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ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY 

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

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

INSTALATOR – HYDRAULIK

WOD., KAN., CO., GAZ

POZNAŃ I OKOLICE

t el. 607 624 218
WCM REMEDIUM 

jakość dbania o zdrowie!
OS STEFANA BATOREGO 80AB

LEKARZ RODZINNY
BEZ KOLEJEK i NUMERKÓW

BEZ OGRANICZEŃ NA BADANIA
DODATKOWE  i u SPECJALISTÓW

NIEZMIENNY PERSONEL
WSZYSTKO NA MIEJSCU

BEZPŁATNIE 
CAŁODOBOWA REJESTRACJA ONLINE:

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

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

Nie tylko dla 
mieszkańców

Wrzesień rozpoczął powrót dzieci i młodzieży do szkół, 
o czym piszemy na stronie 16. A dwa tygodnie później 
na Osiedlu Jana III Sobieskiego odbył się kolejny piknik 
dla mieszkańców osiedla. Spotkaliśmy tam między inny-
mi Olę Konieczną (na zdjęciu), która na festyn przyjecha-
ła z rodzicami aż z Robakowa, zachęcona atrakcjami i wy-
stępami artystów, o czym piszemy na stronie 2. Trwają 
rozgrywki ligi piątkowskiej na boiskach oraz zapisy do li-
gi halowej (str. 4). 
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Nie tylko dla mieszkańców

Piknik aż do północy
Organizatorzy Pikni-

ku Osiedlowego na Ja-
na III Sobieskiego mieli 
wiele szczęścia. Po po-
południowym ulewnym 
deszczu, później się lek-
ko rozpogodziło. A o go-
dzinie 16 rozpoczął się 
program dla dzieci i ro-
dziców.

Na zewnątrz sprzęt po-
żarowy pokazywali straża-
cy, strażnicy miejscy nato-
miast promowali akcję Kej-
ter tyż poznaniak. W sali 

Klubu Sportowego „Sobie-
ski” konkursy dla dzieci 
organizował Kabaret Pod 
Spodem. Powodzeniem cie-
szyły się także przyrządy 
sportowe do ćwiczeń na 
powietrzu.  

Pokaz walk w zapasach 
zgromadził sporo publicz-
ności. Zawodnicy pod prze-
wodnictwem Edgara Baba-
yana pokazywali, jak trenują 
i jak walczą. Dla wielu osób 
zaskoczeniem było, że ćwi-
czenia były bardziej zręcz-

nościowe niż siłowe. Na ko-
niec poproszono ochotnika z 
sali o rozegranie walki z za-
wodnikiem. Po krótkiej na-
uce chwytów odważny Ję-
drek bez wysiłku „pokonał” 
znacznie od siebie większego 
przeciwnika, przewracając 
go matę kilka razy. W na-
grodę otrzymał upominek, a 
organizatorzy zaprosili chęt-
nych na treningi.

Tymczasem w Mc Toś-
ku jedzono, pito i tańczo-
no przy dźwiękach zespo-

łu New Omen. Podobało 
się dzieciom, zadowoleni z 
możliwości potańczenia byli 
Ewa Sołtysiak i Marek Ko-
łodziejczak. Bawiono się tu-
taj do północy!

W klubie rej wodził Piotr 
Kuźniak, były Trubadur i 
znakomity muzyk. Później 
dla dorosłych wystąpił Ka-
baret Pod Spodem, a po nim 
zespół Babylon w repertu-
arze Boney M i innych zna-
nych zespołów. Więcej na 
zdjęciach powyżej. (big)
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PRZEPROWADZKI – TRANSPORT 
 

PANDERA  -  FIRMA USŁUGOWO- TRANSPORTOWA      
 

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

PROMOCJE W POZNANIU I OKOLICACH -zadzwoń i sprawdź osobiście!  
 

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

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

i „Netto”
codziennie od godz. 8.00

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

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

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

Przeprowadzki prywatne i firmowe
Sprzedaż kartonów przeprowadzkowych
Usługi transportowe (pianina)
Przenoszenie mebli

Kontakt Tel. 61 843 91 61  lub  668 23 24 55
www.123przeprowadzki.pl

Konwersacje 
z angielskiego

English 
conversations

Ewa 
669 482 140

  

  

NZOZ MED-FAMILIA
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO

OS. B. CHROBREGO 118, I piętro

Przyjmują lekarze z wieloletnią praktyką

Nasi pacjenci chwalą sobie:
-  możliwość leczenia całej rodziny 

u jednego lekarza
- możliwość rejestracji na określoną godzinę.

Nadal przyjmujemy deklaracje.
Rejestracja pacjentów telefoniczna lub osobista.

tel. 61 828 30 40
tel. 603 575 834

www.medfamilia.pl

ZAKŁAD INSTALACYJNY 

WOD. KAN., GAZ I C.O.

Marek Grzelak

„Po sąsiedzku”

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

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

KWIACIARNIA
- bukiety
- wiązanki
- kompozycje
- dostarczamy kwiaty

KOMPOZYCJE KOMPOZYCJE 
NAGROBNENAGROBNE

PASMANTERIA

DEWOCJONALIA
ADRES

os. J III Sobieskiego Pawilon 18
(przy alejce spacerowej 

w pobliżu sklepu Biedronka)
www.MagdalenaW.pl

R A D C A    P R A W N Y 
    - rozwód, podział majątku, alimenty 
    - władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem  
    - spadki - nabycie, zachowek, testamenty 
    - ZUS - odwołania w spr. emerytur i rent 
   

                  tel. 601 999 570 
 

     KANCELARIA: os. J. III Sobieskiego 36/15 
Spotkania do uzgodnienia 
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♦  W sierpniu służby dyżurne piąt-
kowskiej Straży Miejskiej Pozna-
nia przyjęły 351 zgłoszeń od 
mieszkańców. Najwięcej dotyczy-
ło nieprawidłowo zaparkowanych 
samochodów (151), spraw porząd-
kowych (43), zakłócania porządku 
i ciszy nocnej (37) oraz spożywa-
nia alkoholu w miejscach publicz-
nych (31).

♦  Strażnicy kontrolowali czipowanie 
psów, żadnych nieprawidłowości 
nie ujawnili.

♦  Sprawdzili też osiem taksówek, 
i tutaj żadnych nieprawidłowości 
nie stwierdzili.

♦  W sierpniu piątkowscy strażni-
cy miejscy zlustrowali 18 miejsc 
znanych z bytowania bądź gru-
powania się bezdomnych. Prze-
prowadzili 11 rozmów prewencyj-
nych, spowodowali, że jednej oso-
bie udzielono pomocy medycznej.

♦  Na początku sierpnia patrol otrzy-
mał informację o bezdomnym 
przebywającym na Os. Bolesława 
Chrobrego 19 a. Mężczyzna od-
mówił udzielenia sobie pomocy i 
oddalił się w nieznanym kierun-
ku. Kilka dni później na tym sa-
mym osiedlu, ale w budynku 22, 
bezdomny również odmówił udzie-
lenia sobie pomocy i poszedł w 
znanym sobie kierunku. Podobne 
zdarzenia miały miejsce w budyn-
kach u zbiegu ulic Braille’a i Sze-

ligowskiego, na Osiedlu Bolesława 
Śmiałego 1 i 5 oraz 14 f, Jana III 
Sobieskiego 1, na Kurpińskiego, a 
nawet na cmentarzu przy ul. Łow-
miańskiego... Żaden z nich nie wy-
raził ochoty na przewiezienie do 
schronisk. Wyjątkiem był bezdom-
ny z Osiedla Jana III Sobieskiego 
7 a, ale tego pogotowie ratunkowe 
zabrało do szpitala.

♦  Na koła nieprawidłowo zaparko-
wanych aut strażnicy nałożyli sto 
blokad. 31 osób pouczyli, manda-
ty otrzymało 68 osób. W jednym 
przypadku poinformowali Komisa-
riat Policji Poznań Północ o kra-
dzieży blokady z koła volkswage-
na na Os. Stefana Batorego 57.

♦  14 sierpnia zawiadomili ten sam 
komisariat o dewastacji przez mło-
dzież klatki schodowej na piętna-
stym piętrze budynku 26 na Os. 
Bolesława Chrobrego.

♦  Straż Miejska Poznania z Piątko-
wa poinformowała Komisariat Po-
licji Poznań Północ o usunięciu 30 
lipca przez nieznane osoby z ul. 
Umultowskiej fiata uno.

♦  Strażnicy zwrócili się Zarządu 
Dróg Miejskich o zabranie po-
jemników na odpady wtórne oraz 
o uporządkowanie terenu przy ul. 
Rubież z pozostałych nieczystości.

♦  W ZDM zgłosili też informacje o 
konieczności pilnej naprawy na-
wierzchni ul. Stróżyńskiego i Gie-

burowskiego 28-41, stwarzają one 
bowiem zagrożenie dla uczestni-
ków ruchu drogowego.

♦  Kolejne zgłoszenie do tej instytu-
cji dotyczyło awarii sygnalizacji 
świetlnej (braku czerwonego świa-
tła) u zbiegu ulic Mieszka I i Al. 
Solidarności, Szymanowskiego i 
Szeligowskiego oraz Sarmackiej i 
Umultowskiej.

♦  Do Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami municypalni wnio-
skowali o redukcje zakrzewienia i 
wykoszenie terenu przy Os. Wła-
dysława Łokietka pomiędzy ulica-
mi Łużycką a Jasną Rolą oraz o 
usunięcie zalegających śmieci na 
Os. Bolesława Chrobrego 47.

♦  Strażnicy zabezpieczyli taśmą 
uszkodzoną studzienkę telekomu-
nikacyjną na chodniku przy ul. 
Obornickiej 288. Nakazali właści-
cielowi – TP SA – niezwłoczną 
naprawę.

♦  Rannego gołębia znalezionego na 
Osiedlu Władysława Łokietka 104 
patrol zawiózł do fundacji „Ptasi 
azyl” w Nowym ZOO.

♦  Na ulicach Dzięgielowej, Bożyda-
ra oraz Szarych Szeregów znale-
ziono psy nieposiadające czipów. 
Zabrali je pracownicy Schroniska 
dla Zwierząt. Do schroniska zabra-
li też rannego kota znalezionego 
przy ul. Rubież. (rafa)

Z notatnika miejskiego strażnika

  

 „Zabawili” się 
w piątek trzynastego
W piątek, 13 września, kilkoro młodych nudzących się 

osób podpaliło wiatrołap wejścia G do budynku 15 na Osie-
dlu Bolesława Chrobrego. Ogień ugaszono, ale osmalił ścia-
ny wejścia, zniszczył też szybę w drzwiach. Czy byli to ci 
sami sprawcy, którzy zdewastowali klatkę schodową w blo-
ku 26 – o czym mówią strażnicy miejscy w tekście obok. 
Na zdjęciu – zniszczone drzwi bez szyby w „piętnastce”.

Wkrótce rusza liga halowa
Rozpoczęły się zapisy do Piątkowskiej Ligi Halowej Piłki 

Nożnej edycji 2013/ 2014. Mecze rozgrywane będą przez 
pięcioosobowe drużyny w szkołach na osiedlach Bolesława 
Chrobrego oraz Stefana Batorego.

Utrzymano tradycyjny podział na grupy wiekowe: B 
(roczniki 1997-1999), C (roczniki 1994-1996), D OPEN 
(roczniki 1990-1993) oraz E OPEN (roczniki 1989 i starsi).

Wykaz zgłoszeniowy powinien zawierać: imię i nazwisko, 
datę urodzenia; adres zamieszkania, nr telefonu; podpis 
rodziców (gr. B - C), oraz personalia minimum 1 opiekuna 
zespołu.
Wpisowe od drużyny za całą ligę (sezon: jesień, zima) 

łącznie wynosi:
gr. B – 200 zł (z Piątkowa), 250 zł (pozostali);
gr. C – 240 zł (z Piątkowa), 300 zł (pozostali);
gr. D – OPEN” - 480 zł (z Piątkowa), 600 zł (pozostali);
gr. E – OPEN” - 680 zł (z Piątkowa), 850 zł (pozostali);
Informacje i zapisy odbywają się do 30 października 

2013 r. w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 
Osiedlu Bolesława Chrobrego 117, pokój 81 od poniedziałku 
do piątku w godz. 9 – 13, tel. 61-827-22-81. 

Telefon kontaktowy – 662-142-707, 
e-mail: sport@psm.poznan.pl
Pierwsze mecze rozegrane zostaną już 10 listopada.
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Wielkie problemy z wielkimi gabarytami
Od 1 lipca, czyli od 

wprowadzenia nowego 
systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi 
na piątkowskich osiedlach 
nikt nie odbiera tzw. ga-
barytów, czyli wyrzuca-
nych przez mieszkańców 
starych mebli i różnych 
innych sprzętów. Zalegają 
w altankach śmieciowych 
i coraz bardziej utrudniają 
dostęp do pojemników na 
odpady. A te są opróżnia-
ne normalnie, choć zda-
rza się, że pojemniki na 
frakcje segregowane są 
przepełnione. Jednak ge-
neralnie z wywozem „nor-
malnych” odpadów więk-
szych problemów nie ma. 
Nie wiadomo tylko, co ro-
bić z odpadami wielkoga-
barytowymi.

Do 1 lipca były one sys-
tematycznie wywożone wraz 
z innymi odpadami. Lokato-
rzy przywykli, że wystarczy 
podrzucić zbędne szafki czy 
fotele do śmietnika, a wnet 
zostaną stamtąd uprzątnię-
te. Teraz jednak firma odbie-
rająca odpady „gabarytów” 
już nie zabiera. Ich sterty ro-
sną na śmietnikach, niszcze-
ją, gniją i straszą mieszkań-

ców. Tak jest na wielu spół-
dzielczych osiedlach. Ich wła-
dze próbują interweniować, 
tym bardziej że opłaty za od-
biór odpadów znacznie wzro-
sły a jakość usług drastycz-
nie spadła.

Pisma kierowane do 
władz miasta i Związku Mię-
dzygminnego „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Po-
znańskiej” spotykają się jed-
nak ciągle z podobnymi od-
powiedziami. Przedstawiciele 
Związku wyjaśniają, że zgod-
nie z Regulaminem ZM GO-
AP odpady wielkogabaryto-
we odbierane są bezpłatnie 
z nieruchomości raz w roku, 
według ustalonego harmono-
gramu, są także bieżąco przyj-
mowane bezpłatnie w Punk-
tach Selektywnej Zbiórki Od-

padów Komunalnych. W Po-
znaniu są takie trzy i znajdują 
się przy ul. 28 Czerwca 1956, 
Wrzesińskiej i Meteorytowej. 
Do nich właśnie mieszkańcy 
powinni dostarczać odpady 
wielkogabarytowe. Mogą to 
uczynić własnymi środkami 
transportu lub skorzystać z 
usług Zakładu Zagospoda-
rowania Odpadów w Pozna-
niu albo innych specjalistycz-
nych firm.

 Takie rozwiązanie wyni-
ka z możliwości finansowych 
Związku oraz zasady równe-
go traktowania mieszkańców 
domów jednorodzinnych, ka-
mienic i spółdzielczych blo-
ków – wszyscy mają zapew-
niony bezpłatny odbiór odpa-
dów wielkogabarytowych w 
PSZOK, ale też wszyscy po-

winni na własny koszt do nich 
je dostarczyć.

Władze GOAP podkreśla-
ją, że podobne rozwiązania są 
stosowane w większości kra-
jów europejskich i dzięki po-
stawie tamtejszych właścicie-
li nieruchomości zapewniają 
należyte zagospodarowanie 
odpadów oraz zachowanie 
czystości i porządku. Mają 
jednak świadomość, że przy-
jęte ustalenia odbiegają od do-
tychczasowych przyzwycza-
jeń mieszkańców spółdziel-
czych osiedli, dlatego rozwa-
żają możliwości zorganizowa-
nia częstszego, na przykład 
raz na kwartał, odbioru od-
padów wielkogabarytowych. 
Jednak uzależnione jest to od 
możliwości finansowych. Na 
podstawie przeprowadzonych 
analiz ekonomicznych, któ-
re uwzględnią także wyniki 
przetargu na wybór firm od-
bierających odpady, Zgroma-
dzenie Związku będzie mo-
gło podjąć decyzje o zmia-
nach Regulaminu. Tymcza-
sem jednak „gabaryty” zale-
gają w śmietnikach. A lokato-
rzy beztrosko podrzucają ko-
lejne fotele i szafki, choć to 
oni powinni je dostarczyć do 
PSZOK... (w)

Ergometr dla wszystkich
Pod tym tytułem 27 listopada w Szkole Podstawowej 

nr 35 na Osiedlu Władysława Łokietka zostaną rozegra-
ne zawody pod nadzorem merytorycznym Klubu Sporto-
wego Posnania.

Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość dziewcząt i chłop-
ców. Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna, a na podsta-
wie wyników indywidualnych wyłonione zostaną najlepsze dru-
żyny. Suma punktów uczniów z danej szkoły (pierwszych 12 za-
wodników w klasyfikacji indywidualnej) będzie stanowić wynik 
drużyny szkolnej.

Zawody rozegrane zostaną na ergometrze wioślarskim typu 
Concept II na dystansie 200 m. Rozgrywki toczyć się będą się w 
następujących kategoriach: I kategoria – 5 kl. dziewczęta; II ka-
tegoria – 5 kl. chłopcy; III kategoria – 6 kl. dziewczęta; IV  ka-
tegoria – 6 kl. chłopcy; V kategoria – nauczyciele wychowania 
fizycznego.

Honorowym patronem imprezy będzie czterokrotny mistrz 
świata (2005, 2006, 2007, 2009) i mistrz olimpijski z Pekinu 
(2008) w wioślarstwie Michał Jeliński, gościem specjalnym bę-
dzie dwukrotny mistrz olimpijski z Sidney 2000 i Ateny 2004 
Tomasz Kucharski.

Na otwarcie zawodów uczestnicy powinny przyjechać z logoty-
pem lub numerem szkoły. Nagrodzonych będzie pierwszych 6 za-
wodników i zawodniczek w każdej kategorii, każdy z nich otrzyma 
statuetkę i nagrodę rzeczową. Puchar przechodni dla najlepszej 
szkoły po dwóch kolejnych zwycięstwach przejdzie na własność.

Na miejscu można będzie zakupić za 1 zł certyfikat udziału 
w zawodach z podpisami olimpijczyków.

Zgłoszenia do zawodów należy przesłać do dnia 23 listopada 
2013 r. na adres maciejhoffmann@o2.pl

Istnieje możliwość wypożyczenia ergometru w celu przygo-
towania i wyłonienia reprezentacji szkolnej. W wszystkich spra-
wach technicznych prosimy o kontakt z Grzegorzem Nowa-
kiem tel. 606  901 121.

 Sportowe lato z PSM
Dział Sportu i Rekreacji Poznańskiej Spółdzielni Mieszkanio-

wej dla dzieci i młodzieży z osiedli piątkowskich podczas letnich 
wakacji zorganizował zajęcia. Od 1 lipca aż do 23 sierpnia, od po-
niedziałku do piątku w godz. 9 – 14 odbywały się zabawy spor-
towo-rekreacyjne. Dział Sportu uruchomił dwie bazy sportowe, 
z których mogła korzystać młodzież.

Pierwsza baza mieściła się w Gimnazjum nr 12 na Os. Ste-
fana Batorego. W holu szkoły wystawionych było pięć stołów do 
ping-ponga, z których mógł skorzystać każdy chętny. Do dyspo-
zycji uczestników były także rakietki tenisowe oraz piłeczki. Na 
boisku szkolnym prowadzone były zajęcia z piłki nożnej. Podczas 
tych zajęć można było podszkolić technikę piłkarską oraz wziąć 
udział w różnego typu grach taktyczno-zadaniowych z piłki noż-
nej. Podczas niepogody do dyspozycji uczestników była sala gim-
nastyczna. Dla najmłodszych chętnych prowadzone były na bo-
isku szkolnym lub w sali gimnastycznej różnego typu zajęcia re-
kreacyjne. Były zabawy ruchowe, turnieje oraz zabawy z różnych 
dyscyplin sportu. Duży nacisk położono na lekkoatletykę.

Druga baza mieściła się w obiekcie sportowym przy kortach 
tenisowych na Osiedlu Jana III Sobieskiego. Na obu kortach pro-
wadzone były zajęcia przede wszystkim z tenisa ziemnego. Co-
dziennie od poniedziałku do piątku działała szkółka tenisa ziem-
nego dla najmłodszych. Oprócz tych zajęć można było skorzystać 
z kortów ceglanych. Dla najmłodszych zostały przeprowadzone 
także okazjonalne turnieje tenisowe. W zajęciach mogli uczestni-
czyć uczniowie szkół piątkowskich. Każdy mógł także za darmo 
wypożyczyć rakietę tenisową oraz piłki do gry.

Na boisku piłkarskim obok kortów codziennie były prowadzo-
ne zajęcia sportowo-rekreacyjne, z których największym powodze-
niem cieszyła się gra w piłkę nożną. 

Wszystkie zajęcia odbywające się w ramach akcji Lato z PSM 
2013 były bezpłatne. Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowe na 
okazjonalne turnieje z różnych dyscyplin ufundowała dla młodych 
uczestników słodkie upominki oraz wodę. (rh)
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Mam na imię Zosia w tym roku skończyłam 35 lat. 
Moim problemem są zmarszczki wokół oczu i obok no-
sa, dużo się śmieję. Dowiedziałam się o nowej meto-
dzie usuwania zmarszczek falami radiowymi, ale nie 
wiem na ile to jest skuteczne i bezpieczne?

Tak naprawdę, fale radiowe FR są od dawna wykorzysty-
wane w wspomaganiu leczenia po urazach, złamaniach itp. 
Do niedawna metoda ta była wykorzystywana także przez le-
karzy estetyków do odmładzania i liftingu. Ponieważ jednak 
kosmetologia się rozwija, to po zdobyciu przez kosmetycz-
ki doświadczenia podczas szkoleń i otrzymaniu dyplomu po-
twierdzającego kwalifikacje, w niektórych gabinetach można 
poddać się takiemu zabiegowi. 

U mnie w gabinecie także jest taki sprzęt. RF Radio fre-
kwencja plus laser biostymulujący. Zabieg takim urządze-
niem jest całkowicie bezpieczny, ale jak każde urządzenie 

z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych ma też prze-
ciwwskazania. Niektóre z nich to: ciąża, nowotwór, choro-
by przewlekłe oraz zakaźne nieleczone. Te przeciwwskaza-
nia nazywamy bezwzględnymi, są też  pośrednie, z którymi 
zapozna się Pani w gabinecie kosmetycznym, lub może je 
znaleźć w internecie.

RF Radio frekwencja emituje falę elektromagnetyczną 
o częstotliwości radiowej, działa w obrębie skóry właściwej, 
pobudzając komórki skóry do produkcji i regeneracji włókien 
kolagenowych. Działanie biostymulacyjne niskoenergetyczne-
go promieniowania laserowego powoduje poprawę ukrwie-
nia i odżywienia tkanek, pobudzenie do regeneracji komórek 
i naczyń krwionośnych. Pierwsze efekty są widoczne po oko-
ło 3-5 tygodniach.

Zabiegi FR i z biolaserem można wykonać osobno lub 
łącznie dla jeszcze lepszych rezultatów. Od razu po zabiegu 
skóra jest jaśniejsza, napięta, bardzo mocno nawilżona, ale 
tak naprawdę najlepsze efekty są widoczne po około 3-5 tygo-
dniach. Najlepsze rezultaty występują u osób w wieku 30-55 
lat, u których skóra łatwiej reaguje na bodźce stymulujące, 
u osób starszych wyniki są również dobre, gdy kuracja jest 
intensywniejsza. W kolejnych artykułach przedstawię oxybra-
zję, liposukcję ultradźwiękową, mezoterapię bezigłową i inne 
zabiegi. Wszystkim czytelnikom dziękuję za nadsyłanie py-
tań na moją pocztę mailową. Pozdrawiam bardzo serdecznie 

Switłana Werk
Autorka tekstu jest kosmetyczką, właścicielką Specjalistycznego 

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

  

GRUPA  OPEN - MISTRZOWSKA 

Lp. Nazwa drużyny li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo

1 AC STUDIO 10 30 68 22 46
2 CZERWONE DIABŁY 10 23 58 23 35
3 TRACK ATTACK FC 10 19 23 22 1
4 UKS BATORY 10 17 41 27 14
5 TOTAL 30 10 17 35 26 9
6 MIDAS POZNAŃ 10 17 40 37 3
7 AC MATERACE 9 16 38 20 18 1wo
8 BRYGADA NDW 

POZNAŃ
10 16 31 28 3

9 BALBINA 10 15 26 29 -3
10 REAKTYWACJA 10 13 42 39 3
11 PI - KO TEAM 9 11 25 26 -1
12 FC NOWA WIEŚ 10 8 20 33 -13 2wo 
13 BAYERN POZNAŃ 9 6 14 42 -28
14 FLORIAN SUCHY LAS 9 4 23 53 -30 1wo
15 SKLEPIKARZE 10 2 19 40 -21 2wo
16 FC PYZDRY 10 2 14 50 -36 2wo/1p

GRUPA OPEN - POCIESZENIA
1 GREEN SQUAD 10 27 46 10 36
2 TĘGIE PYTONY 9 21 35 26 9
3 MŁODE WILKI 10 15 42 30 12 2wo
4 FENIX TEAM 9 15 33 30 3 1wo
5 FC LADS 7 14 32 14 18 1wo 
6 CZARNI 9 13 33 24 9
7 THE CITIZENS 9 13 27 29 -2 1wo
8 TORPEDA MORASKO 9 9 24 45 -21
9 MOBIL POZNAŃ 9 8 27 28 -1

10 DRINK TEAM 8 8 18 19 -1 2wo
11 BLUE DEVILS 8 8 24 29 -5 1wo
12 WILDECKIE ORŁY 8 8 15 23 -8
13 WUCHTA WIARY TEJ 8 8 21 30 -9 1wo
14 COOLIOZUM 13 -5 16 56 -40 8wo/1p

GRUPA  B 
1 MŁODZI PIĄTKOWO 12 31 79 18 61
2 UKS 12 BATORY II 13 27 52 33 19
3 100 TWARZY 

GRZYBIARZY
12 25 51 22 29

4 ATRAKCYJNY KAZIMIERZ 13 25 47 21 26
5 RO PODOLANY 12 22 56 25 31 2wo
6 UKS 12 BATORY III 13 21 68 42 26
7 UKS 12 BATORY VI 13 11 41 67 -26 1wo
8 DA VINCI 13 7 27 74 -47
9 UKS 12 BATORY I 12 3 29 80 -51 2wo/1p
10 SUN MARINO 9 0 9 77 -68 3wo

GRUPA  C 
1 NON OMNIS MORIAR 

POZNAŃ
14 34 61 26 35

2 TG SOKÓŁ POZNAŃ 
WINIARY

13 33 65 18 47

3 FC NOWA WIEŚ 13 24 50 33 17 1wo
4 BATORY IV 14 19 50 42 8
5 4 KILO WYNGLA 12 18 49 28 21
6 FC BOMBASTIC LOVA 

LOVA
14 13 38 71 -33 1wo

7 BA DUM TSS 14 11 38 56 -18 2wo
8 WICHRY TEAM 14 -3 7 84 -77 9wo
9 NOO NIEE TEEJ - zespół wycofany z rozgrywek
10 ZABRAKŁO TUSZU - zespół wycofany z rozgrywek

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Tabela po meczach rozegranych 15 września 2013 r.
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Piątkow ski ETAP do zdobycia pracy

Tylko praca daje oka-
zję odkryć nam nas sa-
mych, pokazać to, czym 
naprawdę jesteśmy, a nie 
tylko to, na co wygląda-
my. – te słowa Josepha 
Conrada uświadamiają, ja-
ką wartością jest praca, 
co w nas zmienia i jak 
nas kształtuje. Dlatego po-
trzebne są podmioty, które 
wskażą ludziom szczegól-
nie doświadczonym przez 
los, bez szansy na lepsze 
jutro – drogę do DOMU.

Takim właśnie podmio-
tem jest Centrum Integra-
cji Społecznej Piątkowo, któ-
re działa na rzecz potrze-
bujących wsparcia, pomocy, 
ale przede wszystkim eduka-
cji zawodowej i możliwości 
zatrudnienia. Praca – to mot-
to Centrum, każdy, kto jej po-
trzebuje, dzięki Centrum mo-
że ją zdobyć.

Centrum Integracji Spo-
łecznej Piątkowo prowadzo-
ne jest przez Stowarzyszenie 
ETAP od 2006 roku na tere-
nie całego miasta Poznania, 
w szczególności na terenie 
Piątkowa. Jego celem jest ak-
tywizacja społeczna i zawodo-

wa osób bezrobotnych lub za-
grożonych wykluczeniem spo-
łecznym i przygotowanie tych 
osób do pracy w formie za-
trudnienia bądź samozatrud-
nienia przez spółdzielnie so-
cjalne.

W Centrum uczestnik tra-
fia na jeden z wybranych 
warsztatów zawodowych, 
gdzie nabywa umiejętności, 
które pomogą mu w podjęciu 
zatrudnienia. W czasie trwa-
nia programu uczestnik ma 
możliwość odbycia dwumie-
sięcznego kursu komputero-
wego, podczas którego zdo-
bywa wiedzę z podstawowych 
programów umożliwiających 
pracę z komputerem, progra-
mów biurowych czy bezpiecz-
nej obsługi Internetu. Zajęcia 
w Centrum Integracji Spo-
łecznej odbywają się 5 dni w 
tygodniu przez 12 miesięcy.

Poniedziałek jest dniem 
edukacji ogólnej, gdzie uczest-
nicy programu są wyposażani 
w wiedzę na temat przedsię-
biorczości, metod aktywne-
go poszukiwania pracy, au-
toprezentacji, rozmowy kwa-
lifikacyjnej, etyki pracy, inte-
gracji społecznej, uczestniczą 
w warsztatach psychologicz-
nych i motywacyjnych oraz 
w warsztatach planowania ży-
cia. Od wtorku do piątku od-
bywa się edukacja zawodowa 
podczas warsztatów zawodo-
wych takich jak:

Warsztat ogrodniczy: 
zajmuje się konserwacją te-
renów zielonych, pielęgna-
cją ogrodów przydomowych. 
Podczas zimy warsztat wyko-
nuje też prace związane z od-
śnieżaniem.

Warsztat budowlany: zaj-
muje się wykonywaniem prac 
ogólnobudowlanych w tym, 
remontów i wykończenia w 

budynkach, biurach i miesz-
kaniach prywatnych.

Warsztat porządkowy: 
wykonuje prace porządkowe 
związane ze sprzątaniem bu-
dynków, w tym klatek scho-
dowych, mycie okien oraz 
dozorstwo; prace w biurach 
obejmują odkurzanie, mycie 
okien, mycie posadzek, sprzą-
tanie pomieszczeń sanitar-
nych.

Warsztat opieki nad oso-
bą starszą i niepełnospraw-
ną: celem jest pomoc osobom 
chorym, samotnym i niepeł-
nosprawnym. Uczestnicy re-
alizują go poprzez wykony-
wanie zleceń na zewnątrz, u 
osób starszych, głównie na te-
renie Piątkowa i Winograd.

Warsztat produkcyjny: 
zajmuje się wykonywaniem 
zleceń zewnętrznych, takich 
jak: składanie toreb ozdob-
nych, etykiet i znakowanie 
toreb, foliowanie produktów, 
wykonywanie kartek okolicz-
nościowych itp.

Uczestnicy mogą również 
skorzystać z praktyk zawo-
dowych na zewnątrz, gdzie 
sprawdzą swoje umiejętności 
i otrzymają szansę na zna-
lezienie pracy. Inną możli-
wością zatrudnienia jest za-
kładanie przez absolwentów 
spółdzielni socjalnych, gdzie 
tworzą dla siebie miejsca pra-
cy i mogą w przyszłości da-
wać pracę innym ludziom o 
podobnych doświadczeniach.

Pobyt w Centrum zalicza-
ny jest do okresu zatrudnie-
niowo-składkowego. Każdy 
uczestnik otrzymuje świad-
czenie integracyjne w wy-
sokości zasiłku dla bezro-
botnych, codziennie obiad, 
badania lekarskie, szkolenia 
BHP, odzież roboczą. Na ko-
niec każdy uczestnik otrzy-
muje certyfikat zakończenia 
programu.

Ważnym elementem po-
bytu w Centrum jest sta-
łe wsparcie ze strony psy-
chologa, doradcy zawodowe-
go, pracownika socjalnego i 
prawnika.

Stowarzyszenie ETAP 
działa w partnerstwie lokal-
nym, które zakłada długofalo-
we działania na rzecz osób wy-
kluczonych i zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym. Part-
nerami są: Poznańska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa, Miej-
ski Ośrodek Pomocy Rodzi-
nie, Caritas przy Parafii Mi-
łosierdzia Bożego, Samorząd 
Pomocniczy Miasta Pozna-
nia, Os. Jana III Sobieskie-
go i Marysieńki, Szkoła Pod-
stawowa nr 15, Przedszkole 
nr 182, Spółdzielnie Socjalne 
„Tamaryszek”, „Tajemniczy 
Ogród”, „Super Ład” i „MO-
NIA”. Prowadzenie Centrum 
Integracji Społecznej Piątko-
wo jest wspierane przez part-
nerów lokalnych, a w szcze-
gólności przez Poznańską 
Spółdzielnię Mieszkaniową, 
która udostępnia tereny zie-
lone do prowadzenia prac 
ogrodniczych, porządkowych 
oraz prac remontowych w 
ramach warsztatów zawodo-
wych.

Katarzyna Piątkowska
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KALENDARIUM PSM 
26 września - zebranie plenarne RN PSM

1 października -  Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna 
RN PSM

3 października -  Komisja Członkowsko-Samorządowa 
RN PSM

15 października - Komisja Rewizyjna RN PSM

31 października - zebranie plenarne RN PSM

Modernizacja osiedla – tak,
dla dogęszczania – nie

Na Osiedlu Bole-
sława Chrobrego za-
kończono docieplanie 
16-piętrowych budyn-
ków 37 i 38. Prawdopo-
dobnie jeszcze w tym ro-
ku rozpocznie się docie-
planie bloku 27, admi-
nistracja osiedla otrzy-
mała już pozwolenie na 
budowę. W przyszłym 

roku docieplany będzie 
blok 41.

– W tym roku wykona-
no wiele robót drogowych 
na osiedlu – mówi Jerzy 

Czapczyk, kierownik admi-
nistracji osiedla. – Powsta-
ła nowa droga (jezdnia wraz 
z chodnikiem, którego wcze-

śniej nie było) przed budyn-
kiem 2. Wyremontowano 
nawierzchnię wokół pawi-
lonu 110 (mieści się w nim 
m.in. administracja, przy-

chodnia, sklep Biedronki i 
inne), trwa obecnie remont 
nawierzchni wzdłuż budyn-
ku nr 12. Gdy te prace zo-

Przy bloku 12 trwa wymiana nawierzchni na pozbruk

Docieplone budynki 37 i 38 prezentują się elegancko i nowocześnie

Ustawiono 20 nowych ławek

Przy okazji dociepleń wybudowano nowy podjazd dla wózków
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LOKALE  UŻYTKOWE

DO  WYNAJĘCIA:
Wł. Łokietka  9 E

podpiwniczenie budynku mieszkalnego
 zejście z zewnątrz, 4 pomieszczenia
nadający się na sklep lub biuro 
 c.o. i zaplecze sanitarne
w dobrym stanie
powierzchnia 62,2 m2
 czynsz 715,30 zł netto (bez ogrzewania i wody)
do wynajęcia od zaraz. 

Wł. Łokietka  5 B 

podpiwniczenie budynku mieszkalnego
osobne zejście, 3 pomieszczenia
nadający się na sklep, biuro lub usługi
 c.o. i zaplecze sanitarne
powierzchnia 53,4 m2 
 czynsz ok. 940 zł brutto (z ogrzewaniem)
wolny od 1. 1. 2014 r.

Wł. Łokietka  11 A
podpiwniczenie budynku mieszkalnego
osobne zejście, 2 pomieszczenia
nadający się na biuro, sklep, usługi lub magazyn
 c.o. i zaplecze sanitarne
w dobrym stanie
powierzchnia 14,0 m2 
 czynsz ok. 305 zł brutto (z ogrzewaniem)
do wynajęcia od 1. 12. 2013 r.

Informacje w Administracji Osiedla 
Władysława Łokietka 102 – pawilon, tel. 61 822-74-61, 

adm.lokietek@psm.poznan.pl

staną zakończone, wymie-
niana na bruk będzie na-
wierzchnia wzdłuż budyn-
ków 3 i 5. Natomiast wzdłuż 
budynków 28 i 30 remonto-
wana będzie nawierzchnia 
asfaltowa.

Trwa mycie i malowanie 
północnej elewacji bloku nr 
15. Powodem prac są glony. 
To uciążliwość większości 
północnych ścian ocieplo-
nych budynków na wszyst-
kich osiedlach. Każdego ro-
ku na Chrobrego oczyszcza-
ny jest w ten sposób przy-
najmniej jeden budynek.

Na ukończeniu jest wy-
miana wodomierzy na ra-
diowe, zainstalowano ich 
około 2 tysięcy. Teraz roz-
poczyna się wymiana po-
dzielników ciepła, również 
na radiowe. Dzięki temu aby 
spisać liczniki nie trzeba bę-
dzie wchodzić do mieszkań, 
same wyślą sygnał o zużyciu 
wody lub ciepła osobie sto-
jącej pod blokiem. Podziel-
niki ciepła będą wymienia-
ne sukcesywnie przez czte-
ry lata. Jak obecnie zainsta-
lowanym kończył się będzie 
10-letni okres ważności, zo-
staną wymienione na nowe. 
W tym roku założonych zo-
stanie 3600 takich podziel-
ników.

W listopadzie rozpocz-
nie się remont czterech 
dźwigów w budynku nr 15 
– opowiada kierownik. – To 
będzie duży koszt. Na klat-
kach schodowych budynków 
15, 16, 17, 18 i 20 trwa wy-
miana oświetlenia na ener-
gooszczędne lampy ledowe. 

Lampy reagują na ruch, 
więc uruchamiają się, gdy 
ktoś przechodzi, a potem 
gasną. Przez cały czas palą 
się jedynie lampy przy dźwi-
gach. Dwa lata temu zało-
żono je na próbę w budyn-
ku nr 11. Oszczędność prą-
du jest ogromna, nawet do 
20 procent. I najważniejsze, 
że mieszkańcom bardzo się 
spodobały. Niektórzy nawet 
za nie dziękowali, co bardzo 
rzadko się zdarza.

W tym roku zmoderni-
zowane zostały rozdzielnie 
elektryczne w budynkach 
13, 28, 29, 30 i 47. W ostat-
nich już blokach kończo-
na jest wymiana zaworów 
podpionowych. Na bieżąco 
odbywają się modernizacje 
placów zabaw. Administra-
cja ustawiła na nich 20 no-
wych ławek. Choć małych 
mieszkańców na osiedlach 
nie ma już tylu co kiedyś, to 
do mieszkających tu dziad-
ków przywożone są wnuki. 
Place zabaw więc znów tęt-
nią życiem.

Duże przestrzenie mię-
dzy blokami, park, dobra in-
frastruktura (4 przedszko-
la, żłobek, podstawówka, 
gimnazjum i liceum) to 
atuty tego osiedla. Rzad-
ko gdzie tak jest. Czasa-
mi mieszkańcy narzekają 
na podatek gruntowy lub 
opłaty za wieczyste użytko-
wanie, ale gdy ich zapytać, 
czy są za dogęszczaniem 
osiedla nowymi blokami i 
pawilonami, co spowodowa-
łoby zmniejszenie opłat, mó-
wią stanowczo nie. Stanowi-

sko administracji osiedla i 
rady jest takie samo, odma-
wiają licznym potencjalnym 

inwestorom i deweloperom 
zainteresowanym kupnem 
tu gruntów. (maja)

Nowe chodniki koło administracji osiedla Wyremontowany plac zabaw przy bloku 26
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Nagrody w VII Turnieju Młodych Piór w „Dąbrówce”

…za Boże, Chmury i Trupa w szafie
Tradycyjnie każdego roku w młodzież szkolna sta-

je w literackie szranki i próbuje swoich sił w Turnieju 
Młodych Piór. Organizuje go i prowadzi Jerzy Grupiński, 
poeta, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i opie-
kun Klubu Literackiego „Dąbrówka”. Podczas VII turnie-
ju, podobnie jak w poprzednich, nie brakowało emocji, 
a jury, po wysłuchaniu autorów czytających swoje utwo-
ry, przyznało nagrody i wyróżnienia.

W kategorii poezji pierwsze miejsce zajął Sebastian Szlinka 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Młodzie-
ży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza (opieka artystycz-
na Katarzyna Jeziółkowska) za wiersz „Boże”. Drugą nagrodą 
uhonorowano Magdalenę Nowak z Gimnazjum nr 12 im. Jacka 
Kuronia i jej wiersz „Chmury” (opieka artystyczna Elżbieta Ko-
kot). Nagrodę trzecią otrzymała Marta Fintzel z Gimnazjum nr 
11 za wiersz „Powątpiewanie czy zdecydowanie” (opiekun Nata-
lia Szulc). Wyróżnienia otrzymały uczennice Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niepełnosprawnej 
Anita Firlej i Kinga Grunos (opiekun Katarzyna Jeziółkowska).

W kategorii prozy pierwszą nagrodę przyznano Andżelice 
Zdrojewskiej z Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia za opo-
wiadanie kryminalne „Trup w bibliotece” i Alicji Brodziak z te-
go  samego gimnazjum za „Rzymski romans” (opiekunka Elż-
bieta Kokot).

Laureatom i ich opiekunom gratulujemy, życząc wytrwałości 
w pisaniu i dalszych wyróżnień. Być może po latach, patrząc na 
właśnie wydaną swoją książkę, będą mogli powiedzieć, że debiu-
towali w Klubie „Dąbrówka”, a pierwsze utwory zaprezentowali 
na łamach „Echa Piątkowa”. (BL) 

Sebastian Szlinka
Boże
Boże wiem, że czasami źle robię
Może masz mnie za nic
Maleńki człowiek
wśród tylu boskich stworzeń
Bezradny proszę:
-Wskaż mi drogę Panie
Nie wiem jak żyć
Nie chcę już nigdy
Z bezsilności płakać
walcząc o przetrwanie

Magdalena Nowak
Chmury
Zbyt dużo ciężkich snów i marzeń
Tworzą się chmury pod szarym niebem
Powoli nadchodzą, zasłaniając świat
Te niespełnione zmienią się w deszcz
Kroplami pękającymi o bruk
Tworzą się kałuże smutku
Płyną ulicami
Ludzie
Nie marzcie!

Marta Fintzel
Powątpiewanie czy zdecydowanie
Wielka wojna toczy się,
odpowiedzi tak i nie
ciągle krążą w mojej głowie.
Nikt mi dzisiaj nie podpowie

Błaha sprawa, a tak ważna
ciągle dręczy mnie, jak każda,
bo choć małe ma znaczenie,
dla mnie znaczy bardzo wiele.

KLUB LITERACKI 

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

15 X 2013 o godz. 18 (wtorek) Maria M. Pocgaj – „Herbata 
z gwiazdek”. Andrzej Szmal – opowieści, zapiski i zdjęcia 
Wędrowca.
25 X 2013 o godz. 18 (piątek) Dawid Jung – prezentacja 
twórczości oraz inicjatyw wydawniczych – Biblioteka 
Współczesnej Poezji Polskiej. Debiut Omira Sochy – „Początek 
choroby”. Recenzja Jerzy Grupiński.
Spotkania odbywają się w sali nr 40 Zarządu PSM lub 
w „Bistro” na Osiedlu Boleslawa Chrobrego 117. Prowadzi je 
Jerzy Grupiński

Nie śpię, dręczę się po nocach,
zapominam o drobnostkach.
Losy świata ważą się,
chociaż nie wiem jak i gdzie.

Ciągle myślę, mózg wytężam.
Pytam ciocię, cioci męża.
Boże daj zdecydowanie,
Bym wybrała swe ubranie.

Andżelika Zdrojewska 
Trup w bibliotece (fragment)
Kiedy zjawiliśmy się w antykwariacie powoli się ściemniało. 

Anita postanowiła zostać na zewnątrz. Bała się, że w środku 
będzie zbyt duży bałagan i zbyt wiele kurzu. Cóż, to jej spra-
wa... Okolica wydawała się w miarę spokojna. Mało samocho-
dów, mało przechodniów i jeden tramwaj, którym można było 
dojechać do centrum miasta. Sam sklep mieścił się w zniszczo-
nej kamienicy, wybudowanej w latach osiemdziesiątych. Właści-
ciel wydawał się bardzo miły. Był w podeszłym wieku, ale słuch 
miał nienaganny. Kiedy zapytaliśmy o książkę, pokazał nam dwa 
egzemplarze, które leżały dość długo pod ladą, gdyż były całe 
zakurzone. Zanim wyszliśmy z nowymi – starymi zakupami za-
daliśmy mężczyźnie jeszcze jedno pytanie:

- Czy widział pan może szczupłą brunetkę po czterdziest-
ce? – spojrzałam na niego pytająco, a on po krótkim milcze-
niu powiedział.

- Nie, nie przypominam sobie...
Z pewnością siebie dodałam..
- Kłamie pan!
- Że co proszę?! – powiedział z lekkim oburzeniem i zasko-

czeniem. Po szybkiej wymianie spojrzeń mężczyzna odpuścił.
- Skąd to wiesz i dlaczego o nią pytacie?
- Kiedy usłyszał pan pytanie, uniósł pan lekko jedno ramię, 

a sam opis spowodował, że zaczął pan mrugać troszkę za szyb-
ko i za często. Co znaczy, że jakaś myśl przemknęła panu przez 
głowę. To są mikroekspresje, tak dla pana informacji. Teraz pro-
szę powiedzieć, co pan wie.

- Dzieciaki, widziałem ją wczoraj wieczorem, zostawiła to na 
jednej z półek – wyjął z gablotki łańcuszek pani Eli – zanim 
zdążyłem wybiec, żeby oddać zgubę. Skoro ją znacie, to weźcie 
to i oddajcie jej. Jak na razie przynosi mi tylko pecha.

Podziękowałam mu i razem z resztą udaliśmy się z powro-
tem do biura. Nie mieliśmy wyboru, musieliśmy zbadać te książ-
ki, ponieważ jutro może być już za późno. Na początku nic nie 
znaleźliśmy, więc znowu postanowiliśmy się podzielić. Pracowa-
liśmy w tych samych parach co poprzednio. Mijały godziny, a 
my nadal nic nie znaleźliśmy. Nie było ani jednego tropu, książ-
ka zaprowadziła nas do nikąd, antykwariat też. Nie wiedziałam, 
co powinniśmy zrobić. Byłam bezradna. Ze łzami w oczach za-
komunikowałam moim przyjaciołom, że to już koniec. Żadnych 
dowodów, teorii czy podejrzanych. Pani Ela po prostu zginęła 
jak turyści na drodze łez w Kanadzie. W najlepszym wypadku 
naprawdę była w podróży dookoła świata.
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Przedszkolak poszedł do szkoły
Przedszkolak szykujący 

się do pierwszej klasy wie o 
szkole tyle, ile mu powiedzą 
rodzice, starsze rodzeństwo, 
czy koledzy. To, jakie nasta-
wienie będzie miał do szko-
ły, w głównej mierze zależeć 
będzie od tego, jakiego 
rodzaju informacji udzielą mu 
inni.

Doświadczenia z 
przedszkola również mają 
istotny wpływ na to, jak 
może ono postrzegać szkołę, 
dzieci, nauczycieli, a także jak 
przeżyje rozstanie z rodzicami 
w pierwszych dniach szkoły. 
Mogą one pomóc lub utrudnić 
dziecku wejście w nowy etap 
życia. Istotna jest motywacja 
dziecka, czyli to, czy ono samo 
wyraża chęć pójścia do szkoły, 
czy jest tym wydarzeniem 
podekscytowane, sprawia mu 
to radość. Warto przygotować 
dziecko pozytywnie, aniżeli 
opowiadać o hipotetycznie 
zagrażających sytuacjach, 
które mogłyby jedynie 
zwiększyć już istniejący 
lęk i napięcie. Jeśli będą to 
opowieści o surowej pani 
nauczycielce, o tym, że w 
szkole jest trudno i strasznie, 
że dzieci potrafią być okrutne 
i nie wolno nikomu ufać, 
dziecko z pewnością zanim 
przekroczy próg szkoły będzie 
czuło strach i zagrożenie. 
Dobrze jest sprawić, by szło 
ono z nastawieniem, iż szkoła 
to miejsce, gdzie może poznać 
nowe osoby, zdobyć nowe 
doświadczenie i ciekawe 
informacje. Niech samo się 
przekona, jaka szkoła jest 
naprawdę.

WSPÓLNE 
PRZYGOTOWANIA

Początek, czyli okres ada-
ptacyjny, jest niemal dla każ-
dego dziecka trudnym okre-
sem w życiu, dlatego też war-
to się do tego wspólnie przy-
gotować. Oto przedszkolak 
wchodzi w zupełnie nową dla 
niego rolę, rolę ucznia, gdzie 
podstawową formą działalno-
ści dziecka nie będzie już za-
bawa, jak to miało miejsce w 
przedszkolu, a nauka. Dziec-
ko nie wie, co kryje się pod 
nazwą „szkoła” i czego ma się 
po niej spodziewać. Związane 
z nową sytuacją uczucie nie-
pokoju, napięcia i niepewno-
ści może towarzyszyć dziec-
ku. Aby maluch chętnie cho-
dził do szkoły, warto zwrócić 

uwagę na swoje nastawienie 
do szkoły i do nauki.

Nie straszymy dziecka no-
wą panią, starajmy się budo-
wać dobry obraz nauczyciela 
jako dobrego dorosłego, do 
którego dziecko może się za-
wsze zwrócić. Rodzic ma da-
wać dziecku wsparcie. Można 
usiąść z dzieckiem i powspo-
minać szkolne czasy kogoś z 
rodziny, na przykład mamy, ta-
ty lub starszego rodzeństwa. 
Poopowiadać o tym, jak się 
czuliśmy, jak wyglądały pierw-
sze dni, co było ciekawe, co 
nas interesowało. Dzięki temu 
dziecko będzie miało szansę 
oswoić się z tematem szko-
ły i jej powszedniością. Do-
brze zatem przypomnieć so-
bie swój pierwszy dzień w 
szkole, emocje i przemyśle-
nia, a łatwiej będzie nam zro-
zumieć, co przeżywa dziecko 
w tym czasie i jak możemy mu 
w tym pomóc. Postarajmy się 
z tego zrobić ciekawe i pozy-
tywne wydarzenie.

WSPARCIE
Warto wspólnie z dziec-

kiem zaaranżować kącik do 
nauki, w którym ustawimy je-
go biurko i przygotujemy miej-
sce na tornister i książki. Wy-
prawa do sklepu po przybory 
szkolne może być wspaniałą 
zabawą, jeżeli pozwolimy, by 
mogło zdecydować o rodza-
ju okładki na zeszytach, ko-
lorach pisaków, czy rodzaju 
piórnika. To także doskona-
ły czas na rozmowę o szko-
le. Dobrym rozwiązaniem jest 
zapisanie dziecka do szko-
ły, do której będzie chodzić 
ktoś, kogo już zna, np. kole-
ga czy koleżanka z podwórka 
lub przedszkola. Wówczas nie 
będzie czuło się tak samotne i 
wystraszone.

W pierwszych tygodniach 
dziecku należy poświę-
cić szczególnie dużo uwagi, 
wspierać, pokazywać goto-
wość do pomagania, dawać 
informację, że może na nas 
liczyć. Skupmy się na tym, co 
dziecko czuje po powrocie do 
domu, co się wydarzyło przy-
jemnego, ciekawego, a co by-
ło dla niego trudne i stanowi-
ło problem. W tym okresie nie 
zarzucajmy dziecka pytania-
mi o wyniki, prace domowe, 
zadania i dzienniczek. Okaż-
my zainteresowanie stanem 
emocjonalnym dziecka, jego 
przeżyciami, odbiorem nowe-

go miejsca. Wykazujmy się 
cierpliwością i zrozumieniem 
dla trudnych emocji i pytań.

Dziecko w pierwszych la-
tach szkolnych zapewne bę-
dzie potrzebowało wsparcia 
dorosłego: wspólnego pako-
wania plecaka, przypomina-
nia, jakie ma zajęcia, wspól-
nego odrabiania lekcji, pil-
nowania, czy wszystko jest 
zrobione i przygotowane na 
następny dzień. Po pewnym 
czasie nabierze nawyku sa-
modyscypliny. Wyrabiamy w 
ten sposób u dziecka samo-
dzielność, kształtujemy wy-
trwałość i systematyczność. 
Ważne jest, aby nie wyrę-
czać dziecka w każdej czyn-
ności. Początkowe tygodnie 
szkoły to czas adaptacji, za-
tem może pojawiać się wie-
le różnych zachowań i emo-
cji. Jeśli jednak z czasem do-
strzeżemy trudności, deficyty 
w pewnych obszarach, wów-
czas warto poinformować o 
swoich obawach nauczycie-
la lub psychologa szkolnego.

Mogą to być trudności w 
skupianiu się dziecka na da-
nej czynności i wytrwaniu w 
niej przez dłuższy czas, czę-
ste zmęczenie i nieumiejęt-
ność wysiedzenia w ławce, 
problemy w obszarze koor-
dynacji wzrokowo-ruchowej, 
trudności z zapamiętywa-
niem wierszyków, piosenek, 
nieumiejętność kontroli emo-
cji, nagłe wybuchy złości, pła-
czu, niedostosowanie się do 
zasad i reguł szkolnych a tak-
że wycofanie i unikanie kon-
taktu z rówieśnikami i doro-
słymi. Pójście do szkoły jest 
niełatwym czasem dla dziec-
ka, pamiętajmy jednak, aby 
nie nadać temu wydarzeniu 
zbyt dużego znaczenia, aby 
dziecko nie żyło presją, iż jest 
to milowy krok w jego życiu. I 
tak jest to sytuacja dość stre-
sująca. W tym czasie bądźmy 
blisko dziecka, wspierajmy je 
i pomóżmy mu przejść przez 
ten okres w jak najmniej stre-
sujący sposób.
DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

Pierwszoklasista powinien 
być gotowy do pójścia do 
szkoły pod względem fizycz-
nym,  emocjonalnym, umysło-
wym i społecznym. Jest to 
tak zwana dojrzałość szkol-
na, czyli równowaga pomię-
dzy możliwościami dziecka, 
a tym, jakie oczekiwania sta-

wia przed nim szkoła. Bra-
ki w jednym lub w tych kil-
ku obszarach mogą powodo-
wać trudności w szkole. Doj-
rzałość fizyczna objawia się 
ogólną sprawnością organi-
zmu dziecka. Ma to znacze-
nie w sytuacji, kiedy dziecko 
musi przebywać wiele godzin 
w szkole, siedząc po 45 minut 
w ławce. Zmęczenie, znudze-
nie, często infekcje czy cho-
roby utrudniają dziecku pra-
cę i powodują braki w nauce. 
Istotna jest również dobra ko-
ordynacja wzrokowo-rucho-
wa przy pisaniu cyfr, liter, wy-
razów, a potem zdań, wyci-
naniu i klejeniu obrazków czy 
wykonywaniu innego rodzaju 
zadań plastycznych.

Dojrzałość emocjonalna to 
umiejętność panowania nad 
swoimi emocjami, tzn. dziec-
ko umie powściągnąć swój 
gniew, złość, przerażenie, a 
także euforię czy radość. Nie 
ulega tak silnie emocjom, uze-
wnętrznia je umiarkowanie, 
zamiast gwałtownie i w spo-
sób niekontrolowany. Dojrza-
łość społeczna polega na pra-
widłowym nawiązywaniu kon-
taktów z rówieśnikami a także 
osobami dorosłymi. Dziecko 
przestrzega reguł, odznacza 
się względną samodzielno-
ścią, zna pojęcie dobra i zła, 
a także rozróżnia proste sy-
tuacje społeczne. Dojrzałość 
umysłowa to zainteresowa-
nie szkołą, nauką, zacieka-
wienie zjawiskami otaczają-
cymi dziecko. Jest to również 
umiejętność skupienia uwagi 
na jednej czynności, prawidło-
wa wymowa, słownictwo, spo-
strzegawczość. Zauważyć to 
można w rozmowie, a także w 
rysunkach dziecka bogatych 
w kolory, szczegóły, a także w 
samym sposobie rysowania.

Małgorzata Remlein
psycholog

Autorka tekstu jest psychologiem. 
Prowadzi psychoterapię indywidualną 

oraz terapię par (również LGBT). 
Pracuje z osobami nad poprawą ich 
samopoczucia psychicznego i fizycz-
nego, budowaniem poczucia własnej 
wartości, głębszym poznaniem siebie 
i uporządkowaniem relacji z innymi. 

Specjalizuje się w psychoterapii zabu-
rzeń nerwicowych związanych ze stre-
sem i pod postacią psychosomatyczną 

oraz zaburzeń lękowych. Prowadzi 
warsztaty dla osób, które chcą budo-

wać dobre relacje oraz tworzyć szczę-
śliwe związki. Gabinet Psychologiczny 

– tel. 660 140 488, 
www.malgorzataremlein.pl
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Prosto z miasta 

Optymizm nam powiewa
Jesień, niby szaro, smęt-

nie, a tu zewsząd wieje opty-
mizmem. Oj, powiało nim i to 
w najróżniejszych dziedzinach. 
Największy ciężar gatunkowy 
ma oczywiście ten płynący z gó-
ry. Z urzędowym optymizmem 
obwieszczono rodakom koniec 
kryzysu, którego rzekomo ni-
gdy w naszym kraju nie było. 
Po tak radosnej nowinie nie 
straszne nam już inne przejawy 
optymizmu. Życie tu i teraz nas 
uodporniło. Damy radę, prze-
trzymamy czasy nieuchronnie 
nadchodzącej prosperity.


Nasz rodzimy optymizm 

w całej krasie objawia się w 
służbie zdrowia. Wbrew po-
wszechnym narzekaniom na 
jej upadek poznańscy medy-
cy wykazali się w minionych 
tygodniach nie lada optymi-
zmem. Pewnej starszej pa-

ni termin operacji ortope-
dycznej wyznaczyli na rok... 
2022. Tylko niespełna 10 la-
tek i już do leczenia. Oto ja-
sne, perspektywiczne spojrze-
nie w przyszłość, pełne wiary 
w cierpliwość i siły zdrowot-
ne pacjentki. Równie ufnie po-
traktowali lekarze romskiego 
chłopca, który z krwawiącymi 
ranami szukał u nich pomocy. 
W publicznej placówce opie-
ki zdrowotnej otrzymał radę, 
by poszedł sobie do gabinetu 
prywatnego. Właściwie to nic 
nowego. W mniej czy bardziej 
zawoalowanej formie taką po-
radę od przedstawicieli pań-
stwowej służby zdrowia otrzy-
mują dzisiaj wszyscy pacjenci.


Prawdziwy wybuch optymi-

zmu nastąpił z wcześniejszym 
o miesiąc uruchomieniem ru-
chu tramwajowego na trasach, 

których budowa powinna być 
już ukończona przed blisko 
dwoma laty. Radość z faktu, 
że tramwaje znów jadą Grun-
waldzką, a z Piątkowa wresz-
cie można dojechać na Dwo-
rzec Zachodni, mącą nieco in-
formacje, że liczba pasażerów 
znacznie się zmniejszyła. Lu-
dzie odwykli od miejskiej ko-
munikacji i niechętnie kupują 
bilety na tramwaj czy autobus. 
Trudno, pasażerów mniej, ale 
za to kontrolerów będzie wię-
cej. Przynajmniej tramwaje nie 
będą po próżnicy puste jeździć. 


Jesienią w polityce, jak 

zwykle, ci odlatują, tamci po-
zostają, ale każdy tryska opty-
mizmem. Bo to ponoć on przy-
ciąga sukcesy. Tych jakoś nie 
widać, ale partyjnego hurra-
optymizmu ci u nas dostatek.


Wzorem optymizmu od lat 

są sympatycy sportu. Wpraw-
dzie białoczerwoni przegrywa-
ją gdzie tylko mogą. Nawet 
amatorzy z San Marino zdoła-
li strzelić naszym orłom bram-
kę, ale to przecież drobiazg. Po-
rażka ta czy inna – nieważ-
ne. Bo tak naprawdę, Polacy, 
nic się nie stało. Zawsze znaj-
dziemy sobie jakiś sukces. Jak 
przegrają piłkarze, koszykarze 
czy siatkarki, to trafi się zwy-
cięski żużlowiec albo biegacz-
ka narciarska.


I powiewa, i zawiewa nam 

tym optymizmem z każdej stro-
ny, z każdego obrazka, z każ-
dej wypowiedzi. Jeszcze trochę 
tak powieje, a trzeba będzie 
naprawdę zwiewać.

 WIST

  

Patroni ulic piątkowskich

Henryk Śniegocki (1893 – 1971)
Ulica Henryka Śniegoc-

kiego znajduje się pomiędzy 
Obornicką i Zygmunta Woj-
ciechowskiego, prostopadła 
do Jerzego Suszki. Jej pa-
tron był jednym ze szcze-
gólnie zasłużonych organi-
zatorów skautingu wielko-
polskiego i konspiratorów 
niepodległościowych przed 
wybuchem Powstania Wiel-
kopolskiego.

Urodził się 18 stycznia 
1893 roku w Kościanie. W 
Poznaniu uczęszczał do Se-
minarium Nauczycielskie-
go. W 1912 roku wstąpił do 
skautingu wielkopolskiego; 
to w mieszkaniu jego rodzi-
ców przy ul. Półwiejskiej od-
było się zaprzysiężenie gru-
py pierwszych sześciu dru-
hów zastępu „Poznań”. W 
1913 r. H. Śniegocki wstą-
pił do zakonspirowanego 
Towarzystwa Tomasza Za-
na. W trzy lata później był 
już komendantem drużyn 
Miejskiej Komendy Skauto-
wej w Poznaniu, a wkrótce 
– Głównej Kwatery Skau-
towej na Rzeszę Niemiec-
ką. Młodzi skauci niemal 
od początku istnienia or-

ganizacji czynnie włączyli 
się w duchowe przygotowa-
nia niepodległościowe. Po-
czątkowo było to głównie 
samokształcenie, kultywo-
wanie tradycji i rocznic na-
rodowych, jednak w miarę 
upływu czasu coraz częściej 
w programie pojawiały się 
elementy szkolenia wojsko-
wego.

W czasie I wojny świato-
wej H. Śniegocki był jednym 
z organizatorów demonstra-
cji patriotycznych w Pozna-
niu. Zmobilizowany, już w 
1915 roku pod pozorem cho-
roby wrócił do stolicy Wiel-
kopolski i od razu włączył 
się do pracy organizacyjnej. 
Nie przerwał jej nawet po 
delegalizacji skautingu pol-
skiego w państwie niemiec-
kim, za co był karany. W lu-
tym 1918 r. wszedł w skład 
tajnej Polskiej Organizacji 
Wojskowej Zaboru Pruskie-
go, a w listopadzie, w wyni-
ku tzw. zamachu na Ratusz 
poznański został dołączony 
do składu Wydziału Wyko-
nawczego Rady Robotniczo 
– Żołnierskiej w Poznaniu.

Po wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego 27 grud-
nia 1918 roku organizo-
wał 1 Wojskową Kompa-
nię Skautową, a później 
uczestniczył w zwycięskiej 
wyprawie na zdobycie sta-
cji lotniczej w Ławicy. W 
1919 roku H. Śniegocki 
uczestniczył w zjeździe kon-
stytucyjnym Związku Har-
cerstwa Polskiego w War-
szawie, a później był ko-
misarzem plebiscytowym 
na Warmii, w powiatach 
kwidzyńskim i sztumskim, 
wreszcie zastępcą komisa-
rza plebiscytowego na po-
wiat kozielski. W 1919 roku 
uczestniczył w II powstaniu 
śląskim i w akcji plebiscy-
towej w powiecie lubliniec-
kim. W okresie międzywo-
jennym pracował jako na-
uczyciel w Wielkopolsce i 
na Polesiu, równocześnie 
kontynuując czynną dzia-
łalność w ZHP. a w latach 
1926 – 1928 był komendan-
tem Chorągwi Wielkopol-
skiej tego Związku.

W październiku 1939 
roku aresztowany przez ge-
stapo i osadzony w poznań-
skim Forcie VII, w następ-

nym roku został wysiedlo-
ny do Częstochowy, orga-
nizował tam tajne naucza-
nie, oficjalnie pracując w 
spółdzielczości. Po powro-
cie do Poznania w latach 
1945 – 1952 kierował szkołą 
podstawową na poznańskiej 
Wildzie, równocześnie spo-
łecznie pracował w środowi-
sku nauczycielskim. Oczy-
wiście, natychmiast wrócił 
też do pracy w harcerstwie, 
wizytował obozy, działał w 
Komisji Historycznej Cho-
rągwi Wielkopolskiej ZHP. 
Do końca bardzo aktywny, 
niezależny w sądach, ener-
giczny i konsekwentny, cie-
szył się ogromnym szacun-
kiem i autorytetem. Wyso-
ki, z charakterystyczną si-
wą czupryną, zdecydowany 
i weredyczny, wiele krwi 
napsuł działaczom partyj-
nym i bezkrytycznym wiel-
bicielom nowego ustroju. 
Był też autorem cennych 
dla historyka wspomnień z 
pracy w skautingu i w har-
cerstwie. Zmarł w Poznaniu 
1 grudnia 1971 r., spoczywa 
na cmentarzu junikowskim.

Marek  Rezler
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„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 

Tel. 61 822 78 57,  601 56 87 32 

Gabinet Weterynaryjny
Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób 

psów i kotów,
chirurgia, czipowanie 

i wystawianie paszportów

Os. B. Śmiałego, ul. Wachowiaka 10,  
tel. 61 825 55 61

Czynny codziennie w godz. 9 – 19
soboty 14 – 17, niedziele 15 - 17

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315

instalacja systemów operacyjnych Windows

rozwiązywanie problemów z działaniem 

komputera

diagnozowanie problemów sprzętowych

usuwanie wirusów i programów

instalacja i konfiguracja sieci 

(routery, WI-FI, modemy ADSL, kablowe itp.)

udostępnianie internetu dla innych komputerów

instalacja dodatkowych akcesoriów i sterowników

dojazd gratis, faktury

S peed badminton na Chrobrego
W Szko-

le Podstawo-
wej nr 17 ru-
szyły zajęcia 
dla dzieci w 
wieku 8-14 
lat ze speed 
badmintona. 
Ta nowa dys-
cyplina spor-
tu to połą-
czenie squ-
asha, tenisa 
i badminto-
na. Zajęcia 
odbywają się 
w piątki o go-
dzinie 17.00 

w hali szkoły. Dodatkowe informacje i zapisy u instrukto-
ra Macieja Żoka tel.793 799 254. (HG)

Zaproszenie do ping ponga
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza wszyst-

kie chętne osoby do udziału w bezpłatnych zajęciach teni-
sa stołowego. Odbywają się one w Gimnazjum nr 12 na 
Osiedlu Stefana Batorego w poniedziałki i środy w godzi-
nach 15.30 – 19.30.

Za okazaniem dowodu tożsamości można wypożyczyć 
sprzęt sportowy u instruktora prowadzącego zajęcia. (rh)

 Rozwód a lokatorskie 
prawo do mieszkania
Obecnie orzekanych 

jest około 65 tysięcy roz-
wodów rocznie, a jeszcze 
w latach 1990-2002 było 
ich od 40 do 45 tysięcy 
rocznie. 

Wzrastająca liczba rozwo-
dów powoduje wiele zmian dla 
byłych małżonków. Oprócz 
konsekwencji wynikających 
bezpośrednio z Kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego trze-
ba pamiętać także o innych, 
uregulowanych w odrębnych 
ustawach.

Zasadnicze kwestie od-
noszące się do lokatorskie-
go spółdzielczego prawa do 
lokalu zostały unormowane 
przez ustawodawcę w usta-
wie z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o spółdzielniach mieszkanio-
wych (Dz. U. nr 119 z 2003 
r., poz. 1116 z późn. zm., zwa-
nej dalej u.s.m.). Zostały tam 
wskazane skutki prawne orze-
czenia rozwiązania ważnego 
związku małżeńskiego przez 
sąd (rozwód). Ustawodawca 
w art. 13 ustawy określił obo-
wiązki byłych małżonków w 
stosunku do spółdzielni.

I tak po „ustaniu małżeń-
stwa wskutek rozwodu […] 
małżonkowie powinni w termi-
nie jednego roku zawiadomić 
spółdzielnię, któremu z nich 
przypadło spółdzielcze lokator-
skie prawo do lokalu mieszkal-
nego, albo przedstawić dowód 
wszczęcia postępowania sądo-
wego o podział tego prawa”. W 
przypadku uchylania się przez 
małżonków od tego obowiąz-
ku „spółdzielnia wyznaczy im w 
tym celu dodatkowy termin, nie 
krótszy niż 6 miesięcy, uprze-
dzając o skutkach, jakie może 
spowodować jego niezachowa-
nie”. Niezachowanie terminu, 
wskazanego przez spółdziel-
nię, do zawiadomienia o tym, 
któremu z byłych małżonków 
przypadło spółdzielcze pra-
wo do lokalu mieszkalnego, 
może powodować zastosowa-
nie przez spółdzielnię dalece 
idącej sankcji cywilnoprawnej 
(poprzez podjęcie stosownej 
uchwały) wygaśnięcia wskaza-
nego prawa do lokalu.

Uregulowanie art. 13 
u.s.m jest spójne z regułą 
ogólną wskazaną w art. 9 ust. 
5 ustawy, określającą że spół-
dzielcze lokatorskie prawo do 
lokalu mieszkalnego może na-
leżeć tylko do jednej osoby, 
ustanawiając wyjątek podyk-
towany społeczno-gospodar-
czym przeznaczeniem pra-
wa na rzecz małżonków. Jed-
nakże w sytuacji orzeczenia 
przez sąd rozwodu ustaje więź 
prawnorodzinna łącząca mał-
żonków w wyniku czego od-
pada okoliczność uzasadnia-
jąca przynależność prawa na 
ich rzecz. Małżonkowie zobo-
wiązani są do dokonania wy-
boru, któremu z nich przy-
pada prawo do lokalu, wybór 
ten może jednak zostać za-
stąpiony stosownym orzecze-
niem sądowym. Nadmienić 
należy, że jeśli w sprawie to-
czy się stosowne postępowa-
nie uniemożliwiające złożenie 
oświadczenia w terminie ro-
ku, małżonkowie powinni za-
wiadomić o tej okoliczności 
spółdzielnię oraz przedstawić 
dowód na okoliczność wszczę-
cia postępowania.

Wyjątkiem od obowiązku 
wskazania małżonka jest sy-
tuacja, w której spółdzielcze 
prawo do lokalu przypadało 
tylko jednemu z małżonków 
(nie wchodziło do majątku 
wspólnego małżonków). Wte-
dy nie mamy do czynienia 
ze zmianą podmiotową, mał-
żonek był i jest nadal jedy-
nym uprawnionym z tytułu 
spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu. Jeżeli spół-
dzielcze lokatorskie prawo do 
lokalu przypadło temu z by-
łych małżonków, który nie jest 
członkiem spółdzielni, powi-
nien on zgodnie z art. 13 ust. 
1 u.s.m w ciągu trzech miesię-
cy złożyć odpowiednią dekla-
rację członkowską. Okres ten 
liczony jest od dnia, w którym 
zostało złożone w spółdziel-
ni odpowiednie oświadczenie 
bądź zostało prawomocnie za-
kończone odpowiednie postę-
powanie sądowe.

Konrad Różowicz
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Krzyżówka
z Echem

Hasło krzyżówki z po-
przedniego numeru brzmia-
ło: Urok wakacji.

BARAN (21.03 - 20.04). Z wielką rułą rób dalej swoje, a do 
kabzy trochę bejmów uzorgujesz. Ale zaś przed tobą wuchta spraw 
i kwitów, w których musisz szybko zaprowadzić porzundek.

BYK (21.04 - 21.05). Jesienny wyjazd na betki zez famułą 
czy kumplami będzie całkiem udany. Warto również wybrać się do 
jakiego marketu i lajsnąć se nowe jupki lub ancugi. 

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Daj se luz zez spotkaniami ze 
starą wiarą, bo się ino na wątrobę rozchorujesz. Zapomnij tyż o 
nocnych lofrowaniach, bo calkiem zdrowie i bejmy przenorasz. 

RAK (22.06 - 22.07). Z tego nygusowania, memłania i gla-
pienia się wew telewizor nic dobrego nie wyniknie. Zez szwungiem 
zabieraj się do roboty, a bejmy same skapną.

LEW (23.07 - 22.08). Zez famułą, gzubami i starą wiarą trza 
dobrze żyć. Przestań więc na nich brynczeć, ani tyż nie poczynaj 
se z nimi zbyt frechownie, a najlepiej fundnij im słodkie.

PANNA (23.08 - 22.09). Skapło ci wreszcie parę dni urlo-
powej laby i nygusowania zez famułą. Ale zaś na zdrowie uważej i 
zbytnio się nie staluj, bo se ino biedy napytasz.

WAGA (23.09 - 22.10). Po letniej chapaninie niespodzianie 
skapnie ci daleka rajza abo jakie insze szkolenie. Ino zaś pilnuj 
kabzy i na balangach za frechownie se nie poczynaj.

SKORPION (23.10 - 22.11). Jesteś szportowny szczun, masz 
fifa do roboty i zawsze dasz se radę. Ale wew robocie lepiej za wiele 
nie blubraj, ino przykładaj się akuratnie, to trochę bejmów uzorgujesz.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Zez większym optymizmem wra-
caj z wojaży i przestań myśleć o kolejnych reformach wew robocie. 
Jakoś je przepynkasz i jeszcze bejmy ci skapną.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Znajoma wiara szykuje się na 
rajzy, a tobie przyjdzie chapać za dwóch abo i trzech, ale zaś potem 
z kabzą pełną bejmów będziesz se mógł polofrować po kumplach.

WODNIK (21.01 - 20.02). Zamiast bez cołkie dnie słodko ny-
gusować i glapić się wew komputer, lepiej zaproś starą wiarę na jaki 
wygib. Zez tego lofrowania i blubrania może wyniknie co dobrego.

RYBY (21.02 - 20.03). Nie ma się co borchać na jesienną 
chlabrę. Lepiej z większym szwungiem brać się do roboty, ale zaś 
na zdrowie trza uważać, by se go nie przenorać.

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 10

HUMORKI
- Synu, czy zdajesz sobie 

sprawę z tego, ile kosztuje 
twoja nauka?

- Tak, tato, dlatego sta-
ram się uczyć jak najmniej i 
jak najkrócej.



W środku nocy patrol 
drogowy zatrzymuje prosty-
tutkę. Policjant pyta ją o za-
wód.

- A tak chodzę od latarni 
do latarni…

- Zdzichu, pisz: pogotowie 
energetyczne.



- Sąsiedzie, czy pan już 
zrobił swojemu synowi zada-
nie z matematyki?

- Tak, przed chwilą.
- A da pan spisać?

1

8

2 3 4 5 6 7

9 10 11 12 13 14
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Dual Cup, czyli nożna plażówka

Spotkanie ze szwedzką pisarką 

Budowa na Osiedlu Bolesława Chrobrego boiska do pla-
żowej piłki siatkowej, czyli popularnej  plażówki, była strza-
łem w dziesiątkę. W ciepłe dni na placu przy budynku nr 
7 nie brakuje graczy.

Podczas wakacji zostały także rozegrane na nim tur-
nieje piłki nożnej plażowej. W turnieju Dual Cup druży-
ny liczyły dwóch zawodników. Czas gry jednego meczu 
wynosił 5 minut, ponieważ gra w piasku jest bardzo wy-
czerpująca. Zawodnicy grali na bramki o wymiarach 1,60 

m na 1,15 m specjalną piłką, która jest lżejsza od trady-
cyjnej piłki nożnej.

W dwóch turniejach brały udział dzieci oraz dorośli. 
W kilku meczach o końcowym rezultacie decydowały rzuty 
karne. W turnieju dla dzieci zwyciężyła drużyna Juventus 
Chrobry, a w turnieju dla dorosłych AC Materace. Wszy-
scy uczestnicy zostali nagrodzeni medalami oraz upomin-
kami ufundowanymi przez Administrację Osiedla Bolesła-
wa Chrobrego. (HG)

16 września w czytel-
ni Szkoły Podstawowej nr 
34 na Osiedlu Bolesława 
Śmiałego gościła szwedz-
ka pisarka Asa Lind, która 
słynie z chętnie czytanych 

przez dzieci książek, m.in. 
„Piaskowego Wilka”.

Kiedy rodzice nie mają 
czasu dla dziecka, bohater-
ka książki – Karusia idzie 
nad brzeg morza i spotyka 
się z Piaskowym Wilkiem. 
On zawsze ma dla niej czas 
i tłumaczy Karusi zagadki 
otaczającego ją świata. Na 
przykład, że wszechświat nie 
ma końca, albo że siniaki to 
medale, które dostaje się za 
odwagę. Albo że tata dlatego 
nie może przyjść się wyką-
pać z Karusią w morzu, bo 
gazeta, którą czyta, zahipno-
tyzowała mu oczy. Piaskowy 
Wilk potrafi przekonać Ka-
rusię, że nie musi bać się 
ciemności...

Spotkanie przebiegło w 

bardzo sympatycznej atmos-
ferze. Pani Asa opowiadała 
o sobie, swoim dzieciństwie, 
dzieci z drugiej klasy zadawa-
ły jej różne pytania, a później 
wszyscy – Asa Lind i dzieci 
w grupach malowały, jak wy-

obrażają sobie plażę, na któ-
rej mieszka Piaskowy Wilk.

Na zakończenie pisarka 
rozdawała dzieciom auto-
grafy i wpisywała dedyka-
cje do książek.

Maria Zielińska
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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, w dowozie 

i na wynos 

  

  

ODDŁUŻANIE MIESZKAŃ
WŁASNOŚCIOWYCH, 

SPÓŁDZIELCZO-LOKATORSKICH
Masz problem z spłatą hipoteki, 

czynszu, kredytów
ZADZWOŃ!!! 

TEL. 665 132 884,  727 915 305
www.goldenleo.pl

Witaj szkoło! 

PRZEDSZKOLE  2-5 lat 
 
 
 
      ul. Wachowiaka 8a (os. B. mia ego) 
www.wbajkowejkrainie.pl   tel.508 869 178 

Po wakacjach dzieci i 
młodzież znów powróciły do 
piątkowskich szkół. Wszy-
scy odświętnie ubrani stawi-
li się w starsi o rok w kla-
sach. Pierwszy dzień szko-
ły był jednak największym 
przeżyciem dla pierwszokla-
sistów i ich rodziców.

W Szkole Podstawowej 
nr 34 na Osiedlu Bolesława 
Śmiałego uczniowie przygo-
towali dla swoich kolegów 
powitanie na scenie. Później 
wszyscy udali się do klas, 
gdzie zapoznali się z nowym 

planem lekcji, nowymi ko-
legami i koleżankami oraz 
nauczycielami. Dziś mogą 
obejrzeć te pamiętne chwi-
le na zdjęciach. (emzetka)

Fot. Maria Zielińska


