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CODZIENNIE 
inna pizza ZA PÓŁ CENY! 

Oferta nie obowiązuje w dostawie.

Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszą się zaję-
cia sportowe organizowane przez Poznańską Spółdzielnię 
Mieszkaniową w piątkowskich szkołach: Gimnazjum nr 12 
na Osiedlu Stefana Batorego oraz w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących nr 5 na Władysława Łokietka. Więcej pi-
szemy o tym na str. 15.

Zimowe ferie Zimowe ferie 

na osiedlachna osiedlach



Tradycją stały się 
już organizowane w 
Piątkowskim Cen-
trum Kultury Dąbrów-
ka Koncerty Nowo-
roczne. W tym roku 
zaprosiliśmy miesz-
kańców Piątkowa na 
nostalgiczną, muzycz-
ną podróż w świat 
piosenek Hanki Or-
donówny. Wykonawcą 
była Barbara Jędry-
chowska wraz z towa-
rzyszącymi jej muzy-
kami.

Barbara Jędry-
chowska to artystka 
Teatru Wielkiego im. 
Stanisława Moniuszki w Poznaniu; 
śpiewaczka, piosenkarka, występu-
jąca w kraju i za granicą. Współ-
pracowała z wybitnymi osobowo-
ściami ze świata muzyki i teatru. 
Śpiewając znane szlagiery popu-
larnej Ordonki artystka inspiruje 

się ich prawykona-
niami, ale też wno-
si do interpretacji 
własny styl – czyni 
to w sposób dyskret-
ny, dbając o intym-
ny nastrój recitalu. 
Występy te spoty-
kają się z niezwy-
kle ciepłym przyję-
ciem widowni.

Nie inaczej było 
w Dąbrówce, gdzie 
publiczność, która 
wypełniła po brze-
gi salę, gromkimi 
brawami nagrodzi-
ła artystkę. Jako 
że był to Koncert 

Noworoczny mieszkańcom Piąt-
kowa życzenia w imieniu Zarzą-
du oraz Rady Nadzorczej Poznań-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
złożył zastępca prezesa Zarządu 
PSM, Michał Tokłowicz.

Piotr Starzyński
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Jak co roku, w ostatni week-
end stycznia wielbiciele ptaków 
skrupulatnie je liczą. Do Zimowe-
go Ptakoliczenia 2012 organizowa-
nego przez Ogólnopolskie Towarzy-
stwo Ochrony Ptaków dołączyły się 
dzieci z Przedszkola nr 174 „Kró-
lewna Śnieżka” na Osiedlu Jana III 
Sobieskiego. Do tego wydarzenia 
dzieci dzielnie się przygotowywały. 
Oglądaliśmy albumy, encyklopedie, 
śpiewaliśmy piosenki. Cały tydzień 

Noworocznie w Dąbrówce

Ptakoliczenie na Sobieskiego
obserwowaliśmy ptaki, wyglądając 
przez okno sali, zaglądaliśmy do 
przedszkolnego karmnika.

27 stycznia przynieśliśmy lornetki, 
aby nie płosząc ptaków, przyjrzeć im się 
z bliska. Włożyliśmy pokarm do ptasiej 
stołówki i poszliśmy do pobliskiego par-
ku. Ucieszyliśmy się, że mogliśmy spo-
tkać ich tak wiele. Były gołębie, gawro-
ny, kawki, sroki, wróbli co niemiara, si-
korki. Udało nam się to Ptakoliczenie.

Tekst i zdjęcia:
Marzena Achtenberg
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ALLADYN ul Naramowicka 244
tel. 605 678 885

www.bistroalladyn.republika.pl
pn.-pt. 11-19; sob. 12-18
 mały catering 
 obiady dla firm
 pizza

-  Organizujemy imprezy 
okolicznościowe
Wolne terminy

KOMUNIA 2012

FIRANKI – BARDZO DUŻY WYBÓRFIRANKI – BARDZO DUŻY WYBÓR
NISKIE CENYNISKIE CENY

 pościele,  pościele,  koce,  koce,  kołdry, kołdry,
   ręczniki,  ręczniki,  bielizna,  bielizna,  podomki podomki

NARZUTY DO SYPIALNI NARZUTY DO SYPIALNI 
I NA TAPCZANYI NA TAPCZANY

Os. B. Chrobrego między blokami 13 i 14Os. B. Chrobrego między blokami 13 i 14
poniedziałek-piątek 11-18poniedziałek-piątek 11-18

sobota 10-14sobota 10-14
tel. 603 675 941tel. 603 675 941

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

  
  

  

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

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

RR A D C A    P R A W N Y 
 rozwód i separacja, podzia  maj tku, 
 w adza rodzicielska, opieka, alimenty, 
 spadki, darowizny, testamenty, 
 nieruchomo ci, lokale, odszkodowania, 
 prawo administracyjne, prawo pracy. 

 

tel. 601 999 570 
 

Kancelaria: os. J. III Sobieskiego 36/15 
Konieczne umówienie terminu spotkania 

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.

Biuro Rachunkowe PARTNER
Pełna obsługa księgowa 
w zakresie prowadzenia:

●  ksiąg handlowych,
 ●  podatkowej księgi przychodów 

i rozchodów,
  ●  podatku zryczałtowanego,
    ● oraz obsługa kadrowo – płacowa.

Os. Batorego 5F/67, Poznań

tel. 607 535 155

27 stycznia w czytelni Szkoły Podstawowej nr 34 odbyło 
się spotkanie z wolontariuszkami z Fundacji „Głosem zwie-
rząt”. Panie Agnieszka, Ania i Alicja rozmawiały z ucznia-
mi klas od pierwszej do trzeciej na temat odpowiedzialnej 
opieki nad zwierzętami domowymi. Zwróciły uwagę na po-
trzeby zwierząt, podpowiadały, jak radzić sobie z konkret-
nymi niepożądanymi zachowaniami pupila oraz uczyły bez-
piecznego zachowania w przypadku spotkania obcego zwie-
rzęcia. Chętni mogli przećwiczyć „pozycję żółwia” zapewnia-
jącą maksymalną ochronę przed atakiem agresywnego psa.

Uczniowie innych klas będą spotykać się z wolontariusz-
kami z fundacji w piątki przez cały drugi semestr.

Magda Kozłowska

Żółwiem w agresywnego psaŻółwiem w agresywnego psa
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Poznańską tradycją stało 
się, że najpierw budowane są 
osiedla, a potem z wielkimi 
problemami doprowadzane 
są do nich ulice. Na trasę 
Mieszka I i Pestkę miesz-
kańcy Piątkowa czekali dłu-
gie lata. Podobnie jak na 
ul. Umultowską zapewniają-
cą dojazd do osiedli i pobli-
skiego kampusu uniwersy-
teckiego. Ulicy Obornickiej, 
która też mogła odciążyć 
ruch w tym rejonie, prze-
budować nie zdążono, gdyż 
rozpoczęto, choć wciąż nie 
ukończono, budowę zachod-
niej obwodnicy miasta, któ-
ra oddali od Piątkowa ruch 
tranzytowy.

Sytuacja powtarza się na 
wschodnich obrzeżach osie-
dli piątkowskich. W sąsiedz-

twie Osiedla Władysława Ło-
kietka, za Naramowicami w 
stronę Umultowa i Radoje-
wa wyrastają kolejne domy. 
Mieszkańców na tym obsza-
rze szybko przybywa, nato-
miast ulic nie. W godzinach 
szczytu zatłoczoną ul. Nara-
mowicką nie można prze-
jechać. Narzekania i prote-
sty mieszkańców, wsparte 
uchwałami rad osiedlowych, 
niewiele pomagają.

Szansą rozwiązania pro-
blemów jest budowa ul. No-
wonaramowickiej oraz połą-
czenia jej nowoczesnym wę-
złem z ul. Lechicką. Ta ar-
teria jest na razie jedynie 
w planach, jednak jej zary-
sy dostrzec można także w 
terenie. Przez „dzikie pola” 
rozciągające się od wschod-

Gdy mróz na dworze, 
wielu mieszkańców oszczę-
dza na ogrzewaniu, nie 
otwierając okien. Właśnie 
teraz do administracji osie-
dli napływa szczególnie dużo 
zgłoszeń o grzybie na ścia-
nach lub sufitach mieszkań. 
Przyczyn tworzenia pleśni 
jest więcej, ale paradoksal-
nie szczelne okna dla wielu 
osób oznaczające poprawę 
komfortu mieszkania, nale-
żą do najważniejszych. Pi-
saliśmy już o tym w Echu, 
dzisiaj zatem przypomnienie 
zawsze aktualnych zasad.

Spółdzielnia zlecała eks-
pertyzy, jak również przepro-
wadzała pomiary wilgotności 
i temperatury w pomieszcze-
niach oraz sprawności wenty-
lacji grawitacyjnej. Kierownik 
Aleksander Meyza odwiedza-
jąc takie mieszkania ma za-
wsze ze sobą przyrządy do 

mierzenia tych parametrów, 
bo - jak twierdzi - dopiero 
jak pokazuje wskazania przy-
rządów w różnych warun-
kach, lokatorzy zaczynają ro-
zumieć, o czym mówi.

W normalnie użytkowa-
nym mieszkaniu cały czas ro-
śnie wilgotność powietrza. Jej 
źródłem jest przede wszyst-
kim człowiek: oddech zawie-
ra parę, następuje parowa-
nie przez skórę, woda paruje 
podczas mycia, prania, goto-
wania, suszenia odzieży. Pa-
rują rośliny, woda z akwa-
rium. Wszystko to są źródła 
pary wodnej, która powinna 
być systematycznie usuwa-
na. Jak?

W użytkowanym miesz-
kaniu musi następować wy-
miana powietrza. Optymal-
nie trzykrotna w ciągu godzi-
ny. Mniej więcej, bo wszystko 
zależy od tego, ile osób prze-

bywa w mieszkaniu i ile jest 
w nim źródeł parowania. W 
praktyce jednak rzadko się ty-
le powietrza wymienia. W ja-
ki sposób następuje taka wy-
miana? Powietrze z całego 
mieszkania „wyciągają” zwy-
kle otwory wentylacyjne, czyli 
popularne kratki wentylacyj-
ne, które znajdują się w kuch-
ni i łazience. W mieszkaniach 
bez progów powietrze może 
swobodnie się przemieszczać 
do tych kratek. Jednak żeby 
zużyte powietrze mogło wy-
płynąć przez otwory wenty-
lacyjne, skądś musi napłynąć 
świeże powietrze. Gdy nie ma 
nawiewu, nie ma też wypły-
wu, bo próżnia w domu ra-
czej nie powstanie.

Dawniej otwory nawiew-
ne były wykonywane na przy-
kład pod oknem w kuchni. 
Można je zauważyć w wielu 
starszych kamienicach. Jed-

nak w czasie, kiedy powstawa-
ły piątkowskie osiedla, stolar-
ka okienna była takiej jakości, 
że odstąpiono od instalowa-
nia nawiewu. Zapewniała go 
właśnie nieszczelność okien. 
Przez wiele lat nie było wła-
ściwie na osiedlach problemu 
zagrzybienia. Do czasu aż po-
jawiły się szczelne okna, za-
równo plastikowe, jak i drew-
niane, co odcięło faktycznie 
nawiew. Wentylacja grawita-
cyjna zaczęła działać w spo-
sób ograniczony.

Wielu lokatorów wymie-
niło też drzwi, które są ści-
śle dopasowane do framug 
i również stanowią barierę 
dla cyrkulacji powietrza. Pół 
biedy, gdy pamiętają o roz-
szczelnianiu okien lub czę-
stym wietrzeniu. Pomiary 
wykazują, że przy rozszczel-
nionym lub uchylonym oknie 

Usuńmy grzyby, otwierając okna

Z Nowonaramowickiej ulica S. Mikołajczyka
niej strony Os. Władysława 
Łokietka ma właśnie prze-
biegać przyszła trasa.

Nadzieje na jej rychle 
zbudowanie związane są ze 
staraniami o fundusze unij-
ne. Na ich pomyślny finał 
przyjdzie zapewne jeszcze 
trochę poczekać. Pewne jest 
jednak, że o projektowanej 
ulicy, nieodzownej dla roz-
wiązania komunikacyjnego 
korka w tym rejonie, będzie 
się mówić coraz więcej. Mo-
że zatem warto już teraz za-
stanowić się nad patronem 
dla niej. Używane określe-
nie „Nowonaramowicka” nie 
jest wygodne i może być my-
lące.

Tymczasem Towarzy-
stwo im. Stanisława Miko-
łajczyka od dawna zabie-
ga o uhonorowanie  w Po-
znaniu byłego premiera i 
wybitnego polityka mocno 
związanego z Wielkopolską. 
Ulice jego imienia są nie-
mal we wszystkich polskich 
miastach, nie ma jej jednak 
w stolicy w Wielkopolski. 
A właśnie z Poznaniem są 
związane początki jego wiel-
kiej kariery politycznej. W 
Poznaniu był prezesem Wiel-
kopolskiego Związku Mło-
dzieży Wiejskiej i Wielko-
polskiego Towarzystwa Kó-
łek Rolniczych, tutaj też przy 

ul. Promienistej zbudował 
swój dom.

Ulica, która ma połączyć 
centrum miasta z północny-
mi osiedlami, zbudowana 
zostanie z pomocą środków 
unijnych. Tym bardziej więc 
zasadne jest by patronował 
jej Stanisław Mikołajczyk. 
Był on wielkim zwolenni-
kiem związania powojennej 
Polski z krajami zachodnimi. 
Wniósł też ogromne zasługi 
w oparcie jej granic na Odrze 
i Nysie. Pora by samorząd 
Poznania docenił wybitnego 
syna Ziemi Wielkopolskiej i 
nazwał jego imieniem ważną 
ulicę. Im wcześniej to nastą-
pi, tym mniej będzie proble-
mów ze zmianami adresów.

Przy okazji warto byłoby 
w Poznaniu, aspirującym do 
roli stolicy polskiej myśli za-
chodniej, uhonorować Wik-
tora Kulerskiego, działacza 
społecznego i współpracow-
nika Stanisława Mikołajczy-
ka a przede wszystkim twór-
cę „Gazety Grudziądzkiej”, 
najpoczytniejszego w zabo-
rze pruskim pisma polskie-
go. Obaj, W. Kulerski i S. 
Mikołajczyk, podejmowali na 
jego łamach istotne tematy i 
obaj zasługują na patronowa-
nie ważnym trasom komuni-
kacyjnym w Poznaniu. (i)

Tutaj zbudowana zostanie nowa ulica

Dokończenie na stronie 5
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♦  2 stycznia dwóch straż-
ników udzieliło asysty 
pracownikowi MPGM w 
związku z podejrzeniem 
nielegalnego zajęcia bu-
dynku na terenie ul. An-
daluzyjskiej 11. Osoby 
nielegalnie zajmujące bu-
dynek opuściły go bez za-
kłóceń.

♦  Wydział Ochrony Śro-
dowiska poinformowa-
no o nielegalnie działają-
cym punkcie skupu zło-
mu przy ul. Obornickiej.

♦  W styczniu funkcjonariu-
sze piątkowskiej Straży 
Miejskiej Poznania otrzy-
mali 452 zgłoszenia od 
mieszkańców. Najwięcej 
dotyczyło nieprawidłowo 
zaparkowanych pojazdów 
(261), spraw porządko-
wych (46) oraz bezdom-
nych i żebraków (38).

♦  38 razy patrole odwiedzi-
ły miejsca znane z byto-
wania bądź grupowania 
się osób bezdomnych. Za 
każdym razem przepro-

wadzili rozmowy prewen-
cyjne, w 4 przypadkach 
strażnicy spowodowali, 
by bezdomnym udzielo-
no pomocy medycznej. 
2 osoby, które wyraziły 
na to zgodę,  przekazali 
do punktów pomocy so-
cjalnej. Jedną nietrzeźwą 
osobę przewieziono do 
Izby Wytrzeźwień.

♦  Funkcjonariusze 19-krot-
nie interweniowali w 
przypadkach uprawiania 
żebractwa. Byli to cudzo-
ziemcy.

♦  Strażnicy skontrolowali 
w styczniu 12 taksówek, 
nie stwierdzili żadnych 
nieprawidłowości.

♦   Skontrolowano 40 psów, 
właściciele wszystkich za-
dbali, by  zostały one za-
czipowane.

♦  Strażnicy usunęli zdewa-
stowany pojazd z ul. Stró-
żyńskiego.

♦  W trakcie patrolu szkol-
nego strażnicy przyłapali 
ucznia klasy drugiej Gim-
nazjum nr 11 na paleniu 
papierosa. Odprowadzili 
go do pedagoga szkolne-
go. Tydzień później skon-
trolowali plac zabaw na 
Osiedlu Stefana Batore-
go. Palenia papierosów 
nie stwierdzili, ale na 
ziemi tlily się niedopałki. 
Młodzieży z Gimnazjum 
nr 12 nakazali opuszcze-

nie placu oraz przepro-
wadzili rozmowę poucza-
jącą na temat szkodliwo-
ści palenia.

♦  Funkcjonariusze prze-
prowadzili pogadanki w 
Szkole Podstawowej nr 17 
na temat odpowiedzial-
ności karnej nieletnich, 
a w Szkole Podstawowej 
nr 15 na temat prawidło-
wego zachowania się na 
terenie szkoły oraz pod-
czas lekcji.

♦  Straż Miejska zwróciła 
się do policji o sprawdze-
nie, czy porzucone na po-
boczu ul. Lewandowskie-
go części samochodowe 
nie pochodzą ze skradzio-
nych pojazdów. Było to 
bowiem kolejne podrzuce-
nie części w tym samym 
miejscu.

♦  Piątkowski referat Straży 
Miejskiej zwrócił się do 
Zarządu Dróg Miejskich 

w sprawie 
udrożn i e -
nia kana-
lizacji od-
wadn ia j ą -
cej pomię-
dzy ulica-
mi Hulewi-
czów a Stró-
ż y ń s k i e -
go. Po opa-
dach desz-
czu chod-
nik był cał-
kowicie nie 

do przejścia (na zdjęciu 
obok).

♦  Funkcjonariusze skontro-
lowali posesje pod kątem 
zadymiania okolicy. Na-
łożyli 2 mandaty karne. 

♦  Od 17 do 19 stycznia 
strażnicy kontrolowa-
li odśnieżanie dojść do 
szkół i przedszkoli. Nie 
mieli żadnych uwag.

♦  31 stycznia strażnicy 
udzielili pomocy mężczyź-
nie, który podczas mrozu 
chodził po Osiedlu Bole-
sława Chrobrego niekom-
pletnie ubrany i bez jed-
nego buta. Doprowadzo-
no go do referatu, wezwa-
no karetkę pogotowia. W 
międzyczasie zgłosiła się 
żona, mówiąc, że mężczy-
zna jest chory. Lekarz ka-
retki zdecydował jednak 
o zawiezieniu chorego do 
szpitala. (rafa)

Z notatnika miejskiego strażnika

Usuńmy grzyby, otwierając okna
przepływ powietrza przez 
kratki wentylacyjne wzra-
sta nawet 40-krotnie. Sys-
tem dokładnego rozliczania 
kosztów ogrzewania również 
skłania wielu do oszczędza-
nia na wymianie powietrza.

W fizyce budowli istnie-
je pojęcie punktu rosy. To 
temperatura, w której para 
wodna się skrapla. Im niż-
sza temperatura, tym mniej-
sza wilgotność powietrza wy-
starcza do skroplenia pary. 
Pierwszym sygnałem, że w 
mieszkaniu źle się dzieje, są 
zaparowane szyby rano. Ty-
powymi miejscami okresowe-
go wykraplania się są naroż-
niki ścian i sufitu przy ścia-
nach zewnętrznych, ościeża 
(połączenia okna ze ścianą), 
czasem złącza płyt.

Zarodniki grzybów są bo-
wiem wszędzie. Jeśli znajdą 
warunki dla rozwoju, czyli 
pokojową temperaturę i du-
żą wilgotność, to rozpoczy-
nają swoją wegetację. Najlep-
szym sposobem na pozbycie 
się grzybów jest oczyszcze-
nie powierzchni z pleśni i 
użycie powszechnie dostęp-
nych środków przeciwgrzy-
bicznych dostępnych w han-
dlu. No i przede wszystkim 
usunięcie przyczyny zawil-
gocenia: częste wietrzenie i 
stałe korzystanie z funkcji 
rozszczelnienia okien, wy-
starczy choćby najmniejsze-
go skrzydła okiennego w 
pomieszczeniu. Ze środków 
tych należy korzystać na ty-
le często, by zniknęło zjawi-
sko wykraplania się wody 
na szybach.

Błędem jest też ograni-
czanie wlotów kratek wen-
tylacyjnych, na przykład po-
przez podłączanie do nich 
wylotów wyciągów znad ku-
chenek gazowych. Jeśli już 
muszą być, to lepiej zastoso-
wać kratkę dzieloną. Z kratek 
należy usunąć też wszystkie 
przedmioty: dodatkowe żalu-
zje czy siatki przeciw owa-
dom, na których może gro-
madzić się kurz, z czasem 
całkowicie uniemożliwiając 
przepływ powietrza. Jeśli nie 
ma się zamiaru często włą-
czać wentylatorów, to ich ło-
patki umieszczone w wylocie 
otworu wentylacyjnego sta-
nowią także przeszkodę dla 
powietrza. I na koniec jesz-
cze jeden pożyteczny aspekt 
wymiany powietrza w po-
mieszczeniach – zdrowotny. 

Zawilgocenie przyczynia się 
do rozwoju chorób reuma-
tycznych, alergicznych, roz-
woju bakterii i wirusów, ale 
większość osób o tym wie. 
Mało kto natomiast zasta-
nawia się nad tym, że więk-
szość rzeczy (ubrania, meble, 
dywany itp.) znajdujących się 
w mieszkaniu jest nasycona 
różnymi substancjami che-
micznymi, które cały czas 
się z nich uwalniają. Zostały 
dopuszczone do użytku, ale 
przy założeniu niskiego stę-
żenia. Do tego dochodzą: wy-
dalany przy oddychaniu dwu-
tlenek węgla i spaliny z ku-
chenki gazowej... Kupując no-
we okna warto zwrócić uwa-
gę, czy posiadają one funkcje 
rozszczelnienia na przynaj-
mniej jednej ramie lub tzw. 
nawietrzaki.

Dokończenie ze strony 4

Wartuś uczy dzieci w przed-
szkolu.
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Wędkowali pod lodem

12 lutego sympatycy 
wędkarstwa podlodowego 
z koła 168 „Chrobry” spo-
tkali się nad jeziorem Nie-
pruszewo dla rozegrania 
długo oczekiwanych zawo-
dów wędkarskich. Do wal-
ki o puchar kierownika 
Osiedla Bolesława Chro-
brego, Jerzego Czapczyka, 
stanęło 17 zawodników.

Przy 20 stopniach mrozu 
i wschodzącym słonku na-
stroje były znakomite. Dla 
osób towarzyszących rozpa-
lono ognisko. Do dyspozy-
cji wszystkich postawiono 
gorące napoje. Po powita-
niu uczestników przez pre-
zesa Piotra Wągrowskiego i 
otwarciu zawodów nastąpiło 

szybkie losowanie i wymarsz 
na określone stanowiska. Za-
wodnicy rozpoczęli od solid-
nej rozgrzewki, to jest wier-
cenia po kilka otworów.

Jak się okazało, do po-
konania była pokrywa lodo-
wa o grubości 35 centyme-
trów. Po stosownych przygo-
towaniach o godzinie 9 padł 
strzał na początek zawodów. 
Trwały one 3 godziny. Wy-
niki były wielką niewiado-
mą – wędkarze łowili tutaj 
po raz pierwszy. Zawodnicy 
stosowali wszystkie dozwo-
lone metody, wyników jed-
nak nie było. Dominowały 
wymiarowe okonki, krąpiki 
i jazgarze. I tak pozostało 
do końca zawodów. Komisja 

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Piątkowska Liga Halowej Piłki Nożnej
Tabela po meczach rozegranych 12 lutego 2012 r.

GRUPA OPEN – MISTRZOWSKA
Lp. Nazwa drużyny li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
1. KKS WIARA LECHA I 10 30 56 16 40
2. STARE MIASTO 11 25 52 36 16
3. HETMANIA POZNAŃ 10 23 36 20 16
4. AC STUDIO 10 18 46 34 12
5. TRACK ATTACK FC 9 16 41 27 14
6. KKS WIARA LECHA II 11 16 42 40 2
7. PI - KO TEAM 10 16 26 24 2
8. CZERWONE DIABŁY 11 16 33 35 -2
9. RO PODOLANY 10 15 36 35 1
10. AKS BALBINA 11 13 38 41 -3
11. VOLKSWAGEN – ODLEWNIA 10 13 36 39 -3
12. BRYGADA POŚCIGOWA 10 13 23 42 -19
13. PROMUS 9 12 35 31 4
14. CASTORAMA POZNAŃ 10 12 31 38 -7 1p
15. P.T.A. BORSKI 10 11 29 43 -14 2wo/1p
16. BLUE DEVILS 11 10 39 51 -12
17. TWOJA STARA 10 9 32 46 -14
18. FALCON 10 7 36 51 -15
19. EVERYBODY WINOGRADY 9 4 28 46 -18

GRUPA OPEN - POCIESZENIA
1. UKS BATORY 10 24 76 27 49
2. FRIENDS 10 22 51 37 14 1p
3. DIADAL POZNAŃ 9 21 39 26 13
4. SZALONE KEFIRY 9 18 56 31 25
5. ZACHODNIA CZĘŚĆ MIASTA 10 18 49 40 9 1wo
6. GREEN SQUAD 10 18 46 42 4 1wo
7. WUCHTA WIARY TEJ 9 16 46 43 3
8. NDW POZNAŃ 9 16 35 33 2
9. AE CARPE DIEM 10 15 37 39 -2
10. INTER SOBIESKI 9 13 48 44 4
11. NANKATSU 9 13 34 30 4
12. CZARODZIEJKI Z KSIĘŻYCA 10 13 49 49 0
13. JAK WYGRAMY TO FUKSEM 9 12 32 41 -9 1wo
14. WIXA TEAM 9 10 37 36 1 1wo
15. THE CITIZENS 10 9 34 44 -10

16. FC LADS 9 9 28 42 -14
17. CZARNI 9 3 17 68 -51
18. UKS MIDAS POZNAŃ 10 0 27 69 -42
19.  NISZCZYCIELE BARÓW - zespół wycofany z rozgrywek

GRUPA B
1. RO PODOLANY 21 55 171 33 138
2. UKS 12 BATORY X 19 49 163 36 127
3. UKS 12 BATORY IV 21 43 111 60 51
4. AKADEMIA 20 40 128 44 84 1wo
5. AKADEMIA MIDAS POZNAŃ 20 40 124 67 57
6. DA VINCI 19 40 97 50 47
7. POCZTA POZNAŃ TEAM 20 37 95 46 49
8. UKS 12 BATORY III 21 27 68 98 -30
9. UKS 12 BATORY I 20 21 82 99 -17 2wo
10  UKS 12 BATORY VI 20 12 40 166 -126
11  UKS 12 BATORY V 20 9 69 159 -90 1wo
12. FC FRUGO 21 8 47 172 -125 2wo
13. UKS 12 BATORY II 24 -5 38 203 -165 7wo

GRUPA C
1. TG SOKÓŁ POZNAŃ 19 54 129 23 106
2. NIC TU PO NAS 19 52 150 41 109
3. LC LAMBADA 20 42 106 58 48
4. MIDAS POZNAŃ 18 37 116 55 61
5. FC NOWA WIEŚ 19 36 110 60 50
6. CIAMCIARAMCIAM PIĄTKOWO 20 34 123 70 53
7. SMECZ OPEN 19 32 71 64 7
8. CHACUNA MATTATA 19 27 96 91 5 2wo
9. MŁODE WILKI 19 27 85 102 -17
10. NIEWINNI RAWICZ FC 21 34 88 74 14 1wo
11. RO PODOLANY 20 28 82 76 6
12. FC OCB 21 18 97 118 -21 1wo
13. GRUPA PENETRUJĄCA 21 18 55 102 -47 1wo/1p
14. RAIDERS 20 18 67 170 -103
15. KOSIARKA SPALINOWA 19 13 56 109 -53 2wo
16. AIFAMY 23 10 60 112 -52 7wo
17. SALOS POZNAŃ 23 -3 41 207 -166 9wo

szybko więc uporała się z 
podliczeniem wyników.

Pierwsze miejsce zajął 
Paweł Lach (900 pkt.), dru-
gie Andrzej Lenarczyk (540 
pkt.), trzecie Patryk Lenar-
czyk (480 pkt.), czwarte 
Piotr Wągrowski (420pkt.), 
piąte Marek Lenarczyk (420 
pkt.) a szóste Mirosław Kaj-
tek (380 pkt.).

Zwycięzcy otrzymali z 
rąk prezesa puchary funda-
tora oraz dyplomy. Na za-
wodników czekał też już go-
rący barszczyk, kawa i her-
bata. Gwoździem programu 
były oczywiście smakowite 

kiełbaski z ogniska. Mimo 
słabych wyników, spotkanie 
należy zaliczyć do udanych. 
Jezioro Niepruszewo wędka-
rze pożegnali tylko na chwi-
lę. Spotkają się ponownie 26 
lutego na następnych zawo-
dach. (piow)
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Dwudziesty siódmy 
rok istnieje w Poznań-
skiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej Klub Modelar-
stwa Lotniczego Iskra. 
Od początku nieprze-
rwanie prowadzony jest 
przez dwóch doświadczo-
nych instruktorów mo-
delarzy: Janusza Węcła-
wiaka i Marka Dominia-
ka. W roku 2011 z oka-
zji Dni Piątkowa zostali 
uhonorowani pamiątko-
wymi statuetkami Piąt-
kowianina na Piątkę.

Pod czujnym okiem pa-
nów Janusza i Marka dzie-
ci, młodzież i dorośli wy-
konują wspaniałe latające 
modele. W minionym ro-
ku systematyczna praca in-
struktorów oraz uczestni-
ków klubu przyniosła do-
skonałe wyniki i rozwinęła 
działalność poprzez nowości 
techniczne. Również wspól-
ne treningi instruktorów z 

modelarzami podniosły po-
ziom sportowy. Instrukto-
rzy będący wielokrotnymi 
medalistami nie tylko za-
wodów w naszym kraju, to 
wzór i przykład dla mło-
dych utalentowanych mo-
delarzy, którzy w niedale-
kiej przyszłości dorównają 
niejednym mistrzom. Du-
ży osobisty wkład w sukces 
Iskry mają rodzice, którzy 
są zaangażowani w treningi 
i starty naszej młodzieży. To 
wspólne uczestnictwo przy-
niosło wiele sukcesów na-
szemu klubowi.

W minionym roku star-
towym na ogólnopolskich 
zawodach modeli F2B w 
Lesznie w grupie senio-
rów instruktor Janusz Wę-
cławiak zajął dobre trzecie 
miejsce. Natomiast w gru-
pie juniorów młody zawod-
nik Iskry Piotr Stec wy-
walczył srebrny medal. Po 
raz czternasty na zawodach 

Iskra pełna sukcesów

Młodzi Modelarze na Start 
drużynowy sukces odniosła 
Iskra. Przyczyniły się do te-
go indywidualne starty za-
wodników.

W kategorii szybowców 
sterowanych radiem RC 
drugie miejsce zajął Dawid 
Pluskota, trzecie Wojciech 
Tonder. W kategorii modeli 
na uwięzi F2A drugie miej-
sce zajął Bartek Winiecki. 
W zawodach modeli z napę-
dem gumowym oraz z napę-
dem CO2 i rakiet czasowych 
nasi zawodnicy zajęli miej-
sca 1-4. W najważniejszych i 
najbardziej prestiżowych za-
wodach w naszym kraju, ja-
kimi są mistrzostwa Polski 
w kategorii modeli rakiet na 
uwięzi F4B, brązowe meda-
le zdobyli Bartek Winiec-
ki w grupie juniorów oraz 
instruktor Janusz Węcła-
wiak w kategorii seniorów. 
Węcławiak w roku 2010 na 

międzynarodowych mistrzo-
stwach w Czechosłowacji w 
tej kategorii modeli wśród 
światowej czołówki wywal-
czył trzecie miejsce dla na-
szego kraju.

Z zadowoleniem należy 
stwierdzić, że zainteresowa-
nie klubem Iskra wciąż wzra-
sta. Jest to spowodowane 
tym, że młodzież nie tylko 
wykonuje modele, ale także 
zapoznaje się z nowinkami 
technicznymi. Przydaje się 
to w szkołach technicznych, 
a w przyszłości na studiach 
inżynierskich, o których czę-
sto myślą młodzi modelarze 
i modelarki z klubu PSM 
Iskra. Klub ten od wielu lat 
spełnia swoją rolę z pożyt-
kiem dla społeczności.

Edward Juskowiak

Brązowi medaliści Mistrzostw 
Polski junior Bartek Winiecki i 
senior Janusz Węcławiak

Medaliści klubu Iskra uczestniczący w zawodach Młody Modelarz na Start

Wojtek Tonder przygotowują-
cy się do startu modelem z napę-
dem gumowym

Modele makiet latających na uwięzi na Mistrzostwach Polski  F4B 
w Lesznie

Seniorzy na Mistrzostwach Polski modeli akrobacyjnych na uwięzi 
– Częstochowa 2011
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KALENDARIUM PSM 
 1 marca - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN PSM
 5 marca -  dyżur członków RN PSM (po telefonicznym 

umówieniu się)
 7 marca - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN PSM
13 marca - Komisja Rewizyjna RN PSM
29 marca - zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM

ONZ ogłosiła rok spółdzielczości
Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2012 

Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Jego hasło 
brzmi: „Spółdzielnie budują lepszy świat”. Przypomina 
ono ogromny wkład spółdzielni w rozwój społeczno-gospo-
darczy ludzkości na wszystkich szczeblach, od lokalnego 
do wspólnoty międzynarodowej. Podkreśla też, że efektyw-
ność ekonomiczna nie może być oddzielona od odpowie-
dzialności społecznej.

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Na Śmiałego nie powstanie pawilon

Podczas posiedzenia 
Rady Nadzorczej Poznań-
skiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej 26 stycznia 5 
osób zalegających z pła-
ceniem czynszu zostało 
pozbawionych członko-
stwa w Spółdzielni. 3 in-
nym, które spłaciły swoje 
zobowiązania, przywró-
cono członkostwo.

Następnie członkowie 
Rady rozpatrzyli cztery pi-
sma mieszkańców i uzgod-
nili odpowiedzi na nie.

Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej omówił wyniki 

ekonomiczne Spółdzielni za 
11 miesięcy 2011 roku. W 
stosunku do poprzedniego 
miesiąca polepszyły się i 
na wszystkich osiedlach by-
ły dodatnie. Również wyni-
ki na gazie były dodatnie, 
jednak w związku ze wzro-
stem od 15 lipca ceny me-
tra sześciennego gazu, na 
Osiedlu Zygmunta Starego 
konieczna była korekta od-
płatności od października. 
W przypadku wywozu odpa-
dów komunalnych wyniki na 
poszczególnych osiedlach by-
ły dodatnie. Być może dlate-

go że na osiedlach zamiesz-
kuje coraz mniej lokatorów, 
pod koniec listopada liczba 
mieszkańców była mniejsza 
o 680 osób w porównaniu 
do końca grudnia 2010 ro-
ku. Plan kosztów eksploata-
cyjnych dla zasobów miesz-
kaniowych na poszczegól-
nych osiedlach został wyko-
nany w granicach od 78,7 
do 84,8 procent, a średnia 
dla PSM wyniosła 82,5 proc. 
Wskaźnik optymalny dla 11 
miesięcy wyniósł 91,7 proc. 
Fundusze remontowe osiedli 
wykazywały salda dodatnie, 
oprócz Osiedli Władysława 
Jagiełły i Zygmunta Starego 
zostały one zasilone zyskiem 
bilansowym za 2010 rok.

Rada zatwierdziła plan 
finansowy Zarządu PSM 
na 2012 rok zamykający 
się po stronie kosztów kwo-
tą 4.860.800 zł i po stronie 
sprzedaży kwotą 5.401.700 
zł. Zatwierdziła też korektę 
planu remontowego Osie-
dla Władysława Łokietka 
na 2011 rok (zwiększenie o 
17.355 zł planowanego wy-
datku na termomoderniza-
cję budynku nr 4) oraz na 

rok 2012 (zwiększenie wy-
datków na modernizację in-
stalacji domofonowych, ro-
boty drogowe i awaryjne).

W związku z rezygnacją 
z budowy pawilonu handlo-
wego na terenie Osiedla Bo-
lesława Śmiałego, który miał 
powstać w zamian za zlikwi-
dowane stragany, zaplanowa-
ną na ten cel kwotę 350.000 
zł postanowiono przeznaczyć 
na cele remontowe osiedla w 
roku 2012. Od inwestycji od-
stąpiono, bo użytkownicy zli-
kwidowanych straganów nie 
chcieli partycypować w budo-
wie pawilonu.

Rada Nadzorcza, na 
wniosek Rady Osiedla Bo-
lesława Chrobrego, w związ-
ku ze śmiercią jednego z jej 
członków, postanowiła, by 
zmniejszyć liczbę członków 
tej rady do 8 osób. Podję-
ła też uchwałę w sprawie 
odpłatnego obciążenia nie-
ruchomości PSM służeb-
nościami na rzecz domków 
na Osiedlu Stefana Batore-
go 65, 66, 67, 68, 69 i 70.

Zdecydowano, że w tym 
roku także odbędą się Dni 
Piątkowa. (maja)
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Zewsząd słychać infor-
macje o kryzysie. Czy da-
je się on we znaki także 
Spółdzielni?

Może nie tyle Spółdzielni, 
gdyż osiąga ona dobre wyni-
ki ekonomiczne, ile przede 
wszystkim jej członkom. Pod-
wyżki cen energii, wody i pa-
liw są coraz mocniej odczu-
wane w domowych budże-
tach. Należy jednak podkre-
ślić, że wzrost tych cen jest 
niezależny od PSM, choć 
niektórzy lokatorzy to wła-
śnie nas obarczają za to wi-
ną, gdyż od Spółdzielni otrzy-
mują co miesiąc rachunki 
do zapłacenia. Są jednak w 
nich wyszczególnione wszel-
kie opłaty i łatwo można 
sprawdzić, co naprawdę dro-
żeje. Rosną przede wszyst-
kim opłaty, na które Spół-
dzielnia nie ma wpływu. Za-
pewniam, że tam, gdzie tylko 
możemy – zarówno Zarząd, 
Rada Nadzorcza jak i rady 
osiedli – staramy się mini-
malizować koszty. Dlatego 
opłaty eksploatacyjne wzro-
sły tylko o jeden procent, czy-
li znacznie poniżej inflacji. Z 
tego też powodu od 2009 ro-
ku nie było w PSM podwy-
żek płac dla pracowników. 
Staramy się szukać wszelkich 
możliwych oszczędności oraz 
rozsądnie gospodarować po-
siadanymi zasobami.

Nie jest to chyba obec-
nie łatwe...

Systematycznie udaje się 
nam zmniejszać zaległości 
czynszowe. To wynik konse-
kwentnych działań i uświa-
domienie sobie przez lokato-
rów konieczności regulowa-
nia opłat. Poznaniacy, a to 
przecież oni stanowią więk-
szość członków PSM, ma-
ją zakodowany szacunek do 
przepisów i wywiązywania 
się z zobowiązań. Staramy 
się pomagać spółdzielcom, 
którzy znajdą się w trudnej 
sytuacji finansowej ale też od 
nich wymagamy współdziała-
nia. Taka postawa znajduje 
zrozumienie i coraz mniej lo-
katorów zalega z czynszami. 
Niepokoją natomiast opóź-
nienia wpłat z tytułu wynaj-
mu lokali użytkowych. To 
chyba sygnał narastających 
trudności w gospodarce. 

Jaka jest więc obecnie 
sytuacja PSM?

Należymy do najwięk-
szych, ale także najlepszych 
spółdzielni mieszkaniowych 
w Poznaniu. Nie budujemy 
już kolejnych bloków, gdyż 
nie posiadamy wolnych te-
renów, ale sprawnie admini-
strujemy zasobami mieszka-
niowymi. Spółdzielnia osią-
ga dobre wyniki ekonomicz-
ne. Potwierdzają to kontrole 
i audyty, które jesteśmy zo-
bowiązani przeprowadzać. W 
tym roku zgodnie z wymoga-
mi prawa spółdzielczego cze-
ka nas kompleksowa lustra-
cja przeprowadzana przez 
niezależnych rewidentów. 
Przede wszystkim jednak je-
steśmy na bieżąco oceniani 
przez spółdzielców. Członko-
wie rad osiedlowych i Rady 
Nadzorczej są wymagający i 
nie pozwolą na jakiekolwiek 
błędy czy nieprawidłowości. 
Jestem przekonany, że gdy-
by wszystkie krajowe spółki 
i instytucje były tak kontro-
lowane jak spółdzielnie, to 
sytuacja kraju byłaby znacz-
nie lepsza.

Jednak to właśnie 
działalność spółdzielni 
jest często krytycznie oce-
niana, a politycy podejmu-
ją nawet próby ich usta-
wowego „reformowania”.

Powracające od lat pomy-
sły grupy posłów zmierzają-
ce do reformowania, a właści-
wie faktycznego zlikwidowa-

nia spółdzielczości, na szczę-
ście nie znajdują w Sejmie 
poparcia. Natomiast szkoda, 
że większość parlamentarzy-
stów przypomina sobie o 
spółdzielcach zwykle dopiero 
tuż przed wyborami. Wtedy 
są gotowi do spotkań z nimi 
i składania wszelkich obiet-
nic. Po wyborach szybko o 
nich zapominają. Na organi-
zowane przez nas niedawno 
spotkanie, na którym chcieli-
śmy przedstawić osiągnięcia 
oraz problemy spółdzielczo-
ści mieszkaniowej, zaprosili-
śmy 17 posłów Ziemi Wielko-
polskiej. Zjawił się jeden. Tyl-
ko Krystyna Łybacka znala-
zła czas, by porozmawiać o 
sprawach istotnych dla ty-
sięcy mieszkańców Pozna-
nia. A przecież spółdziel-
czość mieszkaniowa i cały 
ruch spółdzielczy to niezwy-
kle ważna sfera życia gospo-
darczego i społecznego. Spół-
dzielnie nie tylko dobrze go-
spodarują, ale też wspierają 
działalność kulturalną i spor-
tową. ONZ ogłosiła rok 2012 
rokiem spółdzielczości, doce-
niając i promując znaczenie 
tej formy własności we współ-
czesnym świecie.

Czy są one jednak do-
ceniane i wspierane w Po-
znaniu? 

PSM oraz inne spółdziel-
nie wielokrotnie wychodziły z 
różnymi inicjatywami i pro-
pozycjami wspólnych przed-
sięwzięć pod adresem władz 

Poznania. Jednak nie spoty-
kały się one z większym od-
zewem. Niezrozumiały jest 
dla mnie stosunek władz sa-
morządowych do spółdzielni, 
których członkami są prze-
cież tysiące mieszkańców Po-
znania. Wydaje się, że do-
bra współpraca ze spółdziel-
niami powinna być prioryte-
tem miejskiego samorządu. 
To właśnie spółdzielnie dys-
ponujące sporymi zasobami 
i gospodarujące na znacz-
nych połaciach miasta mo-
gą stanowić ważny czynnik 
jego rozwoju oraz poprawy 
warunków życia mieszkań-
ców. Dostrzegają to na przy-
kład we Wrocławiu, którego 
prezydent jest otwarty na 
spółdzielcze inicjatywy. Nato-
miast w Poznaniu wciąż spo-
tykamy się z obojętnością, a 
nawet z przejawami niechęci 
i dyskryminacji. Wyrazem 
tego jest choćby to, że mia-
sto znajduje środki na wy-
płaty odszkodowań dla pry-
watnych właścicieli kamie-
nic za niezapewnienie lokali 
zastępczych, ale nie ma ich 
dla spółdzielni. Decyduje się 
też na zakup kosztownych i 
powszechnie krytykowanych 
kontenerów dla eksmitowa-
nych lokatorów, a nie chce 
podjąć z nami rozmów o roz-
wiązaniu tego problemu po-
przez system dopłat do loka-
li spółdzielczych. Przykładem 
nierównego traktowania jest 
też twarde egzekwowanie od 
nas opłat za choćby minimal-
ne zajęcie pasa jezdni, pod-
czas gdy inne podmioty uzy-
skują różne ulgi i zwolnienia.

Samorząd Poznania 
przyznał jednak spółdziel-
niom duże bonifikaty przy 
wykupie gruntu...

Ale okazuje się, że przy-
sługują one jedynie spół-
dzielniom, a już nie człon-
kom spółdzielni. Ci z nich, 
którzy wykupili mieszkania 
własnościowe, i starają się 
teraz samodzielnie o wyku-
pienie gruntu, są niemile za-
skakiwani, że nie przysługu-
je im ten sam poziom boni-
fikaty. Przecież chodzi o ten 
sam budynek i te same grun-
ty, mimo to miejscy urzędni-
cy stosują różne bonifikaty 

Dobre wyniki w trudnych czasach 
Rozmowa z Krzysztofem Winiarzem, prezesem Zarządu Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

Dokończenie na stronie 11
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Nie lubimy się złościć, boimy się, że w ten spo-
sób kogoś zranimy i zostaniemy odrzuceni. Woli-
my tłumić naszą złość lub wybuchamy gniewem 
w sposób gwałtowny i niekontrolowany. Stłumio-
ne emocje mogą nas dopaść w najmniej oczekiwa-
nych sytuacjach i wobec zupełnie niewinnych osób. 
Często są przyczyną chorób psychosomatycznych.

DOBRA ZŁOŚĆ
Warto mieć świadomość, że złość to jak najbardziej 

ważne i potrzebne uczucie. Większość ludzi uważa, że 
złość jest czymś złym, godnym potępienia, że nie moż-
na się złościć lub, że dla społecznej akceptacji należy ją 
dobrze ukrywać. Często złość przykrywa inne uczucia, 
takie jak lęk, strach, smutek czy ból. Złość jest nam po-
trzebna, bo skądś się wzięła, coś za nią stoi. Może być 
bardzo motywująca i służyć naszemu rozwojowi. Dzię-
ki niej dowiadujemy się, co nam się nie podoba, czego 
nie chcemy w relacjach z innymi ludźmi. Warto dobrze 
sprawdzić, jakie przykrywa niezrealizowane potrzeby 
czy niewyrażone uczucia. Dzięki niej możemy odkryć 
w sobie rezerwy siły i odwagi, aby stawić czoło lękom, 
ograniczeniom, aby zacząć realizować swoje pragnienia.

Złości nie da się wyeliminować z naszego codzienne-
go życia. Każdego dnia inni ludzie mogą mieć cele zu-
pełnie sprzeczne z naszymi, codziennie jesteśmy nara-
żeni na frustrację. Dowiadujemy się tego już jako małe 
dzieci, kiedy rodzice rozpoczynają proces wychowywania 

Poznań, dnia 02-02-2012
Komornik Sądowy (dawniej Rew. I)
przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
Paweł Bobek
Kancelaria Komornicza Plac Wolności 5/5
61-738 Poznań -
tel. 61 852 45 60, fax 852 82 88, e-mail: poznanl@komornik.pl 
www. komornikpoznan.com.pl
KM 1689/11l

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
KM 1689/11
KM 3633/11
KM 30/12

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto 
w Poznaniu Paweł Bobek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

28-02-2012 r. o godz. 9:00
Poznań, ul. Gdyńska 52

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja 
ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.  Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

1.   50% udziału 
w samochodzie 1[szt.]         12 500,00 **)        9 375,00
ciężarowym Chrysler Grand Voyager
2.5 TD r. prod. 2001,|
nr rej. PO4238T przebieg 200tys. ,
nr nadwozia 1C8GYN5MX1U112961

2.   50% udziału 
w samochodzie  1[szt.]          7 500,00 **)        5 625,00

ciężarowym Mercedes Benz Vito
nr rej. P07231T, rok prod. 2000, 
biały
przebieg 300 tys., 
nr nadwozia VSA 63809413256550
___________________________________________________________
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. 
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia 
faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik sądowy
Paweł Bobek

Dobroczynny wpływ złości
nas. Niestety rodzice często zakazują się złościć, uczą 
dzieci, że złość jest czymś złym. Zwłaszcza małe dziew-
czynki mają być potulne i uśmiechnięte, często słysząc 
że „złość piękności szkodzi”. Trudno się dziwić, że jako 
dorosłe kobiety nie dają sobie prawa do złości.

DLACZEGO WYBUCHAMY?
Ponieważ nie chcemy i nie lubimy odczuwać złości, 

często mamy też w związku z nią poczucie winy. Napię-
cie i stres, które w nas są, nie znajdują ujścia, nawar-
stwiają się, kumulują, aż w końcu wybuchają na przy-
kład pod postacią ataku złości. Długotrwałe tłumienie 
emocji może spowodować, że w rezultacie dochodzi do 
przelania czary goryczy, często w najmniej spodziewa-
nych okolicznościach i przy bogu ducha winnej osobie. 
Wyładowanie może nastąpić na przykład w sklepie pod-
czas zakupów czy wobec kolegi z pracy, czego wcale nie 
chcemy i nie jest to nam na rękę. Zdarza się też czę-
sto, że chcemy być mili i tracimy czas, słuchając ko-
lejnej oferty z banku lub operatora sieci telefonów ko-
mórkowych. Zamiast asertywnie odmówić, rezygnujemy 
z własnej potrzeby dla społecznej akceptacji, a potem w 
domu wreszcie wybuchamy. Najczęściej, niestety, obry-
wa się właśnie naszym bliskim: partnerom, rodzicom, 
dzieciom. Gdy jakieś nasze potrzeby nie są spełnione, 
przestajemy czuć się bezpiecznie. Złość i gniew przy-
krywa nasz strach. Nieświadomie postrzegamy naszego 
partnera jak wroga i wybuchamy na niego w momen-
cie zagrożenia.

JAK SIĘ ZŁOŚCIĆ?
Przede wszystkim warto poprzyglądać się swojej zło-

ści. Nie uciekać w telewizję, codzienną krzątaninę, pracę 
czy towarzystwo. Gdy znajdziemy odrobinę ciszy i spo-
koju dla siebie, łatwiej nam będzie siebie usłyszeć. Sa-
ma złość jest jak najbardziej pożądanym uczuciem i daje 
nam wskazówkę, gdzie szukać przyczyny problemu. Do-
brze jest jednak nauczyć się ją wyrażać w sposób kon-
struktywny i nieraniący drugiej osoby. Najlepiej w spo-
sób asertywny komunikować swoje uczucia i potrzeby, 
czyli zamiast oskarżać drugą osobę, lepiej powiedzieć, 
jak my się czujemy w związku z jej zachowaniem.

W codziennych sytuacjach dobrze jest żyć w zgodzie 
ze sobą i swoimi potrzebami. Nie zgadzajmy się na wi-
zytę mamy po raz piąty w tym tygodniu, jeśli nam to 
przeszkadza. Nie tolerujmy spóźnień czy złego trakto-
wania. W ten sposób możemy uniknąć późniejszego wy-
buchu agresji. Zwłaszcza, że wybuchy złości niczego nie 
załatwiają, nie rozwiązują problemu. Nasze reakcje są 
wówczas często nieracjonalne i nadmiarowe, a zachowa-
nie – agresywne, co może źle wpłynąć na nasze relacje z 
innymi. Warto porozmawiać z partnerem na spokojnie, 
gdy opadną już emocje, i zakomunikować mu, czego od 
niego oczekujemy, dlaczego tak się czujemy. Warto być 
sobą, bo szczere komunikowanie uczuć i potrzeb zbli-
ża partnerów a związkowi pozwala się rozwijać. Ukry-
wanie uczuć stwarza dystans i izoluje nas od partnera, 
a przecież prawdziwy związek opiera się na bliskości.

mgr Małgorzata Remlein
psycholog

Autorka jest psychologiem. Pracuje z osobami, które do-
świadczają lęków, obniżonego nastroju, depresji, zaburzeń ner-
wicowych oraz psychosomatycznych, w tym psychodermoz, ma-
ją problemy w relacjach z innymi, znajdują się w sytuacji kry-
zysu życiowego. Prowadzi również warsztaty psychoedukacyj-
ne dla młodzieży oraz terapię par.

GABINET POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 
660-140-488



dla współwłaścicieli. Wielo-
krotnie, wraz z niesprawie-
dliwie potraktowanymi spół-
dzielcami, podejmowaliśmy 
starania o wyjaśnienie tej 
kwestii. Bezskutecznie, trud-
no z naszymi rzeczowymi ar-
gumentami dotrzeć do miej-
skich radnych i urzędników. 
Mam nieodparte wrażenie, 
że przedstawicielom innych 
firm przychodzi to łatwiej.

 Może trzeba ostrzej i 
skuteczniej dopominać się 
o swoje?

I to właśnie robimy. Je-
śli nie skutkują pisma, to 
nie wahamy się wnosić spra-
wy do sądu. Prowadziliśmy 
i będziemy prowadzić spory 
prawne zarówno z miastem, 
jak i różnymi spółkami, jeśli 
nie uwzględnią one naszych 
racji. W minionych latach bo-
wiem ze spółdzielczych środ-
ków zbudowano infrastruktu-
rę komunalną, którą po prze-
kształceniach przejęły różne 
firmy i z nich korzystają. 
Staramy się więc dochodzić 
zwrotu poniesionych przez 
nas nakładów i mamy już 
pierwsze pozytywne rozstrzy-
gnięcia. Spółka Enea przeka-
że nam środki, które przezna-
czymy na spółdzielcze przed-
sięwzięcia.

Ze spółdzielczej infra-
struktury osiedlowej ko-
rzystają też często loka-
torzy bloków, wzniesio-
nych przez firmy dewelo-
perskie. 

Trudno zakazać dostępu 
do placów zabaw, domów kul-
tury czy korzystania z dróg i 
sieci komunalnych przez nas 
zbudowanych. Podejmujemy 
starania by ci, którzy z nich 
korzystają, partycypowali w 
kosztach ich utrzymania, jed-
nak rozmowy nie są łatwe.

Zwłaszcza kwestie zaj-
mowania miejsc na osie-
dlowych parkingach bu-
dzą sporo emocji.

Ich niedostatek jest od-
czuwany na wszystkich piąt-
kowskich osiedlach. Każdego 
roku wygospodarowujemy na 
nich kolejne miejsca. Udało 
się też dzięki przychylności 
Zarządu Dróg Miejskich po-
zyskać pas wzdłuż ul. Umul-
towskiej, przewidziany pod 
przyszłą jezdnię, i urządzić 
na nim tymczasowy parking, 
Ale to wciąż za mało, gdyż sa-
mochodów ciągle przybywa. 
Pojawiają się nawet pomysły, 
by osiedlowe boiska i traw-
niki zamieniać na parkingi. 
Lepszym rozwiązaniem wy-
daje się jednak budowa wie-
lopoziomowych garaży. Takie 
nieduże, a pojemne obiek-

ty funkcjonują w krajach za-
chodnich i podobne możemy 
zbudować na naszych osie-
dlach. Prowadzimy analizy 
i rozważamy możliwości ich 
wzniesienia.

Podczas zbliżających 
się zebrań Walnego Zgro-
madzenia mieszkańcy po-
szczególnych osiedli będą 
mieli okazję przedyskuto-
wać ten pomysł.

Nie tylko ten, Walne 
Zgromadzenie jest najwyż-
szym organem spółdzielczej 
władzy i decyduje o wszyst-
kich najważniejszych spra-
wach spółdzielni. 

Jednak od lat frekwen-
cja w tych osiedlowych 
zebraniach nie jest naj-
wyższa.

Moim zdaniem jest to spo-
wodowane tym, że większość 
członków spółdzielni ocenia 
pozytywnie jej funkcjonowa-
nie, jest zadowolona z warun-
ków życia i nie odczuwa po-
trzeby udziału w zebraniach. 
Przychodzą na nie głównie 
osoby rzeczywiście zaanga-
żowane i mające społeczni-
kowską pasję oraz ci, którzy 
z jakichś powodów są nieza-
dowoleni albo po prostu lubią 
krytykować i narzekać. W ich 
oceny także warto się wsłu-
chiwać i przekonywać argu-
mentami. Mam jednak prze-

świadczenie, że niektórym 
krytykom nie tyle zależy na 
rozwoju Spółdzielni – bo gdy-
by taki mieli cel, to uczest-
niczyliby aktywniej w życiu 
Spółdzielni, pojawiali się w jej 
siedzibie i zapoznawali z do-
kumentami – ile na tym by 
krytykować i narzekać.

Na zebraniach bywa 
gorąco i od członków spół-
dzielczych władz wymaga-
ją przygotowań...

Bezpośrednie rozmowy 
ze spółdzielcami są ważne 
i potrzebne. Mój zastępca 
i ja zawsze jesteśmy goto-
wi do rzeczowych dyskusji 
o wszystkich spółdzielczych 
sprawach. I takie się zazwy-
czaj toczą na zebraniach. Nie-
kiedy jednak uczestnicy ule-
gają emocjom. Trudno spo-
kojnie wysłuchiwać niepraw-
dziwych zarzutów, zwłasz-
cza jeśli do adwersarzy nie 
docierają żadne argumenty 
i wyjaśnienia. Spółdzielcza 
demokracja ma wiele zalet, 
jednak niekiedy wymaga sil-
nych nerwów i zachowania 
spokoju. Mam zatem nadzie-
ję, że podczas tegorocznych 
osiedlowych zebrań domino-
wać będzie poczucie odpo-
wiedzialności i wspólna tro-
ska o przyszłość spółdzielni. 
Tego wymagają nadchodzące 
trudne czasy. 
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Działo się 
w klubie 
KORONA

13 lutego seniorzy spotkali się 
przy kawie w klubowej kawiarence 
na Osiedlu Bolesława Śmiałego z za-
przyjaźnionym Klubem Seniora nr 
82 z ul. Krakowskiej.

Od 13. także, codziennie przez 
dwa tygodnie w godzinach od 8 do 
16, mali mieszkańcy osiedla przycho-
dzili do klubu, by spędzić wesoło i 
ciekawie czas podczas dwóch półko-
lonijnych turnusów.

14 lutego w klubie odbyło się spo-
tkanie zatytułowane „Tradycyjne i 
nowoczesne swatanie”, a następnego 
dnia zabawa walentynkowa.

21 lutego mówiono o zdrowszym 
życiu. Klubowicze degustowali kok-
tajle Wellness, otrzymali także za-
proszenia na zabieg spa dłoni.

O autorce
Irena Banaszkiewicz-Nie-

dzielska urodziła się w Chojnie 
Wlkp., od pół wieku mieszka w 
Poznaniu. Pracowała wiele lat na 
UAM w Poznaniu jako ekonomist-
ka. Ponad 20 lat temu zaczęła pi-
sać wiersze. W roku 1993 zadebiu-
towała dwoma wierszami w mie-
sięczniku „Życie uniwersyteckie” 
pod pseudonimem La Chera. W 
roku 2000 Millenium wydano an-
tologię poezji religijnej w Białym-
stoku pt. „Miłość jak ziarno od-
wagi”, gdzie zadebiutowała kilko-
ma wierszami pod swoim nazwi-
skiem. Wydała cztery tomy wier-
szy: „Pisane sercem” 2002 r., „Pa-
ciorkowe Zdrowaś Mario” 2002 r., 
„Betlejem naszego serca” 2003 r., 
„Miłości rzeka” 2007 r. Należy do 
Klubu Literackiego „Dąbrówka” 
na Os. Bolesława Chrobrego.

Wisława Szymborska
1923-2012

Jeżeli nie umiesz się modlić
Słowem…
Okrągłym kwadratowym
Nie przebieraj szat 
Płaszcz w biegu dopnij
Warkoczem ciszy

A całą resztę
W rachunku sumienia…

Może…
Na pewno ocali
Poezja

Bywa w dobrym tonie
Zadośćuczynienie
„Koniec i początek”
Gwiazdorskie wrażenie

„Jawa nie cofa się ani na krok”
  Świat złożył hołd…
„Podziwu godna liczba Pi” 1996

Irena Banaszkiewicz-Niedzielska
7. 2. 2012 r.
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Prosto z miasta 

Hasanie w realu
Miało być tak pięknie, a 

tymczasem wszystko wskazuje, 
że znów będzie tak jak zwykle. 
Ministrowie oraz prezydenci Po-
znania na wyprzódki ogłaszają, 
co na piłkarskie Euro nie zo-
stanie zbudowane. Mimo wie-
lokrotnych solennych obietnic 
większości autostrad nie będzie. 
Obwodnice Poznania może bę-
dą przejezdne, ale na pewno 
nie ukończone. Nowy dworzec 
kolejowy może stanie, przebu-
dowa Grunwaldzkiej i paru in-
nych rozkopanych ulic zostanie 
zakończona na koniec roku al-
bo jeszcze później. W obliczu 
takich wiadomości nie wypa-
da już nawet dopytywać się o 
sławną trawę na stadionie. Coś 
zdaje się, że prędzej poznania-
kom kaktus wyrośnie na dłoni 
niż ona się zakorzeni i zazie-
leni. Nowoczesnych obiektów, 
które miały odmienić Poznań, 
nie będzie. Nie będzie także za-
granicznych kibiców, w każdym 

razie nie tylu, ilu zapowiadano. 
Będzie za to stadion, do które-
go utrzymania mamy zaszczyt 
dopłacać. A co tam, stać nas. 
Termy maltańskie też sobie za-
fundowaliśmy i też do nich do-
kładamy.


O dobre wiadomości go-

spodarcze dzisiaj trudno. Ben-
zyna drożeje, bezrobocie ro-
śnie, a wartość złotówki spa-
da. Na szczęście rośnie aktyw-
ność wielkopolskich przedsię-
biorców wspieranych ochoczo 
przez samorządowców. Kolej-
na wielkopolska misja gospo-
darcza dopiero co wróciła z 
Chin. Niedawno była w In-
diach i Brazylii. Wszędzie oczy-
wiście nasi przedstawiciele od-
nieśli wielkie sukcesy gospodar-
cze, udanie promowali region i 
przede wszystkim otwierali no-
we świetlane perspektywy roz-
woju współpracy. W mediach 
aż miło o tym posłuchać. Może 

jednak zamiast tych osiągnięć 
na światowych salonach przy-
dałby się jakiś mniejszy sukces 
w jednej czy drugiej wielkopol-
skiej gminie. Bo niektóre z nich 
zaczynają przypominać już nie-
kiedy trzeci świat.


Z realną rzeczywistością za-

wsze w Polsce mieliśmy proble-
my. Nijak nie przystawała do 
naszych oczekiwań i wyobra-
żeń. No, a teraz się okazuje, że 
z wirtualną też nam jakoś nie 
wychodzi. Próby zaprowadze-
nia poprzez handlową umowę 
ACTA odgórnego, nieco ana-
chronicznego porządku w inter-
necie, wywołały w Polsce ma-
sowe protesty. Mimo mrozów i 
braku w mieście koksowników, 
poznańska młodzież ochoczo 
wyległa na ulice. Nasz przykład 
okazał się zaraźliwy i w innych 
krajach też doszło do protestów. 
Są więc duże szanse, że w tej 
formie umowa nie przejdzie. 

Jednak jej nieco tajemniczy, ale 
potężni inicjatorzy i twórcy, nie 
zrezygnują tak łatwo z prób za-
panowania nad internetem. Po 
około dwudziestu lata hasania 
w wirtualu przyjdzie wracać do 
szarego realu? 


Większy galimatias panuje 

obecnie w poznańskiej oświacie 
czy służbie zdrowia? Likwidacja 
szkół i przedszkoli w Poznaniu 
postępuje, ale zarazem powsta-
ją nowe, głównie wyznaniowe i 
prywatne. Z kontraktami NFZ 
podobnie. Wiele znanych po-
radni ich nie dostało, ale inne, 
mało znane i owszem. Rozeznać 
się w tym wszystkim nie spo-
sób. Ale kto się przejmuje kło-
potami uczniów, ich rodziców 
oraz pacjentów? Przecież miej-
scy urzędnicy mają co innego na 
głowie. Muszą z poświęceniem 
dzielnie rozwiązywać problemy, 
które sami stworzyli.

WIST

  

Piątkowskie opowieści

Witaszkowcy
Wędrując  alejkami cmen-

tarza przy ulicy Wojciechow-
skiego, idąc w kierunku głów-
nego krzyża cmentarnego, na 
skraju poprzecznej alejki znaj-
dziemy grób Haliny Witaszek 
(1908-1985) – wdowy po dok-
torze Franciszku Witaszku, 
przywódcy poznańskiej komór-
ki Związku Odwetu, jednej z 
najsłynniejszych postaci po-
znańskiego ruchu oporu, stra-
conego w Forcie VII w 1943 
roku. W ten sposób osiedlowa, 
parafialna nekropolia znalazła 
się w kręgu pamięci o tragicz-
nych losach Poznania czasów 
okupacji hitlerowskiej.

Mąż pani Haliny, doktor 
Franciszek Witaszek, był jed-
nym z najzdolniejszych pra-
cowników Uniwersytetu Po-
znańskiego, asystentem w Za-
kładach Higieny i Medycyny 
Społecznej oraz Mikrobiologii. 
Pochodził ze Śmigla, przed woj-
ną mieszkał przy ulicy Sena-
torskiej 5 na Grunwaldzie; z 
grupą współpracowników za-
łożył firmę Catgut Polski, któ-
ra produkowała nici chirurgicz-
ne. Szczęśliwa rodzina składa-
ła się z matki, ojca i pięciorga 
kilkuletnich dzieci, z których 
dwoje najmłodszych przyszło 
na świat już w czasie okupacji.

Okupant zlikwidował Uni-
wersytet Poznański, na miej-
sce uczelni powołano Uniwer-

sytet Rzeszy, w którym nie by-
ło miejsca dla polskich naukow-
ców. Rodzina już zimą 1939 r. 
została wysiedlona do jednopo-
kojowego mieszkania przy dzi-
siejszej ulicy Romana Dmow-
skiego, a doktor Witaszek za-
czął pracować jako lekarz, w 
gabinecie przy ulicy Zamkowej.

Już jesienią 1939 roku 
uzdolniony lekarz został za-
angażowany w konspiracyjnej 
organizacji Ojczyzna, a potem 
w Związku Odwetu. Otrzymał 
pseudonim „Warta”, jako zada-
nie otrzymał przygotowywanie 
konspiracyjnej produkcji środ-
ków wybuchowych, bakterio-
logicznych i toksycznych, któ-
re podziemie zamierzało wy-
korzystać w walce z okupan-
tem. Ich szczepy nadchodzi-
ły z Warszawy, a dalsza praca 
nad nimi odbywała się w kil-
ku tajnych laboratoriach w Po-
znaniu. Poza tym wykonywano 
tam również środki toksyczne, 
ołowiane bomby termitowe po-
wodujące zapłon transportów 
niemieckich oraz substancję 
dodawaną do paliw, korodują-
cą silniki. 

Jednak specyficzną specjal-
nością grupy dr. Witaszka było 
używanie toksycznych substan-
cji, które dodawane do posiłku 
szczególnie aktywnych funkcjo-
nariuszy gestapo i Abwehry, 
prowadziły do stopniowej de-

strukcji ich organizmu i śmier-
ci w początkowo niejasnych 
okolicznościach. Substancje te 
były wynalezione przez szefa 
grupy, uzdolnionego toksyko-
loga, a ich skład nieznany jest 
do dziś; dodawane były do po-
traw w restauracjach, serwo-
wanych  przez zaprzysiężonych 
kelnerów. Jednak sposób wyko-
nywania tej akcji do dziś jesz-
cze jest dyskutowany przez hi-
storyków i znawców okupacji 
hitlerowskiej w Kraju Warty.

Niemcy wpadli na ślad or-
ganizacji latem 1941 roku, a 
w kilka miesięcy później roz-
poczęli aresztowania. W kwiet-
niu 1942 roku doktor Witaszek 
został aresztowany w gabine-
cie lekarskim przy ul. Wro-
cławskiej 5, razem z dwoma 
innymi lekarzami. Ten sam 
los spotkał przebywającą tam 
Halinę Witaszkową, którą jed-
nak zwolniono po dwóch tygo-
dniach.  Gestapo aresztowało 
wszystkich członków siatki. Z 
Fortu VII przewożono ich na 
przesłuchania do Domu Żoł-
nierza. Sam lekarz, skatowa-
ny, po pewnym czasie z tru-
dem mógł się poruszać o wła-
snych siłach, ale zdecydowanie 
odmówił współpracy z Niemca-
mi, pomimo obiecywanych do-
skonałych warunków dla niego 
i rodziny. Ostatecznie zapadł 
wyrok śmierci dla wszystkich, 

wykonany 8 stycznia 1943 r.; 
ocalał tylko jeden członek gru-
py, któremu w dramatycznych 
okolicznościach udało się wy-
dostać z fortu. Wyrok wyko-
nano przez powieszenie, a gło-
wy skazańców potem odcię-
to i eksponowano w słojach z 
formaliną niemieckim studen-
tom medycyny. Po wojnie zo-
stały uroczyście pochowane w 
osobnej kwaterze na Cytade-
li. Dziś w niektórych kręgach, 
zwłaszcza medycznych, toczy 
się cicha dyskusja nad etycz-
nolekarskim sensem podawa-
nia ludziom trucizny przez lu-
dzi dr. F. Witaszka, lecz opinie 
nie są jednoznaczne.

Po aresztowaniu i skazaniu 
męża H. Witaszkowa została 
wywieziona do obozu koncen-
tracyjnego Auschwitz, a po-
tem Ravensbrück, a jej dzieci 
przeznaczono do przymusowe-
go zniemczenia. Na szczęście, 
wszyscy przeżyli, wróciły też 
dzieci, mimo dość daleko po-
suniętego procesu germaniza-
cji. Wdowa po dzielnym leka-
rzukonspiratorze została oto-
czona wielkim szacunkiem i 
pomocą, zwłaszcza w środowi-
skach harcerskich. Zmarła w 
1985 roku, spoczęła na piąt-
kowskim cmentarzu.

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
6 III 2012 o godz. 18 (wtorek). Ulubione książki, wiersze. Aktualne 
lektury. Zapraszamy do czytania. Barbara Kęcińska-Lempka 
opowiada o Januszu Szpotańskim.
20 III 2012 o godz. 18 (wtorek). Prezentacja twórczości Róży 
Agaty Łakatosz. Wieczór autorski Jacka Kukorowskiego – „tagi” 
Wydawnictwo Biblioteka Debiutów – „Zeszyty Poetyckie”, Gniezno 
2011. Posłowie Dawid Jung.

3 IV 2012 o godz. 18 (wtorek). Nowe książki w Klubie. Elżbieta 
Gałęzewska-Krasińska – „Tylko dotykam czule opakowań”, 
Barbara Tylman – „Na przekór”. Omówienie Jolanta Szwarc, Paweł 
Kuszczyński.
17 IV 2012 o godz. 18 (wtorek). VI Młode Pióra szkół 
ponadpodstawowych. Zapraszamy autorów wierszy, prozy, 
redaktorów biuletynów szkolnych oraz nauczycieli – opiekunów 
twórczości, na konkurs połączony z warsztatami. Szczegółowe 
informacje w komunikacie. Tel. organizatora: 61-833-04-83.
Spotkania w sali nr 40 Zarządu PSM lub w Bistro na Osiedlu 
Bolesława Chrobrego 120 prowadzi Jerzy Grupiński.

1% dla Agnieszki
Rodzice Agnieszki Musiałowicz oraz Fundacja Dzieciom 

„Zdążyć z Pomocą” zwracają się do Państwa z prośbą o 
pomoc. Agnieszka ma rzadką chorobę genetyczną – zespół 
Angelmana, epilepsję, zespół nerczycowy, niewydolność 
nerek. Nie mówi, porusza się na wózku inwalidzkim, 
potrzebna jest jej nieustanna rehabilitacja. Jest mieszkanką 
Piątkowa.

Przekażcie Państwo 1% Waszego podatku od dochodu 
dla Agnieszki Musiałowicz na konto Fundacji nr KRS 
0000037904 dla nr 3214 - Agnieszka Musiałowicz.

Wpłaty można też kierować na konto:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Bank Pekao S.A. I O/Warszawa
41 1240 1037 1111 0010 1321 9362

tytułem: 3214 Musiałowicz Agnieszka darowizna 
na pomoc i ochronę zdrowia

http://www.dzieciom.pl/3214

Czas na szóstą różnicę w sposobie myślenia pomiędzy ludź-
mi bogatymi a biednymi mentalnie. Oto ona: „Bogaci podziwia-
ją innych bogatych. Biedni nie cierpią bogatych”.

Jaki masz stosunek do ludzi bogatych, ludzi sukcesu? Zazdro-
ścisz im? Jesteś zawistny? Złościsz się? Czy wręcz przeciwnie – 
cieszysz się tym, co im się udało? Tym, czego dokonali? Czy lubisz 
z takimi ludźmi rozmawiać? Jak się czujesz w ich towarzystwie?

Biedni często patrzą na sukces innych z urazą, zazdrością 
czy zawiścią. Albo kwitują: „ci to mają szczęście” czy „bogate 
cymbały”. Jeśli uznajesz ludzi bogatych za złych, a sam chcesz 
być dobry, nigdy nie będziesz mógł być bogaty – to niemożli-
we. Jak możesz stać się kimś, kim gardzisz? A może traktujesz 
ich z pozycji ofiary – jako winnych Twej sytuacji, Twojej biedy, 
i uważasz że zabrali wszystkie pieniądze Tobie? Czy czujesz nie-
chęć do bogatych? Wielu biednych ludzi to odczuwa... Pytanie, 
czy dlatego, że są biedni, to nie cierpią bogatych, czy może dla-
tego że nie cierpią bogatych, są biedni. Twoje myśli i opinie mo-
gą wzmocnić albo osłabić Twoje szczęście i sukces, gdy wkracza-
ją w Twoje życie. Pieniądze same w sobie są neutralne, jakkol-
wiek, gdy ma się ich więcej, to można zrobić więcej dobrego :)

Jakim człowiekiem musisz być, by móc odnieść sukces? Ro-
zejrzyj się wokół siebie, popatrz na bogatych, których znasz – 
czy wszyscy z nich to ludzie skąpi, chciwi czy nieuczciwi? Po-
patrz na fakty, a nie przez pryzmat swoich przekonań. Znajdź 

SPRZEDAM
MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE

W SZAMOTUŁACH
I PIĘTRO, 3 POKOJE,  63m2 ,

PO REMONCIE
tel. 664 300 320

dowody na to. Ludzie bogaci cieszą się sukcesami innych i ich 
podziwiają, i się od nich uczą. Filozofia Huny głosi, by błogosła-
wić to, co się pragnie :) Widzisz piękny dom, który Ci się podo-
ba – pobłogosław go. Ktoś jeździ samochodem, który pragniesz 
– błogosław i samochód, i jego właściciela. Widzisz osobę, która 
ma kochającą rodzinę – błogosław i tę osobę, i jej rodzinę. Jeżeli 
będziesz żywił niechęć do tego, co mają ludzie, w jakiejkolwiek 
formie czy postaci, nigdy nie będziesz tego miał.

Kolejna różnica dotyczy otoczenia – z kim przebywają osoby 
bogate, a z kim biedne. Otóż: „Bogaci wiążą się z pozytywnie na-
stawionymi ludźmi, którzy odnoszą sukcesy. Biedni wiążą się z 
negatywnie nastawionymi ludźmi, którzy nie odnoszą sukcesów.”

Od kogo czerpiesz inspirację? Kim się otaczasz? Jakimi ludź-
mi? Ludzie sukcesu czerpią inspirację i motywację od innych lu-
dzi sukcesu. Inni ludzie sukcesu są dla nich modelem, który mo-
gą naśladować. Jeśli zaczniesz postępować w ten sam sposób, co 
oni, i będziesz miał równie pozytywne nastawienie, są wielkie 
szanse, że osiągniesz podobne wyniki. W odróżnieniu od ludzi 
bogatych, ludzi biedni, słysząc o sukcesie innych, osądzają, kry-
tykują, narzekają, wyśmiewają i próbują ściągnąć w dół do swe-
go poziomu. Jak można się czegoś nauczyć od kogoś lub znaleźć 
inspirację u kogoś, kto poniża?

Pamiętaj, iż energia jest zaraźliwa. Przebywając z jakąś oso-
bą, albo ten ktoś Cię zainspiruje, albo zatruje. Harv Eker nega-
tywne myślenie porównuje do odry umysłu – zamiast swędze-
nia jest zrzędzenie; zamiast drapania jest piętnowanie; zamiast 
podrażnienia jest frustracja. Czy naprawdę chcesz być blisko ta-
kich osób? Znasz to przysłowie: „z kim przestajesz, takim się 
stajesz”? Więc unikaj toksycznych sytuacji, czyli kłótni, obgady-
wania, plotkowania, obmawiania, itp. Bogaci otaczają się zwy-
cięzcami, a biedni – nieudacznikami. Bogaci czują się swobodnie 
z innymi ludźmi odnoszącymi sukcesy. Biedni czują dyskomfort 
psychiczny przebywając z ludźmi, którzy odnoszą sukcesy, gdyż 
albo obawiają się, że zostaną odrzuceni, albo mają poczucie, że 
to nie ich miejsce. Jeśli chcesz zrobić majątek, musisz zmienić 
swój sposób postrzegania siebie i nabrać przekonania, że jesteś 
tak dobry jak każdy milioner. Zamiast unikać bogatych ludzi, 
staraj się ich poznać. Przebywaj z taką osobą jak najwięcej cza-
su, rozmawiaj, dowiedz się, jak myśli, wymień z nią kontakty. 
Zamiast mówić: „Wow! Jaki on jest wyjątkowy”, powiedz: „Jeśli 
on może, ja też mogę”.

Nina Olszewska
Centrum Rozwoju Potencjału

 Osobistego Harmonia,
www.centrumharmonia.pl

Rozwijalnia potencjału osobistego

Jakimi ludźmi się otaczasz?
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Krzyżówka
z Echem

Hasło krzyżówki z po-
przedniego numeru brzmia-
ło: Wreszcie zima.

BARAN (21.03 - 20.04). Zamiast ciągłego nygusowania, ganiania 
po marketach abo glapienia się wew komputer, lepiej zabierz się ze 
szwungiem do roboty. Za chapaninę skapną ci fest bejmy.

BYK (21.04 - 21.05). Trza się akuratniej przyłożyć do roboty wew 
biurze, żeby szefowie i kontrole się nie czepiały. Porzundek wew kwi-
tach musi zaś ale być, inaczej będzie poruta.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Ale zaś na wiosnę fest rajza ci się 
szykuje. Ino na tym lofrowaniu za frechownie se nie poczynaj, bo jesz-
cze w kalafę zarobisz i poruty se narobisz.

RAK (22.06 - 22.07). Warto wykorzystać zimowe dni na wygib w 
góry lub spotkanie ze starą wiarą. Z takiego lofrowania i blubrania 
mogą wyniknąć fifne pomysły i miłe znajomości.

LEW (23.07 - 22.08). Z wiosennym słonyszkiem pora kończyć brę-
czenie i rozmymłanie. Jesteś szportowny szczun, masz fifa do wielu 
rzeczy i jak się fest przyłożysz, to kabza wnet będzie pełna.

PANNA (23.08 - 22.09). Chociaż znów szykują się reformy wew 
robocie, to daj se luz. Przyjdzie wprawdzie chapać za dwóch abo i 
trzech, ale zaś potem kabza się zapełni bejmami. 

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

SKORPION (23.10 - 22.11). Wew robocie, zwłaszcza przy nowej 
wiarze, za wiela nie blubraj ani tyż się nie staluj. Całkiem spokoj-
nie, z wielką rułą rób swoje, a uda ci się sporo uzorgować do kabzy.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Nie ma się co borchać na chlabrę i 
zimno, lepiej pomyśleć o jakim wygibie do ciepłych krajów albo cho-
ciaż nad morze. Lofrowanie ze znajomą wiarą będzie całkiem udane.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). W nowej robocie bez wielkiego 
stalowania się i mądrowania zabieraj się do chapania a wnet wiara 
cię doceni i uzorgujesz sporo bejmów w kabzie.

WODNIK (21.01 - 20.02). Bez te zimowe tygodnie uzbierało się 
wew chałupie wiele zbyrów i klamotów, które najlepiej wyćpnąć na ge-
myle, a wew pokojach i szafonierkach zaprowadzić porzundek.

RYBY (21.02 - 20.03). Wojaże po ciepłych krajach będą fest. Ale 
zaś z bachaniem i nygusowaniem nie przesadzaj ani tyż za wiela się 
nie staluj i bacz, byś na balangach zdrowia i bejmów nie przenorał.

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 3

HUMORKI
- Kto telefonował, kocha-

nie?
- Mój mąż. 
- Co mówił?
- Powiedział, że się spóź-

ni do domu, bo gra z tobą 
w brydża.


- Panie doktorze, nie mo-

gę odzwyczaić się od palenia.
- A próbował pan gumy 

do żucia?
- Próbowałem! Nie pa-

li się.


- Jestem Mietek, piję od 
20 lat. Przyszedłem tutaj, bo 
podobno rozwiązujecie pro-
blemy alkoholowe.

- A jaki masz problem?
- Brakuje mi 5 złotych, 

możecie dołożyć?

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
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Jacek Kryg

Rok Wodnego Smoka

Czas Nowego Ro-
ku dla Chińczyków jest 
tym, czym dla nas okres 
gwiazdkowy. Święto No-
wego Roku, które trwa 
co najmniej dwa tygo-
dnie, na Wschodzie ma 
olbrzymie znaczenie. Za-

powiada nadejście no-
wych wartości, warun-
ków, możliwości i szans.

- To także okazja do sta-
wiania horoskopów na nad-
chodzący rok – mówił Jacek 
Kryg, specjalista feng shui, 
astrologii chińskiej i tao-

istycznego stylu życia pod-
czas spotkania w Dąbrówce, 
6 lutego. – Chińczycy chęt-
nie je zamawiają. Astrologia 
określa wszystko, co żyje na 
ziemi, a biegła jej znajomość 
pozwala na bezkolizyjne re-
alizowanie życia, jest jed-
nym z systemów odkrywa-
nia własnej mocy.

23 stycznia zaczął się 
chiński Nowy Rok – Rok 
Wodnego Smoka potrwa do 
9 lutego 2013 roku. Jaki on 
będzie? Dobry na zawarcie 
związku małżeńskiego i po-
staranie się o potomka. La-
ta panowania Smoka bywa-
ją niezwykłe, wybuchowe, 
kolorowe, ryzykanckie, dy-
namiczne i energetyczne. 
Nigdy nijakie.

W tym roku spodzie-
wać się możemy huraganów, 
tsunami, powodzi, epidemii, 
trzęsień ziemi, erupcji wul-
kanów, a dodatkowo jeszcze 

wypadków górniczych, po-
żarów, obsunięć ziemi, pod-
mywającej wody, lawin a na-
wet pojawienia się szarań-
czy tam, gdzie ona zwykle 
nie występuje. Mogą doku-
czać nam też zmiany klima-
tyczne związane z brakiem 
słońca. Czeka nas niełatwy 
rok, ale z możliwościami 
przezwyciężenia nawet naj-
większych trudności. Naj-
gorzej będą się miały bran-
że związane z Ogniem (ko-
smetyki, wina, rękodzielnic-
two, restauracje, reklama) i 
Metalem (jubilerstwo, tech-
nika, przemysł samochodo-
wy, bankowość). Na drugim 
biegunie będą ogrodnictwo, 
rolnictwo, kwiaciarnie, prze-
mysł meblowy. Nie czeka nas 
ani rozłam w Unii Europej-
skiej, ani tym bardzie koniec 
świata. A jak będzie? Oceni-
my za rok. (maja)

Trudno wyobrazić sobie 
zimowe ferie bez sporto-
wych zajęć organizowanych 
przez Sekcję Sportu i Rekre-
acji Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Odbywają 
się w piątkowskich placów-
kach oświatowych, których 
dyrektorzy życzliwie patrzą 
na gwar uczniowskich gło-
sów w opustoszałych szkol-
nych murach.

Zespół Szkół Ogólno-
kształcących nr 5 na Osie-
dlu Władysława Łokietka 
na dwa tygodnie ferii udo-
stępnił na zajęcia sportowo-
-rekreacyjne sale sportowe 

oraz szkolny hol. Propono-
wano gry i zabawy rucho-
we, zajęcia z piłki koszyko-
wej, siatkowej i nożnej oraz 
zajęcia z tenisa stołowego.

Podobne zabawy odby-
wały się w Gimnazjum nr 
12 na Osiedlu Stefana Ba-
torego. Zdarzało się że o go-
dzinie 9, gdy otwierano salę 
gimnastyczną, oczekiwała 
już przed nią grupka chęt-
nych. Niemal natychmiast 
zapełniał się też hol, w któ-
rym stały stoły do ping pon-
ga. A jak było – można zo-
baczyć na zdjęciach. (as)

Do szkoły nawet w ferie
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Ahmed Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A, 
tel. (61) 822-35-05

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

CODZIENNIE 
inna pizza ZA PÓŁ CENY! 

Oferta nie obowiązuje w dostawie.

  

Zima trafiła w czas
Wreszcie przyszła prawdziwa zima. I to akurat w czasie, 
gdy rozpoczęły się zimowe ferie. Dzieci cieszą się więc 
z możliwości saneczkowania. Zwłaszcza że słońce też 
dopisuje.


