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Dni Piątkowa
30 czerwca 2012 r.

miejsce: boisko sportowe,
Os. J. III Sobieskiego

Godz. 15.00 – Prezentacje klubów Piątkowa
Godz. 15.30 – Koncert zespołu BAST
Godz. 16.45 – Nagroda „Piątkowianin na piątkę”,
Nagrody 35-lecia Osiedla Bolesława
Chrobrego
Godz. 17.00 – Piotr Bugzel - ELVIS
Godz. 18.00 – Spektakl Kabaretu WEŹRZESZ
Godz. 19.00 – Koncert DANIEL i IWONA
Godz. 19.30 – Koncert zespołu BIAŁE WIŚNIE

Godz. 21.00 – Gwiazda:
ŁUKASZ ZAGROBELNY
Godz. 22.30 - POKAZ SZTUCZNYCH OGNI
Ponadto:
- Pokaz Ratownictwa Medycznego
- PREZENTACJE KLUBÓW PIĄTKOWA – stoiska
- BADANIA PROFILAKTYCZNE – bezpłatne – pomiary
masy ciała, zawartości tkanki tłuszczowej, porady
dietetyczne, ciśnienia tętniczego, glukozy i cholesterolu.
- STOISKA GASTRONOMICZNE

Bawimy się
Maj i czerwiec to miesiące licznych festynów i imprez dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Nie inaczej będzie w najbliższych tygodniach na Piątkowie. Na Osiedlu Władysława Łokietka 26 maja rozegrany zostanie doroczny turniej streetballa, na Bolesława Śmiałego i Stefana Batorego tego samego
dnia majówka country, na Władysława Jagiełły i Zygmunta
Starego – 2 czerwca festyn z okazji Dnia Dziecka. Natomiast
30 czerwca na Osiedlu Jana III Sobieskiego odbędą się tradycyjne Dni Piątkowa. A na zdjęciu uczennice Szkoły Podstawowej z Osiedla Bolesława Śmiałego w kwietniu podczas
szkolnego przedstawienia. (maja)
Fot. Maria Zielińska

ZABIEGI SPA W TWOIM DOMU

Zabiegi przy użyciu nowoczesnego zestawu
„ageLoc Nu Skin”
● odmładzają
● rewitalizują cerę
● wygładzają zmarszczki
● odżywiają
● wspomagają w walce z trądzikiem oraz
innymi schorzeniami skóry
Bezpłatne konsultacje
- Dojazd do klienta  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

Telefon 696 434 042
ZAPRASZAM

www.psm.poznan.pl

2

ECHO 6/203 (XV)

Hetmanowi strzeliło... 30 lat

30 lat istnieje już klub
seniora Hetman na Osiedlu Jana III Sobieskiego. W lutym klubowicze
świętowali ten jubileusz
a przy okazji również
18 rocznicę pracy jego
kierowniczki, Steni Golińskiej.
Rozpoczęli dziękczynną
mszą świętą w Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego, modlili się w intencji klubu i ludzi, którzy przyczynili się
do jego istnienia i nadal to
czynią. Mszę świętą ubogaciła swoim śpiewem Eleni.
Uroczystości trwały aż dwa
dni, jednego dnia klubowa
sala, mimo że dopożyczono
stoły i krzesła, nie była w

siedli przy stole wraz z zaproszonymi gośćmi. Przybyli m.in. Michał Tokłowicz, wiceprezes PSM, Rafał Kupś – przewodniczący
Rady Nadzorczej PSM, Włodzimierz Kałek – dyrektor
MOPR, przedstawiciele rady osiedla i samorządu pomocniczego, zaprzyjaźnione
siostry zakonne z Szamotuł.
Zwieńczeniem dnia był koncert Damiana Holeckiego, a
i Eleni nie dała się prosić i
zaśpiewała dla przyjaciół z
klubu. (mg)
stanie bowiem wszystkich
pomieścić.
Uhonorowano najstarszych stażem i wiekiem
członków klubu, którzy za-
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RADCA






PRAWNY

rozwód i separacja, podziaá majątku,
wáadza rodzicielska, opieka, alimenty,
spadki, darowizny, ]DFKRZNL,
nieruchomoĞci, lokale, odszkodowania,
prawo administracyjne, prawo pracy.

tel. 601 999 570
Kancelaria: os. J. III Sobieskiego 36/15
Konieczne umówienie terminu spotkania

PRZEPROWADZKI – TRANSPORT
PANDERA - FIRMA US ŁUGOWO- TRANSPORTOWA

.5('<7*27:.2:<
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Zapraszamy do 24 Oddziału w Poznaniu:
ul. Obornicka 287, tel. 61 845 63 50, pon.- pt. 10.00-17.00
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*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

FIRANKI – BARDZO DUŻY WYBÓR
NISKIE CENY
 pościele,  koce,  kołdry,
 ręczniki,  bielizna,  podomki
NARZUTY DO SYPIALNI
I NA TAPCZANY

- Organizujemy imprezy
okolicznościowe
Wolne terminy
KOMUNIA 2012

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

Poznań, os. Przyjaźni 21N/144

www.bistroalladyn.republika.pl

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

obok kliniki weterynaryjnej
i „Netto”

codziennie od godz. 8.00

LECZENIE: trądziku, łuszczycy,
grzybicy, alergii, chorób skóry,
włosów i paznokci, chorób przenoszonych drogą płciową
USUWANIE: kurzajek, brodawek,
kłykcin, włókniaków, naczyniaków, mięczaków zakaźnych itp.

ul Naramowicka 244
tel. 605 678 885

BISTRO
ALLADYN

www.psm.poznan.pl

Os. B. Chrobrego między blokami 13 i 14
poniedziałek-piątek 11-18
sobota 10-14
tel. 603 675 941

NZOZ MED-FAMILIA
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
OS. B. CHROBREGO 118, I piętro

Przyjmują lekarze z wieloletnią praktyką
Nasi pacjenci chwalą sobie:

Nowa Rada Osiedla
Jana III Sobieskiego 2012-2014
Tadeusz Jerzewski – przewodniczący
Kazimierz Nowak – zastępca przewodniczącego
Grażyna Grzelczak – sekretarz
Grażyna Eszner – członek
Adam Kubala – członek
Mikołaj Małasiewicz – członek
Konrad Palicki – członek
Piotr Szczepanowski – członek

- 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
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Z notatnika miejskiego strażnika
♦ Strażnicy
piątkowskiego referatu Straży Miejskiej Poznania przyjęli w
kwietniu 482 zgłoszenia
od mieszkańców. Najwięcej z nich (208) dotyczyło
nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. Na drugim
miejscu były sprawy porządkowe – 129 zgłoszeń.
♦ Na koła niewłaściwie zaparkowanych pojazdów nałożono 143 blokady. Wobec
winnych kierowców zastosowano 49 pouczeń, wręczono 89 mandatów, wobec jednej osoby wystąpiono z wnioskiem o ukaranie
do sądu.
♦ Najczęściej przypadki prowadzenia działalności handlowej bez posiadania stosowanego zezwolenia występują przy sklepie Chata Polska (dawniej Złoty
Grosz) oraz okolicznych
pawilonach handlowych na
Osiedlu Bolesława Chrobrego. Jedną handlującą
tam osobę ukarano mandatem.
♦ Strażnicy podjęli 28 dzia-

łań mających na celu eliminację żebractwa. Interweniowali 19 razy, żadna z osób nie była cudzoziemcem.
♦ Patrole szkolne strażników
kontrolowały okolice szkół
pod kątem bezpieczeństwa
młodzieży przebywającej
poza szkołą. Strażnicy kontrolowali też place zabaw
usytuowane przy szkołach
pod względem porządkowym i technicznym. Skontrolowali również osiedlowe place zabaw na Batorego i Śmiałego, żadnych
uwag nie mieli.
♦ W kwietniu piątkowski referat Straży Miejskiej spowodował usunięcie 22 wraków pojazdów przez ich
właścicieli. A 12 kwietnia dokonano usunięcia
4 nieużytkowanych pojazdów, 3 z Osiedla Stefana
Batorego, jednego z Osiedla Władysława Łokietka.
18 kwietnia usnięto wraki
audi z Osiedla Bolesława
Chrobrego i bmw z Osiedla Jana III Sobieskiego

♦ Wysłano pismo do PKP
o spowodowanie uporządkowania terenów przy ul.
Stróżyńskiego na wysokości Osiedla Jana III Sobieskiego. Przy garażach
znajdują się drobne odpady komunalne, gałęzie
oraz wysokie trawy. Przy
okazji zwrócono się o usuniecie niestosownych napisów na elewacji budynków
oraz uporządkowanie terenu przy wiadukcie kolejowym przy ul. Rubież.
♦ W odpowiedzi na pismo
Rady Osiedla Jana III
Sobieskiego i Marysieńki funkcjonariusze referatu Piątkowo wspólnie
z przedstawicielami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania dokonali wizji terenu przy przystanku
autobusowym Marysieńki
II w kierunku centrum.
WGN zlecił uporządkowanie nieruchomości należącej do miasta.
♦ DO WGN strażnicy zwrócili się o uporządkowa-

nie terenu pomiędzy Osiedlem Władysława Łokietka
a ulicą Jasna Rola. Ujawnili tam nieużytkowany
pojazd marki MAN, który
– zgodnie z przepisami –
powinien zostać przekazany do utylizacji. Terenów,
o których uporządkowanie
strażnicy prosili WGN, było jeszcze kilka.
♦ 29 kwietnia strażnicy przeprowadzili wspólny patrol
z funkcjonariuszami KP
Północ. Przebiegł spokojnie.
♦ Do Zarządu Dróg Miejskich strażnicy zwrócili
się o usunięcie nielegalnej blokady parkingowej.
Wcześniej funkcjonariusze
przez kilka dni rano i wieczorem kontrolowali teren,
jednak żaden pojazd nie korzystał z tego miejsca.
♦ Pierwsze kontrole wypełniania przez zarządców i
właścicieli budynków na
osiedlach Sobieskiego i
Batorego obowiązku deratyzacyjnego nie wykazały nieprawidłowości. (rafa)

Nowo otwarty sklep
Dewocjonalia

Jedyne takie miejsce na Piątkowie
przy Sanktuarium na os. J III Sobieskiego
Wejście przy restauracji Valde Bene

Polecamy

Oferta komunijna
● Art. do chrztu
● Art do ślubu
srebrne pamiątki,
dewocjonalia

Zapraszamy

od poniedziałku do piątku, godz. 10 – 18
soboty, godz. 9 – 14,
niedziele, godz. 10 – 14
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Letnie półkolonie w Koronie
18 czerwca rozpoczną się zapisy dzieci na letnie półkolonie w osiedlowym klubie Korona na Osiedlu Bolesława
Śmiałego. Pierwszy turnus rozpocznie się 23 lipca i trwać
będzie do 27 lipca, a drugi rozpocznie się 6 sierpnia, a zakończy 10 sierpnia. (lk)

Euromarsz po zdrowie

FERIE LATO 2012 r.
Piątkowskie Centrum
Kultury
zaprasza dzieci do udziału w letnich
półkoloniach.
Zajęcia odbędą się w terminach:

I
II
III
IV

turnus
turnus
turnus
turnus

–
–
–
–

2. 7 – 6. 7
9. 7 – 13. 7
16. 7 – 20. 7
23. 7 – 27. 7

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 16.00

W programie:
 Spotkania w PCK Dąbrówka - zajęcia
plastyczne, gry i zabawy. Spotkania
integracyjne i poznawcze
 Centrum Sztuki Dziecka – Cytadela –
Letnie Pogotowie Sztuki
 Fantasy Park + seanse filmowe
o Gry i zabawy oferowane
przez kompleks rozrywkowy
połączone z seansem
filmowym
 Zajęcia sportowe - wyjście na basen,
boisko sportowe, NIKU – kręgle
 LOK – zajęcia na strzelnicy sportowej
 Wyjazd do ZOO
 Spotkanie z Historią
Zapewniamy fachową opiekę
pedagogiczną, obiad i dobrą zabawę

16 kwietnia o godz. 10
rano spod osiedlowego klubu Korona wyruszył Marsz
po zdrowie z Filipem Kaczmarkiem, posłem do Parlamentu
Europejskiego.
Uczestnicy wzięli udział we
wspólnym spacerze nordic
walking w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokolenio-

wej. Trasa wspólnego spaceru przebiegała po pięknych okolicach Piątkowa i
Moraska. Wcześniej w klubie Korona odbyła się nauka
nordic walking pod okiem
profesjonalnych trenerów.
Spacer zakończył się wizytą na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
UAM. Na zdjęciu: trening
pań przed spacerem. (lk)

STREETBALL
XIII OTWARTE MISTRZOSTWA PI¥TKOWA

26.05.2012

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 5

Os.W³adys³awa £okietka

Zapisy: do 23.05.2012
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 5
Wpisowe od dru¿yny
kat. A,B,C,D - 20 z³; kat.,,open'' - 50 z³
A - ch³.do lat 16; B - dziewcz.do lat 16; C - ch³.do lat 19; D - dziewcz.do lat 19
za I,II,III miejsce w kat. - nagrody,medale,dyplomy

konkurs ,,wsadów”
konkurs rzutów ,,za trzy”

www.zso5.pl

Zapisy i informacje: Piątkowskie
Centrum Kultury „Dąbrówka”,
Os. B. Chrobrego 120, tel. 61 822 38 33

ORGANIZOTORZY

:

POZNAÑSKA SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA ORAZ ZSO NR 5

MEDIA I SPONSORZY:

Bistro ''Pauza''
INFORMACJA: TEL. 0 502 380 888
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Wiosna niespodzianek ligowych na Piątkowie

Drużyna Stare Miasto

Po raz dwudziesty drugi, w dniu 14 kwietnia
2012 roku, rozpoczęły
się amatorskie rozgrywki piłki nożnej na boiskach otwartych o mistrzostwo Piątkowa, w
których bierze udział 56
zespołów w trzech kategoriach wiekowych. Organizatorem mistrzostw,
które cieszą się niesłabnącym powodzeniem nie
tylko wśród mieszkańców
osiedli piątkowskich, tak
jak w latach poprzednich,
jest Sekcja Sportu i Rekreacji Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
W najliczniejszej grupie
OPEN gra 36 zespołów, roczniki 1992 i starsi. Drogą
losowania drużyny zostały podzielone na dwie grupy. Z nich, po grach systemem każdy z każdym i zajęciu miejsc od pierwszego do
dziewiątego, 18 drużyn będzie miało szansę walczyć w

drugiej turze gry o tytuł mistrzowski. Pozostałe zespoły
grać będą o dalsze miejsce
w grupie pocieszenia. W obu
grupach bardzo ciekawie zapowiadają się mecze miedzy
zespołami, które grały w minionej halowej edycji w tych
samych grupach, gdyż będą
to rewanże z pierwszej fazy
gier halowych.
Najlepiej w pierwszych
trzech meczach zagrał zespół
Czerwone Diabły, który zdobył komplet punktów i strzelił 18 bramek, tracąc zaledwie
dwie. Zwycięzca halowej edycji 2011-2012 KKS Wiara Lecha I w dwóch meczach zdobył 4 punkty po zwycięstwie
nad zespołem Badejorze 3:0
i po niespodziewanym remisie 3:3 z zespołem Brygada
Pościgowa.
W grupie drugiej, po
trzech udanych meczach, prowadził zespół Stare Miasto z
kompletem punktów i dorobkiem bramkowym 33:2.Rów-

nież w trzech meczach wywalczył komplet punktów zespół Track Attack. Te zespoły, sądząc po pierwszych meczach, mogą sprawić sobie i
swoim kibicom niejedną miłą
niespodziankę.
W grupie C, roczniki
1993-1995, początek rozgrywanych meczy pokazał że walka o tytuł najlepszego zespołu edycji 2012 nie tylko będzie ciekawa, ale także emocjonująca. Po dwóch rozegranych kolejkach, z dziewięciu
drużyn utworzyła się pięciozespołowa czołówka. Na czele z zespołem TG Sokół Poznań, który w pierwszym meczu przegrał z drużyną Midas
Poznań 2:3. Trzeci zespół w
czołówce to FC Nowa Wieś,
czwarty – młode Wilki, piaty – Smecz Open.
W drugiej połowie grupy
grają cztery zespoły na czele
z Byle Nie Do Zera, który w
dwóch meczach zdobył trzy
punkty, pokonując sensacyjnie FC Nowa Wieś 4:1. Pozostałe trzy zespoły, którym
się nie powiodło w pierwszych

meczach, to FC Pyrlandia,
Mobil Poznań i Zakręcone
Bananowce. Ale nie można
lekceważyć tych drużyn, gdyż
piłka nożna jest grą nieobliczalną, przekonały się o tym
niejednokrotnie faworyzowane zespoły.
W grupie B, roczniki
1996-1998, z pośród dziewięciu zespołów najlepiej zaprezentował się w dwóch pierwszych kolejkach zespół Huragan Morąg, który w pierwszym meczu rozgromił UKS
Batory II 12. W drugiej kolejce również bardzo wysoko
pokonał zespół KSC Piątkowo
8:1. Po dwóch meczach także 6 punktów wywalczył UKS
City Futsal Club, pokonując
w pierwszej kolejce Drużynę
Pierścieni 3:1, w drugiej Elitę Piątkowo 5:3. Słabiej, niż
się spodziewano, grały trzy
zespoły gimnazjalistów UKS
12 Batory.
Ale to dopiero początek,
jak będzie dalej? – Zobaczymy. Trudno dziś wyrokować,
bo każdy mecz jest inny.
Edward Juskowiak

KKS Wiara Lecha I

Bezpłatne badania profilaktyczne Działo się w klubie
KORONA
na Dniach Piątkowa
11 maja odbyło się spotkanie z praSerdecznie zapraszam na bezpłatne badania profilaktyczne,
które przeprowadzone zostaną
podczas Dni Piątkowa organizowanych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej dnia 30 czerwca
2012 roku na Osiedlu Jana III
Sobieskiego na boisku przy bloku nr 24.
Badania obejmują m.in. pomiar
procentowej zawartości tkanki tłuszczowej i BMI, obliczanie wskaźnika WHR, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, poziomu glukozy oraz para-

metrów lipidowych, cholesterolu lub
trójglicerydów. Wykonają je przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA Poland.
Bezpłatne badania profilaktycznych prowadzone będą również podczas II Piątkowskiej Majówki Country,
26 maja 2012 roku, na boisku przy
Gimnazjum nr 12.
Zapraszam wszystkich, którzy
chcą zadbać o swoje zdrowie.
Urszula Cicha
przewodnicząca KCS RN PSM
wiceprzewodnicząca ROBŚ

cownikami banku PKO SA na temat
Eurokonta aktywnego dla emerytów
i rencistów.
Następnego dnia seniorzy pojechali na jednodniowy wyjazd integracyjny do Starej Chaty u Kowola w Kluczewie. Po zwiedzeniu stuletniej chaty i wizycie w kuźni, gdzie obejrzeli
pokaz bicia podkowy szczęścia, rozpoczęli spotkanie biesiadne przy muzyce
mechanicznej.
24 maja seniorzy zaplanowali koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu
klubowego Zespołu Wokalnego pod nową nazwą „Korona”. (lk)
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Co tworzy dobry wizerunek?

Kultura i szacunek
tworzą mój dobry wizerunek – to tytuł wielkiego projektu realizowanego w Szkole Podstawowej nr 34 na Osiedlu Bolesława Śmiałego
w roku 2011/2012. W
czwartek 27 kwietnia odbyło się przedstawienie z
licznym udziałem uczniów
szkoły, dziewcząt z kółka
tanecznego, chóru szkolnego i szkolnego kółka teatralnego. Pretekstem sta-

szą świadomość i zdają
sobie sprawę, jakie znaczenie ma np. segregacja
śmieci. Przygotowały różne plakaty, zorganizowały
quizy. A przy tym... bawiły się znakomicie, co można zobaczyć na zdjęciach.
(emzetka)

Fot. – Maria Zielińska

ło się właśnie zakończenie wspomnianego projektu szkolnego.
Było więc o kulturze
osobistej i dobrym wychowaniu, o niezaśmiecaniu
świata oraz o SOS dla życia na naszej planecie.
Dzieci mają coraz więk-
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Z prac Rady Nadzorczej PSM

O sprzedaży mieszkania,
wynikach eksploatacyjnych i służebnościach

– Dziś odbył się
przetarg na 48-metrowe mieszkanie na Osiedlu Bolesława Chrobrego – prezes Krzysztof
Winiarz poinformował
członków Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na
posiedzeniu 26 kwietnia.
– Cena wywoławcza wynosiła 138 tysięcy złotych. Niestety, nikt z członków oczekujących, których w Spółdzielni jest przeszło ośmiu-

set i zostali zawiadomieni, nie stanął do niego. A
szkoda, bo podczas Walnego
Zgromadzenia kilku członków oczekujących dopytywało się o możliwość nabycia mieszkania.
Następnie członkowie
Rady zajęli się rozpatrywaniem spraw spółdzielców zalegających z płatnościami
wobec Spółdzielni. Rozpatrzyli też pismo kancelarii
radcy prawnego w sprawie
lokatora z Osiedla Stefana

KALENDARIUM PSM
13
14
19
28

31 maja
czerwca
czerwca
czerwca
czerwca

-

zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM
Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN PSM
Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa RN PSM
komisja Rewizyjna RN PSM
zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM

Batorego. Uzgodnili odpowiedź podtrzymującą decyzję Zarządu PSM.
Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej
omówił wyniki ekonomiczne Spółdzielni za styczeń
i luty tego roku. W gospodarce zasobami mieszkaniowymi wyniki na eksploatacji, za wyjątkiem Osiedla
Władysława Łokietka, oraz
Osiedli Władysława Jagiełły
i Zygmunta Starego były dodatnie. Dodatnie były również wyniki księgowe na gazie z rozliczeniami międzyokresowymi (za wyjątkiem
ul. Grobla). Podobnie było
z wywozem odpadów komunalnych. Za wyjątkiem Osiedla Bolesława Śmiałego i ul.
Grobla wyniki były dodatnie. W dwóch pierwszych
miesiącach tego roku „niedobór” na zimnej wodzie

wystąpił na Osiedlu Bolesława Chrobrego oraz Osiedlu Jana III Sobieskiego.
Na osiedlach nadal utrzymuje się tendencja spadkowa liczby osób. Według stanu na koniec lutego, mieszkańców było o 154 mniej w
porównaniu z końcem grudnia 2011 r.
Następnie członkowie
Rady podjęli osiem uchwał
w sprawie obciążenia nieruchomości PSM odpłatnymi służebnościami na rzecz
Osiedla Stefana Batorego
36, 37, 38, 39, 40, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49 i 50.
Na koniec podsumowano odbyte części Walnego
Zgromadzenia członków Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i poinformowano
o stanie przygotowań do
tegorocznych Dni Piątkowa. (maja)
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Os. Jana III Sobieskiego

Nowa rada i kolejne remonty
Wybory do Rady Osiedla, a zwłaszcza prezentacje i polemiki zgłoszonych w nich 17 kandydatów, zdominowały obrady części Walnego Zgromadzenia mieszkańców
Osiedla Jana III Sobieskiego. Rozpoczęło się
ono jednak tradycyjnie
rozpatrzeniem odwołań
od uchwał Rady Nadzorczej o pozbawieniu członkostwa spółdzielni.
- Decyzja o skreśleniu z
listy członków Spółdzielni,
podjęta zazwyczaj z powodu
długotrwałego zalegania z
opłatami czynszowymi, nie
oznacza wyrzucenia lokatora z mieszkania – wyjaśniał
Michał Tokłowicz, wiceprezes PSM. Wątpliwości związanych ze sprawami niesolidnych dłużników było bowiem
wiele. Za każdą z nich kryją się często ludzkie dramaty. Władze Spółdzielni starają się więc pomagać osobom
mającym trudności z terminowym regulowaniem opłat.
Są one rozkładane na raty
i prowadzone są rozmowy z
dłużnikami zmierzające do
rozwiązania. Jednak zrezy-

gnować ze ściągania należności Spółdzielnia nie może. Za tych, którzy zalegają z czynszami, płacić muszą bowiem inni spółdzielcy. Konsekwentne działania
doprowadziły do zmniejszania zaległości czynszowych,
jednak nadal ogółem w spółdzielni przekraczają one 3
mln zł. Na Osiedlu Jana III
Sobieskiego zmniejszyły się
one z ponad półtora miliona złotych na początku wieku do ok. 700 tys. zł. Jednak właśnie na tym osiedlu
mieszka największy dłużnik
spółdzielni. Jego zadłużenie
urosło do 120 tys. zł. Zaległości indywidualnych lokatorów udaje się ograniczać,
niepokojące jest natomiast
zauważalne w ostatnim czasie narastanie zadłużenia z
tytułu wynajmu lokali użytkowych. Ich użytkownicy tłumaczą się zwykle trudnościami w prowadzonej działalności gospodarczej.
Przedstawiając sprawozdanie z działalności Zarządu PSM, jej prezes Krzysztof Winiarz podkreślił dobre
wyniki ekonomiczne Spółdzielni, potwierdzone kon-

trolami biegłych rewidentów
oraz omówił zmiany w strukturze właścicielskiej. Przybywa mieszkań własnościowych oraz z własnościowym
prawem do lokalu, ubywa
natomiast mieszkań lokatorskich. Mimo że Spółdzielnia nie buduje już mieszkań, zmniejsza się także liczba członków oczekujących,
głównie ze względu na ich
rezygnacje. Jest ich obecnie
mniej niż 900. Szansą dla
nich są jedynie mieszkania z
odzysku, które jednak zgodnie z przepisami muszą być
wystawiane na przetarg, najpierw ograniczony, a potem
otwarty. Dotychczas w PSM
przeprowadzono 5 takich
przetargów i nikt z członków
oczekujących nie zdecydował
się na nabycie lokalu.
Osiedle Sobieskiego należy do najstarszych na Piątkowie. Większość bloków liczy
już kilkadziesiąt lat i upływ
czasu mocno daje się im we
znaki. – Awarie instalacji
kanalizacyjnych i wodociągowych zdarzają się niestety coraz częściej i konieczne są remonty oraz wymiana wyeksploatowanych rur

– mówił Eugeniusz Jędrzejczak, kierownik administracji osiedla. W minionym roku na różnorodne przedsięwzięcia remontowe, w tym
modernizację instalacji i klatek schodowych, przebudowę chodników i zabudowę
śmietników, wydano na osiedlu ponad 4 mln zł. Spore
nakłady pochłania też utrzymanie placów zabaw, a także
terenów zielonych, których
jest ogółem 20 hektarów.
- Liczny udział kandydatów ubiegających się o
członkostwo w radzie osiedla jest najlepszym dowodem bezzasadności wniosku
grupy mieszkańców z Osiedla Stefana Batorego o ich
likwidację – mówił M. Tokłowicz, przedstawiając zgłoszony przez nich wniosek.
W głosowaniu nikt tej propozycji, wymagającej zmian
w statucie PSM, nie poparł.
Uczestnicy części Walnego
Zgromadzenia jednogłośnie
udzielili absolutorium członkom Zarządu PSM oraz
przyjęli uchwały o podziale
nadwyżki budżetowej. Wybrali też nową 8-osobową Radę Osiedla. (i)

Os. Władysława Łokietka

Zyski z nowoczesnych rozwiązań
Opłaty za ogrzewanie
i ciepłą wodę stanowią
znaczną i wciąż rosnącą
część czynszu. Szansą na
ich ograniczenie są termomodernizacje oraz wdrożenie sytemu inteligentnego

sterowania ogrzewaniem
w budynkach, który w minionych miesiącach testowany był w dwóch blokach
na Osiedlu Władysława Łokietka.
Uczestnicy części Walnego

Zgromadzenia na tym osiedlu
z zainteresowaniem przyjęli
informacje Krzysztofa Winiarza, prezesa Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o eksperymentalnym zastosowaniu
tego nowoczesnego rozwiąza-

nia. Wstępne wyniki wskazują, że może ono przynieść
kilkuprocentowe oszczędności
zużycia energii. Jeśli szczegółowe analizy potwierdzą skuteczność systemu, zostanie on
Dokończenie na stronie 11
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Komu pomoże nowa ustawa deweloperska

Ustawa z dnia 16 września
2011 r o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego została uchwalona na bazie doświadczeń związanych z działalnością deweloperów w Polsce. Nie była ona uregulowana prawnie i w związku z
tym dochodziło do sporów między deweloperami a ich klientami. Ustawa zbiera tyleż pochwał,
co głosów krytycznych, niemniej
faktem jest, że obowiązuje i że
w związku z tym warto się z nią
zapoznać.
Otóż, trzeba na początek zauważyć, że mamy do czynienia z dwoma
sposobami, w jaki kupujemy mieszkanie od dewelopera: w pierwszym
z nich prostu kupujemy mieszkanie
już wybudowane, gotowe. Wtedy po
prostu sprawdzamy stan techniczny
i prawny mieszkania, i jeżeli wszystko jest w porządku, podpisujemy akt
notarialny kupna mieszkania i wprowadzamy się do niego. Drugim sposobem, i tego sposobu dotyczy omawiana ustawa, jest wpłacanie deweloperowi pieniędzy na budowę, sukcesywnie, zgodnie z umową, a po
zakończeniu budowy przeniesienie
własności wybudowanego lokalu lub
domu na nabywcę.
Drugi sposób jest popularny, bo
mając zapewnione finansowanie ze
strony przyszłych nabywców lokali,
deweloper może wybudować lokale taniej. Nie musi bowiem zapewniać sobie kredytu bankowego, który jest drogi. Problem jednak polegał na tym, że umowy niekiedy były
tak skonstruowane, że nabywca nie
miał kontroli nad sposobem wydawania pieniędzy i zdarzało się, że
wpłacał pieniądze na budowę swojego mieszkania, podczas gdy nie były
one wydawane na ten cel. Gdy dochodziło do rozliczenia inwestycji,
to bywało, że jej koszt był znacznie
wyższy, niż w umowie, a deweloper
stawiał sprawę tak, że albo nabywca
dopłaca wyższą cenę, albo nie dostanie nic. Również w razie upadłości
dewelopera nabywcy nie odzyskiwali
żadnych, albo znacznej części wpłacanych przez siebie pieniędzy, albowiem nieruchomość, na której miała być prowadzona inwestycja, była
już obciążona hipoteką, a pieniądze
wpłacone przez nabywcę były wyda-

Wojciech Celichowski, adwokat
ne. Poza tym, umowy deweloperskie
zawierały też szereg klauzul w znacznym stopniu utrudniających dochodzenie swoich praw przez nabywców.
Z drugiej strony, dla sprawiedliwości, warto zauważyć, że i deweloperzy mieli sporo problemów, przed
którymi się bronili. Nabywcy podpisywali umowy, a następnie nie wpłacali należnych kwot, co powodowało
określone problemy finansowe i niekiedy blokowało inwestycję. Miało to
ujemny wpływ tak na sytuację deweloperów, jak i nabywców wywiązujących się ze zobowiązań.
Warto też mieć w pamięci i to,
że żadna ustawa nie zwalnia nas od
pilnowania samemu własnych interesów i dlatego warto wiedzieć, jak
powinna być zawarta umowa deweloperska, żeby chronić minimum naszych praw.
Przed podpisaniem umowy musimy od dewelopera otrzymać prospekt
informacyjny zawierający wszelkie
informacje związane z nabywanym
mieszkaniem lub domem. Muszą w
nim być zawarte rysunki, opisy, sposoby finansowania i wszelkie inne informacje, jakie są przydatne do oceny propozycji nabycia lokalu. Dobrze
jest też sprawdzić u dewelopera, jaki jest plan zagospodarowania przestrzennego okolicy, żeby się upewnić,
w jakim otoczeniu będziemy mieszkać, że np. w niewielkiej odległości
od naszego mieszkania nie pojawi
się jakiś uciążliwy sąsiad.
Umowa deweloperska musi być
zawarta w formie aktu notarialnego
i musi zawierać treść przewidzianą
przez prawo. To znaczy, dokładne

określenie tego, co zamierzamy kupić i za ile, oraz w jakim terminie.
Musi zawierać dokładny opis sposobu finansowania, czyli opis tego, jakie kwoty, w jakim terminie i na jaki
rachunek mamy obowiązek wpłacać.
Przy czym, może to być rachunek
mieszkaniowy powierniczy otwarty
(z którego bank wypłaca deweloperowi środki finansowe w miarę postępu prac budowlanych, kontrolując
ten postęp) lub zamknięty, z którego bank wypłaca deweloperowi środki na nim zgromadzone po sprzedaży mieszkania, a więc po przedłożeniu aktu notarialnego zbycia lokalu.
Poza tym deweloper ma obowiązek
zapewnić gwarancję ubezpieczeniową lub bankową gwarantującą zwrot
środków w razie upadłości lub rozwiązania umowy. Umowa musi też
przewidywać wszelkie obowiązki informacyjne dewelopera dotyczące lokalu lub domu mającego być przedmiotem umowy.
Ze względu na to, że umowa jest
zawarta w formie aktu notarialnego,
nabywca uzyskuje wpis swoich praw
do księgi wieczystej.
Ustawa w wielu punktach, niestety, nie jest precyzyjna, dlatego nie
wiadomo, co się stanie, jeśli umowa nie będzie zawierać treści przez
prawo nakazanej, albo jeśli jej treść
będzie sprzeczna z prawem. Dlatego
tym bardziej warto umowę skonsultować przed jej podpisaniem.
Trzeba pamiętać też, że umowa
może zawierać postanowienia korzystniejsze od minimów ustawowych. Wielu deweloperów będzie
miało wiele korzystnych dla nabywców propozycji, warto zatem zainteresować się różnymi propozycjami
i wybrać tę najbardziej nam odpowiadającą.
Szansą, jaką daje ustawa, jest
możliwość precyzyjnego ustalenia
wzajemnych praw i obowiązków
stron umowy deweloperskiej. Znakomita większość deweloperów to
rzetelne i doświadczone firmy, i ustawa pozwoli im na takie przygotowanie oferty, że zapewni im ona możliwość uzyskania pewnego i godziwego zysku, w zamian za dobry sprzedany produkt.
Wojciech Celichowski
adwokat

PS. Autor jest partnerem w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Celichowski Szyndler i Partnerzy w Poznaniu, ul. Szkolna 5/15,
www.kancelaria-csp.pl
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Os. Władysława Łokietka

Zyski z nowoczesnych rozwiązań
Dokończenie ze strony 9

wprowadzony w kolejnych budynkach.
Tymczasem konsekwentnie realizowany w PSM program dociepleń oraz modernizacji instalacji grzewczych
przynosi efekty. Mimo ciągłego wzrostu cen energii, nakłady na ogrzewanie były w
całej spółdzielni nieco nisze
niż w roku poprzednim. Przyczyniła się do tego zapewne
także łagodniejsza aura, jednak możliwości ograniczania
zużycia coraz droższej energii z pewnością warto poszukiwać.
Zebranie spółdzielców z
Osiedla Władysława Łokietka
zbiegło się z zakończeniem
termomodernizacji dwóch
ostatnich bloków. Budynki
zyskały nie tylko dodatkową
kilkunastocentymetrową warstwę styropianu, ale także kolorowe pastelowe elewacje. Pojawiły się w nich również nowoczesne domofony, które zastąpiły stare wyeksploatowane urządzenia. Pięknieją także
osiedlowe alejki, place zabaw
i trawniki. Poprawa estetyki
osiedla, a przede wszystkim
warunków życia mieszkańców, jest głównym celem administracji osiedla, której kierownikiem od początku jest
Aleksander Meyza.
Zakończenie realizowanego od ponad sześciu lat
programu termomodernizacji to chyba najlepszy prezent na srebrny jubileusz
tego najmniejszego piątkowskiego osiedla. Miłe spotkanie
władz spółdzielni z pierwszymi lokatorami, którzy przed
25 laty wprowadzili się do
bloku nr 10, przypomniał Rafał Kupś, przewodniczący Rady Nadzorczej PSM i od wielu lat mieszkaniec Łokietka.
Podkreślił znaczenie dobrosąsiedzkich stosunków i wielką wartość wspólnych spółdzielczych działań. W Radzie Nadzorczej są przedstawiciele wszystkich osiedli i
starają się oni zawsze szukać optymalnych rozwiązań
wielu trudnych spraw. Należą do nich kwestie zaległości
czynszowych. Spośród ponad
120 uchwał przyjętych przez
Radę w ubiegłym roku więk-

szość dotyczyła właśnie wykluczeń ze spółdzielni dłużników. – Staramy się im doradzać i pomagać poprzez rozkładanie długu na raty, ale nigdy nie zgadzamy się na jego
umorzenie – jednoznacznie
stwierdził R. Kupś.
W dyskusji podnoszono
kwestie rozrastających się
drzew i krzewów, które niektórym lokatorom przeszkadzają, niewłaściwego usytuowania ławek oraz zbyt bliskich kontaktów z dzikimi

zwierzętami, które coraz częściej z pobliskich lasów zaglądają do osiedlowych śmietników. Niekiedy są one nawet
dokarmiane przez mieszkańców. Może to być jednak niebezpieczne, gdyż dziki potrafią być groźne. Po interwencjach przedstawicieli administracji służby miejskie
odłowiły kilkanaście dzików
i wywiozły je w odległe lasy.
A. Meyza zapewnił, że tereny zielone pomiędzy blokami są otaczane szczegól-

ną uwagą, jednak rozważane
są możliwości wygospodarowania na ich obrzeżach kolejnych miejsc parkingowych,
gdyż samochodów na osiedlu
wciąż przybywa.
W glosowaniach uczestnicy części Walnego Zgromadzenia jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi PSM.
Także jednogłośnie odrzucili
wniosek o likwidację rad osiedli i zmian w wynagradzaniu
członków Rady Nadzorczej
PSM. (i)
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Prosto z miasta

Kuszenie przyrodą i promocjmi

Zew przyrody odzywa się
wiosną ze zdwojoną mocą i
skłania nawet całkiem rozsądnych ludzi do podejmowania nieprzemyślanych i nieodpowiedzialnych działań. Zasiedziali mieszkańcy bloków,
nieskorzy do wystawiania nogi za próg i niechętnie zbaczający z betonowych chodników i asfaltowych dróg, nagle
odczuwają nieposkromioną
ochotę do spacerów na świeżym powietrzu, do włażenia w
chaszcze i błoto oraz nawiązywania bliskich, wręcz przyjacielskich stosunków, z wszelakimi przedstawicielami flory i
fauny. Najczęściej ograniczają
się one do wejścia w bezpośrednie związki z jej najbardziej krwiożerczymi reprezentantami – meszkami, komarami i kleszczami. Ale nawet
te nieco przykre doświadczenia nie osłabiają powszech-

nej na progu lata woli bratania się z bujnie rozkwitającą przyrodą.

gruntu się dogadało, ale jak
wiele jeszcze podobnych niespodzianek nas czeka?





Na spotkanie z nią najlepiej wybrać się w sposób
ekologiczny, czyli piechotą
lub rowerem. Miłośników
wypraw na dwóch kółkach
przybywa w szybkim tempie.
Niestety, równie szybko nie
przybywa w Poznaniu ścieżek rowerowych. Miejscy kolarze są więc utrapieniem
dla pieszych – gdy wykonują
slalomy na chodnikach i dla
zmotoryzowanych, gdy zdecydują się wjechać na miejskie
arterie. Co jest jednak sportem ekstremalnym. Na dodatek rowerzystom zaorano
odcinek popularnej trasy nad
Jezioro Strzeszyńskie, którą,
jak się okazało, zbudowano
na terenie prywatnym. Miasto w końcu z właścicielem

Zdarzają się one nawet
na Malcie, tym najpopularniejszym i bardzo reprezentacyjnym letnim deptaku miasta. Z wielką pompą i przy
zachwycie mediów otwarto
tam kolejkę mającą podnosić
na rekordowy poziom adrenalinę, by po kilku dniach po
cichu ją zamknąć. Na szczęście jest tam tyle wszelakich
innych atrakcji, od term po
centrum handlowe, że jedna
kolejka więcej, jedna mniej
nie robi wielkiej różnicy. No,
ale pewien niesmak i plama
na wielkopolskiej gospodarności pozostała.


Zewsząd kusi nas nie tylko przyroda. Jej naturalne
walory są wspomagane prze-

różnymi akcjami marketingowymi podejmowanymi przez
gminy i wszelakich innych
organizatorów wypoczynku.
Promocjom i zachętom do wyjazdów w góry, nad wodę czy
choćby na działkę i rozpalenia tam wszechobecnego grilla trudno się oprzeć. Jednak
pięknych zielonych zakątków
wcale nie trzeba szukać daleko. Wystarczy wyjść przed
bloki i uważnie się rozejrzeć.
Na piątkowskich osiedlach są
hektary terenów zielonych, a
i najprawdziwsze dziki, i lisy też się trafią. Utrzymanie
tych obszarów w należytym
stanie, pielęgnowanie rabat i
krzewów sporo kosztuje. Może więc dałoby się je przekwalifikować na grunty orne i wtedy, jak przystoi rolnikom, moglibyśmy kasować
spore unijne dotacje.
WIST

Piątkowskie opowieści

Ojciec Ministra
Spacerując przez Piątkowo spotykamy ludzi i miejsca, które swym znaczeniem,
a nawet sławą sięgają daleko
poza Poznań. Wiele z nich
już przypominaliśmy na łamach „Echa Piątkowa”. Spacerując alejkami cmentarza
parafii św. Stanisława Kostki
przy ulicy Wojciechowskiego
od czasu do czasu znajdujemy nazwiska spotykane nie
tylko na cmentarnych tablicach i nagrobkach. Z pewnością zainteresuje stela nagrobna w alejce na prawo od
głównego wejścia, z napisem:
Prof. dr Ludwik Skubiszewski 1886 – 1957, z Leitgebrów Aniela Skubiszewska
1903 – 1986.
Kto pamięta okres transformacji ustrojowej w początkach lat dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku, ten szybko
skojarzy. Tak, to rodzice naszego ówczesnego ministra
spraw zagranicznych, profesora Krzysztofa Skubiszewskiego.
Ludwik Skubiszewski był
anatomopatologiem. Nie pochodził z Wielkopolski, urodził się 7 sierpnia 1886 r.

w Czemiernikach. W czasie nauki w Gimnazjum Męskim w Lublinie zaangażował się w uczniowską konspirację niepodległościową,
a w 1905 roku został usunięty ze szkoły z „wilczym
biletem” za udział w strajku
szkolnym. Ostatecznie jednak zdobył świadectwo dojrzałości w Białej Podlaskiej,
a następnie w Warszawie i w
Kijowie studiował medycynę,
a w 1917 roku uzyskał doktorat. Dalsze jego koleje były burzliwe, bardzo podobne
do losów lekarzy w trudnym
okresie rewolucji i wojny domowej w Rosji, opisywanych
przez Michała Bułhakowa. Z
czasem udało mu się ewakuować do Bułgarii i podjąć pracę w Warnie.
W 1920 r. dr Ludwik
Skubiszewski wrócił do kraju i podjął pracę w szpitalu
wojskowym w Grudziądzu,
a potem działał na Wydziale Anatomii Patologicznej
Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem prof. Józefa Hornowskiego. W dwa
lata później przeniósł się do
Poznania, został zastępcą

profesora anatomii i histologii patologicznej na miejscowym Uniwersytecie Poznańskim. W 1923 roku habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim, w następnym został profesorem nadzwyczajnym. W tym czasie
jednak spotykało go w pracy
sporo nieprzyjemności. Niewykluczone, że była to próba rewanżu za konsekwentne zwalczanie bylejakości w
pracy lekarza i częste kojarzenie zgonu pacjenta z błędami zawodowymi leczącego. Konsekwentnie też przeciwstawiał się nielegalnej
prywatnej praktyce lekarzy
na terenie szpitala.
W 1939 roku został wysiedlony do Generalnego Gubernatorstwa. Pracował w
Czemiernikach, a potem kierował Szpitalem Miejskim
w Międzyrzeczu Podlaskim,
pomagając przesiedleńcom,
rodzinom żydowskim i żołnierzom AK. W 1943 roku
był aresztowany przez gestapo. Po wyzwoleniu wrócił do
Poznania i kontynuował pracę na Uniwersytecie Poznańskim, a od 1950 roku – w

Akademii Medycznej. W październiku 1951 r. przeszedł
na emeryturę, nadal jednak
pracował jako kierownik prosektorium Szpitala Dziecięcego w Poznaniu. Zmarł 7 grudnia 1957 roku.
Dorobek prof. Ludwika
Skubiszewskiego obejmuje
ponad sto publikacji dotyczących m.in. etiopatogenezy i diagnostyki nowotworów, patofizjologii i morfologii reumatyzmu. Profesor
zawsze miał do dyspozycji
wypróbowany zespół wybitnych specjalistów, w części przez siebie wykształconych. Był członkiem licznych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych.
Ze związku z Anielą Leitgeber miał córkę Marię oraz
dwóch synów. Krzysztof, wybitny prawnik, późniejszy polski minister spraw zagranicznych, urodził się w Poznaniu
8 października 1926 roku,
zmarł 8 lutego 2010 r. Bywał
w Poznaniu, zaglądał na grób
rodziców. Drugi syn, Piotr
Skubiszewski, został profesorem historii sztuki.
Marek Rezler
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Depresja w czasie ciąży
Zwiększający
się
udział depresji wśród
zaburzeń
dotyczy
wszystkich rodzajów
depresji, również tych,
które są najmniej społecznie akceptowane i
najrzadziej leczone, a
jednocześnie niezwykle
ryzykowne, czyli depresji związanych z macierzyństwem.
Depresja porodowa coraz częściej pojawia się w
naszej świadomości, ale
depresja w czasie ciąży nadal jest tematem, który w
wielu środowiskach jest tematem tabu. Tymczasem
liczba kobiet w czasie ciąży, które zapadają na depresję, rośnie lawinowo.
Dla kobiety okres ciąży
może być niezwykle trudnym czasem, a huśtawka
emocjonalna wynika z reguły ze zmian hormonalnych w organizmie. Niekiedy jednak pogorszenie
nastroju, smutek, wzmożona płaczliwość, a nawet
podwyższona agresja nie
będą oznaczać wahań hormonalnych, tylko klasyczną depresję. Taki stan dotyka wbrew pozorom wiele kobiet. Kilka lat temu
mówiło się o 12 procentach, teraz występowanie depresji w ciąży szacuje się na 14-23 proc.
U połowy z tych kobiet, depresja w czasie ciąży nie
minie, lecz przekształci się
w depresję poporodową. U
części może doprowadzić
do przedwczesnego porodu i upośledzić rozwój fizyczny dziecka, które będzie bardziej słabe i chorowite. Część dziewczynek

urodzonych przez kobiety
z depresją w ciąży też doświadczy depresji w czasie
ciąży (mechanizm „dziedziczenia” podatności na
depresję w ciąży nie został wyjaśniony, ale został zaobserwowany przez
badaczy).
PRZYCZYNY
Z badań epidemiologicznych udało się oszacować,
jakie kobiety są bardziej narażone na ryzyko pojawienia się depresji w ciąży. Wymienia się takie czynniki
jak: brak stabilnego związku emocjonalnego, trudności materialne i niepewność materialną, brak oparcia w rodzinie i znajomych
(poczucie bycia z ciążą samej), nagła sytuacja traumatyczna (np. śmierć małżonka), a także cały zespół
sytuacji związanych z ciążą
(lęk przed opieką nad dzieckiem, wcześniejsze poronienia, ryzyko choroby wrodzonej płodu, trudności w zajściu w ciążę). Na ryzyko depresji w ciąży narażone są
również bardziej te kobiety, które miewały już epizody depresji, a także mają
„depresyjną historię rodzinną”, czyli że depresja pojawiała się w rodzinie.
OBJAWY
Zbliżone są do objawów
depresji endogennej – obniżenie nastroju, płacz bez
przyczyny, drażliwość, niepokój i napady paniki, zniechęcenie, przygnębienie i
nadmierne zmęczenie, martwienie się o zdrowie swoje
i dziecka, spadek zainteresowania aktywnościami i sobą, problemy ze snem i zasypianiem, niespokojny sen,
poczucie winy, spadek zainteresowania seksem, psy-

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

chosomatyzacja – stany bólowe bez wyraźnej, medycznej przyczyny.
LECZENIE
Depresja w ciąży wymaga leczenia. Inaczej stan
chorej będzie się pogarszał
i może dojść nie tylko do
przedwczesnego porodu, a
nawet do osłabienia i spowolnienia rozwoju dziecka,
ale także do rozwoju depresji i jej przekształcenia
się w depresję poporodową. Leczenie depresji w
ciąży przede wszystkim
skierowane jest na metody pozafarmakologiczne. Środki psychotropowe
przedostają się przez łożysko do płodu i dlatego nie
zaleca się stosowania środków farmakologicznych w
czasie ciąży, bo nie są one
obojętne dla dziecka. W wyjątkowych sytuacjach są jednak stosowane.
Problemy z leczeniem
depresji w czasie ciąży są
niestety spore. I nie chodzi
tu nawet o brak możliwości stosowania szerokiego
spektrum środków farmakologicznych, ale o to, że
kobiety w ciąży niechętnie
przyznają się do tego stanu.
Podczas gdy okres ciąży powinien być okresem szczęśliwości (społeczno-kulturowy stereotyp), one są często smutne i nieszczęśliwe.
Przez to wpadają w pułapkę poczucia winy i pogarszają swój stan. Trudniej też
opowiedzieć o tym rodzinie
i znaleźć w niej wsparcie –
zwłaszcza jeśli rodzina nie
rozumie tego, jak można
mieć depresję w trakcie cią-

ży. Około 10 proc. chorych
na depresję w ciąży zaprzecza jej – wstyd związany z
odczuwaniem tego stanu
jest dla nich zbyt duży.
Sprawdzoną i skuteczną metodą leczenia depresji jest psychoterapia.
Ważne, aby przyszła mama
przyjrzała się przyczynom
obniżonego nastroju i znalazła bezpieczne miejsce, w
którym może zrozumieć i
opisać swój aktualny stan.
Przyszła mamo! Masz prawo
do tego, by w ciąży czuć się
źle, masz prawo do tego, by
szukać profesjonalnej pomocy. Nikt nie ma prawa osądzać tego, jak Ty się czujesz!
Zadbaj o siebie i o swojego
malucha. Jeśli pomożesz sobie, to pomożesz też swojemu maleństwu.
Korzystając z psychoterapii, możesz się spodziewać nie tylko „wyleczenia”
tego, z czym przyjdziesz
na psychoterapię. Dodatkowo poprawią się twoje więzi
i kontakty z innymi ludźmi,
lepiej będziesz sobie radziła
z codziennym stresem, doświadczysz osobistego rozwoju i będziesz miała więcej
radości z życia. Zwyczajnie
będziesz bardziej szczęśliwa.
mgr Małgorzata Remlein
psycholog

Autorka jest psychologiem.
Pracuje z osobami, które: doświadczają lęków, obniżonego nastroju, depresji, zaburzeń psychosomatycznych, mają problemy w relacjach z innymi, znajdują się w sytuacji
kryzysu życiowego. Prowadzi
również terapię par. Informacja: 660 140 488 lub malgorzataremlein.pl

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

5 VI 2012 o godz. 18 (wtorek) Łucja Dudzińska prezentuje młodych
poznańskich twórców – Grupę Literyczną „Na krechę”. Występują:
Joanna Żabnicka, Iwo Konarski, Piotr Lewicki, Mateusz Paszkiewicz.
Omówienie – Edyta Kulczak, Tadeusz Stirmer.
19 VI 2012 o godz. 18:00 (wtorek) Dwadzieścia pięć zdań o jednym
wierszu – warsztaty literackie. Prosimy autorów o skserowanie jednego,
niepodpisanego tekstu w 25 egzemplarzach.

„Echo Piątkowa”
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna
Zapraszamy do reklamy

Tel. 61 822 78 57, 601 56 87 32
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JAŹŃ

KUZYNKA
MACIEJKI

NOCNE
ŚWIATŁO

LIZ

ŚLAD
PO PILE

OWOC
ANIOŁÓW

IMIĘ
ŻEŃSKIE

1

Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru brzmiało: majówek czar.

UCZULENIE
PEJSY
LUB
PEKAESY
FORMUŁY
MATEMATYCZNE

CZYPRYNA
PIETRUSZKI

7

9
MIEJSCE
ZSYŁKI
NAPOLEONA

5
KRAINA
CZARNOKSIĘŻNIKA

DZIELNICA
KÓRNIKA

MITY

16

14
OPIEKUN
OWIEC

12

ZASILA ODRĘ

2

STOPIEŃ
CZCIONKI

15

POJAZD
RZECZNY

PIES
ALI

10

DYSKUSJA
PUBLICZNA

KOZACKI
DOWÓDCA

TOKSYNA
NOBLISTA
DARIO

AUTOPSJA

NARZĘDZIE
MURARZA

DO NIEGO
PO KREDYT

DAWNA
MIARA
CIECZY

17

4

DUSICIEL

11
DOMENA
EMIRATÓW
ARABSKICH

TRÓJDŹWIĘK

8

JEDNOSTKA
POWIERZCHNI

13

SYMBOL
SODU

3

INACZEJ TAK

HUMORKI

Szef składu opałowego do
nowego pracownika:
- Pracujesz ponad miesiąc, a nadal nie odróżniasz
węgla od koksu!
- Ale już się od szefa nauczyłem, że tona ma 900 kilogramów!

Student ma wymienić
trzy zalety mleka matki.
- Jest w stu procentach
naturalne, nie trzeba go podgrzewać i...
- No właśnie – i?
- Ma rewelacyjne opakowanie – kończy student zadowolony.

Przychodzi baba do lekarza. Ten każe jej codziennie na czczo wypijać surowe jajko.
- Panie doktorze, ale ja
nie znoszę jajek!
- A kto każe pani je znosić?
Krzyżówka nr 6

WULKAN
NA
SYCYLII

BATALION

Krzyżówka
z Echem

1 2 3 4 5 6 7 8
6

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Gwiazdy mówią... po naszymu 
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.

BARAN (21.03 - 20.04). Frechownie se nie poczynaj, ale zaś z
większym szwungiem bierz się do roboty, a bejmy same skapną. Jak
trochę pomyślisz i pochapiesz, to uzorgujesz ich całą wuchtę.
BYK (21.04 - 21.05). Z famułą trza dobrze żyć. Nie borchaj się
więc na szczunów czy kejtra. Oni trochę poszuszwolić muszą, ale zaś
jak ich weźmiesz na słodkie, to będzie całkiem fest.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Przestań się przejmować kolejnymi reformami wew robocie. Ci wszyscy mądrzy nie zdołają wszystkiego zepsuć. Jakoś się wszystko ułoży i najlepiej pojedź z famułą do
marketu albo na działkę.
RAK (22.06 - 22.07). Na wakacyjną labę i słodkie nygusowanie
nad wodą musisz jeszcze trochę poczekać. Ale zaś pomyśl o jakim
weekendowym wygibie na działkę zez famułą lub starą eką.
LEW (23.07 - 22.08). W letnie dni szkoda czasu na nygusowanie
i rozmemłanie. Zez starą wiarą po próżnicy też nie ma co blubrać.
Jesteś szportowny szczun i masz sporo fifnych pomysłów.
PANNA (23.08 - 22.09). Zamiast ciągłego nygusowania, wystawiania kalafy na słonyszko abo glapienia się wew telewizję, lepiej poblubraj zez szczunami, zabierz ich na słodkie albo rowerową eskapadę.

WAGA (23.09 - 22.10). Lofrowanie z kumplami i kibicowanie
piłkarzom będzie ci plożyć. Ale zaś cięgiem nygusować nie możesz,
musisz akuratniej przyłożyć się do roboty i trochę pochapać.
SKORPION (23.10 - 22.11). Szykują się fest letnie rajzy, będzie
można podylać oraz bachać się w badejkach. Ino zaś uważaj na różne
blondki i berbeluchy, byś se jakiej poruty nie narobił.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Z wielkich planów wychodzi to co
zwykle, ale zaś przestań już brynczeć i marudzić. Zamiast glapić się
wew komputer, z większym szwungiem zabierz się do roboty.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Przyjdzie ci chapać przez najbliższe tygodnie, ale zaś potem skapnie ci wuchta bejmów. Wystarczy na słodkie nygusowanie i wojaże do ciepłych krajów.
WODNIK (21.01 - 20.02). Nie daj się przekabacić różnym mądrym i uważnie szpycuj na wiarę, a zaś beż zbędnego stalowania się
rób swoje. Z twoim pomyślunkiem i rułą dasz radę.
RYBY (21.02 - 20.03). Zamiast wylegiwania się na słonyszku,
czekają cię fest porzundki wew domu. Trochę bajzlu i chapania z tym
będzie, ale zaś potem chałupa będzie jak nowa.

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.
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Olimpiada euro Elfoludków

Zgodnie z kilkuletnią tradycją, 23 kwietnia w Klubie
Sportowym „Sobieski” odbyła się VI Olimpiada Elfoludków. Udział w niej wzięły dzieci z Przedszkola nr
182 „Król Elfów” oraz zaproszeni goście z okolicznych przedszkoli i szkół pod-

stawowych. Po przemarszu
z flagami europejskimi i
zaprezentowaniu okrzyków
dopingujących kolegów maluchy uczestniczyły w sześciu konkurencjach, wśród
których największą popularnością cieszyły się: przejście przez tunel i zabawa

kolorową chustą animacyjną. Przedszkolaki uczyły się
zdrowej rywalizacji i tego, co
naprawdę liczy się w sporcie
– rozrywka i wspólne przeżywanie radości. Mali sportowcy dali z siebie wszystko,
więc po zakończeniu konkurencji każdy został uhonorowany pięknym medalem.
Natalia Nowak
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POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, RADA OSIEDLI WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
I ZYGMUNTA STAREGO ORAZ KIEROWNICTWO ADMINISTRACJI
ZAPRASZAJĄ DZIECI WRAZ Z RODZICAMI
NA

FESTYN Piątkowski Dzień Dziecka
Program Festynu

12.45 - otwarcie festynu, Przewodniczący Rady Nadzorczej
+ Prezes Zarządu PSM + Przewodniczący Rady
Osiedli Wł. Jagiełły i Z. Starego
13.00 - start imprezy, przywitanie przez prowadzących oraz
wystąpienie muzyczne
13.45 - występy grup tanecznych oraz baletu - malowanie
buzi, konkursy
14.00 - pokazy tresury psów policyjnych oraz komandosów
Żandarmerii Wojskowej

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

Ahmed Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,
tel. (61) 822 33 44
Ahmed Przeźmierowo 1 obok Intermotelu,
tel. (61) 816-10-63, 500-700-748

14.00 - DJ TOMEQ zaprosi pozostałe dzieci wraz
z prowadzącymi na scenę i wciągnie do tańca oraz
zabawy, karaoke, animacje z dziećmi
15.00 - pokaz wozów bojowych Straży Pożarnej, jednostki
z Piątkowa
15 00 - SHOW Aresa z programu telewizyjnego THE VOICE
OF POLAND z dziećmi
15.50 - konkurs gwary poznańskiej dla rodziców - redaktorzy
Jacek Hałasik + Julisz Kubel
16.00 - Piosenki prowadzących konkursy z nagrodami,
występ grupy tanecznej
17.30 - występ NORBIEGO znanego z takich przebojów jak
„Kobiety są gorące”, „Nie zaczepiaj mnie”,
„Pokręciło mi się w głowie”
18.30 - losowanie nagród - wielka loteria

DODATKOWO SPECJALNE ATRAKCJE
● Dmuchany zamek, quady, strzelnica sportowa, karuzela,
zjeżdżalnia delfiny ● Przejażdżki bryczką i wierzchem
konikami polskimi ● Prezentacja policji drogowej
i Straży Miejskiej ● Prezentacja tradycyjnego rzemiosła
wraz ze zwierzętami domowymi

DLA WSZYSTKICH GROCHÓWKA WOJSKOWA
Z KUCHNI POLOWEJ

