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Pijarzy najlepsi w… sumo

16 września odbyły się
Mistrzostwa Miasta Poznania i Powiatu w Sumo.
Organizatorem
zmagań najmłodszych wojowni-

ków sumo była Poznańska
Spółdzielnia Mieszkaniowa
i Klub Sportowy Sobieski
Poznań
Dokończenie na stronie 5
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Udane festyny i… remonty

Dziś rocznica zwycięstwa patrona – mówi Eugeniusz Jędrzejczak

Z Eugeniuszem Jędrzejczakiem, kierownikiem Administracji Osiedla Jana III Sobieskiego
rozmawiamy 12 września, akurat tego dnia
przed 332 laty patron
piątkowskiego osiedla odniósł największy triumf,
rozbijając pod Wiedniem
wojska tureckiego wezyra Kara Mustafy. O tym
wspaniałym zwycięstwie
przypomina wiszący w
biurze obraz. Namalował
go mieszkaniec osiedla –
Wojciech Kwaśny.
- Ludzi pełnych inwencji i
potrafiących swymi pasjami
zachęcać innych do wspólnego działania jest na naszym osiedlu wielu. Ożywioną działalność pod kierunkiem Steni Golińskiej prowadzi Klub Seniora „Hetman”. Jego członkowie spotykają się, tańczą, malują
a także podróżują. Właśnie
teraz pojechali nad morze.
A szczególnie wielkim powodzeniem cieszą się co-

roczne odbywające się na
naszym osiedlu festyny –
opowiada E. Jędrzejczak.
Zorganizowany w ramach
Dni Piątkowa zgromadził
tysiące uczestników. Atrakcji przygotowano mnóstwo i
każdy znalazł coś ciekawego
dla siebie.
Równie udany był przygotowany już po raz szósty
piknik osiedlowy odbywający się tradycyjnie w pierwszą sobotę września. Od
wczesnego popołudnia sala klubu KS Sobieski Poznań rozbrzmiewała muzyką. Występy znanych zespołów „Bałkan Express” i
„Gangu Marcela” przyciągnęły wielu mieszkańców.
Licznie zgromadzili się oni
także na terenie wokół pobliskiego bistra Mc Tosiek,
gdzie przy grillu i muzyce
bawiono się do późnej nocy.
Wrześniowy festyn był
dobrym podsumowaniem
letnich działań sportowo-kulturalnych na osiedlu.
Wśród nich szczególne miej-

Pomyślano nawet o parkowaniu jednośladów

sce zajmują półkolonie prowadzone od lat i cieszące
wielkim zainteresowaniem
kolejnych roczników małolatów. Na sześciu turnusach
uczestniczyło w nich ponad
240 dzieci. Program był bogaty i urozmaicony. Młodzi
uczestnicy pod dobrą opieką wychowawców jeździli na
pływalnie, zwiedzali muzea
w Szreniawie, Żninie i Wenecji a także fabrykę bombek oraz stadion Lecha.
Tegoroczna wakacyjna
oferta została rozszerzona i
administracja osiedla wspólnie z KS „Sobieski Poznań”
zorganizowały po raz pierwszy „Wakacje na Piątkowie”.
W ich ramach od ponie-

Wyremontowane klatki schodowe pachną świeżością

działku do piątku sale klubu były otwarte dla wszystkich chętnych. Wychowawcy
i trenerzy prowadzili różne
zajęcia sportowo-rekreacyjne dostosowane do wieku i
zainteresowań uczestników.
Taka otwarta formuła zajęć
zachęcających do aktywnego wypoczynku znakomicie

się sprawdziła i będzie kontynuowana.
Równolegle z przygotowywaniem festynów oraz
licznych przedsięwzięć kulturalno-sportowych na osiedlu realizowane są zadania związane z utrzymaniem infrastruktury technicznej osiedla i poprawianiem standardów mieszkaniowych.
– Tego lata zakończyliśmy program modernizacji
klatek schodowych. Ostatnimi budynkami, w których je
przeprowadziliśmy, były bloki 19, 20 i 23. To wielkie
przedsięwzięcie prowadziliśmy systematycznie od kilku lat. W jego ramach gruntownie odnowiliśmy 200 klatek schodowych. To nie było tylko malowanie, ale także wymiana poręczy, części nawierzchni podłóg oraz
oświetlenia. Obecnie montowane są lampy ledowe uruchamiane fotokomórkami,
które są znaczniejsze ekonomiczniejsze w eksploatacji.
Takie oświetlenie będziemy
systematycznie wymieniać
we wszystkich budynkach i
pomieszczeniach, także piwnicach – zapewnia kierownik E. Jędrzejczak.
Po lśniących i pachnących jeszcze farbami klatkach schodowych aż miło
chodzić. Podobnie jak pośród licznych osiedlowych
skwerów i zielonych alejek.
Administracja bowiem przykłada wiele uwagi do ich
utrzymania. A wśród zieleni cieszą oko kolorowe, pomysłowe, zadbane i zwykle
pełne dzieci place zabaw. (i)

Dzieci mają bezpieczny i zamykany plac zabaw

3

ECHO 10/243 (XVIII)

RADCA



PROWADZIMYSPRZEDADETALICZN'

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

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315

TOREBKIPOLSKIEJPRODUKCJI
TOREBKIZWOOCHIFRANCJI
NAJWI9KSZYWYBÓRWMIEcCIE

ZAPRASZAMY!
POZNAQOS.ZYGMUNTASTAREGO14(bliskoLidla)
PONǦPT10:00–17:00SOBOTA10:00–14:00

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



www.psm.poznan.pl
www.echopiatkowa.pl

WARZYWA
I OWOCE

bez nawozów i oprysków,
polecane dla małych dzieci!

PROSTO Z POLA
NATURALNE I ŚWIEŻE
Os. Batorego 75 i 15c,
czynne: pn – pt. 8 - 17, sob. 8 - 14

OPRAWA
OBRAZÓW
Os. B. Chrobrego –
pawilon k. Złotego Grosza

-

renowacja ram
ceramika
materiały plastyczne
pozłotnictwo

Tel. 517 750 665

ul. Dzięgielowa 27

DROBNE USŁUGI
SPAWALNICZO- ŚLUSARSKIE

U KLIENTA

- instalowanie siłowników bramowych,
- wszelkie drobne naprawy spawalnicze
np. ogrodzeń i bram, itp.

Tel. 691 739 900

Poznań, os. Przyjaźni 21N/144
obok kliniki weterynaryjnej i „Netto”

codziennie od godz. 8.00

Wystawiam recepty ulgowe

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.

 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
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Z notatnika miejskiego strażnika




Zabezpieczony brak kratki ściekowej na
jezdni ul. Znanieckiego

 Piątkowscy strażnicy miejscy odbywali w sierpniu wspólne z policjantami piesze patrole okolic Starego Rynku oraz Placu Wolności. Upłynęły one
w spokoju.
 3 sierpnia strażnicy zgłosili do Zarządu Dróg Miejskich informację
dotyczącą usunięcia przewróconego na pasie rozdziału dróg przy
ul. Wiechowicza drzewa. Później
takich zgłoszeń o złamanych konarach było jeszcze cztery w różnych
miejscach Piątkowa.
 Wiele interwencji i zgłoszeń dotyczyło też likwidacji rosnących na
chodnikach chwastów, wybujałych
krzewów, uporządkowania zalegających śmieci i worków ze śmieciami, żwiru z ulic itp.
 3 sierpnia do Wydziału Transportu i Zieleni Miejskiego Inżyniera
Ruchu przekazano pisemnie kilka
uwag dotyczących niejednoznacznego oznakowania drogowego na
ul. Jasna Rola. Nie pozwala ono
na podejmowanie przez strażników
działań zgodnie z oczekiwaniami
mieszkańców.
 W związku z nagminnym pozbywaniem się odpadów zielonych,
zwłaszcza na osiedlach peryferyj-













Zabezpieczony brak pokrywy studzienki
przy zejściu na przystanek PST

nych położonych przy lasach i terenach niezabudowanych, strażnicy z Piątkowa pisemnie poprosili pracowników ZM GOAP do
przeprowadzenia wspólnych kontroli na terenach nieruchomości



położonych przy ul. Szklarniowej, Hodowlanej oraz Różanym
Potokiem.
11 sierpnia strażnicy z Piątkowa
przekazali do Komisariatu Poznań
Północ informację dotyczącą pogryzienia przez psa na ul. Rubież
trzech osób.
W sierpniu strażnicy nałożyli 14
blokad na koła nieprawidłowo zaparkowanych samochodów. Kierowcom wystawili za to dziesięć
mandatów, w czterech przypadkach skończyło się na pouczeniach.
Skontrolowali jedno targowisko,
żadnych zastrzeżeń do handlujących tam nie mieli.
Raz interweniowali w miejscu,
gdzie występują przypadki spożywania alkoholu pomimo zakazu.
Jedną osobę pouczyli.
28 razy odwiedzili miejsca znane
z bytowania bądź grupowania się
osób bezdomnych. Przeprowadzili tam 26 rozmów na temat istniejących możliwości otrzymania
wsparcia socjalnego. Żadna z osób
nie wyraziła chęci skorzystania z
tej pomocy. W dwóch przypadkach
municypalni umożliwili bezdomnym otrzymanie pomocy medycznej, jedną osobę przekazano do
Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych.
W sierpniu strażnicy podjęli cztery działania w przypadkach żebractwa. Osoby te na widok mundurów
rozpłynęły się w tłumie. Najczęściej
do żebrania dochodziło na osiedlu
Jana III Sobieskiego przy Biedronce, na skrzyżowaniu Lechickiej i
Umultowskiej oraz przy ul. Obornickiej przy sklepie Lidl.
Strażnicy ujawnili jedenaście nielegalnych wysypisk śmieci i własnym
staraniem doprowadzili do ich usunięcia przez sprawców. Przeprowadzili kontrolę trzech posesji, czy
spalane są tam odpady w piecach
grzewczych. Nieprawidłowości żadnych nie stwierdzili.
Municypalni z Piątkowa wezwali
pracowników Schroniska dla Zwierząt, którzy zabrali trzy bezpańskie
psy i jednego kota. Po fretkę przyjechała straż dla zwierząt.
Zawiadomili też Pogotowie Czystości o konieczności uprzątnięcia padliny trzech zwierząt.
Przed rozpoczęciem roku szkolnego strażnicy przeprowadzili kontrolę okolic 14 szkół. Sprawdzali ogrodzenia, bramy, wyposażenie placów, boisk (w tym mocowanie bramek, ławki, kosze, huśtawki), nawierzchni boisk i innych
miejsc aktywności dzieci, spraw-

Prowadzone są kontrole placów zabaw, tutaj ujawniono luźną śrubę mocującą huśtawkę

ność szkolnego monitoringu wizyjnego, oświetlenia terenu szkolnego, uporządkowania zieleni, czystości, stanu nawierzchni chodników, oświetlenia ulicznego, oznakowań poziomych i pionowych oraz
sprawności sygnalizacji świetlnej.
Kontrolowali także urządzenia bezpieczeństwa drogowego (np. bariery, łańcuszki, progi), czy zieleń nie
ogranicza widoczności, co może
stanowić zagrożenie dla pieszych.
W trakcie kontroli zauważyli wystające gwoździe z dwóch ławek
oraz dziurę w bramie wjazdowej.
O uchybieniach poinformowali dyrekcję Zespołu Szkół Zakonu Pijarów na Sobieskiego.
 14 sierpnia patrol udał się do budynku nr 29, gdzie na klatce schodowej spała bezdomna kobieta.
Wezwany lekarz zadysponował odwiezienie jej do szpitala. Kobieta
odmówiła przewozu i opuściła budynek.
 20 sierpnia do bezdomnego będącego pod wpływem alkoholu na
os. Stefana Batorego 18 wezwano
pogotowie ratunkowe. Lekarz zdecydował o przewiezieniu mężczyzny do Centrum Redukcji Szkód

Nieużytkowane pojazdy znajdują się pod
kontrolą i są systematycznie usuwane z osiedli

i Wczesnej Interwencji Terapeutycznej. Podobna sytuacja miała
miejsce cztery dni później na osiedlu Bolesława Chrobrego 37. I tutaj lekarz skierował mężczyznę do
CRSiWIT. (rafa)
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Zawody gorące jak żar

8 sierpnia, według meteorologów, był najcieplejszy dzień lata w Polsce. Wędkarze Koła PZW
„Chrobry” spotkali się
nad Jeziorem Strykowskim, by rozegrać zawody towarzyskie. Sponsorem tytularnym zawodów
tym razem był kierownik Administracji Osiedla
Stefana Batorego.
Rankiem stawiło się 23
zawodników, niektórzy z
osobami towarzyszącymi.
Łowiliśmy metodą spławikowo-gruntową, gdzie dopuszczalne jest użycie dwóch wędek, a ilość suchej, spożywczej zanęty to 1 kilogram.
Czas łowienia od godziny
9 do 13.
Niektórzy kiepsko trafili – wąskie stanowiska zarośnięte trzciną – ale i na

to jest rada. Kolega Gieniu
zaopatrzył się w solidnie naostrzony nóż? Bagnet czy jakąś groźnie wyglądającą maczetę? I, pamiętając swoją
nieciekawą przygodę z Jeziora Mistrzewskiego, grube rękawice – niczym zimny chirurg poszerzał swoje
stanowisko. Świadczył swoje usługi również innym kolegom. Stanowiska gotowe,
wędki rozłożone – można było łowić. Pogoda aż za dobra,
gdyż słońce prażyło z bezchmurnego nieba prosto w
twarz, na nic zdały się parasole. Tylko słabe podmuchy
wiatru od czasu do czasu
dawały trochę wytchnienia.
Temperatury ok.35 stopni C
nawet białe robaki nie wytrzymywały. Woda była ciepła jak zupa, ale o dziwo czysta, o czym może zaświad-

czyć fakt, że kolega Zbych,
po krótkim lecz emocjonującym holu, wyciągnął prawidłowo zaciętego raka. Ryby
również próbowały współpracować z wędkarzami –
brały dość dobrze na różne
przynęty. Ale była to głównie drobnica – krąpie, małe
leszcze czy płotki, zdarzyły
się również ukleje czy niemiarowe wzdręgi.
Były jednak wyjątki –
kolega Robert zaraz na początku łowienia spina dużą
rybę, a Zbych holując okazałego leszcza, stracił go niemal przy brzegu. Natomiast
Władek wyciągnął leszcza
44 cm i była to największa
ryba zawodów, a jej zdobywca został uhonorowany okazałym pucharem ufundowanym przez Barbarę Gmerek, członka zarządu koła.
Przez cały czas trwania zawodów słońce równo grzało, ani chmurki na niebie –
z wędkarzy lał się pot proporcjonalnie do ilości wypitej wody, ale nikt nie mówił,
że będzie lekko. A na dodatek, do naszego łowiska dochodziły odgłosy, wcale nie
ciche, z kąpieliska położonego po drugiej stronie jeziora. Gorąco dawało się
we znaki również naszej fotoreporterce – Lidce, która
przechodząc wzdłuż linii stanowisk wędkarzy – ok. 500
m – uwieczniała ich zmaga-

nia. Wreszcie 13 i koniec zawodów. Chyba wszyscy byli
z tego zadowoleni.
Pierwsze miejsce zdobył
Jacek Galas (3700 pkt.), drugie – Robert Styperek (2780
pkt.), a trzecie – Zbigniew

Jędrys (2360 pkt.).
Prezes koła, wręczając
puchary i nagrody, gratulował zwycięzcom, ale podkreślił również hart ducha i wolę walki pozostałych wędkarzy – uczestników tych gorących zmagań. Na szczególne
wyróżnienie zasłużył gospodarz koła – kolega Ryszard,
który – nie bacząc na ekstremalne warunki pogodowe – rozstawił grilla i zapewnił wszystkim smaczne,
jak zawsze, kiełbaski.
Zbigniew Jędrys
Zdjęcia – Lidia Styperek

Pijarzy najlepsi w… sumo

Dokończenie ze strony 1

W imprezie startowało 75 osób ze
szkół podstawowych miasta Poznania.
Pierwsze miejsce w klasyfikacji szkół
wywalczyła Szkoła Zakonu Pijarów z po-

znańskiego Piątkowa. Impreza rozpoczęła Piątkowską jesień z sumo, która zakończy się Mistrzostwami Polski Kadetów.
KS Sobieski Poznań i PSM Poznań
zapraszają na treningi sumo najmłod-

szych mieszkańców dzielnicy. Zajęcia
prowadzone są w salkach KS Sobieski
Poznań w poniedziałki i środy w godz.
16.30-18.00. (admin)

Zdjęcia – Andrzej Słabęcki
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Postępowania zwrotowe
– nieustające problemy mieszkańców

Mieszkańcy osiedla
Bolesława Śmiałego zostali zaskoczeni niemiłą
informacją o zawieszeniu postępowania mającego doprowadzić do
przekształcenia we własność prawa użytkowania wieczystego działek,
na których znajdują się
ich mieszkania. Starania
o przekształcenie kosztowały dużo wysiłku, a
nowe, drastycznie wysokie podwyżki opłat nawet
do 1300 złotych rocznie
jeszcze silniej motywowały mieszkańców.
Miała w tym pomóc także 95-procentowa bonifikata
przyznana przez Radę Miasta Poznania (uchwała autorstwa mojego – Ewy Jemielity). Teraz mieszkańcy otrzymują z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania postanowienia o zawieszeniu postępowania przekształceniowego. Dlaczego? Jak informuje
Urząd Miasta, ustalono iż
przed Starostą Poznańskim
prowadzone jest postępowanie o zwrot nieruchomości położonych w Poznaniu,
wśród których znajdują się
działki z obrębu Piątkowo.
Z roszczeniem zwrotowym
wystąpili spadkobiercy poprzednich właścicieli gruntów. W takim przypadku
postępowanie przekształceniowe musi zostać zawieszone do czasu rozstrzygnięcia
sprawy przez sąd.
Sądy nierychliwe, sprawy zapewne potrwają długo, a starania mieszkańców, żeby zebrać wnioski o
przekształcenie od wszystkich mieszkańców trzeba
będzie zacząć od nowa. Najbardziej rozgoryczeni są lokatorzy tych nieruchomości, gdzie naprawdę dużym
wysiłkiem udało się zebrać
wszystkie zgody.

Z kolei mieszkańcy osiedla Jana III Sobieskiego
otrzymują blok po bloku wypowiedzenie starej stawki
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu. Nowe obciążenia sięgają 1600 złotych
zamiast dotychczasowych
150! Wprowadzenie nowych stawek stało się możliwe po korzystnych dla Miasta ostatecznych rozstrzygnięciach sądowych dotyczących postępowań zwrotowych, które się toczyły
na wniosek poprzednich
właścicieli gruntów lub ich
spadkobierców.
Z jednej strony, zablokowanie przekształceń poprzez roszczenia byłych właścicieli długi czas chroniło mieszkańców osiedla Jana III Sobieskiego przed
podwyżkami – teraz się to
zmieniło. Za to mieszkańcy
osiedla Bolesława Śmiałego,
dążący do szybkiego przekształcenia, nie mogą tego
uczynić – nagle ujawnione
roszczenia zablokowały proces przekształceń.
Nie widać końca kłopotów związanych z nieruchomościami piątkowskimi. Uchwała pozwalająca na
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego za 5
procent wartości gruntu nie
może zostać w pełni skonsumowana. Trudno przewidzieć, jakie będą decyzje
sądu orzekającego o zwrocie bądź odmowie uznania
roszczeń byłych właścicieli.
Z orzeczeń wcześniejszych
można wnioskować, że grunty będące w użytkowaniu
wieczystym PSM pozostaną
własnością Miasta i będzie
możliwe ich przekształcenie
(pod warunkiem, że sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nastąpiło przed dniem 1 stycznia
1998 r. i prawo to zostało
ujawnione w księdze wieczystej). Natomiast los gruntów będących własnością
Miasta, lecz nieoddanych w
użytkowanie wieczyste, np.
Spółdzielni, stoi pod dużym
znakiem zapytania. Miasto
Poznań utraciło już prawo
własności kilku działek na
osiedlach Stefana Batorego i Władysława Jagiełły w
wyniku ich zwrotu na rzecz
byłych właścicieli. Zagrożo-

na jest duża część parku na
osiedlu Bolesława Chrobrego (przy Szkole Podstawowej nr 17).
Jak to możliwe, że po
tylu latach od wybudowania osiedli piątkowskich byli właściciele nadal mogą
starać się o zwrot wcześniej
wywłaszczonych gruntów?
Umożliwiają to przepisy zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami, które dokładnie określają, kiedy wywłaszczoną nieruchomość można odzyskać, jeśli
tę nieruchomość uznaje się
za zbędną na cel określony
w decyzji o wywłaszczeniu.
Poprzedni właściciel lub jego spadkobiercy mogą się
starać o zwrot nieruchomości, jeśli pomimo upływu 7
lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu, albo jeśli
utraciła moc decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
lub decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, a cel ten nie został zrealizowany. Jeżeli cel
wywłaszczenia został zrealizowany tylko na części wywłaszczonej nieruchomości,
zwrotowi podlega pozostała część.
Co zrobić, żeby ostatecznie rozwiązać problemy związane z użytkowaniem wieczystym i postępowaniami zwrotowymi?
Oto kilka propozycji koniecznych zmian przepisów:
1. Ujednolicenie wysokości bonifikaty dla tych
użytkowników wieczystych
będących osobami fizycz-

nymi, członkami wspólnot
mieszkaniowych i członkami spółdzielni mieszkaniowych, którzy chcą przekształcić prawo użytkowania wieczystego gruntu będącego własnością gminy
lub Skarbu Państwa w pełną własność na cele mieszkaniowe – w Polsce obowiązują bonifikaty w różnej wysokości lub nie ma ich wcale, co narusza konstytucyjną zasadę równości.
2. Doprowadzenie do
zmiany przepisów dotyczących uwłaszczenia mieszkańców na gruncie zabudowanym na cele mieszkaniowe
(propozycja: obligatoryjne
przekształcenie gruntu na
wniosek więcej niż połowy
użytkowników wieczystych).
3. Doprowadzenie do
zmiany ustawy regulującej zasady wyceny gruntów
przez rzeczoznawców na cele przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w
pełną własność – złe zapisy
powodują wycenianie gruntów już zabudowanych budynkami mieszkalnymi jako potencjalne grunty inwestycyjne niezabudowane, co
znacznie i bezzasadnie podnosi ich wartość, a w konsekwencji wysokość opłaty.
Konieczne jest systemowe rozwiązanie problemu
poprzez zmianę odpowiednich zapisów ustaw. Niestety, nie da się tego załatwić
przyjmując uchwałę w Radzie Miasta Poznania, zmianą przepisów powinni zająć
się posłowie.
Ewa Jemielity
radna miasta Poznania
ejemielity@op.pl

LOKAL UŻYTKOWY

DO WYNAJĘCIA:

os. Wł. Łokietka 4 i
        podpiwniczenie budynku mieszkalnego
       osobne zejście, 6 pomieszczeń
      nadający się na biuro
     c.o. i zaplecze sanitarne
    w bardzo dobrym stanie
   powierzchnia 61,9 m2
  czynsz ok. 1220 zł brutto (z ogrzewaniem)
 do wynajęcia od 1. 10. 2015 r.
Informacje w Administracji Osiedla Władysława Łokietka 102
– pawilon, tel. 61 822 74 61
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Na koniec wakacji… turniej deblowy
W sobotę, 29
sierpnia, na kortach tenisowych
na osiedlu Jana III Sobieskiego odbył się Wakacyjny deblowy
turniej
tenisa
ziemnego. Zorganizowała go
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
W zawodach
wystartowało 6
par, które podzielono na dwie grupy. Dwie pierwsze
pary z każdej z
grup awansowały
do półfinałów. Finał zawodów wygrali panowie Ryszard Abramowicz
i Roman Grygorcewicz, którzy pokonali debel Krzysztof Płonczyński i
Marcin Czapracki
w setach 7:5, 4:6.

Od lewej stoją Roman Grygorcewicz i Ryszard Abramowicz (I miejsce) oraz Krzysztof Płonczyński i Marcin Czapracki
(II miejsce)

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Piątkowska Liga Piłki Nożnej
Tabela po meczach rozegranych 13 września 2015 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

GRUPA B
Nazwa drużyny
li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
UKS 12 BATORY IV
17 40 86
41
45
NOT TODAY
15 35 79
35
44
DRUŻYNA PIERŚCIENIA
17 34 117 38
79 1wo/1p
TECHNICZNY POKER
17 32 92
46
46
1wo
GANG ALBANII
16 31 77
38
39
1wo
Z BUTA WJEŻDŻAM
15 26 50
44
6
TG SOKÓŁ POZNAŃ
15 22 68
40
28
WINIARY
UKS 12 BATORY V
15 18 40
56 -16
RED BULL TEAM
16 10 29
90 -61
JADWIŻAŃSKI KS
17
4 20 135 -115
DYNAMO DA VINCI
20 -5 28 123 -95 12wo
UKS 12 BATORY I
- zespół wycofany z rozgrywek
PRZYSZLIŚMY POPA- zespół wycofany z rozgrywek
TRZEĆ
SMOKE WEED EVERYDAY
- zespół wycofany z rozgrywek

CZERWONE DIABŁY
BATORY IV
AC MATERACE
BALBINA
MIDAS POZNAŃ
LEWOPRAWO
OZ TEAM
FC NOWA WIEŚ
GREEN SQUAD
TRACK ATTACK FC
SPARTANIE
EJBRY Z FYRTLA
PI - KO TEAM
COLUMBUS SOCCER
CREW
15 BRENDBY POZNAŃ
16 GANG ALBANII

GRUPA OPEN
18 48 124
19 47 118
18 43 98
17 43 84
19 41 92
18 40 96
19 39 74
17 35 122
18 34 68
18 31 74
17 30 66
17 26 53
18 25 58
19 25 51
18
17

25
24

59
59

32
29
30
25
40
42
48
55
38
43
65
40
64
60

92
89
68
59
52
54
26
67
30
31
1
13
-6
-9

97
70

-38
-11 2wo/1p

1wo
1wo
1wo

2wo

17
18
19
20
21
22
23
24

DIADAL POZNAŃ
TĘGIE PYTONY
MOBIL POZNAŃ
BLUE DEVILS
FC MAKALAKOS
PRIMO
WUCHTA WIARY
TERMINATOR NARAMOWICE
25 BAYERN POZNAŃ
26 KOMPUTRONIK
27 TECHNICZNI FANTAŚCI
PODOLANY

18
17
18
17
17
24
24
24

23
16
14
13
7
16
-2
-5

57
57
33
41
23
63
28
33

55
2
2wo
59
-2
2wo
71 -38
102 -61 2wo
110 -87
109 -46 10wo
129 -101 11wo
109 -76 14wo

24 -8 22 131 -109 14wo
- zespół wycofany z rozgrywek
- zespół wycofany z rozgrywek

Nauka ping ponga
z instruktorem
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż dla wszystkich chętnych osób prowadzone są
zajęcia z tenisa stołowego. Odbywają się w poniedziałki i środy w godz. 15.30-19.30 w Gimnazjum nr 12 na os. Stefana Batorego.
Za okazaniem dowodu tożsamości można wypożyczyć sprzęt sportowy u instruktora prowadzącego zajęcia. Zajęcia są bezpłatne i odbywają się tylko w czasie roku szkolnego.
Wszystkich chętnych chcących pograć
w ping ponga bardzo serdecznie zapraszamy.
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KALENDARIUM PSM
1 października - Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa
RN
5 października - dyżur członków Rady Nadzorczej (po
uprzednim telefonicznym zgłoszeniu)
7 października - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna
RN
13 października - Komisja Rewizyjna RN
29 października - zebranie plenarne RN

Zmagania z zielenią

Niektórzy mieszkańcy osiedla Władysława
Łokietka ze smutkiem
przyglądali się akcji
przycinania rozrośniętych
koron drzew. – Szkoda
ich, wyglądały prawie jak
w Łazienkach – mówili.
Bujna zieleń z pewnością
dodaje uroku, jednak nadmiernie rozrośnięte gałęzie
stwarzają także spore zagrożenie. Sprowadziły je letnie
burze i wichury, które połamały kilka drzew i zwaliły
je na alejki a także plac zabaw. Obeszło się bez większych strat, chociaż usuwanie gałęzi i porządkowanie terenu kosztowało nieco wysiłku. Dla uniknięcia
podobnych zdarzeń zdecydowano dokonać przeglądu
drzew i poobcinać konary
mogące stwarzać niebezpieczeństwo. Cięciom poddano
przede wszystkim wierzby
i akacje, którym huraganowe podmuchy najbardziej
dają się we znaki. Odporniejsze zdają się być topole,
które rosną szybko wzwyż,
a korzeniami sięgają w głąb
ziemi.
O ich witalnej sile można się przekonać spacerując wzdłuż bloków 2 i 3. Jesienią, po uzyskaniu zezwoleń i dokonaniu nasadzeń
kompensacyjnych, wycięto
tam kilkanaście topoli. Były wśród nich spore okazy,

największe miały ok.
240 cm
obwodu.
Nie trzeba było
jednak
długo
czekać i
w miejsce usuniętych
topoli z
ziemi wyskoczyło kilkadziesiąt młodych drzewek. W
szybkim tempie zaczęły zarastać teren, na którym planowano urządzić miejsca
postojowe. Na razie więc

trzeba było podjąć walkę z
samosiejkami.
– Rozrośnięte systemy
korzeniowe dewastują chodniki i ulice, a potrafią nawet pokonywać fundamenty
bloków. Niedawno w piwnicy jednego z bloków natrafiliśmy na wyrastające z podłogi drzewko. Musimy więc
dbać o zieleń na osiedlu, ale
nie możemy pozwolić na jej
nadmierny rozrost. Dlatego wystąpiliśmy o pozwolenie na wycięcie kolejnych
30 drzew wzdłuż bloków 12
i 8. Zamiast nich posadzimy
inne drzewa bardziej dostosowane do śródmiejskiej zabudowy – mówi Aleksander

Meyza, kierownik Administracji Osiedla Władysława
Łokietka.
Działań związanych z
pielęgnacją skwerów i trawników nie ułatwiają obowiązujące obecnie w Poznaniu
zasady odbioru odpadów
zielonych. W ramach jednolitej stawki opłat są one odbierane tylko w okresie wegetacyjnym, od wiosny do jesieni. Ponadto, nie obejmuje ona odbioru gałęzi i konarów. Ich usuwaniem musi się zająć już administracja. Podobnie jak wywożeniem odpadów wielkogabarytowych, które lokatorzy
nagminnie wystawiają do
altanek.
Zgodnie
z zasadami,
mieszk a ń cy
powinni je
dostarczać do
PSZOK-ów, czyli
punktów
selektywnego
zbierania odpadów, gdzie przyjmowane są bezpłatnie. Prościej i łatwiej jednak wystawić stare szafki, piecyki
czy fotele do osiedlowego
śmietnika.
Potem administracja musi
zlecać ich
usunięcie,
a każda taka operacja to wydatek kilkuset złotych. Spółdzielcy mogą więc tylko tęsknić

za poprzednim systemem
odbioru odpadów, nic bowiem nie zapowiada pozytywnych zmian w tej dziedzinie.
Osiedlowe place zabaw
dla najmłodszych to prawdziwe kolorowe perełki, które przyciągają nawet maluchów z sąsiednich bloków.
Od niedawna bawić się mogą nie tylko dzieciaki, ale
także ich rodzice oraz babcie i dziadkowie. Z myślą o
nich urządzono park ćwiczeń. Zmyślne urządzenia
zachęcają dorosłych do wysiłku fizycznego i dbałości
o zdrowie.
Najważniejszym przedsięwzięciem realizowanym
obecnie w budynkach jest
kontynuacja modernizacji
klatek schodowych. W tym
roku zostaną one odnowione
w czterech blokach. W przyszłym klatki schodowe we
wszystkich budynkach będą
wyglądać ładniej niż gdy były nowe. Instalowane są bowiem gustowne drewniane
poręcze i skrzynki pomiarowe, a ściany pomalowane
trwałymi farbami będą odporniejsze na zabrudzenia.
Zresztą, jak wynika z opinii
lokatorów budynków, w których przeprowadzono już remonty, o odnowione lśniące
nowością klatki schodowe aż
chce się dbać. (i)
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Z KOiR na wieże RTv
Marzenia o podróżach
i niezwykłych odkryciach
pomaga spełnić piątkowski Klub Odkrywców i
Reporterów, działający od
wiosny w PCK „Dąbrówka”. Spotkania jego członków, wśród których jest
wielu adeptów dziennikarstwa, z poznańskimi podróżnikami i reporterami
dostarczyły niezwykłych
wrażeń. KOiR kontynuuje
działalność i zaprasza na
kolejne wspólne wyprawy.
Zainauguruje je zdobycie
wież radiowo-telewizyjnych
dominujących nad piątkowskimi osiedlami mieszkaniowymi. Wejście na nie i
spojrzenie z góry będzie niezapomnianym przeżyciem
a przy okazji będzie można się sporo dowiedzieć
o znaczeniu i funkcjonowaniu tych obiektów. Kierujący pracą tej placówki,
Jan Chrzanowski, ujawnia
że głównie wykorzystywane
są one do nadawania popularnych programów radiowych. Więcej szczegółów poznamy podczas zdobywania
najwyższej budowli Piątko-

wa, które odbędzie się we
wtorek, 29 września. Zainteresowani wspólną wyprawą na wieże RTV proszeni są o zgłoszenia mailowe:
echopiatkowa@o2.pl lub tel.
501 354 108. (i)

Z ziemi w górę

Przez lata teren u
zbiegu ulic Kurpińskiego i Wojciechowskiego
nie miał szczęścia do inwestycji. Ale teraz prace ruszyły z kopyta. Na
razie są one prowadzone
jeszcze głęboko w ziemi,

ale niebawem na powstających właśnie fundamentach wyrośnie okazały budynek mieszkalno-biurowy.
W jego dolnych kondygnacjach przewidziano także
pomieszczenia handlowo-usługowe. (i)

Jubileuszowy dyplom
„Bez Was nie byłoby naszych sukcesów” – napisali zawodniczki i zawodnicy Klubu Sportowego Sobieski Poznań. Z okazji 30 lat owocnej współpracy postanowili podziękować Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przy jej pomocy wiele imprez
zyskało dodatkowe wsparcie organizacyjne. Także mieszkańcy
Spółdzielni zyskali dzięki klubowi możliwość trenowania i wychowywania poprzez sport dzieci i młodzieży, odbywają się tutaj też liczne osiedlowe imprezy. Na zdjęciu: dyplom dla PSM.
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Poetka w ogrodzie sztuki
W dziesięciolecie działalności
Klubu Literackiego „Dąbrówka”
przy PSM, kontynuujemy na łamach „Echa Piątkowa” cykl prezentacji autorów tworzących nasze środowisko literackie. Rubrykę
prowadzi dziennikarka i eseistka,
Anna Kokot. Tym razem przedstawiamy sylwetkę Barbary Tylman.
Poetka urodziła się w roku 1947
w Poznaniu, z zawodu jest handlowcem. W roku 2001 została członkiem
Klubu Literackiego Centrum Kultury
Zamek w Poznaniu (obecnie Klub Literacki „Dąbrówka”). Należy również
do Koła Literackiego przy Klubie Nauczycieli Miasta Poznania. Artystka
tworzy poezję, ale nie stroni od prozy, pisze również bajki dla dzieci. Jej
wiersze tłumaczone były na wiele języków, między innymi węgierski, esperanto, rosyjski i niemiecki. Barbara
Tylman publikuje w prasie poznańskiej, jak również ogólnopolskiej prasie literackiej.
Jest laureatką konkursów poetyckich i literackich, jej wiersze zamieszczone są w licznych antologiach i almanachach. Swoją twórczość przedstawiała w Radiu Merkury i Emaus, jest
autorką sześciu tomików poetyckich i
zbioru opowiadań o tematyce kobiecej. Poetka została odznaczona medalem 40-lecia PRL (1984) oraz srebrnym medalem LABOR OMNIA VINCIT, przyznanym przez Towarzystwo
imienia Hipolita Cegielskiego (2011).
Od roku 2007 jest członkiem Związku
Literatów Polskich – Oddział Poznań.
Poznajmy jedno z opowiadań Barbary Tylman, zatytułowane „Perypetie zaawansowanej” (podczas jazdy Pestką):
Umówioną wizytę u lekarza, najpierw chciała przełożyć na inny termin,
ale w końcu zdecydowała, że jeśli w
najbliższych dniach ponownie wystąpią
upały, będzie jeszcze gorzej. Postanowiła
więc, że jednak w ten czwartek pojedzie

na drugi koniec miasta i zrobi zalecane
badania lekarskie. Pomimo padającego
deszczu uparcie tkwiła na przystanku,
czekając na tramwaj już prawie od godziny. Jak to jest, że po tej trasie jeździ aż pięć linii, a ona kwitnie w tym
miejscu, bo nie jedzie nic. Z pewnością
nastąpiła jakaś kolejna awaria, co ostatnio zdarzało się dość często. Chciała
wziąć taksówkę, ale stwierdziła, że trochę ruchu dobrze jej zrobi. Co prawda,
czekając tyle czasu, mogłaby usiąść na
ławce we wnętrzu wiaty, lecz nie chciała się wpraszać, aby zrobiono jej miejsce. Oparta o barierkę na wiadukcie,
patrzyła na to kompletnie rozbabrane
miasto. Przebudowa miała zakończyć
się w tamtym roku, a tu już prawie koniec czerwca i końca nie widać. Ale pomimo to, kocha swoje miasto, w które
wrosła od pokoleń.
Kiedy wreszcie nadjechał tramwaj, nawet nie patrząc, jaki to numer, została dosłownie wciśnięta do
jego środka. „Kurcze pieczone, jedziemy jak śledzie w beczce” – pomyślała,
ochraniając swój brzuch. Przemoknięci i spoceni ludzie kleili się do siebie
ściskając, byle tylko się zmieścić. Za-

pach potu zmieszany z ogólnie używanymi, tanimi kosmetykami i gwarem
rozmów przyprawiał ją o mdłości. Do
tego jeszcze te cholerne dzwonki telefonów komórkowych i na skróty przeprowadzane rozmowy. Boże, jak ludziska
prędko zapomnieli normalnie gadać!
Jakże zmieniło się słownictwo! Że też
się nie wstydzą. Przecież wszyscy obok
zmuszani są, żeby słuchać (nie podsłuchiwać) często prowadzone bzdurne i
na dodatek bez sensu rozmowy. Próbując myśleć o sprawach zaprzątających
jej głowę, poczuła nagłe szarpnięcie i
znalazła się w kłębowisku współpasażerów. Chyba straciła przytomność. Po
pewnym czasie, jak przez mgłę, usłyszała: „Proszę pani, nic pani nie jest?
Nic pani nie jest?”. Wydawało się jej,
że już gdzieś ten głos słyszała. A, tak
– słyszała ten męski głos, kiedy stała
na przystanku. Otrząsnęła się. Zupełnie jakby wróciła z dalekiej podróży.
Otworzyła oczy i ze zdziwieniem ujrzała nad sobą pochylone twarze. Pierwsza myśl – coś się stało? Jakiś wypadek? Później dowiedziała się, że powodem nagłego hamowania tramwaju była przechodząca przez torowisko
wataha dzików. Dziki tutaj? W centrum miasta? Na trasie SZYBKIEGO
TRAMWAJU? I zaraz ponownie usłyszała pytanie: „Proszę pani, nic pani
nie jest? Przecież pani zemdlała...”.
O, kurde. Faktycznie zemdlała. Ale
to się zdarza. Zwłaszcza, gdy kobieta
w zaawansowanej ciąży decyduje się
na jazdę dusznym i przeładowanym
do granic możliwości tramwajem. I
na dodatek, jak na złość zdarzy się
coś nieprzewidzianego. Na przykład,
kiedy na spacer po mieście wybiorą
się coraz liczniejsze i bardziej odważne rodziny dzików. „No, ale wszystko
może się zdarzyć, prawda, moje maleństwo?”. Mówiąc to, z czułością pogładziła swój mocno już zaokrąglony
brzuszek. Mogło być gorzej…

Nowy biuletyn Klubu Literackiego
Poezja to jest przecież to, co tak
nierówno drukują zawsze u spodu
w gazetach, a niekiedy wycinają potem nożyczkami – twierdził nieco
żartobliwie Hans Christian Andersen. Okazuje się, że po 140 latach
od śmierci tego duńskiego pisarza i
poety, a przede wszystkim bajkopisarza, słowa te nadal są aktualne. Tym
bardziej powinniśmy doceniać upór
ludzi pióra, którzy na przekór modom wydawniczym starają się znaleźć dla poezji i jej siostry prozy –
miejsce, w którym można je eksponować i promować.
Jedną z takich osób, która już od

lat uparcie walczy w Poznaniu o przestrzeń dla słowa pisanego, jest wieloletni opiekun Klubu Literackiego
„Dąbrówka” (dawniej Centrum Kultury Zamek w Poznaniu) i znakomity poeta, Jerzy Grupiński. To dzięki
jego zaangażowaniu powstało uznane w środowisku literackim pismo
„Protokół Kulturalny”, obecnie kwartalnik. Publikowali w nim między innymi: Julia Hartwig, Dariusz Foks,
Krzysztof Kuczkowski, Wacław Oszajca. Z młodszych – Łucja Dudzińska,
Dawid Jung, Magdalena Gałkowska,
Edyta Kulczak.
Dostępny jest już nowy, 53 numer

pisma. Otwiera go esej – recenzja Andrzeja Górnego, zatytułowany „Demokracja – wynalazek człowieka?”. Zamyka – kolorowa sylwetka bezdomnego poety, Marycha z Chwaliszewa,
czyli tekst autorstwa Moniki Mińskiej
i Radomira Mińskiego. Warto odnotować, że Marych z Chwaliszewa, od
lat nawiedzający Klub Literacki, zajął III miejsce (głosowanie publiczności) w slamie poetyckim, prowadzonym przez Macieja Mikulewicza i Romana Franczyka 22 maja 2015 roku,
w ramach imprez VII Festiwalu „Poznań Poetów”.
Dokończenie na stronie 11
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Asystent podatnika – pomoc na starcie w biznesie
Od 1 września mikroprzedsiębiorca, na starcie działalności gospodarczej, będzie mógł skorzystać z pomocy asystenta podatnika. Nowe stanowiska pojawią się
pilotażowo w 50 urzędach skarbowych uruchamiających centra obsługi, a od 1 stycznia 2016 r. we wszystkich urzędach.
Instytucję asystenta podatnika wprowadza ustawa o administracji podatkowej. Jest to jedno z narzędzi Systemu
Obsługi i Wsparcia Podatnika, którego głównym celem jest
wzmocnienie usługowej roli Administracji Podatkowej i wsparcie podatników w ich indywidualnych sprawach.
Obsługa podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą przez asystenta podatnika obejmować będzie przede
wszystkim udzielanie informacji w zakresie wypełniania deklaracji podatkowych (także składanych elektronicznie),
udzielanie pomocy i wsparcia w konkretnych sprawach podatnika, przekazywanie informacji na temat przepisów prawa podatkowego, a w tym uprawnień przysługujących podatnikom.
Czynności wykonywane przez asystenta podatnika nie
stanowią doradztwa podatkowego.
Asystenta podatnika wyznaczy naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku dochodowego w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania wniosku podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodar-

czej jako mikroprzedsiębiorca. Asystent podatnika będzie realizował swoje zadania przez czas nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia wydania podatnikowi potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej.
Urząd Skarbowy Poznań Winogrady zaprasza zainteresowanych do swojej siedziby przy ul. Wojciechowskiego. (na)

Nowy biuletyn Klubu Literackiego
Dokończenie ze strony 10

Wewnątrz pisma także między innymi teksty Edwina Morgana („Amsterdam”, „Truskawki”, „El Ballah”,
„Glasgow”) w przekładzie Andrzeja
Szuby. Edwin Morgan (1920-2010) to
poeta i tłumacz szkocki, piszący w języku angielskim. Był wieloletnim profesorem Uniwersytetu w Glasgow, autorem licznych tomów wierszy i arkuszy poetyckich, tłumaczem z języka
włoskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i węgierskiego. W Polsce jest znany z wielu publikacji prasowych i wyboru wierszy „Interferencje” (1990), także w przekładzie Andrzeja Szuby.
W najnowszym „Protokole” przeczytać można również prozę Stefana
Pastuszewskiego, recenzje Stanisława
Szwarca i Jerzego Grupińskiego, Anny Kokot, tekst Barbary Tylman i Sebastiana Nowaka, autora przekornego „Słownika Wyrazów Bliskonaśladowczych” (halabarda – miejsce prób
śpiewaka, kaszalot – danie podawane
w samolocie, koleżanka – grzęda, ciosanie – słoń bez kłów). Zainteresowani mogą przypomnieć sobie także postać Marka Obarskiego, pióra Jerzego B. Zimnego. Nowy numer zawiera
także niespodziankę – swoiste novum:
stronę prowadzoną przez portal Duży
Format, promującą poezję młodych.
Tym razem poznajemy sylwetkę nieżyjącego już niestety Piotra Fedorczyka
– poety, dziennikarza i copywritera.
Nowy numer kwartalnika to także rysunki (znakomita ekspresyjna

kreska) Marka Chaczyka, urodzonego w Warszawie w roku 1947. Artysta uprawia twórczość w zakresie rysunku, grafiki prasowej i książkowej
oraz plakatu. Dotychczas miał 16 wystaw indywidualnych, między innymi
w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
Uczestniczył w kilkudziesięciu prezentacjach zbiorowych w kraju i za granicą. Jego prace były eksponowane w
stołecznej Zachęcie, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Muzeum Karykatury w Warszawie, a także wielokrotnie
w Muzeum Plakatu w Wilanowie.
Chętni mogą zajrzeć na stronę i
zobaczyć poprzedni numer „Protokołu”: www.poecipolscy.pl/wp-content/uploads/2015/06/PROTOKÓŁ52b.pdf (już w pierwszych
dniach ponad 400 wejść).
Klub Literacki „Dąbrówka” w
najbliższym czasie zaprasza na
dwie imprezy literackie. Już 6 października zainteresowani będą mogli zobaczyć performance „Teraz
nadzieja”, w wykonaniu dr Agi Bali, prace plastyczne, rysunki, publikacje, a także uczestniczyć w spotkaniu autorskim Macieja Porzyckiego, zatytułowanym „Passim”.
Barbara Kęcińska-Lempka poprowadzi 27 października spotkanie
„Mówcie po naszemu…”. Zainteresowani imprezą powinni zabrać
ze sobą i wygłosić teksty pisane
gwarą poznańską.
Wszystkie spotkania literackie
przygotowane przez Jerzego Grupińskiego zaczynają się o godzi-

nie 18.00, a odbywają w „Dąbrówce”
na os. Bolesława Chrobrego 117. Może wziąć w nich udział każdy, kto chce
tworzyć, kogo uwodzi słowo poetyckie,
teksty prozatorskie. Najodważniejsi
mają szansę wypróbować swoje zdolności poetyckie już w listopadzie podczas najbliższej edycji Turnieju Wierszy o „Pierścień Dąbrówki”. Organizatorzy tej poetyckiej rywalizacji jak
zwykle przygotowali wiele atrakcyjnych nagród.
Anna Kokot
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Prosto z miasta

Same dobre wiadomości
W dzisiejszych czasach
najbardziej doskwiera brak
dobrych wiadomości. Zewsząd docierają do nas
informacje o katastrofach,
strzelaninach, wypadkach
i tym podobnych nieszczęściach. Jakby tego było mało, w kinach i telewizji na
okrągło lecą horrory. I ludzie to oglądają, jakby wokół siebie nie mieli kłopotów i dramatów. Może jak
się nasłuchają o tych różnych kataklizmach, to łatwiej im własne niepowodzenia znosić. No bo innym
to dopiero źle, a nam jeszcze jako tako. Ale przecież
nie jesteśmy skazani na
delektowanie się samymi
okropnościami, dlatego na
jesienny sezon przedstawiamy krótki przegląd poznańskich dobrych wiadomości.

Za nowej samorządowej
władzy w Poznaniu wprawdzie niewiele się dzieje, ale
za to w urzędzie miasta aż
huczy od kadrowych przepychanek, donosów i podsłuchów. Nadzieje wybor-

ców, że zmiana prezydenta będzie oznaczała sprawniejsze i skuteczniejsze zarządzanie, raczej się nie
sprawdzają. Pozytywne jest
jednak to, że choć może nie
jest lepiej, to jednak jest
inaczej. Ponadto, nowa ekipa jest tak zajęta obsadzaniem stanowisk przez swoich, że na zajmowanie się
sprawami miasta czasu nie
starcza i niewiele przez to
mogą zepsuć.

Sukcesem zakończyły
się wysiłki mistrzowskiego
Lecha o wejście do fazy
grupowej ligi europejskiej.
Ciężko było, ale się powiodło. Spisali się także poznańscy kibice, którzy zachowaniem i flagami załatwili, że kolejnych zmagań
naszych kopaczy z klubami
europejskimi średniakami
nie będzie trzeba oglądać.
Rozgrywane będą przy pustych trybunach.

Wszystkich ucieszyła
wiadomość, że po wielu
latach znowu będzie w Po-

znaniu budowana nowa linia tramwajowa. Jednak
nie ta oczekiwana od lat
do Naramowic, tylko jakiś
odcinek na końcu Rataj.
Od czegoś trzeba zacząć.
Zawsze to miło usłyszeć,
że jednak coś gdzieś w tym
Poznaniu budują dla zwykłych ludzi.

Sezon kulturalny przebiega wspaniale. Po dyrektorze opery, który wyszedł
za mąż w Hiszpanii, mamy
dyrektora teatru, który zapewnia, że jest zdeklarowanym singlem. A co festiwal
w Poznaniu, to pełny sukces. Nagród rozdawanych
podczas nich było chyba
nawet więcej niż uczestników. W najgorszym razie
tyle samo. Nawet przenosiny Transatlantyku do Łodzi uznano za osiągnięcie,
bo jednak część imprez z
nim związanych pozostanie
w Poznaniu. Jak to kiedyś
mawiali – pokorny organizator dwa miasta ssie.
A przecież zupełnie niepotrzebnie ucieka on pod

skrzydła łódzkiej szkoły filmowej, bo w Poznaniu też
się kręci coraz więcej. I to
nie tylko amerykańskich
filmów o wilkołakach.

Mistrzów od kręcenia
lodów nam nie brakuje. Paliwowi biznesmeni potrafili
wyłudzić sto milionów złotych, a całkowicie nieznany
konwojent sam jeden zgarnął kilka milionów, które
miał rozwieźć do bankomatów i zniknął bez śladu.

Tyle dobrych wiadomości powinno poprawić stan
naszego ducha narażonego
na jesienną chandrę, zmagania polityków, wędrówki ludów i ogólne zniechęcenie. Tylko, że to co dla
jednych dobre, dla drugich jest takie sobie. Może więc jednak rację mają
naukowcy, którzy po żmudnych badaniach dowiedli,
że szklanka, która do tej
pory była w połowie pusta,
jest w rzeczywistości w połowie pełna.
WIST

Patroni ulic piątkowskich

Konstanty Troczyński (1906 – 1942)
Na osiedlu Bolesława
Śmiałego jest ulica Konstantego Troczyńskiego,
łącząca ulice Floriana Znanieckiego i Umultowską.
Jej patron był teoretykiem
literatury i krytykiem literackim.
Urodził się 9 grudnia
1906 roku w Częstochowie, był synem urzędnika kolejowego Stefana i
Wandy z Piaseckich. Uczył
się najpierw w rodzinnym
mieście, a potem w poznańskim gimnazjum im.
Karola Marcinkowskiego.
W latach 1925 – 1929 studiował filologię polską i
socjologię na Uniwersytecie Poznańskim, pod kierunkiem profesorów Tadeusza Grabowskiego oraz

Floriana Znanieckiego. W
latach 1929 – 1932 dwukrotnie wyjeżdżał na studia uzupełniające do Francji i Niemiec, a w 1937
roku uzyskał habilitację.
Był jednym z pionierów
kierunku zwanego strukturalizmem w polskiej nauce o literaturze, specjalizował się w analizowaniu
twórczości literackiej jako
dzieła sztuki.
Jego zdaniem, dzieło literackie powinno być analizowane nie tylko od strony językowej i treści, lecz
także jako część realiów
środowiskowych i danej
epoki historycznej. W miarę upływu czasu K. Troczyński modyfikował swoje poglądy, głównie pod

wpływem Stanisława Brzozowskiego oraz Stanisława Ignacego Witkiewicza
(słynnego „Witkacego”),
biorąc pod uwagę również
czynniki poznawcze, metafizyczne i moralne w dziele
sztuki. Był autorem m.in.
prac: „Przedmiot i podział
nauki o literaturze”, „Zagadnienia dynamiki poezji”, „Elementy form literackich”, „Rozprawa o
krytyce literackiej”, „Od
formalizmu do realizmu”.
Był inicjatorem i współzałożycielem grupy literackiej „Loża”, zamieszczał swe szkice krytyczne w dwutygodniku „Życie Literackie”, a także w
„Dzienniku Poznańskim”
i „Nowym Kurierze”. W

1932 roku został referentem prasowym i kierownikiem literackim poznańskiej rozgłośni Polskiego
Radia. Był bardzo lubiany i popularny, zwłaszcza
wśród przedstawicieli młodego pokolenia literatów
poznańskich.
Po wybuchu II wojny
światowej Konstanty Troczyński został wysiedlony
z Poznania i zamieszkał w
Krakowie – tam zaangażował się w tajnym nauczaniu. Aresztowany przez
funkcjonariuszy gestapo w
1942 roku, został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu,
gdzie wkrótce, 27 maja został rozstrzelany.
Marek Rezler
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Chorobliwa chudość – zaburzenia odżywiania
Anoreksja to jedno z zaburzeń odżywiania polegające na celowej utracie wagi wywołanej i podtrzymywanej
przez osobę chorą. Ma ona zaburzony obraz własnego
ciała; objawy lęku związanego z przekonaniem o nieestetycznym wyglądzie lub budowie ciała.
Osoby cierpiące na anoreksję to najczęściej dziewczęta
i kobiety, które odczuwają nieświadomy lęk przed identyfikacją z własną płcią. Nie akceptują własnej seksualności,
unikają kontaktu z innymi osobami, zwłaszcza z płcią przeciwną, a także odchudzają się, by w wyniku diety zachować
sylwetkę osoby nastoletniej. Początek choroby wygląda niewinnie: zainteresowanie zdrowym odżywianiem, dietą, która ma jedynie poprawić wygląd. Tłumaczenie się względami ideologicznymi: „nie jem mięsa, bo kocham zwierzęta”.
Często to tylko pretekst do tego, by drastycznie ograniczyć
i ukryć ilość przyjmowanego pokarmu.
Odchudzające się młode dziewczyny często sympatyzują
z ruchem pro-ana (pro-anorexia) – internetową wspólnotą,
która gloryfikuje głodzenie się. Termin pro-ana odnosi się
do promocji anoreksji jako stylu życia, który jest świadomym wyborem, a nie zaburzeniem psychicznym. Głównym
mottem ruchu pro-ana jest zdanie „quod me nutrit me destrukt” – „to, co mnie żywi, niszczy mnie”. Obsesyjne dążenie do docelowej wagi jest tu postrzegane jako dążenie do
perfekcji i bycie doskonałym. W sieci znaleźć można wiele
stron i zamkniętych grup na portalach społecznościowych,
za pośrednictwem których młode dziewczyny udzielają sobie rad, jak zwalczać głód.
Dla nastolatki, spragnionej akceptacji grupy rówieśniczej, opinia internetowej społeczności, która zachęca do
utraty wagi, jest bardzo ważna. Dziewczyna ma się przed
kim pochwalić kolejnymi kilogramami, których się pozbyła,
ma z kim ponarzekać na rodziców, którzy nakłaniają ją do
jedzenia i ma miejsce, z którego czerpie dodatkową motywację do głodzenia się. Nawiązaniem do wspólnoty pro-ana jest pro-mia – ideologia promująca formę bulimii jako
świadomego sposobu efektywnego odchudzania. W pro-mia, w przeciwieństwie do pro-ana, nie krytykuje się samego jedzenia, pod warunkiem że zawsze jest ono zakończone
wywołaniem wymiotów, które mają pozwolić na zachowanie i uzyskanie niskiej wagi bez potrzeby przezwyciężania
„napadów głodu”. Należenie w sieci do wspólnoty wspierającej się nawzajem, a gloryfikującej anoreksję czy bulimię,
jest czynnikiem pogłębiającym chorobę.
Istotą anoreksji jest zniekształcenie postrzegania własnego
ciała. W pewnym momencie taka osoba staje się wychudzona, jednak wciąż wydaje się jej, że jest gruba i dalej powinna
tracić na wadze. Przytłacza ją strach przed przytyciem, więc
w dalszym ciągu ogranicza jedzenie. Charakterystyczne dla
anoreksji są związane z nią rytuały: stałe koncentrowanie się
na kwestiach związanych z odżywianiem i wagą, częste wa-

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

żenie się, mierzenie, liczenie kalorii, wyczerpujące ćwiczenia
fizyczne oraz planowanie, co i kiedy wolno zjeść. Odżywianie staje się jedynym i najważniejszym punktem dnia. Długotrwałe głodzenie się to powolne rujnowanie sobie zdrowia.
Celem głodzenia się osób cierpiących na tę wyniszczającą
organizm chorobę, jest m.in. usiłowanie kontrolowania własnego świata i radzenia sobie z napotkaną traumą poprzez
restrykcje w przyjmowaniu pokarmów. Powodem może być
również potrzeba wewnętrznej czystości lub perfekcjonizm.
Osoby chore podają także inne powody, jak chęć bycia lekkim czy pragnienie poniesienia kary lub śmierci.
Zachowania osób cierpiących na anoreksję różnią się.
Anoreksja często przeplata się lub też całkowicie przekształca się w żarłoczność (bulimię), gdzie zwykle występują: prowokowanie wymiotów, wykonywanie lewatyw, zażywanie dużych ilości środków przeczyszczających i moczopędnych. Obecnie rozpoznaje się także tzw. niezidentyfikowany typ anoreksji, której źródłem są media, powodujące nienaturalne postrzeganie ludzkiego ciała i zaniżające
samoocenę młodzieży. Ofiarami są najczęściej dziewczęta
i chłopcy w wieku 11–20 lat. Lista konsekwencji długotrwałego głodzenia się jest długa: zaburzenia hormonalne (co
przejawia się u kobiet zanikiem miesiączkowania, a u mężczyzn utratą zainteresowań seksualnych i potencji), pogorszenie sprawności pamięci, drażliwość, depresyjny nastrój,
zachowania obsesyjno-kompulsywne, zwłaszcza w odniesieniu do jedzenia, zanik mięśni, znaczna utrata włosów,
łuszczenie i suchość skóry. Do tego dochodzą: zwolnienie
czynności serca, spadek ciśnienia krwi i temperatury ciała, częste bóle głowy, występowanie obrzęków dłoni i stóp,
pojawienie się na ciele owłosienia pod postacią meszku,
a także stany zapalne żołądka i jelit.
Ryzyko śmiertelności jest wysokie, zwłaszcza wśród
osób, u których po dwudziestym roku życia nie nastąpiła istotna poprawa stanu zdrowia. Najczęstsze przyczyny
śmierci to nagła niewydolność krążenia oraz zaburzenia
elektrolitowo-metaboliczne. Najlepsze prognozy na wyleczenie mają osoby, u których wcześnie wystąpiły objawy
i błyskawicznie podjęto leczenie. W pierwszej kolejności
trzeba oddalić niebezpieczeństwo zagrożenia życia i zdrowia, a więc sprawić, by osoba chora przybrała na wadze,
oraz podjąć leczenie powikłań somatycznych. Leczenie psychoterapeutyczne jest najważniejszym elementem powrotu
do zdrowia. Jednym z zadań psychoterapii tych osób jest
utrwalenie motywacji do leczenia, co jest częstokroć trudnym zadaniem, ponieważ osoba cierpiąca na anoreksję często nie uważa, by działo się z nią coś złego, nie ma też zamiaru jeść więcej. Głównym celem psychoterapii jest praca nad uniezależnieniem samooceny osoby chorej od ciągłego chudnięcia, czyli poprawienie obrazu własnego ciała,
a tym samym nastroju (wysoki odsetek osób cierpiących
na anoreksję cierpi także z powodu zaburzeń depresyjnych
i lękowych). Ostatnim etapem psychoterapii jest praca nad
tym, by zapobiec nawrotom choroby. Gdy zagrożone jest
życie i zdrowie osoby chorej, jedynym rozwiązaniem jest
hospitalizacja.
Dokończenie na stronie 16

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

Tel. 61 822 78 57, 601 56 87 32
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WINDA

2
MŁODY
KOŃ

STOJĄ
W
POKOJU

STARY
KOZIOŁ

3

Krzyżówka
z Echem

MIŁOŚNIK,
ENTUZJASTA

NP.
KANALIZACYJNA

8
PAGER

NA
KRATERZE
ROŚNIE

NOBLISTA
Z CHEMII

GWAROWA
KUKUŁKA
TAM
GROBOWIEC
DANTEGO

HUMORKI

10
ZMYCIE
GŁOWY

BRAT
KAINA

5

KOTLET
DUSZONY

TNĄCY
OWAD

MĄDRY
PTAK
TUZ
DZIERŻAWA

SKAŁA
DROBNOZIARNISTA

CZARNA
I
KRACZE

7

- Kochanie, Ziutek jutro
przyjeżdża!
- I co, pewnie zamierzacie chlać?
- Nie. Nie zamierzamy!
Będziemy!

BÓG
KANANEJSKI

SYBERYJSKA
RZEKA



6

4

MIASTO
W
IRANIE

DO
PATRZENIA

11

FLARA

UKŁAD
JEDNOSTEK
I MIAR

RZEKA
W AZJI
POŁUDNIOWEJ

CHALCEDON

JEDNOSTKA
POWIERZCHNI

SZCZĘŚCIA
MAŁY ...

OSTATNIA
LITERA
ALFABETU

BIAŁY
LONDONA

- Proszę piękny bukiet
kwiatów dla pewnej uroczej
damy.
- Ma pan coś konkretnego na myśli?
- Tak i dlatego potrzebne
są te kwiaty.


RZEKA
W
BYDGOSZCZY

EKS

Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru brzmiało: Albo upał, albo deszcz.

Krzyżówka nr 10

1

2

3

6

7

8

4

5

10

11

JEDNOSTKA
REZYSTANCJI

RODZAJ
UBEZPIECZENIA

1

- Jak pan może puszczać
psa bez kagańca?!
- Chory jest biedaczek,
niedługo zdechnie, żal mi go.
- A na co choruje?
- Na wściekliznę…

9

9

MOTYL
NOCNY

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). Jesteś szportowny szczun i ze szwungiem zabieraj się do roboty, a bejmy same skapną. Jak akuratnie
pomyślisz i pochapiesz, to wnet uzorgujesz ich całą wuchtę.
BYK (21.04 - 21.05). Z famułą trza dobrze żyć. Nie borchaj
się więc na gzubów czy kejtra. Oni trochę poszuszwolić muszą, ale
zaś jak ich weźmiesz na słodkie, to będzie całkiem fest.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Daj se więcej luzu wew robocie.
Jakoś kolejne zmiany przepynkasz. A zaś najlepiej pojedź z całką
famułą do marketu albo na działkę.
RAK (22.06 - 22.07). Zapomnij o wakacyjnej labie i słodkim
nygusowaniu na słonyszku i zabieraj się do chapania. Ale zaś warto
pomyśleć o jakim weekendowym wygibie zez famułą lub starą eką.
LEW (23.07 - 22.08). Szkoda czasu na nygusowanie, brynczenie abo zaś blubranie po próżnicy ze starą wiarą. Fifnych pomysłów ci nie brakuje, ino musisz się akuratnie przyłożyć do roboty.
PANNA (23.08 - 22.09). Zamiast ciągłego glapienia się wew
telewizję abo komputer, lepiej zajmij się porzundkami i poblubraj
zez szczunami. Zabierz ich na słodkie albo rowerowy wygib.

WAGA (23.09 - 22.10). Lofrowanie z kumplami i blubranie
po nocach będzie ci plożyć. Ale zaś cięgiem nygusować nie możesz, musisz przyłożyć się do roboty i trochę bejmów uzorgować.
SKORPION (23.10 - 22.11). Jesienną chlabrą się nie przejmuj, bo szykują się fest rajzy. Ino zaś na balangach się nie staluj i uważaj na różne berbeluchy, byś se jakiej poruty nie narobił.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Jakoś udało się przepynkać lato, to i na jesień nie ma co brynczeć i marudzić. Zez blubrania
z wiarą wynikną fifne pomysły i trochę bejmów skapnie.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Wew robocie będziesz musiał
chapać przez najbliższe tygodnie, ale zaś potem skapnie ci wuchta
bejmów. Wystarczy na rajzy i słodkie nygusowanie.
WODNIK (21.01 - 20.02). Nie daj się przekabacić różnym
mądrym i uważnie szpycuj na wiarę, a zaś bez zbędnego stalowania
się rób swoje. Z twoim pomyślunkiem i rułą dasz radę.
RYBY (21.02 - 20.03). Zamiast brynczeć i marudzić, lepiej pomyśleć o jakim wspólnym wygibie zez znajomą wiarą. Ino za wiela
się nie staluj i bacz byś zdrowia i bejmów nie przenorał.

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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Festyn na zakończenie lata

W niedzielę, 13 września, na osiedlu Stefana
Batorego odbył się Rodzinny Festyn na Zakończenie Lata – informuje
radna Rady Osiedla Piątkowo, Małgorzata Chełkowska-Dorna, która także bardzo aktywnie działa
w Stowarzyszeniu Bakcyl.
Podczas zabaw na festynie w parafii Narodzenia
Pańskiego wszystkie dzieci
mogły wziąć udział w licznych konkurencjach, nie tylko sportowych, ale i intelektualnych. Jedna z nich była połączona z promocją akcji na rzecz osób niepełnosprawnych.
Można było spróbować
swoich sił na wózku inwa-

lidzkim pokonując próg, wąskie zakręty i obrócić się w
malutkiej łazience. Było także stanowisko stolarskie, na
którym panowie konstruowali budę dla psów ze schroniska. Dla najmłodszych były kocyki z książkami, zabawy z piankami playmais,
dla dziewczynek – stanowisko, na którym można było
uszyć własną torbę z siatki
mesh (recykling po reklamie
wielkoformatowej). Nie zabrakło – jak zawsze – zabawy alpinistycznej, tym razem
można było przecinać powietrze na tak zwanej tyrolce.
I na koniec… posilić się w kawiarence. Dla fanów festynowych atrakcji oczywiście były
zabawki z balonów, malowa-

nie buziek, skoki na dmuchanym zamku i najsłodsza wata cukrowa (wszystko dzięki
Centrum Dzieciaki).
Festyn został dofinansowany przez Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową, dlatego też tym razem wydarzeniu towarzyszył konferansjer, który monitorował postęp prac i rozdawał nagrody
dzieciom, które z najlepszymi
wynikami pokonały wszystkie konkurencje.
To już drugi festyn w tej
kadencji Rady Osiedla Piątkowo zorganizowany przez
radną Małgorzatę Chełkowską-Dorna. (ej)
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Chorobliwa
chudość –
zaburzenia
odżywiania
Dokończenie ze strony 13

W przypadku choroby
występującej u osób nastoletnich na anoreksję choruje
cała rodzina, dlatego bliscy
muszą uczestniczyć w leczeniu i niezbędna jest psychoterapia wszystkich jej członków. Często nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu są
istotnym czynnikiem ryzyka w występowaniu anoreksji. Szczególnie sprzyjają jej:
wzbudzanie nadmiernych
aspiracji u dziecka, nadopiekuńczość i tłumienie uczucia
agresji i nieprzyzwalanie na
wyrażanie złości. Również
blokowanie procesu uzyskiwania autonomii przez nastolatka i traktowanie go tak,
jakby wciąż był kilkuletnim
dzieckiem, nie sprzyja zdrowemu rozwojowi. W efekcie
jedynym ważnym obszarem,
który znajduje się pod kontrolą młodego człowieka, jest
jego ciało. Cechy osobowości, które współwystępują z
anoreksją to perfekcjonizm,
wytrwałość, wysoki poziom
aspiracji oraz tłumionej agresji. Do rozwoju tego zaburzenia może prowadzić także
wiele innych czynników: rodzinnych, społecznych i osobowościowych.
Ważne jest, by rodzice
zwracali uwagę na to, co
dzieje się w życiu nastoletniego dziecka, wspierali go
w budowaniu autonomii i akceptowali, niezależnie od poziomu osiągnięć. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów, np. głównym tematem rozmów jest
jedzenie, obliczanie kalorii
i zawartość tłuszczu w produktach oraz diety, widoczny u młodej osoby przeżywany silny lęk przed przybraniem na wadze lub otyłością,
nawet jeśli ma niedowagę,
nieprawidłowa ocena wagi
własnego ciała, wymiarów i
sylwetki, nadmierne ograniczanie jedzenia, spożywanie posiłków w samotności

oraz kłamstwa o ilości zjedzonych posiłków, najlepiej
sięgnąć po profesjonalną pomoc, zdiagnozować problem
i w razie konieczności niezwłocznie podjąć leczenie
medyczne i psychoterapeutyczne.
Małgorzata Remlein
psycholog

Autorka tekstu
jest psychologiem.
Prowadzi psychoterapię
indywidualną oraz terapię par
(również LGBT).
Specjalizuje się w psychoterapii
zaburzeń lękowych.
Gabinet Psychologiczny –
660 140 488
lub www.malgorzataremlein.pl

ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY
oferta obowiązuje w lokalu i na wynos
bez dowozu

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

