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Piżamy w szkole

Gimnazjum nr 11 w
Poznaniu to szkoła nieprzeciętna. Samorząd
uczniowski ma istotny
wpływ na atmosferę w
niej panującą. Uczniowie podejmują wiele
inicjatyw, których celem jest kształtowanie właściwych postaw
społecznych, jak i dobra zabawa. W Światowym Dniu Pluszowego
Misia na szkolnych korytarzach i w klasach
można było podziwiać
pluszaki duże i małe, z
których część trafiła do
dzieci przebywających
w Szpitalu Klinicznym
im. Karola Jonschera
w Poznaniu.
Pomysłowi gimnazjaliści lubią żarty, a że czas karnawału im sprzyja, toteż trudno się dziwić, iż z tego skorzystali. Piątek, 15 stycznia, był w Gimnazjum nr 11 Dniem
Piżamy. Uczniowie zaprezentowali się w różnokolorowych,
zabawnych kombinezonach piżamowych, szlafrokach i uroczych kapciach. Oczywiście, wszystkich obowiązywał regulamin opracowany przez samorząd, nad którego pracami
czuwały Magdalena Brzycka i Izabela Remblewska. Ten
niezwykły pomysł wniósł wiele radości i uprzyjemnił ostatni dzień nauki przed feriami zimowymi. Okazało się, że w
piżamie można się wiele nauczyć...
Joanna Leczykiewicz
Fot. – Magdalena Brzycka
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Zima w murach, ale na sportowo

W tym roku wielkopolskie dzieci jako pierwsze w kraju już w połowie stycznia rozpoczęły zimowe ferie. Na

ka. Na niektóre przychodzili nawet studenci, absolwenci szkół!
Szkoda, że nie wszyscy z
życzliwością podeszli do po-

Piątkowie Sekcja Sportu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz
z partnerami przygotowała Sportowe Ferie z
PSM 2016. Bezpłatne zajęcia dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży
zorganizowano na osiedlach: Jana III Sobieskiego, Stefana Batorego i Władysława Łokiet-

zostających w mieście dzieci. Kierownictwo pływalni
na Batorego wolało, by basen w godzinach rannych
świecił pustkami, niż udostępnić go młodym piątkowianom po niższej cenie.
Nie na wszystkim trzeba
zarabiać.
Na Sobieskiego w godzinach od 10 do 13 w Klubie Sportowym Sobieski Po-

znań odbywały się zajęcia
sportowo-rekreacyjne: gry
zespołowe, zabawy, sporty walki, można było też
poćwiczyć na siłowni. Po-

holu w ping ponga. Uczniowie gimnazjum, m.in. Agata Andrzejewska oraz Jakub
Sikora chętnie korzystali z
tej formy spędzania wolne-

nadto, wybrano się pieszo
na wycieczki do rezerwatu
meteorów oraz do stadniny
koni w Morasku. Niewątpliwą atrakcją była możliwość treningu z kadrą polskich kadetów w zapasach
w stylu klasycznym, która właśnie przebywała na
zgrupowaniu.

go czasu. Zajęcia prowadzili nauczyciele gimnazjum,
m.in. Anna Kałmuczak i Dorota Surmacewicz.
Tradycyjnie do akcji przyłączył się też Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 z osiedla Łokietka. I tutaj zajęcia
odbywały się w godz. 9-13.
Były gry i zabawy ruchowe,

W godzinach od 9 do 13
otwarto sale w Gimnazjum
nr 12 na osiedlu Batorego.
W dużej sali gimnastycznej można było zagrać w
gry zespołowe (piłkę koszykową, siatkową i nożną), w

gry zespołowe w sali gimnastycznej, rywalizacja na ergometrach oraz na stołach
do ping ponga. (ned, admin)
Fot. Anna Kałmuczak
Andrzej Słabęcki
Grzegorz Nowak
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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

WARZYWA
I OWOCE

bez nawozów i oprysków,
polecane dla małych dzieci!

dla osób starszych i chorych
możliwa dostawa do domu, tel. 787 209 322
Os. Batorego 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

FRYZJER
„Izabella”
os. B. Śmiałego 30k
pon. 8-14, wt.-pt. 10-19,
sob. 8-14

w czwartki zniżka 20%
Tel. 669 594 924
501 018 416

ul. Dzięgielowa 27

 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

Komputer nie działa?
Zadzwoń 693 313 315
dojazd gratis, faktury

Poznań, 28. 12. 2015 r.
Komornik Sądowy
Przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu
Paweł Bobek
Kancelaria Komornicza, ul. Wrocławska 6/40
www.komornikbobek.pl
Km 2367/14

OBWIESZCZENIE
O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Nr KW PO1P/00107934/0
Km 2367/14, Kmp 55/11, Km 756/13, Km 758/13,
Km 1253/14, Km 1375/14, Km 1523/14
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Stare
Miasto w Poznaniu, Paweł Bobek, na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 1 lutego 2016 r.
o godz. 9.10 w budynku Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, mającego siedzibę przy ul. Młyńska 1a w sali
nr 148, odbędzie się pierwsza licytacja własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu należącego do dłużnika: Marek
Ciupak, położonego: 60-964 Poznań, os. Władysława Jagiełły
13/37, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa (adres: 60-681 Poznań, os.
Bolesława Chrobrego 117), dla którego Sąd Rejonowy Poznań
Stare Miasto V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze KW PO1P/00107934/0.
Suma oszacowania wynosi 430 583,00 zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 322 937,25 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
43 058,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo
książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według
prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela
książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można
uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Poznaniu
61 12406609 1111 0010 5056 9387
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 par. 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego
nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz.
15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu
oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli
osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że
wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są
ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu
do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na
trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Paweł Bobek
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Podatki dla
przedsiębiorców
w jednym miejscu
Od 1 stycznia tego roku
zmienia się właściwość urzędów skarbowych w zakresie
podatku VAT. Dotychczas,
adres zamieszkania lub siedziba firmy decydowały o
urzędzie, w którym przedsiębiorca płacił podatek dochodowy, natomiast miejsce prowadzenia działalności określało urząd, w którym regulował on podatek VAT.
W praktyce zmiana oznacza, że podatek VAT rozliczany będzie w tym samym
urzędzie skarbowym, co podatek dochodowy. Nowe regulacje nie wymagają składania jakichkolwiek aktualizacji danych lub oświadczeń.
Zmiana następuje z urzędu.
Od tego roku deklaracje, informacje podsumowujące oraz korekty tych dokumentów, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2016
r. należy składać już do nowego urzędu skarbowego.
Natomiast postępowania i
kontrole podatkowe, czynności sprawdzające oraz inne sprawy w zakresie VAT,
rozpoczęte i niezakończone do 1 stycznia będą nadal prowadzone przez dotychczasowych naczelników
urzędów skarbowych – właściwych przed dniem 1 stycznia 2016 r.

Loteria paragonowa
premiuje lekarzy
i dentystów
Dbanie o zdrowie procentuje. Teraz, poza lepszym samopoczuciem, możemy zyskać szansę na nagrodę w loterii paragonowej
organizowanej przez Ministerstwo Finansów.
Wraz z nowym kwartałem zmienia się branża w
Narodowej Loterii Paragonowej. Do 31 marca 2016 r.
będzie nią prywatna praktyka lekarska i dentystyczna.
Oznacza to, że paragony za
te usługi wezmą udział w
grze o Opla Insignię.
W ostatnim kwartale
2015 r. premiowane były
usługi fryzjerskie i kosmetyczne. Korzystający z usług
tych zakładów zarejestrowali niemal milion paragonów,
które wzięły udział w pierwszym wielkim losowaniu nagrody specjalnej.
Loteria paragonowa niezmiennie cieszy się wielkim
powodzeniem. W grudniu
zgłoszono do niej łącznie
13,5 miliona paragonów, a
od początku trwania – 45,8
milionów. Loteria trwa od 1
października 2015 r. do 30
września 2016 r. Przyjmowane są wyłącznie paragony fiskalne i można ich zgłosić (przez stronę internetową) dowolną liczbę (oczywiście, jeden paragon tylko jeden raz niezależnie od
kwoty zakupu). Raz w miesiącu rozlosowywany jest

Karnawałowo w Biedrusku

Pałac w Biedrusku zaprasza na ostatni w tym roku
bal karnawałowy. 6 lutego w godzinach od 20 do 4 nad
ranem goście bawić się będą przy muzyce zespołu „Klan”.
Cena biletu – 150 zł od osoby. W cenie jest alkohol.
Do dyspozycji gości są miejsca noclegowe w pałacu. Informacje i zamówienia – tel. 793 330 036 lub mailem
marketing@zamekbiedrusko.pl.

Medalowi zawodnicy
z Sobieskiego

Kolejny raz zawodnicy sumo z KS Sobieski Poznań zdobyli medale na Pucharze Polski. Podczas rozgrywanych
w Warszawie zawodów srebrny medal wywalczył Michał
Parsadanashvili w kat 85 kg, a brązowy zdobył Dominik
Strygor w kat 65 kg. (admin)

Opel Astra, a raz na kwartał – Opel Insignia. Ponadto można wygrać nowoczesne Lenovo Thinkpad oraz
iPad-y Air 2. Wszystkie nagrody w Narodowej Loterii
Paragonowej są zwolnione
z podatku.
Pomóż wygrać babci
i dziadkowi auto
Sposób rejestracji w Narodowej Loterii Paragonowej poprzez stronę internetową sprawia, że chętniej
w tej grze biorą udział ludzie młodzi. W tym roku
– oprócz laurek, kwiatów i
czekoladek – można przygotować dla dziadków inną niespodziankę. Wystarczy paragony za prezenty z
okazji Dnia Babci i Dziadka
zarejestrować na stronie loterii, może w kolejnym losowaniu to właśnie one okażą się tymi szczęśliwymi,
a Ty będziesz mógł zaskoczyć dziadków cennym prezentem.
Tegoroczne ich święto
jest doskonałą okazją, by
nie tylko sobie, ale też naszym bliskim, dać możliwość uczestniczenia w loterii i szansę na zdobycie nagród. Do gry można zgłosić paragony powyżej 10 zł,
a zarejestrować je trzeba
w tym samym miesiącu, w
którym dokonano zakupów.
Każde zgłoszenie jest dodatkowym losem w loterii.

Reklama alkoholu
a zajęcia sportowe
Co ma wspólnego reklama napojów alkoholowych
z zajęciami sportowymi dla
dzieci? Ano – ma. Przedsiębiorcy, którzy świadczą
usługi reklamy napojów alkoholowych mają obowiązek dokonywania wpłaty
na Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych
dla
Uczniów.
Jeśli zatem prowadzisz
agencję reklamową, jesteś
właścicielem restauracji
lub pubu, prowadzisz handel detaliczny m.in. napojów alkoholowych i uzyskujesz przychody z świadczenia reklamy poprzez np.
eksponowanie logotypów
firm, szklanek z logo, podstawek firmowych pod kufle, wystawiasz w miejscach prowadzenia działalności urządzenia z logo
danego alkoholu lub szyld
reklamowy, pamiętaj, że jesteś zobowiązany do składania zbiorczych deklaracji i wpłat na rachunek
bankowy utworzony przez
Ministra Sportu i Turystyki. Deklarację trzeba złożyć do 20 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek wystawienia usługi
za usługę polegającą na reklamie produktu. Na płatność na rachunek Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów jest
czas do końca miesiąca.

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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Z Jackiem Krygiem na spotkanie nowego roku
Nowe
zodiakalne zwierzę horoskopu
chińskiego, nowy władca świata, który urząd
swój będzie sprawować
przez chińskich dwanaście miesięcy, to Ognista Małpa. Pod rządami
tego zwierzęcia będziemy się radować i smucić od czwartku 8 lutego 2016 r. godz. 22.40 do
27 stycznia 2017 r.
W astrologii chińskiej

na symbol każdego roku
składa się zwierzę zodiakalne i jeden z żywiołów.
W nadchodzącym roku
będzie panować Małpa w
żywiole Ogień Yang.
Małpie, jak każdemu
zwierzęciu zodiakalnemu,
przypisuje się wiele wartości, zdarzeń i przedmiotów, których wzrost znaczenia należy przewidywać z dużym prawdopodobieństwem. Wszystkie

te dane mają ogromne znaczenie dla
określenia, co w nadchodzącym roku
będzie się liczyło, czego należy się spodziewać itd.
Jak co roku, astrolog Jacek Kryg,
spotka się na Piątkowie z zainteresowanymi tym, co nas czeka w nadchodzącym roku. Przy okazji zaprezentuje
swoją książkę „2016 Rok Ognistej Małpy. Krótki podręcznik astrologii chińskiej”. Książkę, jak i rozmaite amulety, będzie można nabyć podczas spotkania. Początek w czwartek, 4 lutego, o godz. 18 w Dąbrówce.

PSM zamknie drogę niepłacącym
wspólnotom

13 stycznia na drzwiach wejściowych
do budynków 80 A, 80 B,C,D, 80 E,F,G,
80 H, 81 oraz 82 A-O na osiedlu Stefana Batorego pojawiły się komunikaty do
mieszkańców wspólnot mieszkaniowych.
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
poinformowała, że z powodu braku opłat
wnoszonych przez wspólnoty za korzystanie z przejazdu i przechodu przez drogi będące w posiadaniu PSM 31 stycznia 2016 r. nastąpi zamknięcie drogi
przejazdu na granicy działek nr 125/13
i 124/63. Ponadto Spółdzielnia umieściła na osiedlu tablicę o zamknięciu ostatniego dnia stycznia ulicy osiedlowej. Czy
mieszkańcy tych domów zostaną pozbawieni dojazdu do swoich domów?
Na razie droga jest otwarta, a mieszkańcy zostali poinformowani, że korzystają z
niej bezumownie. Jeśli zapłacą zaległe opłaty do 25 stycznia i podpiszą umowę na rok
2016, droga pozostanie otwarta.
- Problem zaczął się w roku 2014 – wyjaśnia Beata Frajtak, rzecznik prasowy PSM –
gdy miasto wypowiedziało spółdzielni stawki
za wieczyste użytkowanie gruntów, w tym
także za użytkowanie spornej drogi, i przekazało nowe, horrendalnie wyższe. Na spotkaniu z zarządcą sześciu wspólnot ustalono
odpłatność – 24 tysiące złotych rocznie. Ale
wspólnoty na taką wysokość opłaty się nie

zgodziły i płaciły spółdzielni znacznie niższe
kwoty. W lipcu 2015 r. zerwano więc umowę ze wspólnotami. Od sierpnia droga jest
wykorzystywana bezumownie. Dług z tego
tytułu wobec PSM wynosi obecnie 10 tysięcy złotych.
- Spółdzielnia, a właściwie jej członkowie
– dodaje B. Frajtak – przez cały czas płacą za wieczyste użytkowanie gruntu, za jego
utrzymanie (sprzątanie, wywóz śmieci, odśnieżanie) i dbanie o odpowiedni stan techniczny. Skoro wspólnoty korzystają z drogi, powinny partycypować w tych kosztach.
Rzecz dotyczy sześciu wspólnot mieszkaniowych, w których mieszka około pięciuset
osób. Czy droga spółdzielcza to dla nich jedyny wyjazd? Choć najdogodniejszy, to jednak są inne możliwości. Na przykład, dogadanie się co do przejazdu przez drogę innej
wspólnoty, ale ta odgrodziła się betonowymi kwietnikami i zapewne też będzie oczekiwała za przejazd opłaty. Wspólnoty mogłyby też korzystać z utwardzonej drogi wzdłuż
torów kolejowych, od której… same odgrodziły się gazonami.
Jak postąpią wspólnoty – dowiemy się
wkrótce. Spółdzielni nie zależy – zaznacza
B. Frajtak – na utrudnianiu życia mieszkańcom wspólnot. Obecna sytuacja jest jednak
niesprawiedliwa dla spółdzielców i nie będzie
tolerowana. To nie fair. (maja)

Papież
Franciszek
z darczyńcami
ufundowali
windę

Od 15 stycznia niepełnosprawni uczniowie niepublicznej szkoły podstawowej i
gimnazjum „Zawsze Razem”
na osiedlu Jana III Sobieskiego mają wreszcie upragnioną
windę. Dzięki darowiznom
udało się zebrać aż 250 tysięcy złotych.
Dzieci i młodzież mogą
teraz windą wjeżdżać na piętro. Uczniów w szkole jest
37, z tego 25 porusza się na
wózkach, które wcześniej na
wyższą kondygnację wnosili
pracownicy szkoły.
Budowę windy wsparł papież Franciszek, który przekazał 20 tysięcy złotych, 30
tys. zł ofiarowała archidiecezja poznańska, 40 tys. zł Lasy Państwowe. Ponad połowa
zebranych pieniędzy pochodziła jednak od prywatnych
darczyńców, którzy przekazywali drobne, nawet kilkunastozłotowe sumy. (sk)

W walce z poświątecznym nadmiarem
W ostatnim czasie pytają Państwo często w mailach o możliwość pozbycia się nadmiaru
zbędnych kilogramów nabytych
w okresie świątecznym.
Masaż odchudzający jest jedną z
metod stosowanych w walce z nadmiarem tkanki tłuszczowej i wspomaga przyspieszenie metabolizmu
organizmu. Dzięki intensywnym i
dynamicznym ruchom przepychania, rozcierania i oklepywania zabieg masażu wspomaga
usuwanie toksyn z ciała, a skóra staje się lepiej ukrwiona.
Zostało bowiem udowodnione, że usprawniając przepływ
krwi i limfy w organizmie przyczyniamy się bezpośrednio
do poprawy przemiany materii.

Masaż ponadto wpływa na wzmocnienie mięśni i stawów, tym bardziej gdy są one przeciążone nadwagą. Masaż odchudzający wpływa na ujędrnianie ciała i wysmuklenie sylwetki.
Należy jednak pamiętać, że proces redukcji tkanki tłuszczowej powinno wspomagać się zbilansowaną dietą i aktywnością fizyczną. Najlepsze efekty odchudzania uzyskuje się przy wykonaniu zabiegu seriami, często łącząc go z
innymi technikami, takimi jak elektrostymulacja i ultradźwięki. Rodzaj i liczba zabiegów ustalane są indywidualnie dla każdej osoby. Uwzględniają one oczywiście jej potrzeby i problemy.

Jokiel Marcelina
Autorka pracuje w Specjalistycznym Gabinecie Kosmetycznym
SWITŁANA
na os. Bolesława Chrobrego paw 110. Tel. 794 798 895,
www.gabinetswitlana.pl
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Rozmowy o bezpieczeństwie
Piątkowskie strażniczki szkolne spotkały się w
grudniu z uczniami klas
0-3 w Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sarmackiej 105. Przewodnim
tematem rozmów było bezpieczne poruszanie się w ruchu drogowym. Omówiły zasady obowiązujące pieszych
korzystających z chodników,
przypomniały o szczególnej
ostrożności podczas przekraczania jezdni. Mówiły też o
zasadach obowiązujących na
„przejściach dla pieszych”, w
tym z sygnalizacją świetlną.
Przekazując dzieciakom
odblaski z poznańskiego
WORD-u, strażniczki instruowały o sposobie ich stosowania dla poprawy widoczności
na drodze po zmroku. Zbliżający się okres przedświąteczny był okazją do przypomnienia o konieczności rozwagi i ostrożności w pojazdach komunikacji publicznej,
centrach handlowych. Omówiły więc możliwe zagrożenia oraz sposoby postępowania w przypadku zagubienia
się – przypomniały telefoniczne numery alarmowe.
***
Mieszkający w okolicach ul. Umultowskiej
zgłosili dyżurnemu straży
miejskiej duże zadymienie
powietrza. Sprawę wyjaśnili funkcjonariusze referatu Piątkowo.
Zapach spalanego plastiku był wyczuwalny na dużym
obszarze. Początkowo strażnicy sądzili, że jeden z mieszkańców domów jednorodzinnych spala w piecu plastikowe odpady. Przejeżdżając ulicami osiedla, obok opuszczonych ogrodów działkowych
zauważyli rozpalone ognisko
i unoszące się kłęby duszącego dymu. Przy opuszczonej altanie funkcjonariusze zastali
mężczyznę, mieszkańca Rataj

(47 l.), który na pytanie, co
tutaj robi, odpowiedział:
- Rozpaliłem sobie ognisko, by się ogrzać i zaparzyć
kubek wody na kawę. – Zapewnił również, że wszystko,
czym palił w ognisku, znalazł na śmietnikach i niczego
nie ukradł. Szybko okazało
się, że ognisko to służyło nie
do ogrzewania, a do tzw. wypalania kabli elektrycznych.
Chodzi o pozbycie się z miedzianego przewodu plastikowej koszulki. Uzyskany w ten
sposób czysty metal sprzedawany jest jako złom.
Ogień został zagaszony, a
dane mężczyzny strażnicy odnotowali na podstawie dowodu osobistego.
***
Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie
mieszkańca Naramowic
dotyczące wycieku chemikaliów. Nieznana substancja wyciekała z uszkodzonego pojemnika wprost na
drogę gruntową.
Zgłoszenie mieszkańców
sprawdzili strażnicy referatu Piątkowo. W samym centrum osiedla domków jednorodzinnych znajduje się stary,
murowany barak, który jest
wykorzystywany jako magazyn różnych substancji chemicznych. Strażnicy zastali przed magazynem zaparkowany pojazd ciężarowy w
trakcie załadunku. Na samochodzie znajdowały się pojemniki wypełnione nieznaną
cieczą. Jeden z plastikowych
pojemników został w trakcie
załadunku uszkodzony, a jego
zawartość wyciekała na drogę gruntową.
Strażnicy nakazali natychmiastowe usunięcie wycieku – pojemnik został zdjęty z pojazdu i zabezpieczony w magazynie, a jezdnię posypano sorbentem. Po
wchłonięciu cieczy zebrano

wierzchnią warstwę szlaki i
umieszczono ją w pustych plastikowych beczkach.
Strażnicy o sprawie poinformowali Państwową Straż
Pożarną, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
oraz Wydział Zarządzania
Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP. Budynek, a szczególnie poszycie dachu, znajduje się w opłakanym stanie. Niektóre dziury są tak
duże, że bez trudu dorosła
osoba możne dostać się do
środka. Zastrzeżenia kontrolujących budził również sposób przechowywania środków
chemicznych a także organizacja samego transportu –
kierowca nie posiadał dokumentacji przewozowej, żadna
z pracujących osób nie potrafiła powiedzieć, co znajduje
się w zmagazynowanych pojemnikach.
Strażacy pobrali próbki
rozlanej substancji dla określenia możliwości skażenia
środowiska, natomiast pojazd został rozładowany, a
chemikalia zdeponowane w
magazynie.
Sprawę prowadzi WIOŚ.
***
Strażnicy referatu Piątkowo ujawnili nielegalne
nawożenie dużych mas
ziemi. Prace wykonywano
w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Umultowskiego. Po interwencji strażników prace wstrzymano, a
sprawę wyjaśniają urzędnicy Wydziału Ochrony
Środowiska UMP.
Ciężarówki wypełnione
gliną wymieszaną z odpadami budowlanymi oraz fadroma wyrównująca teren – taki widok zastali strażnicy podczas pierwszej interwencji
przy ul. Rumiankowej. W ocenie funkcjonariuszy, pracownik obsługujący fadromę najpierw zdejmował wierzchnią
warstwę czarnej ziemi i usypywał ją w dużą pryzmę. Przywiezioną ciężarówkami glinę
rozplanowywał, a następnie
przykrywał wcześniej zebraną czarną ziemią. W trakcie
wyjaśniania sprawy okazało
się, że glina przywożona jest
z osiedla B. Śmiałego i pochodzi z wykopu pod nowy
budynek. Kierownik budowy
nie potrafił udokumentować
legalności składowania ziemi w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Umultowskiego
i odesłał strażników do wła-

ściciela terenu. Funkcjonariuszom udało się skontaktować
z pełnomocnikiem właściciela
gruntu, który oświadczył, że:
- Na prywatnym gruncie
mogę robić wszystko, co nie
jest prawem zabronione, a
ziemia przywożona jest z terenu budowy na teren przyszłej budowy, i nie widzę w
tym nic złego.
Strażnicy wykonali dokumentację fotograficzną oraz
opisową i przekazali ją do
Wydziału Ochrony Środowiska UMP. Od tego czasu zaprzestano nawożenia gliny
z wykopów. Okazuje się, że
już w 1999 roku podejmowano na tym terenie próby nawożenia dużych ilości
ziemi. Wtedy, po nagłośnieniu sprawy, prace zostały
wstrzymane. Jezioro Umultowskie jest jeziorem morenowym polodowcowym, położone jest w rejonie ulic
Umultowskiej, Mleczowej,
Słonecznikowej i Rumiankowej. Stanowi jeden z najmniejszych zbiorników wodnych miasta. Zasilane jest
przez Potok Umultowski.
***
Okres jesienno-zimowy to najtrudniejszy czas
do przetrwania dla osób
bez dachu nad głową.
Mieszkają w pustostanach, opuszczonych altanach czy w leśnych szałasach. Brak ogrzewania,
alkohol oraz skrajne warunki bytowania powodują, że przy niskich temperaturach powietrza ich życie jest zagrożone.
Pracownicy
socjalni
MOPR w asyście strażników referatu Piątkowo rozpoczęli cykliczne kontrole
miejsc przebywania bezdomnych. Odwiedzili m.in. koczowiska na terenie Moraska.
Wszystkich namawiali do
przeniesienia się do ośrodków dla bezdomnych. Informowali o zakresie możliwej
do uzyskania pomocy socjalnej a także zwracali uwagę
na to, jak groźne w skutkach
mogą być niskie temperatury dla życia ludzkiego. Oto
kilka przykładów:
Pan Złota Rączka
W opuszczonym budynku, za zgodą właściciela, przebywa mężczyzna. Na nasz widok stanowczo oświadczył:
- Nie chcę żadnej pomocy, nic mi nie brakuje, mam
Dokończenie na stronie 11
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Olimpijczyk z Piątkowa?
Rok 2016 to rok igrzysk
olimpijskich. Trzech zawodników Klubu Sportowego Sobieski Poznań powołanych zostało do kadry narodowej Polski i
przygotowuje się do turniejów kwalifikacyjnych
do wyjazdu na olimpiadę.
Marcin Olejniczak, Edgar Babayan (mieszkańcy
osiedla Jana III Sobieskiego) i Tadeusz Michalik przebywają obecnie na obozach
kadry w Centralnych Ośrodkach Sportu – Spała, Cetniewo i Szczyrk, szlifując

formę przed startami które umożliwią im wyjazd na
najważniejszą imprezę sportową w roku 2016.

Patronat nad przygotowaniami objęła PSM. Wszyscy liczymy że najlepsi zawodnicy w kraju potwier-

dzą swoją formę i doczekamy się olimpijczyka z
Piątkowa.
Tomek Rosada

POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA – PIĄTKOWSKA LIGA HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
Tabele po meczach rozegranych 10 stycznia 2016 r.
GRUPA B
Lp. Nazwa drużyny
li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
1 TG SOKÓŁ
11 28 65
27 38
POZNAŃ WINIARY
2 POSZUKIWACZE
10 25 74
26 48
ZAGINIONEJ BRAMKI
3 OD MAŁEGO NA CAŁEGO
11 22 87
65 22
1p
4 UKS 12 BATORY V
11 18 45
50
-5
5 FC NAM SIĘ NIE CHCE
10 15 41
45
-4
6 BYLE NIE DO ZERA
11 14 52
51
1
7 DYNAMO DA VINCI
9
9 43
45
-2
8 UKS 12 BATORY I
11
5 34
84 -50 2wo
9 JADWIŻAŃSKI KS
10
1 38
86 -48
10 SMOKI BATOREGO
- zespół wycofany z rozgrywek
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MŁODZI PIĄTKOWO
TECHNICZNY POKER
OKS OZ
DRUŻYNA PIERŚCIENIA
SPORTING WINOGRADY
POWRÓT AVENGERS
WALENIE BONIN
FC OLIMPIA
CHŁOPCY
Z PLACU BRONI

GRUPA C
12
12
12
12
12
12
12
12
16

33
33
28
21
18
13
12
8
-9

99
83
79
64
52
51
48
41
20

30
40
34
61
65
52
84
61
110

69
43
45
3
-13
-1
-36
-20
-90

1p
1p

1wo
9wo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

GRUPA OPEN
CZERWONE DIABŁY
10 28
BALBINA
11 28
GREEN SQUAD
10 27
ŻWIRKI I MUCHOMORKI
11 25
LAMBADA
10 21
FC NOWA WIEŚ
10 20
AIFAM TEAM
11 20
POZNANIACY
11 19
MIDAS POZNAŃ
11 18
AC MATERACE
10 18
FLORIAN
10 18
EJBRY Z FYRTLA
10 17
PI - KO PIZZA EXPRESS
10 16
FC STRZESZYN
11 15
BRYGADA PYTONÓW
11 15
SPARTANIE
11 15
LE GRAND SALON
11 13
PRIMO
10 12
PRZYSZLIŚMY POPATRZEĆ
11 11
WUCHTA WIARY
10
9
GUD TIM
10
9
BLUE DEVILS
11
9
NDW POZNAŃ
10
6
TORNADO
10
3
MOBIL POZNAŃ
10
1
WRÓBLE DALAJLAMY
11
0

88
82
61
88
71
77
81
77
71
56
49
55
46
77
58
56
57
43
46
54
60
54
41
30
29
24

17 71
27 55
30 31
31 57
39 32
47 30
52 29
71
6
49 22
45
11
47
2
50
5
37
9
47 30
51
7
55
1
74 -17
69 -26
76 -30
50
4
80 -20
80 -26
86 -45
78 -48
87 -58
156 -132

1p
1wo

1wo

1wo
1wo

Zarząd
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ogłasza
przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu
mieszkalnego nr 108 w budynku nr 37 w osiedlu Bolesława Śmiałego w Poznaniu o powierzchni 48,80 m2
(składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju, na XIV piętrze budynku).
Przetarg w formie aukcji odbędzie się w dniu 11. 2.
2016 r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni na osiedlu Bolesława Chrobrego 117, pokój nr 40. Przeprowadzony
będzie w dwóch częściach:
 o godz. 1200 ograniczony, wyłącznie dla członków oczekujących w Spółdzielni na przyznanie prawa do lokalu,
 o godz. 1230 nieograniczony, w przypadku nierozstrzygnięcia przetargu w pierwszej części.
Lokal będący przedmiotem przetargu oglądać można w okresie od 1. 2. 2016 r. do 8. 2. 2016 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Administracją osiedla Bolesława Śmiałego (tel.: 61 8236 021).
Cena wywoławcza na ustanowienie odrębnej wła-

sności ww. lokalu 198.396,00 zł. Warunkiem udziału w
przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie:
- dla członków Spółdzielni
- dla pozostałych osób

–
–

9.920,00 zł,
19.840,00 zł.

Wadium należy uiścić w kasie Spółdzielni najpóźniej
na 1 godzinę przed rozpoczęciem przetargu lub przelewem na konto Spółdzielni
(PKO BP 44 1020 4027 0000 1102 0035 4027).
Po rozstrzygnięciu przetargu wadium Spółdzielnia
uwzględni w należności z tytułu ustanowienia odrębnej
własności lokalu po uprzednim odliczeniu kosztów niniejszego ogłoszenia o przetargu.
Z pozostałą dokumentacją przetargową można zapoznać się w siedzibie Administracji Osiedla Bolesława
Śmiałego w Poznaniu (pawilon 104).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny.
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KALENDARIUM PSM
1 lutego

- dyżur członków Rady Nadzorczej (po telefonicznym umówieniu się)

4 lutego - Komisja Członkowsko-Samorządowa
4 lutego - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna
9 lutego - Komisja Rewizyjna
25 lutego - posiedzenie Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Od stycznia wprowadza się opłaty
od ścieków opadowych i roztopowych

Jak zwykle, od rozpatrzenia spraw członkowskich Rada Nadzorcza
Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej rozpoczęła 17 grudnia swoje ostatnie w roku posiedzenie.
Z powodu niepłacenia
czynszu wykluczono dwie
osoby, trzynastu członków oczekujących wykreślono, gdyż mimo składanych im propozycji, nie
zdecydowali się na kupno mieszkania, nie wnosili także opłat za obsługę przez PSM.
Następnie omówiono wyniki ekonomiczne Spółdzielni za 10 miesięcy 2015 roku.
Na eksploatacji podstawowej w gospodarce zasobami
mieszkaniowymi na wszystkich osiedlach, za wyjątkiem
osiedla Bolesława Śmiałego,
wyniki były dodatnie. Ujemne saldo na Śmiałym spowodowane było dopłatą z tytułu wieczystego użytkowania gruntów za lata 2013 i

2014, stało się to na podstawie ugody przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Poznaniu ustalającej
wartość metra kwadratowego gruntu i wysokość rocznej opłaty za jego wieczyste
użytkowanie. Dopłata za rok
2013 wyniosła blisko 97 tysięcy złotych, za rok 2014
ponad 346 tys. zł. Salda rozliczeń gazu były na wszystkich osiedlach dodatnie. Po-

dobnie salda na zimnej wodzie, tutaj wyjątkiem było
tylko osiedle Stefana Batorego. Na kontach funduszu
remontowego na wszystkich
osiedlach były środki.
Od wielu miesięcy liczba
zamieszkujących spółdzielcze mieszkania na Piątkowie systematycznie malała.
10 października w stosunku
do 10 września odnotowano
wzrost liczby mieszkańców
o 50 osób. To jednorazowy
wzrost czy zapowiedź zmiany tendencji?

Rada zatwierdziła korektę planu kosztów Zarządu
Spółdzielni na 2015 rok. Korekta nie powodowała zmiany wysokości miesięcznego
odpisu na pokrycie kosztów
administracji ogólnej w kwocie 0,38 zł od m kw. mieszkania. W związku z aktualizowaniem przez miasto
Poznań rocznej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Rada podjęła
również uchwałę korygującą
miesięczne opłaty na osiedlach: Jana III Sobieskiego,
Stefana Batorego i Bolesława Śmiałego.
Ponieważ miasto wprowadziło opłaty za odprowadzanie ścieków opadowych i
roztopowych, członkowie Rady zatwierdzili miesięczne
opłaty z tego tytułu dla osiedli. Ich wysokość jest uzależniona od wielu czynników,
m.in. wielkości miasta, ilości
opadów, powierzchni osiedli
itd. Dla poszczególnych osiedli od stycznia obowiązywać
będą zróżnicowane miesięczne stawki od metra kwadratowego: od 9 gr do 15 gr. (big)
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Z hydrantami bezpieczniej w wieżowcach

„Osiemnastka” jest właśnie docieplana

Nawet w cieplejsze
zimowe dni trwają prace przy termomodernizacji budynku nr 18
położonego na osiedlu
Bolesława
Śmiałego,
przy skrzyżowaniu ulic
Umultowskiej i Wiechowicza. Roboty rozpoczęte jesienią prowadzone
są zgodnie z harmonogramem i powinny się
zakończyć wiosną. W
kolejce do docieplenia
czekają jednak następne budynki.
- Naszym celem, konsekwentnie realizowanym od
kilku lat, jest docieplenie
wszystkich bloków na osiedlu. Oznacza to bowiem
zmniejszenie
kosztów
ogrzewania a także poprawę estetyki osiedla. W odnowionych jasnych budynkach mieszka się wygodniej i przyjemniej. Obecnie docieplonych jest około 70 procent osiedlowych
bloków. Mamy przygotowaną już dokumentację oraz
staramy się o pozwolenie
na termomodernizację bloków 30 i 31 – mówi Wiesław Konieczny, kierownik
Administracji Osiedla Bolesława Śmiałego.
Termomodernizacje to
skomplikowane, kosztowne, ale także spektakularne przedsięwzięcie. Na
odnowiony, jaśniejący pastelowymi kolorami, blok
aż miło popatrzeć. Jednak na osiedlu trzeba także podjąć nie mniej skomplikowane i kosztowne za-

dania, choć nie tak już
widowiskowe. Zgodnie z
zaleceniami straży pożar-

ubiegłym roku skutecznie
poradziła sobie jednak z
wymianą rurociągów tranzytowych ciepłej wody i
c.o. a także zakończyła wymianę wodomierzy. Ogółem w mieszkaniach zainstalowano około 7 tys.
nowoczesnych liczników.
Niekiedy nastręczało to
monterom sporo kłopotów
spowodowanych zabudową
kuchni czy łazienek. Podczas ich remontów warto
więc pamiętać o pozostawieniu dostępu do instalacji. Co kilka lat konieczna
jest bowiem wymiana urządzeń pomiarowych.
W tym roku wymieniane będą na całym osiedlu
podzielniki ciepła. Zamontować trzeba będzie ich
około 13,8 tys. Wykonawcy
mają nadzieję, że z dostę-

Docieplona kilka lat temu „jedynka” w jesiennych kolorach

nej, dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców konieczne jest przeprowadzenie wymiany instalacji hydrantowych w wieżowcach,
których jest na osiedlu 10.
W ubiegłym roku zakończono taką operację w bloku nr 36. Dwa tzw. suche
piony zastąpiono nowoczesną, spełniającą wszelkie
wymagania strażaków, instalacją hydrantową, która jest połączona ze sobą
i zapewnia stały dopływ
wody. Wykonanie remontu
pochłonęło 260 tys. zł. Podobne modernizacje trzeba będzie przeprowadzić w
jeszcze ośmiu budynkach
mających razem 32 piony.
Przed administracją
niełatwe więc zadanie. W

Po świętach pozostały choinki

pem do kaloryferów nie będzie tyle kłopotów, ile było z instalacją wodomierzy.
Kontynuowane będzie
także malowanie klatek
schodowych. W ubiegłym
roku przeprowadzono je
w 7 budynkach, w tym
odnowione zostaną klatki
w blokach nr 7, 8, 9, 10
i 5. Wiele uwagi poświęca się też osiedlowej zieleni. Rozrastające się drzewa przysparzają niekiedy
problemów i część mieszkańców chce ich usunięcia
lub przycięcia, co jednak
innym lokatorom nie zawsze się podoba. Wypracowanie zadowalającego rozwiązania oraz uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew
bywa trudne. W ubiegłym
roku za zgodą Wydziału
Ochrony Środowiska usunięto 46 drzew i dokonano
156 cięć pielęgnacyjnych.
Na zakres tych prac wpływ
miały letnie huragany, które połamały sporo gałęzi i
konarów. Mimo tej wycinki
drzew na osiedlu nie ubędzie, gdyż w zamian za wycięte, zgodnie z przepisami,
trzeba posadzić nowe. Natomiast z myślą o najmłodszych oraz bardziej dojrzałych mieszkańcach osiedla
modernizowane są place zabaw oraz urządzenia na placu fitness pomiędzy blokami 36 i 37. Z wiosną przyjemniej będzie więc odpoczywać oraz poprawiać kondycję fizyczną. (i)

10

ECHO 2/247 (XIX)

Fizyka szkiełko i oko

Czy pisanie to potwierdzanie swego bycia w świecie, forma kontaktu z realiami tu i teraz? Opinię
ową zdaje się wyznawać pisarz Haruki Murakami
– w jednej z jego książek możemy bowiem przeczytać takie oto zastanawiające zdania: (…) za pomocą słów zamieniam otaczający krajobraz na inny,
bardziej dla mnie naturalny. Innymi słowy przebudowuję go. W ten sposób upewniam się, że ten
człowiek – ja – niewątpliwie w tym świecie istnieje.
Podobnego zdania wydaje się być Zdzisław Czwartos,
którego sylwetkę przedstawiamy w naszym cyklu prezentacji członków i sympatyków Klubu Literackiego „Dąbrówka”, działającego przy PSM. Chcąc poznać otaczającą go
współczesność, przerabia ją na tekst literacki, dzięki czemu staje się ona oswojona i niegroźna. Wykazuje się przy
tym wyraźnym zmysłem obserwacji – korzysta z oka literata, ale i „szkiełka” umysłu ścisłego – fizyka, którym jest
z wykształcenia.
Autor urodził się w roku 1937 w Kielcach. Jest założycielem grupy poetyckiej „Wrota”, działającej w latach
1959-1960 na terenie ziemi świętokrzyskiej. Jako poeta
debiutował w roku 1959 w dodatku kulturalno-społecznym
kieleckiej gazety „Słowo Ludu”. Twórca jest laureatem III
nagrody w konkursie na nowelę „Ekspresu Poznańskiego”
(1979). W latach 1984-1986 współpracował z miesięcznikiem kulturalno-społecznym „Nurt”, w którym publikował
utwory literackie. Obecnie jego teksty ukazują się w „Protokole Kulturalnym”, „Akancie” a także były drukowane
w almanachu literackim „Lustra” (2013), wydanym przez
portal PoeciPolscy.pl.

Procent dla Śmiałka

Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej
„Śmiałek” Poznań jest organizacją pożytku publicznego. Na
Piątkowie prowadzi warsztaty terapii zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla 70 uczestników. Obecnie zaistniała konieczność utworzenia dla nich całodobowego domu samopomocy.
1 procent naszego podatku może być szansą na realizację zamierzenia. Dlatego, dziękując za już okazaną pomoc,
stowarzyszenie prosi o wsparcie i pomoc dla tego przedsięwzięcia. Więcej o stowarzyszeniu na www.smialek.org.
Nr KRS: 0000005145, nr konta bankowego: 10 1020
4027 0000 1402 0423 4977. (na)

Oto jedno z opowiadań autora, zatytułowane „Takich
trzech”:
Zawsze, gdy patrzę na liście topoli, zastanawia mnie
ich drżenie. Czemu tak drżą? – zielone, cienkie folie w lipcowym wietrze dźwięczą metalicznie. Chcą się oderwać od
drzewa i lecieć gdzieś daleko, daleko… Dlaczego chcą?
Wczoraj był piętnasty, przedpołudniowe godziny. Słońce wznosiło się wysoko, powietrze stało, gdzieniegdzie tylko z wąskich gardzieli cieniów dochodził ledwo wyczuwalny powiew. Szedłem aleją. Zbliżały się krzyże. Liście topoli drżały i wydawały dźwięk jak kościelne dzwoneczki. Czemu tak drżały?
Dawno nie było suszy, nakarmione mogły przez cały
dzień spokojnie opalać zielonkawe ciała, a mimo tego drżały. Z melodią topolowych liści podprowadzony zostałem do
żelaznej, dziewiętnastowiecznej bramy. Oddany ciszy, w nią
wtopiony, płynąłem teraz alejami jej świętego domu. Kasztanowców dużo i jarzębin i brzózek. Mogiły poukładane w
kwadraty. Bogate grobowce, z nich wydobywający się chłód
oziębionego od katakumbowych murów powietrza, kamienne
groby i takie najzwyklejsze maleńkie kurhaniki, usypane
ongiś przez sprawnych grabarzy. Dużo drewnianych krzyży,
niektóre zmurszałe, mchem porosłe, a jeszcze inne nowe,
pachnące farbą. Najwięcej jednak mogił kamiennych. Marmurowe lub blaszane tablice, nazwiska, imiona, daty. Te,
które przetrwały, te, które wyparły wcześniejsze.
Szedłem dalej. Ciszę zakłócił niepokój. Drewniany pogłos
za plecami wprowadził w rzeczywistość. Wóz. Na nim trzy
drewniane trumny. Trzy trumny. Trzy skrzynie na kształt
trumien, z prześwitami, z sosnowych desek, mijały mnie.
W jednej ze szczelin drżało światło. Dlaczego też drżało?
Wóz skręcił w lewo. Zatrzymał się dopiero na skraju
cmentarnego placu, okolonego wysokimi drzewami. Robotnicy znieśli trumny. Przy charakterystycznym szmerze napiętych powrozów, trumny powędrowały do świeżo wykopanego
dołu. Łopaty zasypały dół. Zmęczeni robotnicy usiedli na
ściętym, suchym pniu. Palili papierosy. Wolnym krokiem
podszedłem do nich.
- Czyj był to pogrzeb? – zapytałem nieśmiało.
- A!… Takich trzech z opieki społecznej – odpowiedział
jeden z nich przytłumionym głosem.
Na pogrzebie brak było księdza i bliskich. Mogiły nie
usłano kwiatami. Nie odegrano żałobnego marsza, lecz
z wierzchołków drzew rozchodził się głos kołatek. To sroki.
Przywołane stukotem drewnianych trumien terkotały. Trzy,
spośród licznego stada, zatoczyły na błękitnej tafli nieba
trzy kręgi – lotem ślizgowym, jak trzy czarne pecyny, spadły na najniższą gałąź kasztanowca i tu zamarły. Nastała
pożegnalna cisza. Z melodią topolowych liści wracałem do
domu.
Opracowała Anna Kokot

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY
12 II 2016 o godz. 18.00 (wtorek) Literackie tradycje Leszna.
Wieczór autorski Eleonory i Ryszarda Biberstajnów – „W pogodę
serca”, „Jak spokój po burzy”.
16 II 2016 o godz. 18.00 (wtorek) „OB krew i woda”, „Tupanie. ze
sobą po drodze” – Łucja Dudzińska prezentuje nowe książki oraz
debiutantkę Joannę Pylkę-Śmiełowską.
Spotkania w „Dąbrówce”, os. Bolesława Chrobrego 120. Prowadzi
Jerzy Grupiński.
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Rozmowy o bezpieczeństwie

Dokończenie ze strony 6

pieniądze i wolność! Zbieram
złom i pomagam okolicznym
mieszkańcom. Z tego żyję, tylko złom jest obecnie za tani.
Strażnicy potwierdzają, że
z pomocy bezdomnego faktycznie korzystają okoliczni
mieszkańcy i chwalą sobie jego sąsiedztwo.
Altany bezdomnych
W zrujnowanych altanach
na terenie nieczynnych ogrodów działkowych przebywa
kilkoro bezdomnych. W jednej z nich strażnicy spotkali
kobietę i mężczyznę w trakcie
przygotowywania posiłku. Na
stoliku leżały dwa spore kawałki mięsa przyprawionego
czosnkiem, a obok w torbie
denaturat. Twierdzili, że są
tutaj tylko chwilowo, a zimą
przeniosą się do ogrzewanego
mieszkania. W kolejnej altanie zastali czwórkę mężczyzn.
Z prowizorycznego paleniska
unosił się dym. Panowie właśnie zaparzyli sobie „herbatkę, taką z prądem”. Jeden z
nich niedawno skończył 45
lat. Pochodzi z Bydgoszczy, a
o pomocy dla bezdomnych nie
chce rozmawiać, bo nie jest
z Poznania. Jednak po chwili rozmowy i rozluźnienia sytuacji dodaje:
- Wiem, że jestem pijakiem, a tam muszę być trzeźwy, bo inaczej mnie wyrzucą.
Widok mężczyzny chorego na alkoholizm w zrujnowanej altanie nie napawa optymizmem.
Przygotowani na zimę
W opuszczonych zabudowaniach gospodarczych straż-

nicy natrafili na dwoje bezdomnych. Mężczyzna chwilę
wcześniej wyszedł „do pracy”. Kobieta jest trzeźwa i
chętnie pokazuje swoje gospodarstwo:
- Jesteśmy przygotowani
na zimę, mamy ciepłe ubrania i zapasy jedzenia.
Faktycznie, w jednym z
pomieszczeń znajduje się kilkadziesiąt litrowych słojów z
zaprawami a na wysłużonym
fotelu leżą zimowe płaszcze.
Oni również, kategorycznie
odmawiają jakiejkolwiek pomocy.
W ubiegłym roku, na początku sezonu zimowego, aż
231 osób przebywało w blisko
100 koczowiskach. Ile obecnie jest na terenie Poznania osób koczujących w pomieszczeniach bez ogrzewania oraz czy kolejny raz uda
się w naszym mieście zapobiec śmierci bezdomnych z
wychłodzenia?
***
Strażnicy referatu Piątkowo ujawnili nielegalne
odprowadzenie ścieków.
W wyniku podjętej interwencji właściciel nieruchomości zamontował nowy zbiornik do szamba.
To wszystko w ciągu zaledwie 9 dni.
Na terenie osiedli Morasko, Umultowo czy Radojewo
nie ma jeszcze sieci kanalizacji sanitarnej. W takich przypadkach ścieki z poszczególnych budynków odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego, który musi być systematycznie opróżniany, aże-

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

by nie dopuścić do wydostania się fekaliów na zewnątrz.
Przejeżdżając ulicą Łysy
Młyn strażnicy referatu Piątkowo zwrócili uwagę na przydrożny rów, który wypełniony był cieczą. Prawda, że ze
skarpy rowu wystawały rury
systemu odwadniającego, ale
przecież deszczu w tym rejonie nie było od wielu dni.
Rozwiązanie tej hydrozagadki okazało się bardzo proste
– charakterystyczna woń wyczuwalna obok rowu wskazywała na nielegalne odprowadzenie szamba. Strażnicy
zauważyli, że ze skarpy wystaje obok rury odwadniającej inna, dodatkowa, której
w tym miejscu nie powinno
być. Przewody systemu odwadniającego ułożone były
pod ziemią, ale prostopadle
do budynku, co pozwoliło bezbłędnie ustalić, do kogo należy nielegalne odprowadzenie
szamba.
Okazało się, że nieruchomość ta od pewnego czasu
ma nowego właściciela i, w
ocenie administratora budynku, to właśnie on odpowiada
za stan techniczny zbiornika.
Reakcja właściciela nieruchomości była natychmiastowa
– zlecił całkowitą wymianę
starego zbiornika, odcinając
nielegalne odprowadzenie fekaliów. W ciągu zaledwie kilku dni po pierwszej rozmowie ze strażnikami budynek
został podłączony do nowego,
ale przede wszystkim szczelnego zbiornika.
Czynności
kontrolne
strażników wykazały jeszcze
inne uchybienia z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi, które należały do
obowiązków administratora
budynku, za co wyciągnięto
konsekwencje przewidziane
prawem.
***
Strażnicy miejscy z
Piątkowa ujawnili nielegalny zrzut fekaliów do
kanalizacji burzowej. To
kolejny taki przypadek na
terenie Piątkowa.
Na początku ubiegłego

roku Straż Miejska Poznania
informowała o pierwszym w
Wielkopolsce udowodnionym
nagraniami wideo przypadku
nielegalnego zrzutu odpadów
komunalnych ciekłych. Wtedy to nieuczciwy przewoźnik
pozbywał się fekaliów, zrzucając je do sieci kanalizacji
deszczowej zarządzanej przez
Aquanet. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, fekalia powinny trafić do zlewni, a nie
do Warty. Sprawa ta znalazła
finał w prokuraturze. Obok
odpowiedzialności karnej nieuczciwy przewoźnik stracił
zezwolenie na taką działalność gospodarczą, o czym
Urząd Miasta poinformował
mieszkańców korzystających
z jego usług.
Pod koniec września ubiegłego roku strażnicy namierzyli kolejnego nieuczciwego
przewoźnika. Tym razem fekalia odbierane od mieszkańców północnej części Piątkowa i Podolan były zrzucane
do kanalizacji deszczowej będącej własnością prywatnego
przedsiębiorcy. W tym przypadku kluczowym dla sprawy okazał się brak rachunku wystawionego za usługę
opróżnienia zbiornika. Fekalia zamiast do zlewni, trafiały do rowów melioracyjnych,
a przewoźnik zarabiał pieniądze na czysto, czyli wszystko
do własnej kieszeni.
W tego typu przypadkach
na zatruwaniu środowiska
naturalnego korzystają nieuczciwi przewoźnicy. Ponieważ pokusa jest spora, a zebranie niepodważalnych dowodów wcale nie jest takie
proste, apelujemy do wszystkich mieszkańców korzystających z usług pojazdów asenizacyjnych, ażeby zawsze
żądać rachunku za usługę!
W przeciwnym razie sami narażamy się na nieprzyjemności i odpowiedzialność karną.
Opisana sprawa jest jeszcze w toku postępowania kontrolnego prowadzonego przez
Urząd Miasta Poznania oraz
Urząd Skarbowy. (piw)

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

Tel. 61 822 78 57, 601 56 87 32
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Prosto z miasta

Życie jak w wirtualu
Ocieplenie klimatu nieuchronnie nadchodzi i grożą nam związane z nim
kolejne kataklizmy. Długotrwały brak mrozów i śniegu potwierdzał więc, że źle
się dzieje. W końcu jednak zima tradycyjnie znowu
wszystkich zaskoczyła i okazało się, że to też źle. Media zasypują nas informacjami o komunikacyjnym i
gospodarczym paraliżu a
na dodatek licytują się liczbami o tym, gdzie i ilu bezdomnych ubyło. Statystyki
są zatrważające, ale mamy
wolność i demokrację.

Chociaż, czy jeszcze mamy wolność, demokrację i
parę innych obywatelskich
praw? Przez ćwierćwiecze
wydawało się to oczywiste,
ale teraz nagle tylu ich
obrońców się objawiło, że
musi być z nimi kiepsko.
Tym bardziej że w sąsiednich krajach też nie brakuje chętnych do obrony
naszych rzekomo zagrożo-

nych praw. Obrońców nie
odstrasza ani zimowa pogoda, ani zapewnienia, że
w kraju nie dzieje się nic,
co dałoby podstawy do takich zdecydowanych reakcji. Na mrozie, wietrze spełniają obywatelski obowiązek, wznosząc dowcipne,
a czasami groźne lub głupie hasła. Można byłoby to
uznać za wzorcowy przejaw
demokracji, której przemarsze i manifestacje są ważnymi elementami, gdyby nie
przejawiająca się coraz wyraźniej na tym froncie walki o demokrację fala hejtu.
Wylewa się ona głównie z
internetu, ale na ulicach też
jest słyszana i odczuwana.
Przy okazji świąteczno-noworocznych spotkań przedstawicieli władz samorządowych z wybranymi przedstawicielami mieszkańców
marszałek wspomniał o
możliwości wojny domowej, a prezydent Poznania
pokusił się o stwierdzenie,
że może źródłem coraz

powszechniej odczuwanej
agresji są hasła pojawiające się na poznańskim stadionie? Kibole mają niewątpliwie znaczące zasługi dla
rozwoju takich postaw, ale
czy tylko oni? Okrzyki i hasła zalewające internet oraz
wznoszone na różnych przemarszach trudno uznać za
przejawy miłości bliźniego.
Zresztą we współczesnym
świecie coraz o nie trudniej.

Z przeglądu pojawiających się na początku każdego nowego roku prognoz
i przepowiedni na wciąż
jeszcze nowy 2016 rok trudno o jakieś optymistyczne
wnioski. Zarówno ekonomiści, politycy, eksperci, jak
i wszelkiej maści wróżbici
(wszyscy oni są po jednych
pieniądzach), zgodnie zapowiadają, że czekają nas
trudne miesiące. W gospodarce wciąż panoszy się
kryzys, w polityce światowej rosną napięcia i konflikty, nie wiadomo kto z

kim i przeciw komu ani też,
jak to się wszystko skończy.
W kraju również uspokojenia nie widać, jedni chcą
wprowadzać dobre zmiany,
inni znowu dowodzą, że byłoby lepiej, gdyby było tak
jak było. Światełko nadziei
pobłyskuje jedynie w nauce
i postępie technologicznym.
Rozwój cyfryzacji i komputeryzacji, nowych sposobów
przekazywania informacji
a nawet przemieszczania
się z pomocą dronów robi wrażenie. Rzeczywistość
wirtualna prezentuje się naprawdę okazale i przede
wszystkim znacznie lepiej
niż ta oglądana za oknem.
Może więc by tak przenieść
się do niej?

Chociaż, niektórzy chyba już w niej są. Wydaje
się bowiem, że wiele z naszych problemów w realu
bierze się stąd, że niektórzy, zwłaszcza decydenci, za
bardzo oderwali się od rzeczywistości.
WIST

Patroni ulic piątkowskich

Stanisław Pawłowski (1882 – 1940)
Na poznańskim Piątkowie ulica Stanisława Pawłowskiego łączy ulice Tomasza Drobnika i Zygmunta Wojciechowskiego.
Przypadek sprawił, że ich
patroni byli szacownymi
profesorami, reprezentantami różnych gałęzi wiedzy. Specjalnością Stanisława Pawłowskiego była
geografia.
Urodził się 16 marca
1882 roku w Dembowcu,
powiat jasielski, był synem
wędrownego kupca. Uczył
się w gimnazjach w Samborze i Jaśle, a w latach
1902-1906 studiował geografię, geologię i meteorologię w Wiedniu i we Lwowie. Następnie uczył geografii i historii w szkołach
średnich, a potem stopniowo uzyskał doktorat i ha-

bilitację na Uniwersytecie
Lwowskim, pracował też
w wyższych szkołach stolicy Małopolski Wschodniej.
W kwietniu 1919 roku,
już jako profesor, przeniósł
się do Poznania na nowo
powołany tu właśnie uniwersytet, stanął na czele
utworzonego przez siebie
Instytutu Geograficznego.
Należał do grona szczególnie aktywnych profesorów Uniwersytetu Poznańskiego: uczestniczył
w akcji Powszechnych Wykładów Uniwersyteckich,
był wykładowcą, dziekanem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, redaktorem licznych wydawnictw Instytutu Geograficznego, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności, prze-

wodniczącym Komitetu
Geograficznego Rady Nauk Ścisłych, wiceprezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
od 1938 roku także wiceprezydentem Międzynarodowej Unii Geograficznej.
Był też pierwszym prezesem okręgowego zarządu Ligi Morskiej i Kolonialnej i pierwszym prezesem oddziału Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego w Poznaniu. Jako
uczony zajmował się niemal wszystkimi działami
geografii, opublikował ponad 200 książek i artykułów naukowych, był twórcą poznańskiej szkoły geomorfologicznej, metodologiem, wychowawcą licznych zastępów nauczycieli
geografii.

Aktywność i popularność profesora Stanisława Pawłowskiego zwróciły nań uwagę władz hitlerowskich, które ujrzały w
uczonym groźnego przeciwnika intelektualnego i
politycznego. W październiku 1939 roku profesor
został aresztowany i osadzony w więzieniu przy ulicy Młyńskiej, gdzie wśród
polskich aresztantów zyskał sobie uznanie i szacunek postawą i hartem
ducha. W połowie grudnia
prof. S. Pawłowski został
przeniesiony do Fortu VII
i tam 6 stycznia 1940 roku rozstrzelany. Był jednym z najwybitniejszych
przedstawicieli świata nauki w Poznaniu w okresie
międzywojennym.
Marek Rezler
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O dobrej komunikacji w związku
Początek roku warto rozpocząć od
dobrej komunikacji na co dzień. Zasady,
które podam, są uniwersalne i można
stosować je nie tylko komunikując się z
partnerem czy partnerką, ale także chcąc
zrozumieć nastolatka czy negocjując w
biznesie. Skoncentruję się na komunikowaniu się w związku partnerskim i
odwołam się do par, które zgłaszają się
do mojego gabinetu, by nauczyć się ze
sobą rozmawiać.
Przeszkody w komunikacji
Najczęstszą przyczyną stojącą na
drodze, by para zaczęła słuchać, co do
siebie mówi nawzajem lub znalazła konstruktywne wyjścia z konfliktu, są emocje.
Odczuwamy je jako nieprzyjemne, są wśród
nich: frustracja, złość, poczucie winy czy
wstyd. Dobre komunikowanie się z ludźmi
nie jest przekonywaniem siebie nawzajem,
ale sposobem na wzajemne zrozumienie
swoich potrzeb i sformułowanie problemów
do wspólnego rozwiązania.
Kiedy ulegamy silnym nieprzyjemnym
emocjom, łatwo tworzymy negatywne projekcje, czyli przypisujemy w rozmowie swojemu mężowi czy żonie najgorsze możliwe
motywy działania. Podczas sesji w gabinecie, pytając żon czy mężów, odpowiadają
oni jednym głosem, że są przekonani,
że ten drugi chce ją/jego wykorzystać,
sprawić ból, ośmieszyć i upokorzyć. I tak
rozpoczyna się ta toksyczna gra, kiedy panie
zaczynają swojego ślubnego, a panowie
swoją wybrankę ze ślubnego kobierca,
traktować jak wroga. Przestają tym samym,
działając na swoją niekorzyść, zajmować się
ochroną swoich potrzeb w związku a także
chronić własną godność i poczucie wartości.
Podczas rozmowy partnerzy zachowują się
racjonalnie tylko do momentu pojawienia
się wspomnianych nieprzyjemnych emocji.
Gdy one zaczynają dominować w dyskusji,
wtedy ludzie przestają współpracować i są
gotowi zrobić wszystko, żeby dowalić drugiej
stronie, bez względu na własne koszty. To
właśnie te nieprzyjemne emocje powodują,
że toksyczne związki długo trwają, dysfunkcjonalne małżeństwa walczą ze sobą
latami, narażając dzieci na traumatyczne
doświadczenia.
Kilka sprawdzonych zasad
Po pierwsze, rozmawiając z żoną czy
mężem, nie mnóżmy argumentów. Wiele
osób uważa, że żeby wygrać w sporze,
należy skupić się na dobrej argumentacji, by
podkreślić swoje stanowisko w rozmowie.
Jeśli wiem coś, czego nie wie mój partner/
ka, i mu to powiem, może zmieni zdanie.
Mogę także przypomnieć mu coś, o czym
zapomniał, a co może mieć wpływ na
jego decyzję. W negocjacjach tego typu
argumentów można mieć zaledwie kilka,
bo cała reszta to pseudoargumenty, które w
konsekwencji zapraszają do walki.
Pamiętajmy, że jeżeli już użyliśmy
wszystkich najważniejszych argumentów,
a druga strona nadal się opiera, to oznacza, że natrafiliśmy na ważne interesy tej
drugiej strony, bez których zrozumienia i
uwzględnienia nie posuniemy się w rozmowie. Mnożenie argumentów budzi frustrację,
w konsekwencji też agresję. Wtedy nasz
partner/ka łatwo może się zirytować,

podejrzewając że jest naciskany/a,
pouczany/a czy manipulowany/a.
Od dobrych rad są poradniki
W komunikacji jednym z najważniejszych elementów jest nieocenianie,
niepouczanie (postawa „ja jestem ok – ty
nie jesteś ok”) oraz niedawanie dobrych
rad. Od tego są poradniki. Partnerzy w
rozmowach często bez złych intencji, ale
pod wpływem silnych emocji, mówią: „jesteś
nierozważny/a”, „powinnaś/powinieneś o
tym wiedzieć, nawet głupi by to przewidział”.
Dobre rady, nawet bliskich osób, często
z dobrą intencją mówiącego, dotyczące
wychowywania dzieci, zdrowia, życia rodzinnego, mogą sprawić wiele bólu, więc zanim
wypowiemy swoje uwagi, zastanówmy się,
jak druga osoba może się poczuć po naszej
wypowiedzi.
Mimo że przez całą młodość jesteśmy
pouczani i oceniani przez rodziców oraz
nauczycieli i dla wielu z nas są to bardzo
nieprzyjemne doświadczenia, trudno nam
powstrzymać się przed podobnym zachowaniem wobec naszych bliskich. Zazwyczaj,
kiedy słyszymy: „powinieneś/aś”, „radzę
ci”, mamy tendencję na takie komunikaty
reagować oporem, agresją czy złością.
Zamiast ocen, pouczeń, dobrych rad, warto
podczas rozmowy z drugim człowiekiem
mówić o sobie, o swoich potrzebach i
uczuciach. Kiedy do męża, który zostawił
skarpetki na środku pokoju, powiemy: „jesteś
bałaganiarzem i powinieneś się zmienić”,
mamy wielkie szanse na spowodowanie
kłótni. Mówiąc: „kiedy zostawiasz brudne
skarpetki na środku pokoju, czuję się, jakbyś
nie szanował mojej pracy, proszę nie rób
tego”, zwiększamy szanse na załatwienie tej
sprawy. Jeśli nawet efekt nie będzie natychmiastowy, to para ma szansę na uniknięcie
kolejnej awantury.
Zwracając się do innych, uważajmy by
nie uogólniać: „ty zawsze myślisz tylko o
sobie, ty nigdy się ze mną nie liczysz?”.
Odpowiedzią zazwyczaj jest: „a ty zawsze
się mnie czepiasz i w tym bardzo przypominasz swoją mamusię”. Efektem takiej
wymiany zdań jest zaprzestanie przyjaznej
rozmowy, a jedna z wielu takich pretensji
może zniszczyć całą rozmowę, przeradzając
się w kłótnię.
By się dobrze komunikować, nie
powołujmy się też na dobro partnera lub
wspólne. Nasz partner mówi: „kochanie,
chodź, pójdziemy na imprezę do znajomych,
zrelaksujesz się”. Jeżeli jesteśmy zmęczeni
i nie chcemy iść na żadną imprezę, takie
przekonywanie może nas tylko rozdrażnić.
W takiej sytuacji często czujemy, że właśnie
jesteśmy manipulowani przez bliską nam
osobę. Przecież to nasz partner chce tam
pójść, a przekonuje nas, że robi to dla naszego dobra. Zasłanianie się dobrem drugiej
osoby, a nie mówienie o własnej potrzebie,
powoduje wiele nieprzyjemnych uczuć.
Przyszłość jako drogowskaz
Kolejnym niezbędnym elementem dobrej komunikacji jest nieodwoływanie się do
przeszłości i wyciąganie z niej brudów. Dobre negocjacje w biznesie zawsze dotyczą
przyszłości, ponieważ istotą ich jest wypracowanie rozwiązań, które zastosujemy. Dlatego bardzo niebezpieczne jest używanie

czasu przeszłego i wypominanie wydarzeń z
przeszłości. Jest w nich zawarta zazwyczaj
ocena działań partnera. Oczywiście, warto
podać przykład, gdy druga strona o niego
poprosi, bo nie rozumie, o czym mówimy
– ale tylko wtedy.
By zostać dobrze zrozumianym, nie
warto zadawać pytań z tezą. Bywa, że w
trakcie małżeńskich rozmów ktoś nagle
pyta: „czy zastanowiałeś/aś się nad konsekwencjami twojego mądrego pomysłu?
A czy przemyślałeś/aś skutki tego twojego
genialnego rozwiązania?”. Prawie zawsze
po takim wystąpieniu poziom nieprzyjemnych emocji rośnie. Jest to bowiem przekazanie negatywnej opinii nie wprost, ale w
sposób bierno-agresywny. Konstruktywniej
jest powiedzieć wprost: „uważam, że to
rozwiązanie przyniesie złe konsekwencje
dla naszego związku czy rodziny, z takich
a takich powodów sądzę, że ten pomysł się
nie sprawdzi”. Dzielenie się swoimi opiniami
jest bezpieczniejszą formą rozmowy niż
wygłaszanie pytań z ukrytą tezą.
Nie mnóżmy przymiotników i przysłówków. Kiedy prezentujemy swoje zdanie
w negocjacjach, często nieświadomie
używamy ogólnikowych lub wartościujących
zwrotów, które zwiększają ryzyko niepotrzebnej polemiki: „zależy mi, żebyś szybciej
przekazywała tego rodzaju informacje”,
„chcę, żebyś bardziej konstruktywnie odnosił
się do moich próśb”, „zależy mi, abyś lepiej
szykował dzieci do szkoły”. Formułując
oczekiwania w ten sposób, wprowadzamy
do rozmowy nieporozumienia. Skąd nasz
mąż czy żona ma dokładnie wiedzieć, co dla
nas znaczy: szybciej, konstruktywnie, lepiej?
Jest to przykład oceniania z aluzją, że do tej
pory działaliśmy wolno, niekonstruktywnie
czy robiliśmy wszystko źle. To kolejny zapalnik, który bardzo łatwo doprowadza do konfliktu. Wszystkie nasze postulaty powinny
zawierać konkrety: „chcę, żeby informacja,
kiedy mam odbierać Zuzię z przedszkola,
docierała do mnie nie później niż w ciągu
dwóch dni, wtedy będę mógł zaplanować
swoją pracę”, „jest dla mnie ważne, abyś nie
krytykowała moich zainteresowań”.
Oczekiwania zamiast krytyki
Najważniejszą zasadą jest koncentrowanie się na potrzebach i motywach każdej
ze stron. Oznacza to, że musimy umieć
nazywać swoje prawdzie motywy, dlaczego
o coś walczymy albo, dlaczego nie chcemy
się na coś zgodzić. Warto także przestać
domyślać się motywów działania swojego
partnera czy partnerki, ale pytać o nie wprost
i próbować je zrozumieć.
Często polem małżeńskich walk jest
wakacyjny wyjazd. Mąż chce pojechać w
góry w spartańskie warunki do schroniska,
a żona do luksusowego pensjonatu nad
morze, i dopóki nie zaakceptują swoich
odmiennych potrzeb, to mogą się bez końca
przekonywać. Zazwyczaj w takiej sytuacji
decydują się na kiepskie rozwiązanie:
szukają miejsca, gdzie jest morze i góry,
w końcu jadąc na Mazury. Jeśli zostaną w
domu, nikt nie będzie miał poczucia krzywdy,
mogą go przecież spożytkować na dawno
nierobiony remont. Ale mogą też spróbować
zrozumieć powody, dla których każde z nich
Dokończenie na stronie 16
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SZCZYT
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AUTOR „KOŚCIUSZKI
POD RACŁAWICAMI”
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Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru
brzmiało: Karnawału czas.
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HUMORKI
- A sąsiadka to ciągle
nowymi banknotami płaci.
- Bo mam w domu specjalną maszynkę do robienia pieniędzy.
- A to legalne?
- W stu procentach legalne, tylko strasznie chrapie.
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LECZ...

KONSUMUJE

BIEDA

- Ale pani utyła – mówi
sąsiad do Nowakowej.
- Czy pan wie, że takich rzeczy kobietom się
nie mówi?
- Myślałem, że w pani
wieku to już obojętne.
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Rozmowa w sprawie pracy:
- A jak wygląda u pana
sprawa języków obcych?
- Znakomicie. Poza polskim wszystkie języki są
mi obce.
Krzyżówka nr 2
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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). Zimowe dni warto wykorzystać na rajzę w góry abo do jakich ciepłych krajów. Z takiego wygibu i blubrania z nową wiarą wynikną całkiem fifne pomysły.
BYK (21.04 - 21.05). Nie daj se famule, a już zwłaszcza gzubom
i kejtrowi, włazić na głowę oraz szuszwolić bez opamiętania. Porzundek ale zaś na wiosnę w chałupie i całkiej famule być musi.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Na labę i słodkie nygusowanie trza
jeszcze trochę poczekać. Wew robocie znów się szykuje chapanina,
a wew domu pora myśleć o porzundkach i remontach.
RAK (22.06 - 22.07). Zamiast cięgiem brynczeć i borchać się
na cały świat, lepiej daj se trochę luzu i zabierz bliskich na jaką rajzę
za miasto abo do jakiego marketu i lajsnij im nowe jupki.
LEW (23.07 - 22.08). Za akuratną i fifną robotę zostaniesz należycie doceniony. Skapną ci awanse i dyplomy, wuchta bejmów, a nawet atrakcyjna rajza na kursokonferencję wew górach.
PANNA (23.08 - 22.09). Jakoś przepynkasz to karnawałowe lofrowanie i dylanie na różnych balangach. Ale w kabzie świecą pustki i trza się ostro brać do chapania i uzorgowania kapki bejmów.

WAGA (23.09 - 22.10). Zez zdrowiem żartów nie ma, warto
więc pamiętać o spacerach, abo jakim wygibie za miastem. Jednak
z chapaniem na siłowni ostrożnie, bo jeszcze się oberwiesz i zdrowie przenorasz.
SKORPION (23.10 - 22.11). Wew robocie za wiela się nie staluj i nawet zez starą wiarą po próżnicy nie blubraj. Za frechownie też
se nie poczynaj, bo ino poruty se narobisz abo i w kalafę zarobisz.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Koniec z rozmymłaniem i brynczeniem. Zez szwungiem bierz się za wprowadzenie swych fifnych pomysłów w życie. Na gwiazdy i wsparcie starej wiary też można liczyć.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Porzundek w zeszłorocznych
kwitach zaś ale musi być, przyłóż się więc do akuratnego pozałatwiania spraw urzędowych i zaprowadzenia ładu wew papierach.
WODNIK (21.01 - 20.02). Po świętach i karnawałowym lofrowaniu uzbierało się trochę zbyrów i klamotów, które najlepiej wyćpnąć na gemyle. Trza też pomyśleć o zdrowiu, bo może zaszwankować.
RYBY (21.02 - 20.03). Dość już tego słodkiego nygusowania
i glapienia się wew telewizor, zwłaszcza że bebech rośnie. Zamiast
psioczyć, bierz się do chapania i zorgowania bejmów.

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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Działo się
w styczniu

8 stycznia najstarsza
grupa dzieci z przedszkola nr 35 z osiedla Bolesława Chrobrego pokazała seniorom własne przedstawienie jasełek.
12 stycznia na życzenie
klubowiczów odbyło się drugie spotkanie z cyklu Ciekawostki prawa ubezpieczeniowego..
16 stycznia odbyła się zabawa karnawałowa, podczas
której animacje taneczne
oraz zabawy aranżowała Justyna Kucner – prowadząca zajęcia fitness latino w
osiedlowym klubie Korona.
A 25 seniorzy zaplanowali wspólne wyjście do kina Pałacowego na film „Everest” 3D. (Lklo)

Koniec roku w stylu lat 60.

29 grudnia na zakończenie roku 2015 odbyła się
druga w ubiegłym roku impreza przebierana zorganizowana przez Justynę Kucner, instruktorkę fitness.

Prowadzi ona od wielu lat
zajęcia fitness latino w osiedlowym klubie Korona.
Królowały lata 60-te. Impreza była bezpłatna dla klubowiczów. Aby wejść, trzeba

było stawić się w przebraniu w stylu lat 60-tych. Zajęcia fitness latino były niecodzienne, ponieważ oprócz
gimnastyki i tańca było również wiele konkursów oraz
wróżb na Nowy Rok. Zmieniła się także sceneria w porównaniu z cotygodniowymi
zajęciami. Mnóstwo świateł
laserów sprawiało wrażenie
klubu disco.
Tego wieczoru na parkiecie tańczono rock and
roll’a! Klimat zajęć był niesamowity! Dla wygłodniałych pomiędzy tańcami jedna z uczestniczek zajęć przygotowała poczęstunek. Było
coś słodkiego na szczęście.
Wspólnie wzniesiono toast
z życzeniami jeszcze lepszego, przyszłego roku. (Lklo)

Działo się w Koronie w 2015 roku
Dwa razy w tygodniu
w Osiedlowym Klubie
Korona Hanna Koska,
członkini klubu, prowadzi gimnastykę rozciągającą dla kobiet. Zajęcia odbywają się przy
muzyce i są urozmaicane różnymi przyrządami fitness. Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Z powodu powierzchni sali zapisy zostały jednak ograniczone.
W klubie odbywają się
również zajęcia fitness latino. Prowadzone są przy rytmicznej muzyce, łączą elementy fitness oraz nauki
tańca. Proste choreografie
są odpowiednie dla osób w
każdym wieku, niezależnie
od umiejętności tanecznych.
Zajęcia prowadzi dyplomowana instruktorka fitness,
uczestnik licznych kursów i
konwencji fitness, doświadczona instruktorka zajęć dla
dorosłych, dzieci i seniorów
– Justyna Kucner.
Język angielski w Koronie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Powstały
trzy grupy o różnych poziomach zaawansowania. Grupy są liczne, a dla dobrego
kontaktu z uczestnikami zapisy musiały zostać zakończone.
Co dwa tygodnie, w środy, odbywają się zabawy

taneczne, podczas których
przygrywa Piotr Jurkiewicz.
Oprócz nich organizowane
były zabawy: karnawałowe,
andrzejki z wróżbami, walentynki, zabawa przebierańców, zabawa z okazji
przywitania jesieni, pożegnanie lata itd. Wszystkie
imprezy taneczne gromadzą
dużą liczbę członków klubu.
W środy w kawiarence
prowadzone jest przez Bogdana Jańczaka kółko brydżowe. W czwartki odbywają się próby zespołu wokalnego klubu, zajęcia prowadzi Beata Łuczak. Zespół
występował w klubie, jak i w
innych poznańskich klubach
(Krąg, ODK Bajka, ODK Orbita) a także w Gostyniu.
W czwartki działa kółko plastyczne Werniks, które prowadzi Halina Borys.
Prace uczestników wystawiane są w klubie Korona,
członkowie koła zapraszani
są też do zaprezentowania
twórczości w innych instytucjach.
W piątki w kawiarence
można spotkać pasjonatów
robótek ręcznych, są kółka
szydełko prowadzone przez
Irenę Gawrońską i koralik
prowadzone przez Elżbietę Sorge.
W klubie czynna jest
również biblioteka, którą
do września prowadziła Irena Gawrońska, a obecnie

Maria Mirowska. Przybywa
czytelników i pozycji w księgozbiorze. Książki można
wypożyczać w poniedziałki
i piątki.
Istnieje również kółko
gier planszowych, które spotyka się we wtorki, a prowadzi je członek klubu, Jan
Matuszewski. Można pograć w dawno zapomniane
gry, takie jak grzybobranie, chińczyk, bierki… Kółko zorganizowało dwa turnieje: w warcaby oraz gier
planszowych, które wyłoniły mistrza klubu Korona.
We wtorki odbywają się
także prelekcje, spotkania
z ciekawymi ludźmi, warsztaty itd.
W 2015 roku klub pojechał na grzybobranie, wspólnie 50 klubowiczów wybrało
się na wczasy do Rewala, był
jednodniowy wyjazd do Warszawy na spektakl „Mamma
Mia” w teatrze Roma.
Klub Korona jest wrażliwy na ludzki los i od lat
opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi z ośrodka szkolno-wychowawczego
ze Stemplewa. Klub rozpoczął współpracę z podobnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym w Mosinie. W
podziękowaniu dzieci z tego
ośrodka w grudniu wystawiły przedstawienie zatytułowane „Król Maciuś I”.
Codziennie czynna jest

kawiarenka prowadzona
przez klubowiczów, pełnią
oni dyżury, czytają aktualną prasę, można wypić kawę lub herbatę. Tutaj członkowie mają do dyspozycji
telewizor i DVD. Urządzają
wspólne imieniny, chwalą
się doświadczeniami, przynoszą świeżo wypieczone
ciasteczka, mile spędzają
czas we wspólnym gronie.
Dekoracją klubu od wielu lat zajmuje się Bogumiła Mądra.
W minionym roku klub
po raz pierwszy uczestniczył w targach „Aktywni
50+”, gdzie został zaproszony przez Centrum Inicjatyw
Senioralnych. Podczas targów członkowie częstowali własnoręcznie zrobionymi ciasteczkami, wystawiane były prace kół zainteresowań, a do zabawy porwał
bezpłatny pokaz fitness latino. Wszyscy chętni mogli
nauczyć się podstawowych
kroków salsy. Klubowicze
tak się spodobali, że zostali
zaproszeni na kolejne targi.
W Koronie prowadzone
są dzienniki zajęć i kronika
klubu. Obecnie członkami
jest 230 osób, w tym 6 spoza PSM. Faktycznie korzystających z działalności klubu jest około 170 osób. Bardzo chętnie przyjęto by więcej, jednak nie pozwala na
to zbyt mały metraż. (Lklo)
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Dlaczego
warto?
Zapasy to coś więcej niż sport. Ze swoją tradycją sięgającą
starożytności to swoista misja. To historia
i idee olimpizmu. To
kształtowanie charakteru, zasad fair play,
to sukcesy, przyjaźnie, wola walki i zwycięstwa w najtrudniejszych życiowych sytuacjach oraz ogromna
satysfakcja ze sukcesów sportowych.
To sport najbardziej
ogólnorozwojowy, coraz
bardziej doceniany na
świecie przez dzieci i
młodzież oraz ich opiekunów. Uprawiać go mogą wszyscy bez względu
na budowę ciała, wagę i
wzrost. Harmonijnie rozwija muskulaturę, kształtuje sylwetkę, sprawność
fizyczną i koordynację ruchową.
To także kształtowanie odporności na stres,
charakteru, myślenia taktycznego. Zapasy w najmłodszej grupie wiekowej
to świetna zabawa, rozwija wyobraźnię, kształtuje
wolę walki i uczy reakcji
na porażki. Nie tylko w
sporcie, ale i potem – w
życiu. Trenowanie zapasów to wysiłek fizyczny,
ale i przygoda sportowa,
w której można sięgnąć
po laur olimpijski.

O dobrej komunikacji w związku
Dokończenie ze strony 13

chce się znaleźć nad morzem lub w górach. Jeśli okaże się, że
żona chce oderwać się od garnków, wygrzać na słońcu i poczuć,
że mąż się o nią troszczy, a on z kolei w górach chce odpocząć od
ludzi, poprawić kondycję fizyczną i naładować akumulatory, to znika
potrzeba przekonywania się. Wtenczas mogą razem zastanowić
się nie nad miejscem wyjazdu, tylko nad sposobem spędzenia
wspólnego urlopu.
Jeśli dobrego komunikowania nie mieliśmy szans obserwować
u naszych rodziców i tym samym nie dostaliśmy tego od nich w
spadku, to warto się tego nauczyć. To jest inwestycja w nas i nasze
relacje z bliskimi.
Małgorzata Remlein
Autorka tekstu jest psychologiem. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par. Specjalizuje się w psychoterapii
zaburzeń lękowych.
Gabinet Psychologiczny – 660 140 488 lub www.malgorzataremlein.pl
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