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Żywiołowy show Dni Piątkowa
Gwiazdą tegorocznych
Dni Piątkowa był Czesław
Mozil. Odkryciem i zaskoczeniem imprezy był natomiast pełen temperamentu poznański duet Kasia &
Paula Electrica Duo. Tworzą go skrzypaczka Katarzyna Szubert i harfistka Paulina Antkowiak. Instrumenty obu dziewcząt są oczywiście elektryczne. Swój recital rozpoczęły od żywiołowej muzyki irlandzkiej. Były też rytmy latynoskie, pop
i dance, radość artystek z
występu i radość publiczności. Dawno nie oglądaliśmy
tak klimatycznego występu.
Cieszy to tym bardziej, że
jedna z artystek wychowała się na Osiedlu Stefana
Batorego.
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Nadzwyczaj udane Dni

wowski. Własnych widzów
miał także związany z Piątkowem Jan Zieliński, który
już chyba na zawsze kojarzony będzie z grupą Bolter i
ich największym przebojem
„Daj mi tę noc”. Przed Czesławem Mozilem wystąpiły
Kasia & Paula, o których
piszemy na pierwszej stronie. Piątkowski festyn organizowany przez Poznańską

Aura tego dnia sprzyjała organizatorom i publiczności Dni Piątkowa. Po południu niebo
się lekko rozpogodziło.
Z każdą godziną więc
przybywało widzów. A
już tłumy przyszły, by po-

potem na pokaz swoich talentów zaprosiła młodzieżowa grupa taneczno-wokalna
New Voice i Beezee z Dąbrówki. Potem znów Incanto pokazała taniec hiszpański. Następnie można było
posłuchać muzyki country

słuchać zespołu Czesław
Śpiewa. Przy okazji można było skorzystać z wielu atrakcji, zjeść i napić
się na licznych stoiskach.
Zaczęło się tanecznie.
Najpierw grupa baletowa
Incanto pokazała sambę,

w wykonaniu zespołu Country Spiders Group. Po nich
Incanto wykonało tango.
Po kwartecie smyczkowym Artu’s na scenę weszło
Incanto z kankanem. Był
kabaret A-trzy oraz saksofonista showman, Jerzy Kar-
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Spółdzielnię Mieszkaniową
zakończył się wielkim pokazem sztucznych ogni. (big)
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KWIACIARNIA
- bukiety
- wiązanki
- kompozycje
- dostarczamy kwiaty

RADCA

PRAWNY

- rozwód, separacja, podziaá majątku
- wáadza rodzicielska, opieka, alimenty
- spadki - nabycie, zachowek, testamenty
- procesy o odszkodowania, umowy, ZUS

tel. 601 999 570
KANCELARIA: os. J. III Sobieskiego 36/15
Spotkania do uzgodnienia

PRZEPROWADZKI – TRANSPORT
PANDERA - FIRMA US ŁUGOWO- TRANSPORTOWA

PASMANTERIA
DEWOCJONALIA

*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

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

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

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

Przyjmują lekarze z wieloletnią praktyką
Nasi pacjenci chwalą sobie:
- możliwość leczenia całej rodziny
u jednego lekarza
- możliwość rejestracji na określoną godzinę.
Nadal przyjmujemy deklaracje.
Rejestracja pacjentów telefoniczna lub osobista.

tel. 61 828 30 40
tel. 603 575 834
www.medfamilia.pl
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i sprawdź osobiście!

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

Konwersacje
z angielskiego
English
conversations
Ewa
669 482 140

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 przenoszonych drogą płciową
USUWANIE: kurzajek, brodawek,
kłykcin, włókniaków, naczyniaków, mięczaków zakaźnych itp.

ZAKŁAD INSTALACYJNY
WOD. KAN., GAZ I C.O.
Marek Grzelak

„Po sąsiedzku”
Oś. Wł Jagiełły 7/4, 60-690 Poznań
tel. 61 825 22 86, 601 776 706
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Z notatnika miejskiego strażnika
♦

♦ 13 czerwca strażnicy miejscy z Piątkowa przeprowadzili działania wspólnie z Państwową Strażą Pożarną. Na Osiedlu Bolesława Chrobrego 27 zorganizowano ćwiczenia, których celem
było wypracowanie skutecznych metod ewakuacji ludzi z zagrożonego 16-piętrowego budynku (na zdjęciach). Strażnicy zabezpieczali główne ciągi komunikacyjne, kierując osoby do wyjścia klatkami technicznymi. W trakcie ćwiczeń użyto podnośnika drabinowego o wysokości 53 metrów oraz podano wodę na
dach i ostatnie piętro. Ćwiczenia trwały 3 godziny, uczestniczyło w nich dwóch strażników oraz dwa zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 Państwowej Straży Pożarnej z Piątkowa.
♦ W czerwcu służby dyżurne Straży Miejskiej Poznania z Piątkowa
przyjęły od mieszkańców 429 zgłoszeń. Najwięcej (161) dotyczyło nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, spraw porządkowych (71) oraz zakłócania porządku nocnego (69). Były też
42 zgłoszenia o spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych.
♦ Na koła zaparkowanych aut nałożono 139 blokad, 49 winnych
nieprawidłowego parkowania kierowców pouczono, 89 ukarano
mandatami.
♦ Strażnicy przeprowadzili 6 kontroli zaczipowania psów. Nieprawidłowości nie ujawnili.
♦ 16-krotnie kontrolowali piątkowskie targowiska, z podobnie
dobrym skutkiem.
♦ 20-krotnie sprawdzali też miejsca znane z bytowania bądź grupowania się bezdomnych. Ze spotkanymi tam osobami przeprowadzili 13 rozmów prewencyjnych, spowodowali udzielenie
pomocy medycznej 4 osobom, ujawnili 6 przypadków nietrzeźwości bezdomnych, które zgłosili do Centrum Redukcji Szkód i
Wczesnej Interwencji Terapeutycznej.
♦ 26 czerwca patrol udał się do parku Żurawiniec, gdzie leżała
bezdomna pijana kobieta. Wezwano pogotowie, którego lekarz
wydał dyspozycję przewiezienia jej do szpitala.
♦ 12 czerwca kierownik referatu, Rafał Krajewski, uczestniczył
w spotkaniu Rady Osiedla Bolesława Chrobrego. Dotyczyło
ono wyznaczenia dodatkowych 90 miejsc parkingowych przy
budynkach 24-27 (znaki poziome i pionowe). Nowe oznakowanie wprowadzono przy budynku 24 oraz wyznaczono jeden kierunek jazdy. Usprawniło to poruszanie się samochodami.
♦ 5 czerwca strażnicy udali się na ul. Szymanowskiego, gdzie
przy Tesco znajdowała się uszkodzona studzienka telekomunikacyjna. Ponieważ stanowiła ona zagrożenie dla zdrowia
przechodniów, strażnicy zabezpieczyli ją taśmą oraz nakazali
właścicielowi (TP SA) jej naprawę. 13 czerwca zabezpieczyli
uszkodzoną studzienkę telekomunikacyjną TP SA u zbiegu ulic
Figowej i Rubież.
♦ 15 czerwca patrol udał się na ul. Rubież, gdzie mieszkańcy
zgłosili mężczyznę, który rozwieszał ogłoszenia na budynkach.
Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem.
♦ 13 czerwca z Osiedla Bolesława Śmiałego 33 strażnicy przewieźli rannego gołębia do fundacji Ptasi Azyl do Nowego
ZOO. 18 czerwca przewieźli ranne pisklę gołębia z Osiedla
Jana III Sobieskiego 19. Z tego samego osiedla zawieźli też
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♦

♦

♦

rannego gołębia w dniu 22 czerwca, a 27. z Osiedla Stefana
Batorego.
3 czerwca piątkowski referat Straży Miejskiej poinformował
Zarząd Dróg Miejskich o konieczności pilnej naprawy nawierzchni ul. Garsteckiego oraz o awarii sygnalizacji świetlnej
u zbiegu ulic Sarmackiej i Umultowskiej oraz na Os. Jana III
Sobieskiego. 9 czerwca zawiadomił Wydział Gospodarki Nieruchomościami o potrzebie skoszenia łąki przy ul. Łużyckiej i
Jasna Rola. 13 czerwca poinformował o ubytkach w nawierzchni ul. Strużyńskiego i Szeligowskiego. 17 czerwca strażnicy
miejscy zgłosili do Zarządu Dróg Miejskich informację o pilnej
konieczności naprawy nawierzchni ulic Mateckiego i Stróżyńskiego oraz ul. Wiechowicza (duże dziury). 27 czerwca zgłosili awarie sygnalizacji świetlnej na zbiegu ul. Sarmackiej i
Umultowskiej oraz na ul. Wiechowicza. W odpowiedzi na maila
dotyczącego ul. Rubież, na której nie ma chodnika i podczas
przejazdu samochodów unosi się kurz, napisali też do ZDM
o ustawienie znaku ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę
wraz z odpowiednią tablicą informacyjną, lub ułożenie chodnika oraz nawierzchni asfaltowej, co pozwoliłoby bezpiecznie
korzystać z drogi i poprawiłoby jej estetykę.
21 czerwca w Szkole Podstawowej nr 35 na Osiedlu Władysława Łokietka odbyło się spotkanie prezydenta Poznania z
przedstawicielami straży miejskiej oraz przedstawicielami Rady
Osiedla Naramowice. Omawiano problemy nurtujące mieszkańców. Przedstawiciele rady osiedla zwrócili się z prośbą o
ustawienie znaku zakazu zatrzymywania się na ul. Zdobywców
Monte Casino.
29 czerwca strażnicy zabezpieczali festyn z okazji Dni Piątkowa. W trakcie festynu propagowali sprzątanie odchodów pozostawianych przez psy (rozdawali woreczki). Rowerzystom rozdawali opaski odblaskowe. Właściciele rowerów w rozmowach
podnosili problem kradzieży rowerów i ich znakowania.
Tuż przed wakacjami strażnicy szkolni przeprowadzali na terenie naramowickich i piątkowskich przedszkoli i szkół podstawowych pogadanki na temat zachowania się dzieci i młodzieży
podczas wakacji i czyhających na nie w tym okresie niebezpieczeństw. (rafa)
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Piątkowianie nadal bez bonifikat
Na przedwakacyjnej
sesji Rady Miasta Poznania radna Prawa i Sprawiedliwości Ewa Jemielity odniosła się do argumentacji radnych Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego (ugrupowanie prezydenta Ryszarda Grobelnego) i radnych Platformy Obywatelskiej, którzy odrzucili
na nadzwyczajnej sesji w
dniu 18 czerwca projekt
uchwały przywracający
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej możliwość uwłaszczenia się na
gruntach z 95-procentową bonifikatą.
Odrzucenie
projektu
Klubu Radnych Prawa i
Sprawiedliwości zbulwersowało znaczną część mieszkańców Piątkowa, dla których wysokie opłaty za użytkowanie wieczyste stanowią

ogromny problem – często
muszą płacić dodatkowo nawet 120 złotych miesięcznie
(na przykład na Os. Zygmunta Starego i Os. Bolesława Chrobrego), co przy
niskich dochodach staje się
dotkliwą daniną na rzecz łatanego wszelkimi sposobami budżetu miasta.
Projekt uchwały zyskał
poparcie 7 tysięcy mieszkańców Piątkowa, Dębca i
Jeżyc. W zbieranie podpisów, jak i w starania o pozytywne rozpatrzenie projektu, aktywnie włączyli się
prezesi spółdzielni mieszkaniowych z Piątkowa, Jeżyc i
Dębca. Na spotkania informacyjne przychodziły setki osób zainteresowanych
możliwością przekształcenia gruntów.
Jak stwierdziła radna Jemielity, odrzucenie projektu
uchwały świadczy o wręcz

bezprzykładnej niefrasobliwości wielu radnych, którzy
nie stoją na straży interesów obywateli, utrzymując
dyskryminujące przepisy w
sprawie opłat za użytkowanie wieczyste. Odrzucenie
uchwały skutkuje tym, iż
jedni mieszkańcy są uprzywilejowanymi właścicielami nieruchomości i płacą
niski podatek, natomiast
użytkownicy wieczyści płacą
drakońskie, wysokie stawki. Ten palący problem społeczny miał zostać rozwiązany poprzez zmianę obecnie
obowiązującej uchwały.
- Skandalicznym jest –
powiedziała radna Jemielity – aby miasto Poznań w
ten nierówny sposób, za pobierane pieniądze od emerytów i rencistów, których nierzadko nie stać na wykup
leków, fundowało mieszkańcom drogi stadion miejski i

inne nietrafione inwestycje.
Okazuje się, że nasze miasto stać na igrzyska, a jednocześnie w wielu przypadkach miasto odbiera mieszkańcom chleb. Pozostawiam
z tą świadomością radnych
Platformy Obywatelskiej i
ruchu prezydenckiego PRO.
– E. Jemielity zapowiedziała dalsze starania Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości o doprowadzenie do przywrócenia ulgi i
złożenie kolejnego projektu
uchwały. Nastąpi to prawdopodobnie we wrześniu, po
przerwie wakacyjnej.
Wielu
mieszkańców
Piątkowa już zapowiedziało, że w najbliższych wyborach rozliczy swoich radnych z głosowania niezgodnego z ich oczekiwaniami.
Jak głosowali radni można
sprawdzić tutaj: www.ewajemielity.pl (rad)

Nareszcie wakacje!
Uroczyste zakończenie roku szkolnego w „34” na Osiedlu Bolesława Śmiałego odbyło się aż trzykrotnie, dla klas
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od zerówki do trzeciej, później dla czwartych i piątych klas
i wreszcie dla żegnających szkołę szóstoklasistów. (emzetka)
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Lato nie tylko w mieście
Tegoroczne półkolonie dziecięce na Osiedlach
Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego są już na
półmetku. Pierwsze dwa turnusy odbyły się w lipcu, kolejne dwa planowane są od 19 do 31 sierpnia. Na te drugie organizatorzy: Uczniowski Klub

Co mam robić? - zapytała pani Bożena. – Mam
38 lat i zazwyczaj suchą cerę, ale latem mam wrażenie, że ona się świeci i jest raz sucha, a raz tłusta. Czy to możliwe?
Tak, jest to możliwe, kiedy stosujemy nieodpowiednio
dopasowane kosmetyki. Zupełnie inaczej pielęgnuję się twarz
zimą, jesienią, wiosną czy latem, a stosowanie tych samych kosmetyków przez cały rok nie jest najlepszym pomysłem. Latem
nasza cera, mimo swej suchości, szybciej zanieczyszcza się, a
wówczas zaczyna błyszczeć i wygląda na przetłuszczoną. Latem
nie wykonujemy głębokiego oczyszczania, tylko delikatne, tym
samym cera szybciej rogowacieje i starzeje się. Procesem obronnym organizmu jest nadmierna produkcja sebum. Na lato w swoim gabinecie wykonuję zabiegi oczyszczające z kwasem do 2%
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Sportowy i Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
jeszcze chętnych zapraszają.
W tym roku półkolonie po raz pierwszy odbywały się
z przerwą na środek lata. Czy to lepiej, czy nie – okaże
się po podsumowaniu i porównaniu z półkoloniami z poprzednich lat. Dzieci miały okazję atrakcyjnie spędzić początek i koniec wakacji w mieście.
Podczas pierwszych dwóch tygodni milusińscy byli na
pływalni, odbyli też emocjonujące rozgrywki na kręgielni,
wyszli również do kina. W pamięć uczestników szczególnie zapadła wycieczka plenerowa do Owińsk, gdzie zwiedzali Park Orientacji Przestrzennej. W parku było wiele
zabaw i gier ruchowych. Następnie pojechali na grilla do
Leśniczówki w Owińskach. Tam mieli okazję do przejażdżki wozem drabiniastym i jazdy na grzbiecie konia. Najlepiej obrazują to jednak zdjęcia z półkolonii. Więcej zdjęć na
stronie 16. (kk)

i bardzo intensywnie zabezpieczam. W domowych warunkach
też możemy ochronić naszą cerę, odpowiednia dopasowując kosmetyki do typu cery.
Cerę normalną i mieszaną latem należy oczyszczać i głęboko nawilżać, zabezpieczać przed utratą wody i przed promieniowaniem UVA i UVB.
Cera tłusta – wysoka temperatura powoduje wzmożone
działanie gruczołów łojowych. Na lato najodpowiedniejszymi kosmetykami będą te pozbawione tłustych składników
i witamin A, E. Nie powinno się również stosować specyfików silnie odtłuszczających (zawierają alkohol). Lepiej zastosować witaminy C, B a także magnez, potas w kremach.
Cera sucha latem wymaga kosmetyków bogatych w
substancje odżywcze, regeneracyjne, ale nie tłuste. Ważne jest, by miały filtry ochronne.
Cera naczyniowa i z przebarwieniami źle reaguje
na słońce, dlatego należy unikać opalania twarzy i używać kremów z wysokim filtrem (powyżej SPF 25). Najodpowiedniejsze kremy do tego typu skóry to te, które działają obkurczająco i wzmacniająco na naczynka.
Pamiętajmy, że bez względu na to, jaką mamy cerę, latem powinniśmy wypijać minimum 2 litry wody, ale tylko niegazowanej.
Switłana Werk

Autorka tekstu jest kosmetyczką, właścicielką Specjalistycznego Gabinetu Kosmetycznego SWITŁANA na Os. Bolesława Chrobrego paw 110. tel. 794 798 895
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Z odpadami po nowemu

Spór trwa, a segregować warto i trzeba
Od 1 lipca odpady z
osiedlowych śmietników
są odbierane po nowemu. Zgodnie z umową zawartą ze Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” obsługę
piątkowskich osiedli przejęła spółka Remondis Sanitech, która wraz z 11
podwykonawcami zapewnia odbiór odpadów w całym mieście.
Nowe rozwiązania powodują sporo zamieszania.
Zwłaszcza na spółdzielczych
osiedlach pojawia się wiele
obaw i wątpliwości związanych z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Życie zdaje się
potwierdzać ostrzeżenia spółdzielców, że z wywozem śmieci będzie gorzej i drożej.
Ciągnące się od tygodni
rozmowy i dyskusje pomiędzy przedstawicielami poznańskich spółdzielni mieszkaniowych oraz ZM GOAP
nie doprowadziły do porozumienia. Obie strony odmiennie interpretują przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, i prawdopodobnie dopiero sąd rozstrzygnie,
kto ma rację.
Związek domaga się od
zarządów spółdzielni złożenia
deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Powinna ona
być podpisana przez właściciela lub zarządcę danej nieruchomości i podawać liczbę zamieszkujących ją osób.
Jednak przedstawiciele spół-

dzielni dowodzą, że nie mają możliwości zweryfikowania
liczby mieszkańców. Składając i podpisując nieprawdziwe oświadczenia narażają się
na konsekwencje prawne. Dodatkowo spółdzielnie będą też
musiały niejako „z góry” wnosić opłatę za wszystkich ujętych w deklaracji mieszkańców, chociaż wyegzekwowanie od nich tych kwot będzie
trudne, a może nawet czasami niemożliwe.
Potwierdzają to pierwsze
doświadczenia z próbą ustalenia liczby mieszkańców w
blokach. W niektórych spółdzielniach zbierano oświadczenia lokatorów i okazywało, że mieszkańcy na potęgę
„wyparowują”. Na Ratajach
w ponad 600 mieszkaniach
rzekomo nikt nie mieszka,
na Piątkowie takich „opuszczonych” lokali zanotowano
ponad 200. W cudownie rozmnożone pustostany trudno uwierzyć. Raczej sprytni
posiadacze lokali w ten sposób próbują uniknąć kosztów.
Ktoś jednak za tych znikających lokatorów będzie musiał
zapłacić. Czy mają to być rzetelni i uczciwi spółdzielcy?
Na razie ich argumenty
nie znajdują zrozumienia w
instytucjach i urzędach, które ustawę uchwaliły i wprowadzają ją w życie. Urzędnicy, powołując się na opinie
prawników, domagają się od
zarządów spółdzielni prawidłowo złożonych, czyli podpisanych deklaracji. Według
Biura Analiz Sejmowych: „W
świetle treści art. 2 ustawy
o utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach nie budzi
wątpliwości, że w budynkach, których właścicielem pozostaje wyłącznie
spółdzielnia, to na niej,
a nie jej członkach, ciążą obowiązki związane
z ponoszeniem opłaty za
gospodarowanie odpadami. W przypadku, gdy w budynku wyodrębniona została
własność niektórych lokali,
obowiązki związane z ponoszeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ciążą na zarządcy albo
właścicielach lokali.
Stosownie do treści art.
24-27 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych zarząd nieruchomościami wspólnymi
stanowiącymi współwłasność
spółdzielni jest wykonywany
przez spółdzielnię jak zarząd
powierzony, o którym mowa
w art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali, choćby właściciele lokali nie byli członkami
spółdzielni. W takim stanie
faktycznym na spółdzielni ciąży obowiązek uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”
Z takim stanowiskiem
ministerialnych i sejmowych
prawników spółdzielcy się nie
zgadzają i zapowiadają dochodzenie swych racji przed sądami. Zanosi się więc na długi spór prawny. Nie powinien
on jednak wpływać na odbiór odpadów z osiedli. ZM
GOAP zapewnia, że niezależnie od prawnych kontrowersji, odpady będą z osiedli należycie odbierane. W okresie

przejściowym, czyli od 1 lipca do czasu prawomocnego
rozstrzygnięcia przez GOAP
przetargu na firmę odbierającą odpady z 23 sektorów,
na które podzielono obszar
Związku, za wywóz śmieci odpowiada Remondis Sanitech
wraz podwykonawcami.
Pojemniki są opróżniane, ale pojawia się problem
z odpadami wielkogabarytowymi, czyli wyrzucanymi do
śmietników starymi meblami
i innymi sprzętami. Zgodnie
z przyjętym przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego regulaminem, bezpłatnie będą one odbierane tylko raz w roku według ustalonego harmonogramu. Są
one też bezpłatnie przyjmowane w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, działających przy ul.
28 Czerwca 1956 r., ul. Wrzesińskiej oraz w Suchym Lesie.
I właśnie do tych PSZOK-ów
mieszkańcy lub zarządcy nieruchomości powinni na własny koszt dostarczyć wszelkie
„gabaryty”. Są one przyjmowane także przez gratowóz,
którego harmonogram kursowania jest dostępny na stronie www.goap.org.pl.
Na niej też znaleźć można szczegółowe informacje o
zasadach segregacji odpadów.
Niezależnie bowiem od całego śmieciowego zamieszania,
odpady segregować warto i
należy. Jeśli ktoś ma jeszcze
wątpliwości, co do jakiego pojemnika wrzucać, podpowiedzi znajdzie w Tabeli GOAP
- www.goap.org.pl/edukacja/
jak-segregowac-smieci/ (w)

Zaskakujące zmiany na wodach
We wtorek 25 czerwca z nieba
lały się strugi deszczu... i w takim kontekście Szkołę Podstawową nr 34 na Śmiałego odwiedził
instruktor Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. To
w trosce o bezpieczne wakacje
spotkał się z młodzieżą i odbył
pogadankę o zagrożeniach, jakie
niesie woda...
Dzieci dowiedziały się o zaskakującej zmianie oznakowania boi na kąpieliskach. Tam, gdzie jest płytko –
teraz stoi boja czerwona, tam, gdzie
głęboko – żółta. Kiedyś było odwrotnie i bardziej logicznie. Przecież już małe
dziecko wie, że czerwień oznacza „stop,
niebezpieczeństwo”. Skąd więc zmiana?

echo na sierpien 2013.indd 7

Chodzi o dopasowanie oznakowania na
kąpieliskach ze znakami w żegludze.
Pława żółta (tak fachowo nazywa się
boję) wyznacza strefę, gdzie odbywa się

ruch wodny. Dla pływających skuterami czy motorówkami jest czymś
w rodzaju linii ciągłej, której przekraczać nie należy. Dlatego na polskich kąpieliskach w tym roku odbyło się wielkie przestawianie boi. Teraz żółte umieszczone są tam, gdzie
były czerwone (wyznaczają strefę dla
umiejących pływać: do 4 m głębokości, maksymalnie 50 m od brzegu).
Natomiast czerwone zastąpiły żółte
(płytsza część akwenu, do głębokości 1,2 m).
Przy okazji dzieci chwaliły się nabytą już umiejętnością pływania ze
względu na sąsiedztwo pływalni Atlantis. A więc, miłych i bezpiecznych wakacji. (emzetka)
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Ekologiczne osiedle

Osiedle Władysława Łokietka wyładniało w ostatnich tygodniach. Pisaliśmy o powstaniu nowego placu zabaw dla dzieci miedzy budynkami 5 i 6, ostatnio administracja osiedla dostawiła tutaj ładne ławki dla rodziców.
W różnych miejscach pojawiły się stojaki do rowerów. Zamontowane zostały na życzenie mieszkańców.
Na przykład przy „Prasie” niektórzy rowery przypinali
do klamek sklepowych. A przy bloku nr 1 – do brzóz.

echo na sierpien 2013.indd 8

Nowe nabytki pojawiły się też przy aptece, sklepie Netto, poczcie, przy przychodni zdrowia. Teraz rower można zostawić bezpiecznym kilka metrów od odwiedzanej
placówki. Estetyczne żółte poręcze aż zachęcają do przypięcia jednośladu.
Rowerów przybywa, komunikacja miejska w obecnym
stanie także skłania do korzystania z nich. Zresztą z rowerem latem jest i zdrowiej, i ekologiczniej, i taniej –
dodaje Aleksander Meyza, kierownik administracji. (ame)
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Z prac Rady Nadzorczej PSM

Nadwyżki zasiliły fundusze remontowe

Od rozpatrzenia spraw osób zalegających z opłatami czynszowymi rozpoczęło się 27 czerwca posiedzenie Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Członkowie Rady zdecydowali o wykluczeniu z grona spółdzielców 10 osób, jedną sprawę odroczyli, a dwie osoby, które w całości spłaciły
zadłużenie – przywrócili w prawach członka. Pod koniec posiedzenia wykreślili także z rejestrów członków oczekujących 65 osób niewypełniających postanowień Statutu PSM.

Na koniec kwietnia tego roku bilans kosztów eksploatacyjnych dla zasobów mieszkaniowych był dodatni, choć pogorszył się nieco w stosunku do marca. Powodów do niepokoju jednak nie ma.
Zaległości czynszowe w lokalach mieszkalnych wzrosły
o 2,9% (o 93 tys. zł), a w lokalach użytkowych wzrosły o
4,8% (o 22.560 zł). Od stycznia do kwietnia do Spółdzielni wpłynęło 97.600 zł z tytułu dodatków mieszkaniowych,
z których średnio miesięcznie korzystało 111 osób.
Scentralizowany fundusz remontowy oraz fundusze remontowe osiedli w kwietniu zostały zasilone zyskiem bilansowym za 2012 rok, zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenie Członków PSM. Były to następujące kwoty:
- fundusz centralny PSM 281.340 zł
- fundusz OBCH
1.714.230 zł
- fundusz OJIIIS
1.194.120 zł
- fundusz OBŚ
800.830 zł
- fundusz OWŁ
489.730 zł
- fundusz OSB
258.950 zł
- fundusz OWJ i ZS
107.000 zł
- ul. Grobla
2.510 zł
W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z nadwyżki bilansowej poszczególne osiedla skorygowały swoje plany remontowe. Rada zatwierdziła korekty dla osiedli: Stefana Batorego (zwiększenie wydatków związanych

echo na sierpien 2013.indd 9

z usuwaniem awarii instalacji na osiedlu oraz urządzenie
placów zabaw); Jana III Sobieskiego (roboty ogólnobudowlane, instalacyjne, usuwanie awarii i ich skutków, remonty wejść do budynków oraz klatek schodowych, wymiana
wodomierzy i leasing urządzeń pomiarowych) oraz Bolesława Chrobrego (roboty drogowe, budowa miejsc parkingowych, malowanie klatek schodowych, remonty urządzeń
placów zabaw, wymiana rozdzielni elektrycznych, remonty
balustrad loggi, usuwanie awarii i ich skutków, wymiana
zaworów podpionowych, wymiana dotychczasowego oświetlenia pomieszczeń wspólnych na energooszczędne, wymiana drzwi wejściowych do budynków).
Następnie po dyskusji członkowie Rady zatwierdzili poprawki w regulaminach działania Komisji Statutowej i Komisji Członkowsko-Samorządowej. Pierwsza z nich liczyć będzie 6-12 osób wybieranych spośród członków Rady. Druga
komisja nie będzie „sprawować nadzoru na urządzeniami
technicznymi placów zabaw”, jak to było zapisane w regulaminie przed nowelizacją.
Członkowie z Osiedla Bolesława Śmiałego wnieśli, by
Urszula Cicha uczestniczyła w pracach Komisji Statutowej. Rada wyraziła zgodę na jej udział, jednak bez prawa
głosu. Zapytali też, co się dzieje z planowaną podwyżką
na fundusz termomodernizacyjny w wysokości 10 gr od
metra kwadratowego w budynkach docieplonych. Zarząd
PSM chciałby, by również mieszkańcy budynków niedocieplonych płacili o 10 gr większe zaliczki. Gdyby przyjąć rozwiązanie rady osiedla, zablokowałoby to możliwość zmian
opłat do przyszłego roku, opłaty eksploatacyjne można bowiem korygować tylko raz na sześć miesięcy.
Zarząd PSM poprosił o przyjęcie trzech uchwał wyrażających zgodę na przekształcenie prawa wieczystego użytkowania dla gruntów pod budynkami 32, 52 i 77 na Osiedlu Stefana Batorego w pełne prawo własności. Rada wyraziła na to zgodę. (maja)
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Samorządność nadal bardzo ważna
Pomimo że samo słowo „spółdzielnia” jest od przeszło stu lat powszechnie znane, celowym wydaje się
zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne takiego zrzeszenia, jakim jest spółdzielnia.
Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 1 § 1 ustawy z
dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze „Spółdzielnia
jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o
zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną
działalność gospodarczą”. Dodatkowo w art. 1 § 2. ustawy zapisano iż ,,Spółdzielnia może prowadzić działalność
społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków
i ich środowiska”.
Pierwotnie art. 1. ustawy Prawo spółdzielcze miał inne brzmienie i stanowił, że ,,Spółdzielnia jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem o nieograniczonej liczbie
członków i zmiennym funduszu udziałowym; prowadzi działalność gospodarczą, kierując się potrzebami zrzeszonych
członków oraz założeniami określonymi w centralnych i terytorialnych planach społeczno-gospodarczych, jak również
działalność społeczno-wychowawczą dla stałego podnoszenia
materialnego i kulturalnego poziomu życia i świadomości
społecznej swych członków oraz dla dobra Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. Mając na uwadze zmianę ustawowego
brzmienia definicji ,,spółdzielnia”, można uznać za nieaktualne takie cechy, jak obowiązkowe prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej czy też podnoszenie materialnego i kulturalnego poziomu swych członków oraz dobro Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków i ich środowiska stało się nieobowiązkowe,
przez co ta cecha nie jest konieczną dla bytu spółdzielni.
Zmiany, jakie zaszły w definicji spółdzielni, należy –
jak się wydaje – wiązać ze zmianami ustrojowymi. Tym
bardziej dziwi, dlaczego w ustawodawstwie demokratycznego państwa pominięta została taka cecha spółdzielni, jak
jej samorządność. Definicja ustawowa była przedmiotem
analizy doktryny (patrz Mirosław Gersdorf, Jerzy Ignatowicz, Prawo spółdzielcze Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1985). Autorzy powyższego opracowania wskazali, że artykuł 1 ustawy
wymienia podstawowe cechy, jakie w całości składają się
na formalno-prawne pojęcie zrzeszenia będącego spółdzielnią, i które odróżniają je od innych zrzeszeń, mających
część z tych cech. Co jest istotne, według autorów powyższego opracowania cechy te muszą być rozpatrywane łącznie, występuje bowiem miedzy nimi zależność tego typu,
że pełną treść każdej cechy poznaje się poprzez zbadanie

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315


instalacja systemów operacyjnych Windows

rozwiązywanie problemów z działaniem
komputera

diagnozowanie problemów sprzętowych

usuwanie wirusów i programów

instalacja i konfiguracja sieci
(routery, WI-FI, modemy ADSL, kablowe itp.)

udostępnianie internetu dla innych komputerów

instalacja dodatkowych akcesoriów i sterowników

dojazd gratis, faktury
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jej na tle innych. Cechami, które składają się na pojęcie
spółdzielnia, są :
• zrzeszeniowy charakter spółdzielni
• dobrowolność należenia do spółdzielni
• nieograniczona liczba członków
• zmienność funduszu udziałowego
• prowadzenie działalności gospodarczej
Spółdzielnia jest podmiotem prawnym typu zbiorowego, posiadającym osobowość prawną. Cechą konieczną spółdzielni jest dobrowolność, tak na etapie zakładania spółdzielni, jak i uczestniczenia w niej. Mirosław Gersdorf i
Jerzy Ignatowicz wskazują że ,,dobrowolność zrzeszania się
stanowi niezbędny warunek powstania istotnej więzi członkowskiej i jej trwałości”. Nieograniczona liczba członków
oznacza, że statut danej spółdzielni nie może określić maksymalnej granicy liczby członków danej spółdzielni.
Fundusz udziałowy tworzony jest z wpłat udziałów członkowskich, z odpisów na udziały członkowskie, z podziału
nadwyżki bilansowej i innych źródeł. Zmniejszenie funduszu następuje w skutek zwrotu udziałów członkowskich.
Celem spółdzielni jest prowadzenie działalności gospodarczej. W tezie wyroku z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie II
CK 53/03 Sąd Najwyższy wskazał że ,,Spółdzielnia mieszkaniowa jest podmiotem gospodarczym i w zakresie prowadzonej przez siebie działalności ukierunkowanej na szeroko
pojęte zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych swoich członków musi być traktowana tak samo, jak inni przedsiębiorcy”. Spółdzielcza działalność gospodarcza musi mieć na
celu interesy członków i służyć zaspokojeniu ich oczekiwań. W przeciwieństwie do spółek prawa handlowego celem spółdzielni nie jest maksymalizacja zysku spółdzielni
jako osoby prawnej.
W komentarzu do ustawy Prawo spółdzielcze Mirosław
Gersdorf i Jerzy Ignatowicz podkreślili, że spółdzielnia musi być organizacją o charakterze samorządnym, która sama
określa sobie cele i kierunki swojego działania, jak również
w granicach wyznaczonych przez prawo kształtuje swoją
strukturę wewnętrzną oraz wewnętrzne zasady funkcjonowania. Ingerencja w sprawy spółdzielni ze strony organów
administracji rządowej czy samorządowej może mieć miejsce tylko w formach i granicach wyznaczonych przez przepisy rangi ustawowej. Z definicji spółdzielni cecha samorządności została wykreślona ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
o zmianie ustawy Prawo spółdzielcze oraz zmiana niektórych innych ustaw. Nieznaną jest przyczyna, dla której ustawodawca odmówił spółdzielniom wyartykułowania wprost
przymiotu samorządności. Samorządność jest cechą istotną do idei spółdzielczości i zawsze widniała wśród zasad
opracowanych przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy na kongresach czy to w 1937 r. w Paryżu, czy też w
1967 r. w Wiedniu, czy też w 1995 r. w Manchesterze. Mimo zmiany definicji spółdzielni w ustawie Prawo spółdzielcze, cecha samorządności jest nadal cechą konstytutywną
dla bytu spółdzielni.
Konrad Różowicz

ODDŁUŻANIE MIESZKAŃ
WŁASNOŚCIOWYCH,
SPÓŁDZIELCZO-LOKATORSKICH
Masz problem z spłatą hipoteki,
czynszu, kredytów

ZADZWOŃ!!!
TEL. 665 132 884, 727 915 305
www.goldenleo.pl
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Kto może odpowiadać za zalanie nieruchomości
Przyczyną podtopień
mogą być nie tylko niesprzyjające warunki atmosferyczne, a pomoc od
gminy nie musi być jedynym źródłem środków finansowych na przywrócenie stanu nieruchomości sprzed zalania. Można dochodzić odszkodowania od sąsiada. Kiedy
jest to możliwe?
Przeprowadzona pod koniec 2010 roku kontrola Najwyższej Izby Kontroli wykazała, że 99 procent urządzeń melioracyjnych znajdujących się na badanym obszarze, poza spółkami wodnymi, jest w złym stanie
technicznym. Starostowie
nie przestrzegają obowiązku konserwacji urządzeń
melioracyjnych, a także dobrych praktyk oraz instrukcji eksploatacyjnych.
Z raportu NIK-u wynika, że starostowie nie wy-

Maciej Obrębski, adwokat

dają decyzji ponaglających
właścicieli do naprawy, bądź
konserwacji tych urządzeń.
Tymczasem lokalne podtopienia to konsekwencja niedrożnych rowów i kanałów,
których obowiązek utrzymania w należytym stanie spoczywa na ich właścicielach.
Dotyczy to nawet przypadku, gdy rów uległ zapchaniu
wskutek podłączenia się do
niego sąsiadów.

Istotnym w takim przypadku jest właśnie stwierdzenie, kto jest właścicielem
danego urządzenia melioracyjnego. Pomocna w tym zakresie może być ustawowa
definicja rowów i kanałów.
Rowy to sztuczne koryta
prowadzące wodę w sposób
ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż
1,5 m przy ich ujściu. Natomiast kanały to sztuczne
koryta prowadzące wodę w
sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna co najmniej 1,5 m przy ich ujściu
lub ujęciu.
Rowy mogą stanowić odrębną nieruchomość należącą do Skarbu Państwa
lub do jednostki samorządu
terytorialnego, albo wchodzić w skład nieruchomości, przez które przebiegają. Wówczas ich właścicielami są najczęściej prywatne
osoby, a każdy odcinek rowu
należy do innego podmiotu.
Z kolei kanały, co do zasady, stanowią własność Skarbu Państwa.

Piszą nawet chłopcy
W Szkole Podstawowej nr
34 na Osiedlu Bolesława Śmiałego od wielu lat organizowane są dwa międzyszkolne konkursy cieszące się niesłabnącą
popularnością: Międzyszkolny
Konkurs Literackiej Twórczości Dziecięcej i Międzyszkolny
Konkurs Recytatorski „Wiersze Emilii Waśniowskiej”. O
ich randze świadczy coroczny
patronat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
W konkursie recytatorskim
uczestnicy walczą o statuetkę sowy (sowy były kolekcjonerską pasją
patronki konkursu), a ponieważ
w jury konkursu zasiadają zaproszeni goście – w tym roku Maria
Rybarczyk z Teatru Nowego i Olga Gałuszko z ODN – uczestnicy
mogą liczyć na fachowa poradę.
Konkurs literacki również cieszy się niesłabnącą popularnością
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wśród obu płci – na poziomie klas
czwartych trzy pierwsze miejsca
zdobyli chłopcy (!), co obala stereotyp, iż piszą wyłącznie dziewczyny.
Młode talenty staramy się przyciągnąć atrakcyjnymi dla młodych
ludzi nagrodami. Dlatego dziękujemy naszym sponsorom:
• Wielkopolskiemu Kuratorowi
Oświaty
• Radzie Osiedla Bolesława Śmiałego
• Wydawnictwu Zakamarki
• Wydawnictwu Czarna Owca
• Wydawnictwu Publicat S.
• Instytutowi Wydawniczemu Latarnik im. Zygmunta Kałużyńskiego
Wszystkim uczestnikom jeszcze raz dziękujemy i życzymy udanych wakacji!
Organizatorki:
Hanna Łobza, Natalia Dobrzycka,
Karolina Piszczek

Nie oznacza to, że właściciel kanału jest zobowiązany ponosić wszystkie koszty. Prawo wodne przewiduje możliwość partycypacji w
tym podmiotów, które odnoszą korzyści z tego, że rów
istnieje. Zasadniczo stosowne ustalenia winny być określone w pozwoleniu wodnoprawnym. Gdy jednak tak
nie jest, właściciel może wystąpić z odpowiednim wnioskiem do starosty lub marszałka województwa.
Możliwość dochodzenia
odszkodowania za zalanie
terenu od właściciela urządzenia melioracyjnego, który nie dopełnił w tym zakresie swoich obowiązków, jest
często niedostrzegana przez
poszkodowanych, którzy pozostają w błędnym przekonaniu, że mogą liczyć w takiej sytuacji tylko na pomoc
gminy lub rządu.
Maciej Obrębski
Adwokat

Autor pracuje w Kancelarii
Celichowski Spółka Partnerska
w Poznaniu, ul. Szkolna 5/15
www.kancelaria-csp.pl

Wiaruchna,
godejcie po naszymu!
Wieczorem 13 czerwca w auli Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 15 na Osiedlu Bolesława Chrobrego zebrali się zaproszeni rodzice,
uczniowie, nauczyciele. Przyczyną spotkania był
Wieczór z gwarą poznańską, zorganizowany
przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 11.
Goście dostali okazję nie tylko do przypomnienia sobie słownictwa gwarowego i obejrzenia programu artystycznego w gwarze. Mogli też posłuchać poznańskich piosenek, nauczyć się przygotowywać regionalne potrawy czy też sprawdzić swoją wiedzę o
Poznaniu, biorąc udział w quizie: Jak dobrze znasz
swoje miasto.
Ponadto, dzięki zaangażowaniu całej społeczności
szkolnej, udało się w holu szkoły stworzyć Muzeum
dawnego Poznania. Na ekspozycji czasowej zgromadzono liczne eksponaty kojarzące się z dawnym Poznaniem. Nie zabrakło ryczki, starych widokówek, sprzętów gospodarstwa domowego, a nawet archaicznego
budzika i telefonu z minionej epoki. Zaciekawieni goście mieli też okazję do podziwiania prac plastycznych przedstawiających symbole Poznania, takie jak:
Starego Marycha czy Bamberkę lub po prostu pyrę.
Na tych, którym mało było jeszcze uczty duchowej, czekało jeszcze coś dla ciała, a konkretnie przepyszne specjały kuchni lokalnej, przygotowane dzięki
pomocy zaprzyjaźnionych mam. Można było spróbować smakowitych pyr z gzikiem, placka na młodziach,
nie zabrakło też sznytek ze smalcem w różnych odmianach. Zapach świeżego chleba z chrupiącą skórką, aromatycznego smalyszku oraz nieodłącznych kiszonych ogórków roznosił się po okolicy jeszcze długo po zakończeniu imprezy.
Natalia Szulc
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Prosto z miasta

Lato referendalne
Lato mija pod znakiem
kolejnych anomalii pogodowych, rewolucji śmieciowej,
referendów w gminach, występów Isi Radwańskiej na
kortach i łamach kolorowej
gazety oraz przede wszystkim narodzin brytyjskiego
potomka. Chyba bywało u
nas ciekawiej, a to UFO
lądowało w zbożu lub wieloryb płynął w górę Wisły.
Ale sezon wakacyjny trwa
i jeszcze wiele przed nami
oraz mediami.

Pogoda jaka jest, każdy
widzi. Chociaż widzi, to jednak musi jeszcze prognozy
obejrzeć lub posłuchać. Dowie się z nich, że mimo globalnego ocieplenia, możliwe
są lokalne ochłodzenia, podtopienia oraz insze gwałtowne zaburzenia. W sprawie
pogody pewne jest więc tylko
tyle, że nic nie jest pewne.


Podobnie zdaje się być
w kwestii zagospodarowania odpadów komunalnych,
czyli segregowania śmieci
oraz ich wywożenia z osiedli. Wszyscy są zgodni, zarówno ci, którzy ustawę
wprowadzają w życie, jak i
ci, którzy doświadczają jej
skutków, że nadaje się ona
jedynie do śmieci. Ale nowe
prawo obowiązuje i trzeba je
respektować. Nawet jednak
przy dobrej woli nie jest to
łatwe. Przepisy są bowiem
niejasne i rodzą liczne wątpliwości, na dodatek gminy i związki międzygminne
skorzystały z dowolności w
ustalaniu szczegółowych regulaminów. Stąd różne systemy i stawki opłat oraz zasady segregowania. W jednych gminach mieszkańcy
otrzymują pojemniki i wor-

ki na odpady za darmo, w
innych muszą je kupić. Różne są liczby pojemników, ich
kolory oraz zasady co, do
którego wrzucać. Rewolucja
odpadowa, jak każda rewolucja, zaczyna się więc od
bałaganu. Ciekawe tylko, co
będzie dalej.

Jeden rok bez wyborów jakoś przeżyliśmy, ale
drugi już zdzierżyć trudno.
Chociaż więc w tym roku
nie przewidziano żadnych
wyborów, z tęsknoty za nimi urządziliśmy sobie rok
referendalny. Z kolejnych
miast i gmin napływają informacje o referendach mających odwołać wójtów, burmistrzów, a nawet prezydentów. W Poznaniu też wiosną przymierzano się do tego, ale skończyło się na nieudolnych próbach. W Elblągu i paru innych miastach

zapału i umiejętności inicjatorom jednak wystarczyło i
zafundowali mieszkańcom
obok letniej także wyborczą
gorączkę.

A przecież o tej porze
na temperaturę trzeba uważać. Naszej najlepszej tenisistce, tak gorąco się zrobiło
od reklamowania kuchenek,
że rozebrała się do zdjęć w
amerykańskim magazynie.
Niewiele w tej nagiej sesji
pokazała, ale pewnie dużo
skasowała. Wszystkie te letnie wybryki gwiazd i natury
bledną jednak wobec narodzin potomka w brytyjskiej
rodzinie królewskiej.
Dlaczego losy podupadłej monarchii przykuwają
uwagę tysięcy mediów i milionów ludzi? Może to przez
letnią nudę i upały?
WIST

Patroni ulic Piątkowa

Wacław Gieburowski (1877 - 1943)
Ulica Wacława Gieburowskiego łączy ul. Z. Wojciechowskiego z trasą Poznańskiego
Szybkiego
Tramwaju, przebiega miedzy kościołem pw. Opatrzności Bożej i domem kultury „Dąbrówka”. Jej patronem jest jedna z czołowych
postaci muzycznego Poznania lat międzywojennych.
Wacław Gieburowski
przyszedł na świat 6 lutego
1877 roku w Bydgoszczy, w
rodzinie nauczycielskiej. Od
dzieciństwa (jak zwykle w
tym zawodzie) ujawniał talent muzyczny – zatem najpierw pobierał naukę prywatnie. Po uzyskaniu matury w Drawsku Pomorskim,
w 1898 roku wstąpił do seminarium duchownego w
Poznaniu, a cztery lata później, po uzyskaniu święceń
kapłańskich, rozpoczął pracę jako wikariusz w: Witkowie, Wylatowie, Dusznie
i Wągrowcu.
Swoje powołanie muzyczne mógł realizować do-
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piero od 1908 roku, gdy
został skierowany na kurs
muzyki kościelnej do Ratyzbony. W roku następnym
działał jako wikariusz przy
archikatedrze poznańskiej
i zaczął pracę dydaktyczną
w tutejszym seminarium
duchownym. Odtąd już do
końca swej działalności artystycznej związał się najpierw z chórem „Lutnia”,
zaś od 1916 roku z poznańskim chórem archikatedralnym, który przejął po śmierci Bolesława Dembińskiego.
Był już wtedy doktorem muzykologii, z dyplomem uzyskanym po studiach na uniwersytetach berlińskim i
wrocławskim.
Poznański chór katedralny pod kierunkiem ks.
Wacława Gieburowskiego
został zreorganizowany i
przestawiony repertuarowo. Wkrótce o nowym-starym zespole zaczęło być głośno nie tylko na ziemiach
polskich, ale i za granicami odrodzonego kraju, o

czym decydował nie tylko
dobór utworów, ale i poziom
wykonawstwa, specyficzne
brzmienie. Nowością było
też wprowadzenie do repertuaru utworów kompozytorów polskich z XVI i XVII
wieku. Od 1927 roku Polskie Radio rozpoczęło transmisje koncertów religijnych
chóru ks. Gieburowskiego,
zaś w dwa lata później cały
zespół rozpoczął też występy zagraniczne, m.in. w Czechosłowacji, Austrii, na Węgrzech, w Niemczech i we
Francji. Obok Feliksa Nowowiejskiego był jednym z
czołowych kierowników chórów w Wielkopolsce, kontynuatorem długoletnich tradycji tej sztuki w zaborze
pruskim.
Ksiądz Wacław Gieburowski w 1921 roku uzyskał
habilitację na uniwersytecie
we Lwowie, a w cztery lata
później rozpoczął wykłady
na Uniwersytecie Poznańskim (był profesorem tytularnym tej uczelni) i w Pań-

stwowym Konserwatorium
Muzycznym. W 1930 roku
został mianowany szambelanem papieskim, osiągnął
też godność kanonika katedry w Palestrinie. Wiele publikował, komponował,
naukowo zajmował się muzyką staropolską.Podczas
okupacji hitlerowskiej został wysiedlony do obozu
na Głównej, a następnie do
Warszawy, gdzie kontynuował działalność duchownego i potajemnie nadal nauczał. Zmarł tam 27 września 1943 roku. Dokładnie
w trzy lata później szczątki
zasłużonego księdza i muzyka zostały przeniesione
do Poznania i umieszczone
w Krypcie Zasłużonych pod
kościołem św. Wojciecha.
Sumiennym kontynuatorem metody pracy i tradycji chóru ks. Gieburowskiego był jego uczeń, zmarły niedawno profesor Stefan
Stuligrosz.
Marek Rezler
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Przywiązanie z rodzicami
a relacje w dorosłym życiu
Zachowujesz dystans i trudno ci się zbliżyć do
partnera, a może wciąż odczuwasz brak akceptacji ze strony partnera? To, jaką postawę przyjmujemy, zależy w dużej mierze od stylu przywiązania, który wykształca się w dzieciństwie.
Wtedy też formuje się charakter, sposób postępowania, ale także wzory relacji. Ten wyuczony pierwszy
schemat więzi utrwala się i kształtuje związki, które
tworzymy w dorosłym życiu. W psychologii nazywa się
to stylem przywiązania. Schematy relacji wyniesione z
domu oddziałują na nas całe życie.
TWÓJ STYL PRZYWIĄZANIA
Większość z nas (55 procent) charakteryzuje się ufnym stylem przywiązania, czyli odczuwa poczucie bezpieczeństwa, i dlatego w relacji nie martwi się, że zostanie porzucona, nie obawia się zbliżenia emocjonalnego do drugiej osoby. Co czwarta osoba (25 proc.) przejawia styl unikający: boi się uzależnienia od innych i
zachowuje dystans, czuje się niekomfortowo, gdy ktoś
zbytnio się do niej zbliża. Jedną piątą osób cechuje styl
lękowo-ambiwalentny. Taki wzorzec sprawia, że z jednej strony chcemy zbliżyć się do drugiej osoby, z drugiej jednak czujemy, że nie dostajemy takiego uczucia,
jakiego byśmy oczekiwali. Może towarzyszyć temu obawa, że partner nas nie kocha lub może nas porzucić.
Powyższych wzorców uczymy się we wczesnym dzieciństwie. A ponieważ pierwszymi bliskimi osobami, które stają na naszej drodze, są rodzice, to zazwyczaj oni
pokazują nam sposób na bycie w relacji z drugim człowiekiem. Szczególnie ważna jest rola matki, jej gotowość
do zapewnienia stabilnego bezpiecznego świata opartego na zasadach i miłości. Style wychowawcze oparte
bądź na nadmiernym obwarowaniu zasadami przy braku
empatii, bądź na nadmiernej trosce przy braku zasad,
poczucia bezpieczeństwa i miłości utrudniają dziecku
uzyskanie poczucia kompetencji, świadomości, że sam
sobie poradzę lub, że bliskość jest dobra.
SPADEK NA CAŁE ŻYCIE
Lata mijają, wchodzimy w dorosłe życie, ale wzory relacji wciąż w nas tkwią i przekładają się na związki partnerskie, które tworzymy, oraz satysfakcję z nich odczuwaną. Największe zadowolenie w relacjach w związkach
mają osoby o ufnym stylu przywiązania. Poczucie bezpieczeństwa wyniesione z domu to bezcenny skarb, ponieważ stwarza największe prawdopodobieństwo stworzenia trwałego związku. Osoby o stylu lękowym mogą
bardziej intensywnie doświadczać zazdrości, reagować
gwałtowniej na każdy objaw dezaprobaty lub potencjal-

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
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nego zagrożenia. To z kolei może dawać partnerowi poczucie osaczenia, a czasem wręcz prowadzić do rozstania.
Jak być w związku i nie utracić swojej niezależności,
poczucia odrębności od drugiej osoby, a z drugiej strony potrafić zbliżyć się i uzyskać akceptację i miłość? To
dwa bieguny, pośrodku których leży rozwiązanie optymalne. Osoby, które unikają zobowiązań, wykazują obawy przed intymnością, niechęć do dzielenia się z partnerem lub uważają partnera za zbyt absorbującego, często są mniej zadowolone z jakości swoich relacji z partnerem niż osoby, które dążą do zapewnienia sobie bezpieczeństwa w związku.
TEORIA WIĘZI A ZACHOWANIA UNIKAJĄCE
Teoria więzi mówi o tym, że zachowanie rodziców na
wczesnym etapie rozwoju dziecka ma wpływ na kształtowanie się jego relacji z innymi ludźmi w przyszłości.
Jeżeli więc rodzice nie poświęcają dziecku wystarczająco dużo uwagi lub są zbyt natrętni, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ono jako osoba dorosła będzie bardziej skłonne do zachowań unikających.
MODEL DZIECKO – RODZIC
W dorosłym życiu tych osób cały czas ciągnie się
za nimi potrzeba zaspokojenia emocjonalnych potrzeb
z dzieciństwa, dlatego w niektórych związkach spotykany jest model „dziecko – rodzic”. Osoby reprezentujące
styl unikający potrzebują kogoś, kto je doceni, w pełni
zaakceptuje, będzie w stanie cały czas odpowiadać na
ich potrzeby i nie będzie przy tym marudził czy zaplątywał się we własne problemy. Unikanie uzależnienia od
partnera jest też mechanizmem obronnym.
Czy jeśli nie zostałeś nauczony ufności do drugiej osoby
w dzieciństwie, to twoje związki zawsze będą miały jakiś
feler, a ty jesteś skazany na zazdrość i strach przed porzuceniem bądź strach przed nadmiernym zbliżeniem? Z
badań wynika, że 7 na 10 osób, czyli większość, powiela
schemat z wczesnego dzieciństwa. Uświadomienie sobie
własnych potrzeb jest istotne, gdyż właśnie takie osoby,
które ciągną w swoim dorosłym życiu ogon tych niezaspokojonych potrzeb, są mniej szczęśliwe i chorują częściej
na zaburzenia psychosomatyczne niż osoby czujące się w
związkach bezpiecznie. Psychoterapia może pomóc zrozumieć niezaspokojone potrzeby, a przede wszystkim przepracować wyuczony w dzieciństwie wzór relacji.
Małgorzata Remlein
Psycholog

Autorka prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną oraz
terapię par (również LGBT). Pracuje z osobami nad poprawą ich
samopoczucia psychicznego i fizycznego, budowaniem poczucia własnej
wartości, głębszym poznaniem siebie i uporządkowaniem relacji z innymi.
Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń nerwicowych związanych ze
stresem i pod postacią psychosomatyczną oraz zaburzeń lękowych.
Prowadzi warsztaty dla osób, które chcą budować dobre relacje oraz
tworzyć szczęśliwe związki.
Gabinet Psychologiczny – 660 140 488
lub www.malgorzataremlein.pl

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

Tel. 61 822 78 57, 601 56 87 32
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KSIĘŻNICZKA
BURGUNDA

TRICK

KOROZJA

ZAMEK

KLOSZARD

TURNIEJ

5
RAJ NA
PUSTYNI

WALUTA
CHIN

6

PRZYSTAŃ

Krzyżówka
z Echem

RYTM

FILM
SPIELBERGA

Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru brzmiało: Wakacje z PSM.

BUCZENIE
OWCY

HUMORKI

POBUDKA
ZNAK
RODOWY

10

2

INTERNETOWA
POGAWĘDKA

FAZA

LUB

MOLIK
NAJŚWIĘTSZA
MANTRA

PERSKIE
NOGĄ
ZAMIATA

3

...KADABRA
ZAMKNIĘCIE
CIRCA
W SKRÓCIE

PSEUDONIM MICHAELA
JORDANA

7

KAUKASKI
JEŹDZIEC

STOLICA
SERBII
NA
KOPERCIE

9
OPERA
VERDIEGO

SIŁY
ZBROJNE
PRAWA PO
ŁACINIE

8

INACZEJ
ŻE

JAKI

STAROŻYTNE
MIASTO
W
MEZOPOTAMII

1

0,01 HA

GATUNEK
DRZEWA

ILUSTROWANA
ZAGADKA

TUZ

... BABA,
ARAB Z BAJKI

CIĘŻKA
PRACA

Krzyżówka nr 8

DŹWIĘK
GAMY

UKŁAD JEDNOSTEK MIAR

- Wchodzi nauczyciel do
klasy i mówi:
- Wszyscy nienormalni
wstać.
Wszyscy uczniowie usiedli, Jasiu stoi.
- Dlaczego Jasiu nie usiadłeś? – pyta nauczyciel.
- Bo mi głupio jak pan tak
sam stoi.

Żona do męża informatyka:
- Poznajesz człowieka na
zdjęciu?
- Tak.
- OK, dzisiaj o godzinie 15
odbierzesz go z przedszkola.

- Co robiłeś w weekend?
- Byłem na ślubie.
- No i jak?
- Normalnie, jak na ślubie.
O, taką obrączkę dostałem.
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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). Wew wakacje nie ma się co borchać
na szczunów i kumpli. Lepiej se polofrować po mieście abo urządzić
jaki wygib. Ino trza uważać, by se nie narobić poruty.

WAGA (23.09 - 22.10). Daj se wreszcie trochę luzu i zapomnij o szefach i cołkiej chapaninie wew biurze. Zaproś famułe na
słodkie abo do marketu i lajsnij wszystkim nowe jupki.

BYK (21.04 – 21.05). Na nygusowanie i cywanie na słonyszku
czasu nie będzie. Tym bardziej że z kumplami przyjdzie się trochę
nachapać. Ale zaś potem uzorgujecie bejmy na fest rajzę.

SKORPION (23.10 - 22.11). Jakoś to lato przepynkasz. Ale
zaś potem bierz się do roboty, bo w kabzie pustawo. Przyjdzie
więc się rozejrzeć za nową robotą, by uzorgować trochę bejmów.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Wew łbie ci ino wakacyjna laba
i słodkie nygusowanie. Ale zaś uważej na korbole i blondki ani tyż
zbytnio się nie staluj i z wiarą frechownie se nie poczynaj.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Zez nygusowaniem i szporaniem
nie można przesadzać. Chociaż na letnim wygibie przestań udawać
nyrola. Bejmy same ci skapną i urlop fest przepynkasz.

RAK (22.06 - 22.07). Wakacje to tyż dobry czas na porzundki wew chałupie. Wszelakich zbyrów i klunkrów się nazbierało, trza
więc je wyćpnąć na gemyle i lajsnąć se nowe szafonierki.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Szportowny szczun z ciebie
i masz sporo fifnych pomysłów. Trza ino trochę więcej akuratności
w tej chapaninie, a wnet uzorgujesz pełną kabzę bejmów.

LEW (23.07 - 22.08). Przed tobą fest wygib zez nową wiarą. Będziesz się bachać w badejkach i nygusować na słonyszku,
ale zaś uważaj na balangach, byś zdrowia i bejmów nie przenorał.

WODNIK (21.01 - 20.02). Bez żodnego brynczenia i stalowania zabieraj się do nowej roboty. Masz trochę fifnych pomysłów,
dasz se więc radę. Ino za frechownie se nie poczynaj.

PANNA (23.08 - 22.09). Zez famułą lepiej dobrze żyć. Gzuby
i kejter trochę szuszwolą, ale za to rajza z nimi za miasto będzie
cołkiem fest. Ino zaś uważaj na zdrowie i bejmy w kabzie.

RYBY (21.02 - 20.03). Do łba ci ino przychodzą głupie, chociaż cołkiem przyjemne myśli. Ale za wiela se nie obiecuj i na szlankowne mele ani szportownych szczurów się nie glap.

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, Os. B. Chrobrego 117, pokój 81, www.echopiatkowa.pl,
e-mail: echopiatkowa@o2.pl. Dyżur red. poniedziałki 16.30 - 17.00. Druk: Drukarnia Colgraf. Nakład 3000 egz.
Przedruk z Echa Piątkowa dozwolony wyłącznie z podaniem źródła. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do opracowania
redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów.
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Szkoła Podstawowa
nr 34 im. Wojska Polskiego na Osiedlu Bolesława Śmiałego istnieje
już prawie 25 lat.
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Rajd z patronem
Patron szkolny, Wojsko Polskie, towarzyszy jej

uczniom w różnych okolicznościach i uroczystościach.

Tradycyjnie w czerwcu odbywa się doroczny ogólnoszkolny rajd z Patronem. Młodzież starsza otrzymuje zwykle zadania na boisku szkolnym, takie jak tor przeszkód
pokonywany przez przedstawicieli różnych klas, strzelnica i punkt udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Pozostałe dzieci poszły
na rajd do pobliskiego Żurawińca. W każdym z sześciu
punktów trzeba było wykonać określone zadania, a w
części finalnej było przeciąganie liny. Zabawa znakomita i niezwykle pouczająca, co można zobaczyć na
zdjęciach. (emzetka)
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Lato nie tylko w mieście
Dokończenie ze strony 6

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

Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,
tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28
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