jakie są ich zadania? 
Lustratorzy mogą przeglą-
dać księgi i dokumenty spół-
dzielni, mogą też bezpośred-
nio sprawdzać jej stan ma-
jątkowy. Wszystkie organy 
spółdzielni i pracownicy są 
zobowiązani do udzielania 
wyjaśnień i wszelkiej po-
mocy. Z czynności tych lu-
stratorzy sporządzają doku-
ment urzędowy, którym jest 
protokół. Zostaje on przed-
łożony radzie nadzorczej i 
zarządowi spółdzielni. Na 
podstawie tego protokołu 
związek rewizyjny opracu-

je wnioski polustracyjne i 
przekaże je radzie i zarzą-
dowi. Wnioski z lustracji 
rada nadzorcza przedstawi 
członkom spółdzielni pod-
czas walnego zgromadze-
nia. Zarząd natomiast obo-
wiązany jest przekazywać 
informację o realizacji wnio-
sków polustracyjnych prze-
prowadzającemu lustrację 
i walnemu zgromadzeniu. 
Protokół lustracji, wnioski 
polustracyjne i informacje 
o ich realizacji zarząd udo-
stępnia do wglądu członko-
wi spółdzielni na żądanie.

Od czego zaczęła się 
obecna lustracja?

- Na początek analizowa-
ne były sprawy organizacyj-
ne spółdzielni, czyli statut, 
schemat organizacyjny, re-
gulaminy działalności orga-
nów PSM, prawidłowość po-
dejmowanych uchwał przez 
Zarząd, Radę Nadzorczą i 
Walne Zgromadzenie PSM. 
W dalszej kolejności lustra-
torzy zajmą się finansami, 
zasobami mieszkaniowymi 
i gospodarką remontową 
PSM. Zbadają sprawy człon-
kowskie, dyspozycje lokala-
mi oraz stan prawny grun-
tów będących we włada-
niu PSM oraz racjonalno-
ści ich wykorzystania. Lu-
stracja potrwa do połowy 
pierwszego kwartału 2013 
roku. Z jej wynikami spół-
dzielcy zostaną zapoznani 
na Walnym Zgromadzeniu. 
List polustracyjny opubliku-
jemy także na stronie inter-
netowej Spółdzielni. (big)
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KALENDARIUM PSM 
7 listopada -  Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna 

RN PSM
8 listopada -  Komisja Członkowsko-Samorządowa 

RN PSM
13 listopada -  Komisja Rewizyjna RN PSM
29 listopada -  zebranie plenarne Rady Nadzorczej 

PSM

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Zaplanowano remonty na przyszły rok

Zwalniane przez do-
tychczasowych lokatorów 
mieszkania na Piątkowie 
sprzedają się bez proble-
mu. W sierpniu na przy-
kład, aż osiem zaintere-
sowanych osób stanęło 
do przetargu o lokal na 
Osiedlu Bolesława Śmia-
łego – poinformowano na 
wrześniowym (27.) posie-
dzeniu Rady Nadzorczej 
Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Pierw-
szeństwo w zakupie na-
leżących do Spółdzielni 
mieszkań mają członko-
wie oczekujący.

Jak zwykle, na początku 

posiedzenia Rady jej uczest-
nicy zajęli się rozpatrze-
niem spraw członkowskich, 
przed podjęciem decyzji wy-
słuchali też kilku przyby-
łych dłużników. Ostatecznie 
postanowili z grona spół-
dzielców wykluczyć 15 osób 
niepłacących czynszu, uchy-
lili 4 wcześniejsze uchwały 
wykluczeniowe, bo dłużnicy  
spłacili należności. Wykre-
ślili też 5 członków oczeku-
jących, którzy nie zawiado-
mili PSM o zmianie swojego 
adresu, co zgodnie ze Sta-
tutem PSM mają obowią-
zek czynić.

Wyniki w gospodarce 

zasobami mieszkaniowymi 
na eksploatacji za 7 miesię-
cy tego roku na większości 
osiedli, za wyjątkiem Osie-
dla Władysława Łokietka 
oraz Osiedli Władysława Ja-
giełły i Zygmunta Starego, 
gdzie przekroczono zaplano-
wany deficyt, były dodatnie. 
Rozliczenia na gazie były 
również dodatnie. Podobnie 
było z wywozem odpadów 
komunalnych, niedobór wy-
stąpił tylko na Osiedlu Bole-
sława Śmiałego, ale deficyt 
znalazł pokrycie w rozlicze-
niu międzyokresowym kosz-
tów wywozu odpadów. Nie-
dobór w rozliczeniach zim-
nej wody wystąpił na osie-
dlach: Bolesława Śmiałego i 
Stefana Batorego, ale uległ 
zmniejszeniu.

Utrzymuje się tenden-
cja spadkowa liczby miesz-
kańców. Na koniec lipca w 
zasobach PSM zamieszkiwa-
ło o 452 osoby mniej niż 31 
grudnia 2011 r. i o 76 osób 
mniej niż w końcu czerwca.

Rada podjęła uchwały za-
twierdzające przyszłoroczne 
plany oraz stawki odpisów 
remontowych dla osiedli: 
Bolesława Chrobrego, Jana 
III Sobieskiego, Bolesława 
Śmiałego, Władysława Ło-
kietka, Władysława Jagiełły 
i Zygmunta Starego. Przed-
stawiciel Osiedla Stefana 
Batorego zaoponował prze-

ciwko zróżnicowanym staw-
kom w kilku budynkach na 
osiedlu. Stwierdził, że plany 
zostały uzgodnione dla jed-
nolitej dla wszystkich staw-
ki, i zabrakłoby pieniędzy na 
ustalony zakres robót. Za-
rząd w tej sytuacji dokonał 
korekty i uchwała dla Bato-
rego także została podjęta 
przez Radę.

Następnie członkowie 
Rady zatwierdzili plan fi-
nansowy Zarządu PSM na 
rok 2013 zamykający się 
po stronie kosztów kwo-
tą 4.829.400 zł, a po stro-
nie sprzedaży 5.333.700 zł. 
Wybrali również firmę, któ-
ra zbada sprawozdanie fi-
nansowe Spółdzielni za rok 
2012. Będzie to ZUFK i 
WSF Tadeusz Krauze z Piły.

Skorygowano także te-
goroczne plany remontowe 
osiedli: Jana III Sobieskie-
go oraz Władysława Łokiet-
ka. W przypadku Sobieskie-
go przesunięcia kwot do-
tyczą remontów w budyn-
kach mieszkalnych, na Ło-
kietka zwiększono nakłady 
na: modernizację wejścia do 
pawilonu 102, remonty dróg 
osiedlowych oraz remonty 
awaryjne i ogólnobudowla-
ne na osiedlu. 

W związku z zakończe-
niem termomodernizacji 
budynków 5 i 6 na Łokiet-
ka, Rada skorygowała opła-
ty za użytkowanie lokali w 
tych blokach. Na koniec pod-
jęła również uchwały o od-
płatnym i nieodpłatnym ko-
rzystaniu z nieruchomości 
gruntowych i służebności 
przesyłu na kilku działkach 
na Osiedlu Stefana Batore-
go. (big)
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Dzik jest dziki
- warto pamiętać

Dziki buszowały już 
na Osiedlu Władysława 
Łokietka i w Naramowi-
cach, teraz duża ich ro-
dzinka pojawiła się na 
Osiedlu Stefana Batore-
go. W poszukiwaniu je-
dzenia zapuszczają się 
do śmietników, ale ryją 
też w ziemi.

To nie są bezpieczne 
zwierzęta. Choć niektórzy 
twierdzą, że nie są agresyw-
ne jeśli nie są atakowane, to 
jednak mieszczuchowi trud-
no ocenić, które zachowa-
nie mogą potraktować jako 
agresję. Każdy przecież wie, 
że matki z młodymi potra-
fią zaatakować osoby, któ-
re wejdą im w drogę. Le-

piej więc nie być zbyt uf-
nym, bo waga zwierzęcia 
nie gwarantuje nam wyjścia 
bez uszczerbku podczas ta-
kiego starcia.

Choć odłów dzików w 
mieście prowadzony jest 
przez specjalnie do tego 
wynajętą firmę, to wszyst-
kich złapać się nie uda. 
A w najbliższych tygo-
dniach, gdy ziemia zamar-
znie, w poszukiwaniu „ła-
twego” pożywienia dziki 
mogą wyjść z kryjówek na 
tereny zabudowane i ich 
liczba się zwiększy. Trze-
ba więc uważać na nie i – 
jeśli komuś przeszkadzają 
– informować służby po-
rządkowe. (maja)

Działo się w klubie KORONA
• 9 października wystąpił Teatr Impuls ze spektaklem 

„Biełyje Rozy”.

• 11 października odbyło się pierwsze szkolenie Nordic 
Walking z instruktorem. Tydzień później kolejne. Senio-
rzy coraz sprawniej poruszają się z kijkami.

• 16 października w klubowej kawiarence odbyło się spot-
kanie Towarzystwa Rowerowego – kurs udzielania pierw-
szej pomocy.

• Do zaprzyjaźnionego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Stemplewie seniorzy wyjechali 19 paź-
dziernika.

• Na grzybobranie do Puszczy Noteckiej wyjechali wcze-
snym rankiem 21 października. Na zakończenie odbyło 
się ognisko z pieczeniem kiełbasek, słodki poczęstunek 
i wybór króla grzybobrania.

• 23 października seniorzy spotkali się przy kawie z oka-
zji Dnia Seniora, program artystyczny zapewniły wystę-
py klubowiczów.

• W klubie powstały dwie nowe sekcje: Towarzystwo Ro-
werowe – jego członkowie spotykają się w dwie niedzie-
le w miesiącu oraz Sekcja Nordic Walking – spotykają 
się w dwie soboty miesiąca. (lkl)

♦  5 września podczas pa-
trolu funkcjonariusze 
piątkowskiej Straży 
Miejskiej Poznania za-
uważyli mężczyznę piją-
cego alkohol na terenie 
Osiedla Stefana Batore-
go. Okazało się, że nie 
ma dokumentów przy 
sobie. Ponieważ prze-
kazane przez niego da-
ne osobowe wzbudziły 
wątpliwości, strażnicy 
przewieźli go do komisa-
riatu policji. Tam usta-
lono, że mężczyzna jest 
poszukiwany przez pro-
kuraturę i policję. Poli-
cjanci zatrzymali go, do-
datkowo od Straży Miej-
skiej otrzymał mandat 
za spożywanie alkoholu 
w miejscu publicznym.

♦  9 września strażnicy 
otrzymali zgłoszenie 
o porzuceniu torby fo-
liowej z dwoma mały-
mi martwymi królika-
mi. Sprawdzono zapis 
z monitoringu i ustalo-
no że sprawca poruszał 
się skodą. Ustalono jego 
dane i funkcjonariusze 
udali się do niego. Po 
okazaniu zdjęć z kamer 
mężczyzna przyznał się 
do tego czynu. Za wykro-
czenie otrzymał mandat 
250-zlotowy oraz zobo-
wiązanie do utylizacji 
padłych zwierząt. Kilka 

godzin później stawił się 
z rachunkiem za prze-
prowadzoną utylizację 
ze Schroniska dla Zwie-
rząt przy ul. Bukowskiej.

♦  11 września strażnicy 
zwrócili się do Zarzą-
du Dróg Miejskich o 
uporządkowanie śmieci 
i wykoszenie trawy na 
terenie wzdłuż ul. Kur-
pińskiego.

♦  We wrześniu służby dy-
żurne piątkowskiego re-
feratu Straży przyjęły 
531 zgłoszeń od miesz-
kańców. Większość do-
tyczyła nieprawidłowe-
go parkowania samo-
chodów (248), spraw po-
rządkowych – 88, a 42 – 
spożywania alkoholu w 
miejscach publicznych.

♦  Na koła niewłaściwie za-
parkowanych pojazdów 
nałożono 92 blokady. 
23 kierowców pouczo-
no, a 69 osób otrzyma-
ło mandaty.

♦  Przed pawilonem Chata 
Polska na Osiedlu Bo-
lesława Chrobrego naj-
częściej na Piątkowie 
prowadzony był handel 
okrężny bez zezwolenia. 
Trzem osobom wręczo-
no za to mandaty karne.

♦  44 to liczba interwen-
cji strażników miej-
skich w przypadkach 
spożywania alkoholu w 

miejscach publicznych, 
szczególnie w pobliżu 
sklepów. 24 osoby zosta-
ły z tego powodu usunię-
te spod placówek han-
dlowych.

♦  Municypalni przeprowa-
dzili we wrześniu 24 lu-
stracje miejsc znanych z 
bytowania bądź grupo-
wania się bezdomnych. 
Na miejscu odbyli 30 
rozmów prewencyjnych.

♦  3 września strażnicy 
otrzymali informację 
o amstafie, który wy-
biegł z posesji przy ul. 
Karpiej, zaatakował i 
pogryzł innego – pro-
wadzonego na smyczy 
– psa. Świadkowie po-
twierdzili ten fakt, funk-
cjonariusze przeprowa-
dzili rozmowę z właści-
cielem amstafa, spraw-
dzili jego książeczkę 
szczepień oraz czipa, 
a następnie właściciela 
ukarali mandatem.

♦  5 września strażnicy 
zaalarmowani przez 
mieszkańców ul. Matec-
kiego o siedlisku szer-
szeni na drzewie zabez-
pieczyli miejsce i powia-
domili Wydział Zarzą-
dzania Kryzysowego. 
Gniazdo zostało usu-
nięte przez Państwową 
Straż Pożarną.

♦  14 września kontrolo-

wano postoje taksówek 
na terenie Piątkowa. 
Sprawdzano dokumen-
ty oraz oznakowanie po-
jazdów. Żadnych uchy-
bień nie stwierdzono.

♦  Strażnicy skontrolowa-
li stan chodników przy 
drogach miejskich. Wy-
stawili ocenę dobrą.

♦  27 września patrol 
szkolny referatu Piąt-
kowo zorganizował po-
gadanki dla dzieci z 
przedszkola Promyk na 
Osiedlu Jana III Sobie-
skiego. Podczas zabawy 
dzieci uczyły się zasad 
ruchu drogowego, na 
koniec otrzymały opa-
ski odblaskowe. Tego 
samego dnia patrol spo-
tkał się z dziećmi klas 
pierwszych i drugich w 
Szkole Podstawowej nr 
35 na Osiedlu Włady-
sława Łokietka. Tema-
tyka spotkania była po-
dobna. W obu uczestni-
czył „Wartuś” – maskot-
ka strażników.

♦  We wrześniu przy współ-
pracy z administracja-
mi osiedli Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej doprowadzono do 
usunięcia 22 nieużywa-
nych pojazdów przez ich 
właścicieli. (rafa)

Z notatnika miejskiego strażnika
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Kodeks pracy w art. 39 
ustanawia ochronę przedeme-
rytalną pracowników, stano-
wiąc że pracodawca nie mo-
że wypowiedzieć umowy o 
pracę pracownikowi, któremu 
brakuje nie więcej niż 4 lata 
do osiągnięcia wieku emery-
talnego, jeżeli okres zatrud-
nienia umożliwia mu uzy-
skanie prawa do emerytury 
z osiągnięciem tego wie-
ku. Zasada ta dotyczy nie 
tylko wypowiedzeń stosun-
ku pracy zmierzających 
do jego rozwiązania, ale rów-
nież zmiany warunków pracy 
i płacy w drodze wypowiedze-
nia zmieniającego.

Od tak kategorycznie sfor-
mułowanych postanowień ist-
nieją przewidziane prawem 
odstępstwa. O ile możliwość 
wypowiedzenia umowy o pra-
cę prowadzącego do rozwiąza-
nia stosunku pracy nie budzi 
wątpliwości (dopuszczalność 
w czasie upadłości lub likwi-
dacji zakładu pracy), tak po-
jawiają się pytania dotyczące 
warunków zmiany umowy o 

pracę pracownikom w okre-
sie ochrony.

Możliwość taką przewidu-
je już sam kodeks pracy w art. 
43 mówiącym, że pracodawca 
może wypowiedzieć warunki 
pracy lub płacy pracowniko-
wi podlegającemu ochronie 
przedemerytalnej, jeżeli wy-
powiedzenie stało się koniecz-
ne ze względu na:
1. wprowadzenie nowych za-

sad wynagradzania doty-
czących ogółu pracowników 
zatrudnionych u danego 
pracodawcy lub tej ich gru-
py, do której pracownik 
należy,

2. stwierdzoną orzeczeniem 

lekarskim utratę zdolności 
do wykonywania dotych-
czasowej pracy albo nieza-
winioną przez pracownika 
utratę uprawnień koniecz-
nych do jej wykonywania. 
Druga z tych możliwości 

nie wymaga dodatkowych wy-
jaśnień, natomiast aby pierw-
sza znalazła zastosowanie, 
konieczny jest dokument we-
wnętrzny zakładu pracy – 
zmiana regulaminu wynagra-
dzania. Wtedy takie wypo-
wiedzenie będzie skuteczne. 
Bez wcześniejszej zmiany re-
gulacji zasad wynagrodzenia 
dla całej grupy, do jakiej na-

Ochrona przedemerytalna pracowników

Wojciech Korda zainaugurował sezon kulturalny

Elżbieta Celichowska – radca prawny

Wojciech Korda rozpoczął karierę 
w zespole Niebiesko-Czarni w 1964 r., 

leży pracownik, nie jest ono 
możliwe.

Inną możliwość wypowie-
dzenia warunków pracy i 
płacy pracownikowi objęte-
mu ochroną przedemerytal-
ną przewiduje art. 5 ustawy 
o szczególnych zasadach roz-
wiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników 
(ustawy o zwolnieniach gru-
powych). Przepis ten przewi-
duje możliwość wypowiedze-
nia warunków pracy i płacy 
prowadzących do obniżenia 
wynagrodzenia za pracę, ale 
jednocześnie stanowi w ust. 6 
tego przepisu konieczność wy-
płacania tym pracownikom 
dodatku wyrównawczego. Do-
datek wyrównawczy jest obli-
czany zgodnie z rozporządze-
niem wydanym na podstawie 
art. 297 kodeksu pracy i jest 
stały. Stanowi on raz ustalo-
ną różnicę między wynagro-
dzeniem dotychczasowym a 
nowym, i nie podlega zmia-
nom do końca okresu jego 
przysługiwania.

Elżbieta Celichowska
radca prawny

Autorka jest partnerem 
w Kancelarii Celichowski 

Spółka Partnerska
w Poznaniu, ul. Szkolna5/15,

www.kancelaria-csp.pl

W październiku rozpo-
częła swoją działalność Aka-
demia Speed Badmintona 
„SZYBCIAKI”. Turnieje 
speed badmintona od ro-
ku organizuje dla naszych 

Szybciaki na Piątkowie
mieszkańców Administra-
cja Osiedla Bolesława Chro-
brego. Speed badminton to 
nowy sport rakietowy, który 
jest połączeniem gry w squ-
asha, tenisa i badmintona. 
Już przy pierwszym chwy-
cie rakiety każdy zakochu-
je się w tej grze.

Dodatkowo, przy spe-
cjalnych lampach UV, moż-
na w nią grać w całkowi-

tych ciemnościach. Ta od-
miana nazywa się Black-
minton.

„Szybciaki” serdecznie 
zapraszają dzieci w wieku 
8-13 lat do udziału w sta-
łych zajęciach, które odby-
wają się w hali Szkoły Pod-
stawowej nr 17 na Osie-
dlu Bolesława Chrobrego 
w piątki o godzinie 17.30. 
W treningach mogą brać 

udział zarówno dziewczyn-
ki, jak i chłopcy.  Podczas za-
jęć dzieci mają okazję pod-
nieść swoją sprawność ogól-
ną oraz opanować technikę 
gry w speed’a. Poza stały-
mi treningami, cyklicznie 
odbywać się będą turnieje 
dla dzieci.

Szczegółowe informacje 
na: www.szybciaki.pl oraz 
u trenera Macieja Żoka tel. 
793 799 254

Maciej Żok

następnie występował w duecie z Adą 
Rusowicz, w latach 80. i 90. występo-
wał w klubach krajów skandynawskich 
i USA. Po powrocie kontynuował wy-
stępy wraz z Tomaszem Dziubińskim. 
Jest laureatem „Złotej Dziesiątki” Fe-
stiwalu Muzycznych Talentów w Szcze-
cinie (1962 r.), Festiwalu Polskiej Piosenki 
w Opolu (1965 r.) oraz „Złotego Kamer-
tonu” w 1991 r., nagrody ustanowionej 
przez redakcję Music News.

Na program recitalowy Wojciecha 
Kordy wraz z dwoma muzykami pod 
tytułem „Wojciech Korda Show” za-

proszono mieszkańców Piątkowa 29 
września i był to koncert inaugurują-
cy nowy – 2012/2013 – sezon kultu-
ralny Poznańskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Program trwał ponad godzi-
nę, artysta zaprezentował takie prze-
boje jak „Niedziela będzie dla nas”, 
„Na betonie kwiaty nie rosną”, „Hej 
tam w dolinie”, „Powiedzcie jej” i in-
ne przeboje. Licznie zgromadzona pu-
bliczność doskonale bawiła się wspól-
nie z zespołem, śpiewając znane pio-
senki. Na zakończenie były oczywi-
ście bisy! (psta)
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Prosto z miasta 
Ani chleba, ani igrzysk?

Poznańscy radni wreszcie 
otrzeźwieli i nie wyrazili zgody 
na kolejne starania się o orga-
nizację Młodzieżowych Igrzysk 
Olimpijskich. To rewolucyjne 
stanowisko, gdyż do tej pory 
wszelkie prezydenckie inicjaty-
wy pod hasłem „zróbmy se w 
Poznaniu igrzyska” spotykały 
się z nabożną akceptacją. Mia-
sto ładowało więc  miliony w 
starania o uniwersjadę czy in-
ną pseudoolimpiadę, wmawia-
jąc mieszkańcom, że taka im-
preza wypromuje Poznań i życie 
uczyni w nim mlekiem i mio-
dem płynące. No i doświadczy-
liśmy na własnej skórze wielkie-
go sportowego wydarzenia, ja-
kim było piłkarskie Euro 2012.  
Okazuje się, że dla mieszkań-
ców taka huczna impreza to ża-
den wielki cymes. Z szumnych 
zapowiedzi, co też to w Pozna-
niu zostanie  zbudowane, po-

zostały w większości rozbabra-
ne place budowy. Promocyjne-
go efektu też wielkiego nie by-
ło, gdyż zagraniczni kibice zbyt 
licznie się nie pofatygowali, a 
w dodatku większość z nich 
była w stanie wskazującym, że 
nie bardzo wiedzą, gdzie są. 
Po Euro pozostały więc liczne 
niespełnione obietnice oraz so-
lidne rachunki do zapłacenia. 
Z pomysłu, by uregulować je 
oszczędnościami  na nocnym 
oświetlaniu ulic, władze miasta 
się na szczęście wycofały. Ale z 
podobnych inicjatyw z pewno-
ścią nie zrezygnują. Skądś prze-
cież trzeba będzie wziąć pienią-
dze, by pospłacać miejskie dłu-
gi oraz wypłacić nagrody tym 
urzędnikom, którzy się do nich 
przyczynili.


Wielkopańskie inicjatywy 

miejskich włodarzy  do orga-

nizowania nad Wartą wielkich 
imprez wywołały też oddolny 
ruch niezadowolenia poznania-
ków. Niewdzięcznicy! Zamiast 
cieszyć się z igrzysk i radować, 
że na jakimś portalu wspo-
mniano o Poznaniu, dopomi-
nają się tańszej komunikacji, 
wygodnych ulic i tym podob-
nych fanaberii. Przecież miej-
skie wladze zapatrzone w igrzy-
ska, kongresy i tym podobne 
fety nie mają głowy do takich 
przyziemnych spraw. Tyle lat 
poznaniacy zdawali się to rozu-
mieć, a teraz przestali i coraz 
glośniej dopominają się chleba 
zamiast igrzysk. Nie uświada-
miają sobie, że jak się wladza 
zniechęci ich mało obywatelską 
postawą, to nie będzie ani jed-
nego, ani drugiego.    


I to jest najbardziej prawdo-

podobne rozwiązanie. Ani chle-

ba, ani igrzysk. Czy w czasach 
nadciągającego zewsząd kryzy-
su może być inna optymistycz-
niejsza perspektywa?


Czy jednak otrzeźwienie rad-

nych i oddolne naciski miesz-
kańców nie przyszły za późno? 
Gdyby pomyśleli wcześniej i 
działali skuteczniej, może wie-
lu niefortunnych przedsięwzięć i 
kosztownych dla miasta inicja-
tyw dałoby się uniknąć. Może 
jednak tylko jest to chwilowa ilu-
minacja i po tym jednostkowym 
wygibie radnych wszystko wró-
ci do normy? Oby jednak efekt 
Euro skłaniający do skrupulat-
nego liczenia i oglądania każ-
dej złotówki działał nad War-
tą jak najdłużej. To w końcu 
gospodarność, nazywana przez 
niektórych nawet skąpstwem, 
stworzyla  Wielkopolskę. 

WIST  

  

Piątkowskie opowieści

Fort V a
U zbiegu ulic Wojciechow-

skiego i Lechickiej, wjeżdża-
jąc na Piątkowo, po prawej 
stronie mijamy widniejący za 
stacją paliw nawet całkiem 
spory kompleks zieleni, przy-
pominający gęsto zadrzewio-
ny skwer. Zaawansowani sta-
żem mieszkańcy Osiedla Bo-
lesława Chrobrego pamięta-
ją, jak jeszcze w końcu lat 
osiemdziesiątych w owym 
gąszczu wiosną koncertowa-
ły słowiki, potem ekstermino-
wane przez rozwielmożnione 
w tym rejonie sroki. Po po-
dejściu bliżej okazuje się, że 
jest to na wpół zagłębiony 
w ziemi stary fort, otoczo-
ny charakterystycznym że-
laznym ogrodzeniem, z wi-
docznymi dalej, zarośnięty-
mi zielenią, ceglanymi ścia-
nami, furtami, strzelnicami. 
To Fort V a Bonin.

Pomysł założenia w Poz-
naniu twierdzy pojawił się 
w Berlinie w drugiej poło-
wie lat dwudziestych XIX 
wieku. Partnerzy Święte-
go Przymierza sobie nie do-
wierzali, granice zabezpie-
czali systemami twierdz, ja-
ko pretekstu używając obaw 
przez powstańczymi zamia-
rami Polaków. Od 1829 ro-

ku Poznań, zamiast rozwi-
jać się w kierunku miasta-
ogrodu (jak pierwotnie pla-
nowano), zgodnie z planami 
generała Karla von Grolma-
na i podpułkownika Seydla, 
został ściśnięty systemem 
twierdzy poligonalnej, obej-
mującej obszar od Fortu Wi-
niary (Cytadeli) na północy 
po rejon dzisiejszego Cen-
trum Finansowego Andersia 
Tower na południu, ul. Ro-
osevelta na zachodzie, a na 
wschodzie zaś – linię War-
ty, z uwzględnieniem nie-
których obszarów na pra-
wym brzegu rzeki. Powstał 
tam system fortów połączo-
nych wałem, z kilkoma bra-
mami. Największa z nich, 
Brama Berlińska, znajdowa-
ła się w okolicy skrzyżowa-
nia Św. Marcina i ulicy Ta-
deusza Kościuszki.

Już po kilkudziesięciu la-
tach jednak się okazało, że 
rozwój techniki wojennej, 
zwłaszcza artylerii, zdezak-
tualizował ten system. Po-
stanowiono zmodernizować 
twierdzę poznańską, budu-
jąc wokół miasta, w odle-
głości kilku kilometrów od 
centrum, system dziewięciu 
fortów głównych i dziewięciu 

pośrednich, powiązanych ze 
sobą nie wałami, lecz syste-
mem ognia. Na początku XX 
wieku cesarz Wilhelm II ofi-
cjalnie zezwolił na likwidację 
wewnętrznych umocnień Po-
znania; do dziś, poza Cyta-
delą, niewiele z nich ocalało.

Jednym z dziewięciu for-
tów pośrednich w pierście-
niu zewnętrznym twierdzy, 
był fort V a Bonin, zlokali-
zowany na przedpolu Piąt-
kowa. Zbudowany w latach 
18871890, zgodnie z obowią-
zującymi wtedy wzorami, 
miał zabezpieczać od pół-
nocy podejścia do Cytadeli. 
Był to fort średniej wielko-
ści, otoczony suchą fosą dłu-
gości 500 metrów, głęboko-
ści 5,5 metra i szerokości 9 
metrów, z koszarami, trzema 
kaponierami i remizami ar-
tyleryjskimi. Aż do drugiej 
wojny światowej obiekt nie 
był związany z działaniami 
bojowymi, znajdował się tam 
magazyn pancerzownic. W 
lutym 1945 roku, po dwugo-
dzinnej obronie, fort został 
zdobyty przez czerwonoar-
mistów; w czasie walki zo-
stały zniszczone lub uszko-
dzone tylko niektóre frag-
menty umocnienia.

Po wojnie miasto nie bar-
dzo wiedziało, co zrobić z 
pruskimi fortyfikacjami Po-
znania, tylko niektóre z for-
tów zostały wykorzystane, 
większość niszczała i była 
rozkradana przez złomiarzy. 
Dopiero od niedawna fort 
V a stał się własnością Pol-
skiego Towarzystwa Ochro-
ny Przyrody „Salamandra”, 
gdyż w części dawnych for-
tyfikacji znajduje się zimowi-
sko nietoperzy, objęte obsza-
rem Natura 2000. Z upoważ-
nienia tej organizacji opiekę 
nad fortem sprawuje Stowa-
rzyszenie Miłośników For-
tyfikacji „Kernwerk”, które 
prowadzi prace konserwa-
cyjne zabytkowego obiektu, 
a od 28 kwietnia 2012 ro-
ku organizuje zwiedzanie – 
tylko i wyłącznie z przewod-
nikiem. To ważne, jako że 
dawne fortyfikacje, nie zna-
ne dobrze laikom, kryć mo-
gą wiele przykrych niespo-
dzianek, niekoniecznie zwią-
zanych z ich militarnym cha-
rakterem. Nie zapominajmy, 
że mamy do czynienia z za-
bytkiem, a są to obiekty ist-
niejące już ponad sto lat…

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
9 XI 2012 o godz. 18 (piątek) w „Bistro”
VII Turniej Wierszy o „Pierścień Dąbrówki”, jury – Stefan 
Pastuszewski. Wyróżnienia: recenzja z twórczości, Chleb dla Poety, 
liquor benedictinorum, rzeźby, obrazy, obrazki, Kielnia Tadeusza. 
Fundatorzy wyróżnień: Mariola Kalicka, Anna Kokot, dr Jan Majewski, 
Brygida Mielcarek, Rozalia Nowak, Kazimierz Rafalik, Tadeusz Stirmer, 
Jolanta Szwarc. Teksty do Turnieju (1 niepublikowany wiersz w 2 egz. 
A4) prosimy zgłaszać w godz. 16.30-17.30 w „Bistro”. Wiersze czytają 
autorzy.
20 XI 2012 o godz. 18 (wtorek)
Narodowe czytanie „Pana Tadeusza”. Dr Lech Konopiński opowiada 
o pobycie Adama Mickiewicza w Poznańskiem i czyta odnalezioną 
księgę „Pòn Tadeja i mrówy”. Zapraszamy do prezentacji wybranych 
fragmentów epopei.
4 XII 2012 o godz. 18 (wtorek)
Wieczór wierszy satyrycznych, fraszek i aforyzmów. Autorzy: Robert 
Paweł Kamin, Juliusz Rozmiłowski, Wiesława Felińska – piosenki, 
gitara.
18 XII 2012 o godz. 18 (wtorek) w „Bistro”
Wigilia Klubu Literackiego. Duchy zmarłych poetów przywoła 
Piotr Lewicki (Grupa Literyczna „Na krechę”). Homilia Stanisława 
Adamkiewicza. Czytanie wierszy wigilijnych. Występ aktorów teatru 
Anny Szymczak „MplusM”.

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

Poczucie winy jest odczuciem 
spotykanym u większości ludzi. 
Wynika z przekonania, że zrobi-
liśmy coś złego i naprawimy to, 
gdy będziemy się źle z tym czuli. 
Chcemy ukarania siebie, w na-
dziei, że uzyskamy przebacze-
nie. Poczucie winy jest jednym 
z najskuteczniejszych narzędzi 
manipulacji i kontroli.

Czucie się winnym z powodu ja-
kiegoś błędu wzmacnia tylko nega-
tywne zachowania związane z tym 
uczuciem i, wbrew naszemu złudze-
niu, nie uwalnia nas, lecz więzi jesz-
cze bardziej. Uwięzienie przestępcy 
w nadziei, że poczuje się wystarcza-
jąco winny, by się zmienić, wywo-
łuje odwrotny skutek. Poczucie wi-
ny nigdy nikogo nie odmieniło, lecz 
wzmocniło sposób postępowania, 
który chcieliśmy zmienić.

Sporo ludzi wykorzystuje poczu-
cie winy jako formę manipulacji. Ro-
dzice często mówią dzieciom: „Jak 
mogłeś tak postąpić? Nie wstyd ci?”. 
Dzieci czują się winne i, co gorsza, 
same uczą się sztuki manipulacji, 
by potem wypróbować ją na innych, 
także na własnych dzieciach. Jest to 
skuteczne, ale nieuczciwe. Nie mó-
wimy wprost, jak się czujemy i cze-
go chcemy, lecz wygłaszamy zdania 
typu: „Nie zrobiłeś zakupów. Muszę 
zrobić je sama. Nie wiem, czy mój 
biedny chory kręgosłup to zniesie”.

Poczucie winy zwykle związa-
ne jest z oczekiwaniami i żądania-
mi innych. Głównym lękiem kryją-
cym się za poczuciem winy jest lęk 
przed odrzuceniem. Poczucie winy 
jest stanem emocjonalnym, które-
go doznajemy w sytuacji, kiedy oce-

nimy nasze zachowanie bądź nasz 
sposób myślenia jako moralnie złe 
lub niewłaściwe. Poczucie winy ro-
dzi się wtedy, kiedy sami własne 
zachowanie oceniamy negatywnie, 
a oceniamy je negatywnie dlatego, 
że w toku wychowania nauczyliśmy 
się, co jest moralnie dobre, a co złe.

Poczucie winy wprowadza nas w 
stan nieprzyjemnego napięcia emo-
cjonalnego, które pragniemy zredu-
kować (czyli pozbyć się poczucia wi-
ny) – w tym sensie poczucie winy 
pełni rolę motywacyjną, zmusza nas 
bowiem do podjęcia działań, które 
spowodują ustąpienie stanu poczu-
cia winy. Poza oddziaływaniem bez-
pośrednio na człowieka, poczucie 
winy działa też społecznie, bo dzię-
ki niemu poddajemy się określonym 
normom społecznym, których nie 
przestrzegalibyśmy, gdyby nie wy-
woływały one napięcia emocjonal-
nego. W tym sensie poczucie winy 
jest konstruktywnym stanem emo-
cjonalnym.

W niektórych sytuacjach, poczu-
cie winy może jednak stać się de-
strukcyjne, a w skrajnych wypadkach 
może na tyle silnie oddziaływać na 
człowieka, że hamuje go w rozwoju 
i sprawia, że człowiek staje się nie-
szczęśliwy. Z destrukcyjnym poczu-
ciem winy mamy do czynienia wte-
dy, kiedy poczucie winy przeżywane 
jest jako stan trwały, nierozwojowy 
oraz nieadekwatny do sytuacji.

Poczucie winy nie zawsze jest 
stanem, który sobie uświadamiamy. 
Może objawiać się nieświadomie 
przez długie lata – w takich sytu-
acjach, jego destrukcyjne działanie 
powoduje, że całe nasze życie mo-

że być podporządkowane doświad-
czaniu poczucia winy. Przykładem 
dość skrajnym, ale spotykanym w 
psychoterapii jest sytuacja nadopie-
kuńczej matki. Jej nadmierna tro-
ska i „zaduszanie dziecka miłością” 
może wynikać z poczucia winy. Na 
przykład, w sytuacji, w której matka 
nie chciała dziecka. Presja społecz-
na na to, aby matka kochała swoje 
dzieci jest jednak tak silna, że wy-
wołuje ogromne poczucie winy, któ-
re – aby matka mogła funkcjono-
wać – przez mechanizmy obronne 
spychane jest do podświadomości, 
a nadmierna troska jest próbą za-
dośćuczynienia za brak uczucia wo-
bec dziecka.

W procesie psychoterapeutycz-
nym pacjent uczy się rozpoznawać 
mechanizmy swojego działania wy-
nikające z poczucia winy, odróżniać 
je od innych motywatorów, przepra-
cowuje destrukcyjne poczucie winy 
i uczy się, jak uwolnić się od niego. 
Podczas psychoterapii osoba uczy 
się rozpoznawać obszary, w któ-
rych reaguje poczuciem winy, stara 
się znaleźć przyczyny takiego stanu, 
zrozumieć je i uczy się funkcjonować 
na nowo, bez doświadczania tego 
przykrego napięcia emocjonalnego. 

Małgorzata Remlein
psycholog

Autorka artykułu jest psychologiem. 
Pracuje z osobami, które: doświadczają lęków, 

obniżonego nastroju, depresji, zaburzeń 
psychosomatycznych, mają problemy 

w relacjach z innymi, znajdują się w sytuacji 
kryzysu życiowego, cierpią na brak satysfakcji 

w życiu partnerskim. Prowadzi terapię par 
hetero i homoseksualnych. 

Informacje 660 140 488 lub 
www.malgorzataremlein.pl

Jak sobie radzić z poczuciem winy
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Krzyżówka
z Echem

Hasło krzyżówki z po-
przedniego numeru brzmia-
ło: Babie lato wokół.

BARAN (21.03 - 20.04). Czas się przyłożyć do akuratnego po-
załatwiania wszelkich spraw urzędowych i zaprowadzeniu ładu w pa-
pierach. Porzundek w kwitach ale zaś być musi.

BYK (21.04 - 21.05). Nie daj famule cięgiem szuszwolić wew 
chałupie. Zwłaszcza gzubów i kejtra poustawiaj jak należy i zagoń do 
roboty. Ale zaś potem fundnij im jakie słodkie.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Choć jesienne dni zachęcają do 
słodkiego nygusowania, to trza o nim zapomnieć. Wew robocie znów 
się szykują jakieś reformy, a wew domu porzundki.

RAK (22.06 - 22.07). Bez to wakacyjne lofrowanie po różnych 
krajach i balangach wew kabzie świecą pustki. Trza się więc ze szwun-
giem brać do chapania i zorgowania bejmów.

LEW (23.07 - 22.08). Twoje fifne pomysly i chapanie za kumpli 
zostaną wreszcie docenione. Wew robocie skapnie ci wuchta bejmów, 
a może także atrakcyjna rajza do ciepłych krajów.

PANNA (23.08 - 22.09). Warto pomyśleć o wygibie wew góry 
abo do jakich ciepłych krajów. Z takiej fest rajzy i spotkania nowej 
wiary mogą wyniknąć całkiem fifne pomysły.

WAGA (23.09 - 22.10). Spacer abo jaki wygib do lasu, mimo 
chlabry i błota, będą udane. Jednak z chapaniem na działce ostroż-
nie, bo jeszcze się oberwiesz i zdrowie przenorasz.

SKORPION (23.10 - 22.11). Jesteś szportowny szczun, ale le-
piej za wiela się nie staluj. Za frechownie z wiarą też se nie poczy-
naj, bo ino poruty narobisz abo i w kalafę zarobisz.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Przepynkałeś jakoś minione mie-
siące, choć letko nie było. Teraz z większym szwungiem bierz się do 
roboty. A na wsparcie starej wiary też można liczyć.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Dość nygusowania i glapienia 
się wew tekewizor, zwłaszcza że bebech ci rośnie. Zabierz się do ja-
kiego sportu, a zwłaszcza chapania i zorgowania bejmów.

WODNIK (21.01 - 20.02). Nie ma co bręczeć i borchać się na 
cały świat, a zwłaszcza kumpli. Lepiej daj se więcej luzu i zorganizuj 
wygib za miasto abo do jakiego marketu na fest zakupy.

RYBY (21.02 - 20.03). Po balangach uzbierało się wew chałupie 
wiele zbyrów i klamotów, które najlepiej wyćpnąć na gemyle. Warto 
też pomyśleć o zdrowiu, bo może zaszwankować.

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

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

Gwiazdy mówią... po naszymu  

Krzyżówka nr 11

HUMORKI
- Blondynka zamawia piz-

zę. Kelner uprzejmie pyta:
- Pokroić na sześć czy na 

dwanaście kawałków?
- Wie pan co... dwunastu 

to ja chyba nie zjem...


- Te wszystkie flagi na 
samochodach sprawiają, ze 
jestem dumny ze swojego 
kraju.

- Ależ Chan, to flagi Pol-
ski, a ty jesteś Chińczykiem.

- Wiem, ale spójrz na 
etykiety.



- Synku, czy ty masz pro-
blem z narkotykami?

- Nie mamo, dzwonię i 
mam.

1 2 3 4

11 12 13 14 15
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6 7 8 9

16
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CZERWONE DIABŁY - I miejsce grupa OPEN

UKS CITY ZEN FUTSAL CLUB - I miejsce grupa B

TG SOKÓŁ POZNAŃ - I miejsce grupa C

AC STUDIO - II miejsce w grupie OPEN

UKS 12 BATORY IV - II miejsce grupa BPodczas jednego z meczów

MŁODE WILKI - II miejsce grupa C

STARE MIASTO - III miejsce grupa OPEN

ELITA PIĄTKOWO - III miejsce grupa B

FC NOWA WIĘŹ - III miejsce grupa C
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Ahmed Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A, 
tel. (61) 822 33 44

Ahmed Przeźmierowo 1 obok Intermotelu, 
tel. (61) 816-10-63,  500-700-748

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

POSZUKUJEMY 
MIESZKAŃ

DO WYNAJĘCIA 
I SPRZEDAŻY

UWAGA!
NAJEMCA I KUPUJĄCY

NIE PŁACĄ 
PROWIZJI
Tel. (+48) 662 044 661

wiele radoœci i piêkna...

 w najni¿szych cenach

w  w  w.  k  r  a  m   a  r   t.   p   lw  w  w.  k  r  a  m   a  r   t.   p   l
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os. Stefana Batorego 16

OBOK P£YWALNI

PON-PT 11-19 SOB 10-13

os. Stefana Batorego 16
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PON-PT 11-19 SOB 10-13

Obok p³ywalni
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k
o

r
li

i

a
k

m
in

er
a³y

sr
ebr

o
sw

ar
o

vsk
i

na prezent

œlubna

naprawy

stylizacja

10% RABATU
W SKLEPIE

  DO 30.11.2012 
NA HAS£O “ECHO PI¥TKOWA”

PÓ£FABRYKATY 
DO BI¯UTERII

BI¯UTERIA ŒLUBNA
BI¯UTERIA AUTORSKA

Od września młodzi „artyści” z Piątkowskiego Centrum Kultury „Dąbrówka” tworzą 
w nowej, pięknie wyremontowanej pracowni plastycznej. Wszyscy uczestnicy warszta-
tów plastycznych w niecodzienny sposób postanowili podziękować Zarządowi Poznań-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz przewodniczącej Komisji Członkowsko-Samorzą-
dowej za pomoc w realizacji tego projektu. Do zdjęcia pozują z namalowanymi przez 
siebie literkami: Wiktoria, Zosia, Michał, Monika, Gabrysia, Kinga, Maja, Karolina, 
Marianna oraz Iga. (asz)

Skończy w barszczu?
Jolanta Olszewska (na zdjęciu) jest pracownicą Admini-

stracji Osiedla Bolesława Chrobrego i znalazczynią tego oto 
dorodnego borowika. Prawdziwek, ważący 59 dekagramów, 
rósł w lesie koło Zatomia Starego za Sierakowem.

W pierwszy październikowy weekend pracownicy Poznań-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej wybrali się tam na grzybo-
branie. Pogoda dopisała, było ciepło i po deszczach. Grzybów 
więc nie brakowało, pani Jola wraz z mężem zebrali ich peł-
ne 2 wiadra i 3 kartony.

Borowik był zdrowy, został pokrojony na plasterki i usu-
szony. Skończy w zupie wigilijnej – zapowiada J. Olszew-
ska. (maja)

Podziękowali za pracownięPodziękowali za pracownię

  


