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Jedną z corocznych
atrakcji upamiętniających
rocznicę wyzwolenia Poznania jest bieg, który organizuje Gimnazjum nr 12 i Po-

znańska Spółdzielnia Mieszkaniowa. W tym roku odbyła się druga edycja biegu. Zgromadziła na starcie
Dokończenie na stronie 16
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Zimowe ferie w osiedlach Wł. Jagiełły i Z. Starego.
gry zespołowe: „piłkarzyki”,
bilard stołowy, cymbergaj,
tenis stołowy, zabawy przy
muzyce, konkursy, czytanie
historyjek o Mikołajku.
Jak zwykle, dzieci miały
zapewniony obiad i napoje.
Organizatorem zajęć była Administracja Osiedla
Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego, Uczniow-

Ferie bez śniegu wcale nie musiały być nudne. Przekonały się o tym
dzieci z osiedli Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zajęcia, przygotowane przez wychowawców świetlic na tychże osiedlach, cieszyły się
dużym powodzeniem.
Był to miły czas spędzony bardzo aktywnie. Na
atrakcyjność zajęć wpływ
miał różnorodny i ciekawy
program. Wśród nich: wyjścia na kręgielnię, gry zespołowe w hali sportowej
Szkoły Podstawowej nr 17,
wyjścia do kina na nowe

projekcje filmowe dla dzieci, zajęcia w pracowni ceramiki, całodniowe wycieczki autokarowe do Tarnowskich Term oraz do stadniny koni w Owińskach.
Wprawdzie bez śniegu
i kuligu, ale po przejażdżkach na koniach i bryczką po lesie, wszyscy chętnie
ogrzewali się wokół ogniska, przy którym leśniczy
opowiadał ciekawe historie
z życia lasu. Smakowały
też upieczone własnoręcznie nad ogniskiem kiełbaski i bułeczki.
Niewiele wolnego czasu w świetlicach zapełniały

ski Klub Sportowy „Chrobry” przy Szkole Podstawowej nr 17. Wypoczynek dla
dzieci wsparła finansowo
Jednostka Pomocnicza Miasta Poznania Osiedle Piątkowo, za co w imieniu organizatorów i uczestników
serdecznie dziękuje Krystyna Kaczmarek, kierownik
wypoczynku. (kacz)
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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

świeże jaja wiejskie

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

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

Tel. 61 822 78 57, 601 56 87 32

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

Gabinet Weterynaryjny
Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób
psów i kotów,
chirurgia, czipowanie
i wystawianie paszportów
os. B. Śmiałego, ul. Wachowiaka 10,
tel. 61 825 55 61
Czynny codziennie w godz. 9 – 19
soboty 14 – 17, niedziele 15 - 17
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Puchary dla zawodników roku 2015
na Góra i Legnica, na rzece
Barycz we Wrocławiu, a także na jeziorze Małe Niepruszewo, tzw. „Wapno”. Przekazał również informacje
dotyczące zarybienia zatrutej w 2015 roku rzeki Warty.
Na zakończenie wręczono puchary za wygranie współzawodnictwa w
2015 roku: Maciejowi Lenarczykowi (pierwsze miejsce), Jackowi Galasowi (drugie miejsce) oraz Robertowi Styperkowi (trzecie
miejsce). Odznaki honorowe „Za zasługi w rozwoju
wędkarstwa wielkopolskiego” otrzymali Lidia Styperek i Zbigniew Jędrys.
Odznaką „Wzorowy Młody
Wędkarz” wyróżniony został Maciej Wojtyniak.
W 2016 roku będzie
zawieszone obowiązujące do tej pory na zawodach ograniczenie ilościowe zanęty spożywczej, przyjęto także wniosek Ryszarda Styperka,
by na zawodach towarzyskich koła wprowadzić
wymiar ochronny 15 cm
dla ryb niepodlegających
ochronie.
7 lutego w klubie „Korona” na osiedlu Bolesła-

wa Śmiałego spotkali się
wędkarze – członkowie Koła „Chrobry”, by podczas
zebrania sprawozdawczego
podsumować miniony rok i
wytyczyć plan pracy na rok
następny. W zebraniu obecny był też Leszek Czarnyszewicz z Zarządu Okręgu
PZW Poznań.
Po odczytaniu sprawozdań zebrani jednogłośnie je
przyjęli i udzielili absolutorium zarządowi koła. Na-

stępnie przyjęto plan pracy, preliminarz wydatków i
harmonogram zawodów towarzyskich w 2016 roku.
Zabrał
głos
gość zebrania, który przekazał nowości z okręgu, między innymi o możliwości łowienia
bez dodatkowych
opłat na wodach
PZW okręgu Zielo-

Na ratunek Żurowińcowi
Mieszkańcy osiedla Władysława Łokietka pamiętają, że 25 lat
temu w rezerwacie Żurawiniec,
do którego chodzono na spacery,
były małe stawy śródleśne
zasiedlone m.in. przez żaby
i drobne rybki. Dzisiaj nie ma śladu po żabach, po stawach zresztą też. Tylko na starych mapach
miasta można zobaczyć, że teren
był oznaczony jako bagnisty.
Dzisiaj częściej mówi się o tym
terenie lasek piątkowski, bo i dawnych walorów przyrodniczych tam
prawie nie uświadczy. W internecie można poczytać, że to doskonałe miejsce do biegania i spacerów.
Większość bagiennej fauny i flory
wyginęła. Przyczyną degradacji Żurawińca była intensywna zabudowa,
w bliskim sąsiedztwie powstały osiedla domów jedno- i wielorodzinnych.
Woda opadowa zamiast wsiąkać w
ziemię, z asfaltu i chodników trafiała do kanalizacji ściekowej i zasilała rzekę. Tymczasem rezerwat wy-

sechł, dobrze radzą tu sobie tylko
rośliny z korzeniami sięgającymi głęboko w ziemię. Na łąkach pomiędzy
osiedlem Łokietka a rezerwatem nadal jest sporo krzewów czeremchy,
która lubi wilgotne siedliska. Tylko
jak długo jeszcze tak będzie?
Jednak nie wszystko stracone.
Radni osiedla Naramowice wraz z
naukowcami postanowili zawalczyć o
rewitalizację terenu. Aby tego dokonać, trzeba uregulować poziom wód
gruntowych na terenie rezerwatu. W
2012 roku Rada Osiedla Naramowice
sfinansowała badania hydrologiczne,
a dwa lata później Rada Miasta Poznania dała pieniądze na projekt zasilania wód gruntowych w tym rejonie.
Działa już system rur i dekanterów, który pomoże w naturalny sposób doprowadzić wodę do rezerwatu z kanałów burzowo-deszczowych.
Odtworzenie środowiska torfowego i
naturalnej roślinności potrwa jednak
wiele lat. Warto to robić, by uchronić to wyjątkowe miejsce. (kad)

Zbigniew Jędrys
Fot. – Jacek Galas

Dzieje się w klubie
KORONA
Nowy rok seniorom upływa wesoło. 3
lutego odbyła się zabawa klubowa, a już 6.
zabawa walentynkowa z konkursami i bezpłatnym spotkaniem z bioenergoterapeutą.
24 lutego było wspólne grillowanie i
śpiewanie.
8 marca zaplanowany jest koncert z
okazji Dnia Kobiet. Następnego dnia z tej
samej okazji odbędzie się spotkanie przy
kawie i pączku. Uświetni je mini recital
zespołu Korona.
14 marca seniorzy wybiorą się wspólnie do kina Pałacowego na film „Everest”.
A już 15. o godz. 16.30 rozpocznie się w
klubie wielkanocny kiermasz – prace wystawiać będą uczestnicy kółka Koralik
i kółka Szydełko. Na 16 marca na zaproszenie klubu Korona zaplanowano spotkanie wielkanocne z dziećmi ze Specjalnego
Ośrodka z Mosiny.
22. seniorzy wyjadą na cały dzień do
„Klimkowej Osady” w Cichej Górze, odbędzie się tam klubowy zajączek. A 30 marca, już po Wielkanocy, odbędzie się zabawa klubowa. (lklo)
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Os. Jana III Sobieskiego

Rozdzielenie ogrzewania mieszkań i korytarzy

Od przyszłego sezonu grzewczego na Osiedlu Jana III Sobieskiego skończą się tradycyjne problemy z terminem włączania ogrzewania mieszkań oraz tzw.
części wspólnych, czyli
korytarzy, klatek schodowych, suszarni itp. Rozpoczęto bowiem modernizację węzłów cieplnych
połączoną z instalacją
urządzeń umożliwiających oddzielne włączanie ogrzewania mieszkań oraz części wspólnych.
- To nowatorskie na
Piątkowie, a chyba także
w kraju, rozwiązanie powinno sprawić, że skończą się narzekania niektórych spółdzielców, że niepotrzebnie ogrzewamy klatki
i korytarze chociaż jest ciepło. Rozdzielenie instalacji
we wszystkich budynkach
przeprowadzimy w tym roku. Umożliwi ono lokatorom decydowanie o ogrzewaniu mieszkań w okresie przejściowym a także ułatwi przeprowadzanie remontów i wymianę
grzejników w mieszkaniach
związanych z koniecznością
spuszczania wody. Ograniczenie zakresu ogrzewania pomieszczeń wspólnych
przyniesie także oszczędności w zużyciu energii – zapewnia Eugeniusz Jędrzejczak, kierownik Administracji Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki.
Przyczyni się do tego
również docieplanie stro-

pów piwnicznych. Z wszelkich analiz technicznych a
także ocen lokatorów mieszkań położonych nad piwnicami wynika, że właśnie
przez nie następują duże
straty ciepła. Wyeliminuje
je rozpoczynana właśnie na
osiedlu termomodernizacja
stropów, która będzie prowadzona systematycznie.
Na pierwszy ogień pójdzie
budynek nr 4.
Energetyczne oszczędności przyniesie także kontynuowana wymiana oświetlenia na lampy LED w kolejnych klatkach schodowych
oraz piwnicach. Przeprowadzono ją już we wszystkich
wysokich budynkach, tzw.
„punktowcach” oraz „głowicach”. Teraz wymieniane

jest oświetlenie w budynkach niskich. Do szybkiego
przeprowadzenia tej operacji skłaniają także trudności z nabyciem tradycyjnych
żarówek. Łatwiej i efektywniej instalować więc żarówki ledowe o mocy kilku vatów niż zwykłe zużywające
nawet dziesięciokrotnie więcej vatów.
Budynki na osiedlu Sobieskiego wzniesiono w klika lat w technologii wielkiej

zostaną loggie w blokach 3,
32, 33 i 34. W kilkudziesięcioletnich już budynkach coraz częściej zachodzi też konieczność napraw i wymiany poziomów kanalizacji sanitarnej i deszczowej przebiegających niejednokrotnie
pod piwnicami. Na ich awaryjne remonty trzeba każdego roku przeznaczać kilkaset tysięcy złotych. Wymiany wymagają także wyeksploatowane rozdzielnie elek-

płyty. Chociaż zostały one
już docieplone, to w początkowym etapie termomodernizacji nie przeprowadzono
remontów loggi. Od kilku
lat są więc one wykonywane. W tym roku odnowione

tryczne, przeprowadzane są
one przede wszystkim w budynkach wysokich.
- W nadchodzącym roku na prace związane z
utrzymaniem i remontami
osiedlowej infrastruktury,
a więc ulicami, chodnikami, zielenią i placami zabaw
przeznaczymy 600 tysięcy
złotych. Szczegółowy zakres robót zostanie wkrótce ustalony z radą osiedla,
a podstawą będą sygnały i
opinie mieszkańców – mówi E. Jędrzejczak.
O tym, jak takie drobne niekiedy przedsięwzięcia
poprawiają estetykę oraz
podnoszą wygodę mieszkańców, obrazują przeprowadzone niedawno remonty
schodów, chodników oraz
klombów wokół pawilonu
103. Takich kolorowych, zadbanych zakątków na osiedlu przybywa. Chociaż wymaga to znacznych nakładów, w minionym roku całość prac remontowych i
napraw pochłonęła ponad
4 mln zł. (i)
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Memoriał Brody dla Sobieskiego

Blisko 150 zawodniczek i zawodników z dziewięciu klubów Wielkopolski
walczyło w Otwartych Mistrzostwach
Miasta Poznania – IV Memoriale Bogdana Brody. Zawody odbyły się pod patro-

natem Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pierwsze miejsce drużynowo wywalczyli zawodnicy KS Sobieski Poznań.

Dużą atrakcją był występ zapaśniczej reprezentacji kadry Polski kadetek, która w czasie trwania zawodów
miała zgrupowanie w obiektach KS
Sobieski Poznań.
Tomek Rosada
Fot. – Andrzej Słabęcki

6. Poznański Bieg im. o. Józefa Jońca SP
W piątek 8 kwietnia
2016 r. osiedle Jana III Sobieskiego stanie się areną zmagań uczestników Poznańskiego Biegu im. o.
Józefa Jońca. Wydarzenie
co roku przyciąga zarówno
tych, którzy biegają od lat,
jak i początkujących biegaczy w każdym wieku.

Organizator,
Zespół
Szkół Zakonu Pijarów, już
po raz szósty kieruje zaproszenie do: uczniów wszystkich szkół, do sportowców, a
także nauczycieli, rodziców i
tych wszystkich, którzy albo
od dawna kolekcjonują swoje
biegowe medale, albo chcieliby zainaugurować taką ko-

lekcję. W tym roku przygotowanych zostało 1300 miejsc
na listach startowych. Najdłuższy wyścig, w kategorii
open, odbędzie się na ciekawej crossowej trasie na dystansie 3 kilometrów. W ramach imprezy dziewczęta i
chłopcy w wieku od 5-6 lat
do 19 lat będą rywalizować
w 12 biegach na dystansach
od 300 m do 3000 m. Na
każdego biegacza na mecie
będzie czekał ładny tłoczony
medal, a puchary i nagrody
otrzymają najlepsi zawodnicy we wszystkich kategoriach. Po biegu organizator
zaprasza uczestników na ciepły posiłek.
Impreza, organizowana
cyklicznie od 2011 r., służy
nie tylko popularyzacji biegania. Termin biegu wiąże się z
rocznicą katastrofy lotniczej
pod Smoleńskiem. Patronem
spotkania jest bowiem ojciec
Józef Joniec, pijar, który w
niej zginął, człowiek zasłużo-

ny dla promocji sportu oraz
wychowania dzieci i młodzieży poprzez ruch.
Bieg już po raz szósty odbędzie się dzięki znakomitej
współpracy z Administracją
Osiedla Jana III Sobieskiego, przy wsparciu Zarządu
PSM oraz Rady Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki.
Podczas zawodów odbędzie się także akcja charytatywna „Biegnę dla Marysi”,
której celem jest pomoc dla
ciężko chorej dziewczynki.
Zawody rozpoczną się
o godzinie 11.00. Centrum
zawodów, start i meta zlokalizowane będą na boisku
szkolnym. Organizator zaprasza do uczestnictwa w
biegu oraz do kibicowania
zawodnikom na trasie.
Szczegółowe informacje
na stronie internetowej:
www.bieg-jonca.pl
Zapraszamy!
Organizatorzy
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Piątkowianie na podium

Zawodnicy KS Sobieski
Poznań pod wodzą trenera
Piotra Leonarczyka wywal-

czyli trzy medale podczas
rozgrywanego w Raciborzu
I Pucharu Polski.

Pierwsze miejsce w kategorii 85 kg wywalczył Edgar Babayan, trzecie miej-

sca zdobyli Michał Pietrzak
(kat. 85 kg) i Marcin Olejniczak (kat. 96 kg). Zwycięzca kategorii 80 kg –
Edgar Babayan – weźmie
udział w Mistrzostwach Europy 2016.
Zawodnicy Edgar Babayan i Marcin Olejniczak są
mieszkańcami osiedla Jana
III Sobieskiego w Poznaniu.
Bardzo dobrze spisała
się zawodniczka KS Sobieski Poznań, Karolina Nogaj
– mieszkanka osiedla Bolesława Chrobrego. W Pucharze Polski Seniorek – Zapasy Kobiet w kategorii 69 kg
zajęła trzecie miejsce. Podopieczna trenera Andrzeja
Erberta dzielnie walczyła z
mistrzynią Polski i brązową medalistką olimpijską,
Agnieszką Wieszczek-Kordus, wywalczając brązowy
medal.

POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA – PIĄTKOWSKA LIGA HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
Tabele po meczach rozegranych 14. 2. 2016 r.
Lp. Nazwa drużyny
1 POSZUKIWACZE
ZAGINIONEJ BRAMKI
2 TG SOKÓŁ POZNAŃ
WINIARY
3 OD MAŁEGO NA CAŁEGO
4 FC NAM SIĘ NIE CHCE
5 BYLE NIE DO ZERA
6 UKS 12 BATORY V
7 DYNAMO DA VINCI
8 UKS 12 BATORY I
9 JADWIŻAŃSKI KS
10 SMOKI BATOREGO
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 B
li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
16
40 123 42
81
16
16
16
16
16
15
16
15

37

89

42

47

35 137 86
51
1p
30 74
69
5
26 78
65
13
21 65
86 -21
9
57
98 -41
9
49 109 -60 2wo
1
45 120 -75
- zespół wycofany z rozgrywek

GRUPA C
17
42
16
42
16
40
17
30
16
24
16
19
16
10
16
4
16
-9

128
106
119
86
68
75
56
41
20

49
51
44
85
82
72
125
81
110

79
55
75
1
-14
3
-69
-40
-90

1p
1p

2wo
5wo
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
17
49
BALBINA
18
46
ŻWIRKI I MUCHOMORKI
18
43
GREEN SQUAD
19
43
FC NOWA WIEŚ
18
41
AIFAM TEAM
18
38
EJBRY Z FYRTLA
18
38
AC MATERACE
18
36
POZNANIACY
16
34
PI - KO PIZZA EXPRESS
19
34
MIDAS POZNAŃ
18
30
LAMBADA
18
30
FLORIAN
18
29
SPARTANIE
18
27
FC STRZESZYN
19
25
BRYGADA PYTONÓW
18
24
NDW POZNAŃ
19
21
GUD TIM
18
19
PRIMO
18
17
WUCHTA WIARY
19
15
LE GRAND SALON
18
14
TORNADO
17
12
WRÓBLE DALAJLAMY
18
6
MOBIL POZNAŃ
17
4
PRZYSZLIŚMY POPATRZEĆ 25
7
BLUE DEVILS
25
-2

137
130
134
108
158
124
111
113
132
101
114
103
84
101
112
88
84
95
63
82
78
55
49
55
66
60

34 103
42
88
44
90
57
51
68
90
81
43
71
40
82
31
1wo
93
39
1p
65
36
76
38
76
27
1wo
88
-4
86
15
89
23
77
11
118 -34 1wo
136 -41
104 -41 2wo
108 -26
130 -52 2wo
112 -57
212 -163
140 -85 1wo
156 -90 10wo
192 -132 11wo
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KALENDARIUM PSM
2 marca - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN
3 marca - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN
7 marca - dyżur członków Rady Nadzorczej
8 marca - Komisja Rewizyjna RN
31 marca - zebranie plenarne Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Na Śmiałego 18 trwa docieplanie budynku
niżona miesięczna opłata za wieczyste
użytkowanie gruntu z 31 do 19 groszy
za metr. Na kontach funduszu remontowego na wszystkich osiedlach były środki do dyspozycji administracji osiedli.
21 stycznia zakończyła się lustracja
w PSM, szczecińscy lustratorzy w ciągu miesiąca sporządzą list polustracyjny. Badanie bilansu rozpoczął natomiast
biegły z gnieźnieńskiej firmy.

Dziesięć osób zalegających z płaceniem czynszu członkowie Rady
Nadzorczej postanowili wykluczyć
z członkostwa w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na styczniowym posiedzeniu Rady. Cztery osoby, które spłaciły zaległości w całości, zostały przywrócone w prawach
członków.
Zajęto się także sprawami członków oczekujących, którzy nie wywiązują
się ze swych statutowych obowiązków.
Trzynaście osób wykreślono, w jednym
przypadku odroczono podjęcie decyzji
o miesiąc. Dotyczyło to członkini, która w ostatnich trzech latach otrzymała siedem propozycji kupna mieszkania
w przetargach organizowanych w PSM.
Chodzi o mieszkania zwalniane przez
lokatorów, w takim przypadku członkowie oczekujący mają pierwszeństwo
w ich kupnie. Gdy nikt z oczekujących

nie jest zainteresowany, a tak dzieje się
w większości przypadków, odbywa się
drugi przetarg, tym razem otwarty dla
wszystkich chętnych. Innej możliwości
pozyskania obecnie mieszkania nie ma.
Kobieta wyraziła zainteresowanie odbywającym się za dwa tygodnie kolejnym
przetargiem.
Następnym punktem obrad były wyniki ekonomiczne Spółdzielni. Na eksploatacji podstawowej w gospodarce zasobami mieszkaniowymi za 11 miesięcy ubiegłego roku wyniki na wszystkich
osiedlach były dodatnie za wyjątkiem
osiedla Bolesława Śmiałego. Tam jednak
ujemne saldo spowodowane jest dopłatą
z tytułu wieczystego użytkowania gruntów za lata 2013 – 2014. Dokonało się
to na podstawie ugody przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, gdzie
ustalono wartość metra kwadratowego
gruntu i wysokość opłaty rocznej za jego użytkowanie wieczyste.
Salda opłat za zużycie gazu na
wszystkich osiedlach były dodatnie, łącznie z rozliczeniami międzyokresowymi
kosztów. Salda opłat za zimną wodę i
ścieki na wszystkich osiedlach były dodatnie, za wyjątkiem osiedla Stefana
Batorego i ul. Grobla. Na osiedlu Władysława Łokietka w związku z podpisaniem z Urzędem Miasta Poznania ugody w sprawie wartości gruntów wspólnych osiedla, z dniem 1 maja została ob-

Poinformowano członków Rady o
postępie prac nad dociepleniem budynku 18 na osiedlu Bolesława Śmiałego. W przetargu uczestniczyli mieszkańcy osiedla w liczbie 6 osób, z prawem do jednego głosu. Roboty są prowadzone tak długo jak pogoda na nie
pozwoli. Termin realizacji do końca
marca zostanie prawdopodobnie dotrzymany.
Na koniec podjęto uchwałę zatwierdzającą korektę planu remontowego za

ubiegły rok na osiedlu Bolesława Chrobrego. Zmiana wynikła z potrzeby rozszerzenia zadań remontowych osiedla
oraz większego zakresu robót awaryjnych i nieprzewidzianych. (big)
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LOKAL UŻYTKOWY
DO WYNAJĘCIA:
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. 1090 zł brutto (z ogrzewaniem)
do wynajęcia od zaraz
Lokal w bardzo dobrym stanie.
Informacje w Administracji Osiedla Władysława
Łokietka 102 – pawilon
tel. 61 822 74 61
adm.lokietek@psm.poznan.pl










LOKAL UŻYTKOWY
DO WYNAJĘCIA:
Wł. Łokietka 9 A
podpiwniczenie budynku mieszkalnego
zejście z zewnątrz, 3 pomieszczenia
nadający się na sklep lub biuro
c.o. i zaplecze sanitarne
w dobrym stanie
powierzchnia 28,0 m2
czynsz ok. 540 zł brutto (z ogrzewaniem)
do wynajęcia od 1. 3. 2016 r.
Informacje w Administracji Osiedla Władysława
Łokietka 102 – pawilon
tel. 61 8227461
adm.lokietek@psm.poznan.pl
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Piórem kronikarza i liryka
na tym zakończyła się „wizyta”.

Juliusz Rozmiłowski
jest pisarzem – seniorem, od lat członkiem
naszego Klubu Literackiego, żywą legendą literackiego towarzystwa.
Bierze udział w pracach
klubu od 1970 roku, ciągle obecny i aktywny –
teraz, jak i na początku
lat 70-tych XX wieku,
kiedy występował w kawiarni „Literackiej” na
Starym Rynku, w wieczorach prowadzonych
przez Łucję Danielewską
i Jerzego Grupińskiego.
Juliusz Rozmiłowski urodził się 9 stycznia 1928 roku w Sanoku. Po latach spisał swe wspomnienia. Oto
pierwsze zdania z księgi:
Wieczorem 9 września
1939 roku pierwsze oddziały
niemieckie wkroczyły do Sanoka. Byłem najmłodszym z
rodzeństwa (brat oraz dwie
siostry), mieszkaliśmy w domu przy ulicy Szopena 13.
Było to osiedle głównie ro-

dzin wojskowych, w pobliżu znajdowały się koszary
2 Pułku Strzelców Podhalańskich. W dniu tym, na
kilka godzin przed zajęciem
miasta przez okupanta, zostały otwarte magazyny wojskowe z żywnością. Również
i ja z siostrą przywieźliśmy
na taczkach: worek z mąką,
suchary oraz kawę zbożową
w kostkach. Po przybyciu do
domu schowaliśmy się z mamą do piwnicy.
W końcowym etapie drugiej wojny wkraczają „wyzwoliciele” ze Wschodu.
Czasami zdarzało się, że
frontowi radzieccy żołnierze poszukiwali „germańców” w mieszkaniach. Również i do nas wszedł radziecki „sołdat” z pepeszą. W
dużym pokoju znajdowała
się toaletka z lustrem, gdy
sam się zobaczył, to krzyknął: „kakoj czort”. Mama do
niego powiedziała: „durak,
co ty lustra nie widział” i

W roku 1948 Juliusz
Rozmiłowski uzyskał świadectwo dojrzałości Liceum
Handlowego w Lublinie. W
latach 1948 – 1951 studiował w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu, uzyskując dyplom I stopnia i
tytuł magistra ekonomii.
Potem otrzymał nakaz pracy do Zielonej Góry. W latach 1953 – 1975 pracował w Obornikach na kierowniczych stanowiskach:
w Zakładach Mięsnych, w
PZGS „Samopomoc Chłopska” oraz w Fabryce METALPLAST. W roku 1976
został zatrudniony w WZGS
„SCH” w Poznaniu, na stanowisku dyrektora Zakładu
Inwestycji i Budownictwa.
Pisze wiersze, przede
wszystkim satyryczne, także o sporcie. Bierze udział
w konkursach, uzyskując
publikacje w mediach i wyróżnienia („Posłanie do
LECHA”, „Jeżyckie pyrki”,
„Poznańska PESTKA”, „Tylko w KRESOWEJ”, „Kołobrzeska kuracja”, „Złote
Narty”). Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu. W roku 2007, pod
jego redakcją została opublikowana książka: „Udział
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w życiu na-

ukowym i kulturalnym Poznania i Wielkopolski”. Za
pracę zawodową oraz działalność społeczną otrzymał
między innymi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę Zasłużonego Członka Towarzystwa Miłośników Lwowa.
Pan Juliusz Rozmiłowski
jest znany przede wszystkim jako społecznik, autor
wierszy satyrycznych i okolicznościowych. Pisze także
utwory liryczne. Oto jeden
z nich, z pięknie zaznaczonym w zakończeniu symbolem jabłka, zagrożonym
przez naszą bezmyślną cywilizację.
Nostalgia
Jest pochylona
w zaplątane smutki
Z obolałym czasem
pozłacane liście
w alejach i rowach
bez adresu
konary i gałęzie
sterane wiekiem
milczą w prześwicie
szare chmury
odsłonią minutowe słońce
jabłko – insygnium na ziemi
Oskarżone drzewo w trybunale
Opracowanie:
Jerzy Grupiński

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY
1 III 2016 o godz. 18 (wtorek) Ciągle, jeszcze papier… Przegląd
prasy kulturalno-literackiej, prosimy o egzemplarze… Zdzisław Czwartos – wiersze i opowiadania. Omówienie Stanisław
Chutkowski.
15 III 2016 o godz. 18 (wtorek) Spotkanie autorskie Jerzego
B. Zimnego, prezentacja autobiograficznej powieści pt. „Gromnica”. Recenzję wygłosi warszawski pisarz – krytyk Karol Samsel. Klubowy debiut Dominiki Baranieckiej.
5 IV 2016 o godz. 18 (wtorek) X Jubileuszowe Młode Pióra –
turniej jednego wiersza i warsztaty literackie szkół ponadpodstawowych. Prosimy o przyniesienie jednego utworu w 5 egz.
Każdy egzemplarz podpisany imieniem, nazwiskiem autora,
personaliami nauczyciela – opiekuna, adresem szkoły. Tel. organizatora: 61 8330483. Nagrody, wyróżnienia, szansa publikacji.
19 IV 2016 o godz. 18 (wtorek) Opowieści, anegdoty o pisarzach – prosimy o czytanie… Pogodna Muza Zygmunta Dekierta. Marek J. Stachowiak – harmonijka ustna.
Zapraszamy do publikacji w „Protokole Kulturalnym”. Spotkania w „Dąbrówce”, os. Bolesława Chrobrego 117. Prowadzi Jerzy Grupiński.
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Kto wesprze
Horyzonty Matematyki

Rok bez wojny
i dobry dla finansów

8 lutego rozpoczął się
chiński Nowy Rok. Z tej okazji 4 lutego w „Dąbrówce” odbył się wieczór autorski Jacka Kryga, autora wydanej
przez poznańskie wydawnictwo Halszka książki „2016 –
Rok Ognistej Małpy”.
Małpa w chińskim zodiaku
symbolizuje nieokiełznaną ciekawość świata oraz kreatywną
energię. Jest znakiem poszukiwaczy i odkrywców – pionierów
szukających nowych dróg rozwoju. Jej umysł jest wyjątkowo rewolucyjny, a przy tym charakteryzuje się niezwykłą inteligencją. Małpa może przejawiać geniusz, choć
jest on często mylony ze zwyczajnym sprytem i przebiegłością.
Rozpoczęcie panowania ko-

lejnego zwierzęcia w Chinach
jest bardzo hucznie obchodzone. Z tej okazji stawiane są też
horoskopy na nadchodzący rok.
I o tym też jest książka.
- Obecny nie będzie rokiem
spokojnym. Zapowiada się bardzo kolorowo, szumnie, ale będzie dość harmonijny – mówi
J. Kryg. – Wojny nigdy w roku
Małpy nie wybuchały. Co innego w roku Koguta, który przyjdzie w przyszłym roku… Będzie
za to dobrym rokiem dla finansów, dla show biznesu. Potrwa
krótko, bo do 27 stycznia. Nie
będzie w nim dni kochanków, a
więc nie będzie korzystny dla zawierania małżeństw.
Rok Ognistej Małpy sprowadzi liczne powodzie i pożary.
Jeśli chodzi o zdrowie, to trzeba uważać na układ oddechowy.
Każdy z nas urodził się pod
innym znakiem, w innym dniu
i godzinie, konieczne jest więc
poznanie wskazań dla poszczególnych znaków. Jedni będą bardziej uprzywilejowani, innym będzie pod górkę. Poczytać można
o tym w horoskopach. (big)

Był raz bal na sto par…
A raczej na 125 par w
Przedszkolu nr 187 „Leśny
Zakątek” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 mieszczącym się na osiedlu Władysława Łokietka w Poznaniu.

W drugim dniu lutego dzieci bawiły się, świętując jedne z
ostatnich momentów tegorocznego karnawału. Maluchy tym
razem gościły w „Krainie lodu”,
a panie nauczycielki wcieliły się
w rolę wodzirejów.
T r a d yc y j n i e ,
były konkursy, zabawy taneczne, a
co najważniejsze –
kolorowe przebrania i wyśmienity
humor.
Natalia
Rakowska
Sylwia
Kluczyńska

Kinga Kolczyńska-Przybycień jest nauczycielką matematyki w Gimnazjum nr 12. Jej
pasją jest popularyzacja matematyki wśród
młodzieży. Podejmowane przez nią różne
inicjatywy są wspierane i obejmowane honorowym patronatem przez Wydział Matematyki i Informatyki UAM, Kuratorium Oświaty,
Wojewodę Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów.
- Zjeżdżają oni do nas z całej Wielkopolski –
mówi K. Kolczyńska-Przybycień. – Ich opiekunowie
przysyłają pochwały i pozytywne opinie, że czekają
na kolejne edycje... Od trzech lat organizuję wspólnie z WMiI UAM konkurs Horyzonty Matematyki,
który zyskał ogromną popularność. Jego forma jest
atrakcyjna, najpierw w auli uniwersyteckiej przeprowadzam dla uczestników 45-minutowy wykład na
temat, z którym nie spotkali się dotychczas na lekcjach. Następnie na jego podstawie uczestnicy piszą
45-minutowy test, mogą korzystać z wcześniej sporządzonych notatek, liczy się umiejętność słuchania
i rozumienie treści.
W każdej edycji bierze udział 300 uczniów, bo
tyle mieści Aula Auditorium Maximum na Wydziale Fizyki UAM. W tym roku formularze zgłoszeniowe wpłynęły błyskawicznie, mamy już komplet 300
uczestników. W poprzednich edycjach nagrody rzeczowe (iphony, tablet, kalkulator graficzny, poczęstunek dla uczestników i ich opiekunów) zostały sfinansowane z projektu Poznańskiej Fundacji Matematycznej od miasta Poznań. W tym roku, niestety, projekt został odrzucony. Dlatego organizatorzy
szukają pomocy: finansowej lub rzeczowej. Pomaga
Wydział Matematyki i Informatyki, którego pracownicy nie rozumieją, dlaczego tak wartościowe inicjatywy, cieszące się popularnością wśród dzieci, zostały tak potraktowane.
Organizatorzy nie poddają się i walczą, by i ta
edycja była na wysokim poziomie. UAM udostępnia
na czas trwania wydarzenia nieodpłatnie aule i sale
wydziałowe, włączył się również Wydział Fizyki, Kuratorium Oświaty wsparło drobną kwotą pieniężną,
UAM przekazał gadżety. Wykład, zadania do wykładu przygotowuje i prowadzi nieodpłatnie inicjatorka
projektu, ale nadal brakuje środków. Za naszym pośrednictwem apeluje do Czytelników Echa, by może zechcieli wesprzeć projekt. Każda pomoc jest mile widziana, mogą być nawet gadżety lub słodycze.
Informacje o ewentualnym sponsorowaniu
umieszczone są na stronie internetowej oraz na
banerach i ulotkach. A oto link:
http://gimnazjum12.pl/horyzontymatematyki/
Ogłoszenie dostępne jest również na stronie Poznańskiej Fundacji Matematycznej oraz stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu. (op)

Sprawdź, komu możesz przekazać swój 1%
Znamy już listę organizacji pożytku publicznego,
które są uprawnione do otrzymania 1 procenta podatku za rok 2015. Jeżeli wypełniając tegorocznego PIT-a
zdecydujemy się na przekazanie swojej części podatku
na jedną z takich organizacji, będziemy mogli wybrać
spośród 8250 podmiotów (w tym 616 z Wielkopolski).
Możliwość przekazywania procenta podatku na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego istnieje
od 2003 roku. Na początku funkcjonowania tego rozwiązania
skorzystało z niego jedynie 80 tysięcy Polaków. Z roku na rok
liczba ta rosła. Przełomowy był rok 2007, kiedy uproszczono
zasady przekazywania procenta podatku. Wtedy z możliwości

wsparcia skorzystało 5 milionów osób, a w ubiegłym roku już
aż 12,5 miliona podatników złożyło w deklaracjach dyspozycję
przekazania pieniędzy dla wybranej organizacji.
Wielkopolska należy do najhojniejszych województw,
w ubiegłym roku jej mieszkańcy przekazali na organizacje pożytku publicznego blisko 51 mln zł, był to trzeci wynik wśród
wszystkich regionów.
Jednostkowo przekazujemy zazwyczaj niewielkie kwoty, jednak zsumowane stanowią ogromne wsparcie dla beneficjentów.
Wykaz wszystkich organizacji, którym możemy podarować
swój 1 procent, znajdziemy w internecie na stronie www.pozytek.gov.pl/Wykaz,Organizacji,Pozytku,Publicznego,3666.html
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Prosto z miasta

Urodzaj na pomysły
Czasy sprzyjają innowacjom, to i pomysłów ci
u nas teraz dostatek. A
co jeden to lepszy. Każdy
prawdziwy Polak sypie nimi jak z rękawa i to na
każdy temat. W mediach
też na okrągło przedstawiane są kolejne pomysły,
a nawet projekty i programy na uzdrowienie wszystkich i naprawienie wszystkiego. I to od razu. Mimo
takiego wysypu cudownych
rozwiązań wokół nas ciągle jest jak jest i niewiele
wskazuje, by wnet było lepiej czy choćby inaczej. Pomysły są bowiem do ogłaszania, prezentowania i
omawiania, a nie do wykonywania.

Aktywnemu poznańskiemu radnemu, zresztą
związanemu z Piątkowem,
nie wystarczył podnoszony od kilku lat przez niego postulat urządzenia w
jednej z górujących ponad
osiedlami wież radiowo-te-

lewizyjnych muzeum i wystrzelił z pomysłem przerobienia komina gazowni
na minaret. Jego partyjni
koledzy wnet ściągnęli go
z obłoków na ziemię. Na
kolejne muzeum nie ma
większego zapotrzebowania ani też pieniędzy na
jego urządzenie i utrzymywanie. Na minaret środki pewnie by się znalazły,
ale chyba rozsądniej przeznaczyć je na inne formy
pomocy uchodźcom czy ludziom będącym w potrzebie. Tym bardziej że będzie ich przybywać, gdyż
prezydent Poznania ogłasza wszem i wobec swój
pomysł na miasto otwarte, zwłaszcza dla cyklistów i wegetarian. Jednak o tradycyjnych i może nieco przaśnych oczekiwaniach zmotoryzowanych oraz wszystkożernych mieszkańców Poznania zapominać nie powinien.


Przed kilku miesiącami głośno było też o prezydenckich pomysłach na
promocję naszego nadwarciańskiego grodu. Nowe władze miasta z szumem zapowiadały odejście
od nowatorskich, ale nieszczęsnych symboli – zimnej, niebieskiej gwiazdki oraz dziwnego hasła
know how. Pojawiły się
„odkrywcze” pomysły na
popularyzowanie miasta
poprzez ekologię, przyrodę i wypoczynek. Tak jak
się pojawiły, tak i wnet zanikły. Cicho o nich i chyba dobrze. Po co ładować
kolejne pieniądze w jakieś
promocyjne kampanie oderwane od codziennego życia poznaniaków?

Wiele z ogłaszanych
pomysłów ma już długą
brodę. Tak jest z projektami budowy szpitala dziecięcego, mieszkań komunalnych, trasy tramwajo-

wej do Naramowic czy
wiaduktu na Plewiskach.
Są one z hukiem ogłaszane przez kolejnych pomysłodawców, zwłaszcza
przy okazji jakichś wyborów, a potem łatwo się
o nich zapomina.

Generalnie
jednak
z poznańską pomysłowością nie jest źle, chociaż
konkurencja w tej dziedzinie jest coraz ostrzejsza
i trudno sprostać krajowym
konkurentom. Zwłaszcza
że w stolicy zawsze mają
większe możliwości. Ostatnio zabłysnęli zapowiedziami uruchomienia biliona
złotych na inwestycje. Taka suma z dwunastoma
zerami robi wrażenie. Ale
mieliśmy już swoje sto milionów, teraz więc bilionem
nikt nam nie zaimponuje.
Rozwijamy się, to i zer musi przybywać. Prawie tak
samo jak pomysłów, z których niewiele wynika.
WIST

Patroni ulic piątkowskich

Jerzy Szajnowicz (1911-1943)
Przed laty przebojem kinowym był film
„Agent numer 1” opowiadający o losach Jerzego Iwanowa – Szajnowicza, jednego z najsłynniejszych polskich
działaczy ruchu oporu
w Europie czasu II wojny światowej. Na Piątkowie patronuje on ulicy na osiedlu Bolesława Śmiałego, bocznej
od Stanisława Wiechowicza.
Urodzony w 1911 roku
w Rosji (syn Polki i Rosjanina), w końcu I wojny światowej wraz z rodziną przybył do Polski.
Rozwiedziona matka wyszła powtórnie za mąż,
za Greka i wyjechała do
Salonik, zaś Jerzy wy-

chowywał się u ciotek;
w 1925 roku dołączył do
matki i w Grecji zdał maturę. Miał okazję więc poznać ten kraj i panujące
w nim stosunki, co bardzo się przydało kilkanaście lat później. Naukę
Jerzy Szajnowicz kontynuował w Belgii, tam też
zaczął odnosić sukcesy w
pływaniu, w latach 1936
i 1937 był nawet akademickim mistrzem Belgii
w tej dyscyplinie sportowej. Z czasem stał się
też jednym z najlepszych
w Europie zawodników w
piłce wodnej.
Po wybuchu wojny
w 1939 roku, a później
wkroczeniu Wehrmachtu
do Grecji, J. Iwanow –
Szajnowicz zgłosił się w

polskim konsulacie przed
komisję wojskową i pracował jako tłumacz w Jerozolimie. Wkrótce zainteresował się nim wywiad
brytyjski. W Anglii J.
Szajnowicz został przeszkolony, a w październiku 1941 roku przerzucony do Grecji jako agent
nr 003B. Zajmował się
tam akcją wywiadowczą
i sabotażową, swoje nieprzeciętne umiejętności
pływackie wykorzystywał
m.in. do minowania i
wysadzania stojących w
portach statków i okrętów państw Osi. Raz już
schwytany, uciekł z więzienia.
Aresztowany ponownie 7 września 1942 roku, został poddany tortu-

rom, ale nie wydał żadnego ze współpracujących
z nim działaczy greckiego ruchu oporu. Skazany na śmierć, 4 stycznia
następnego roku próbował uciec z transportu
na miejsce kaźni, ale został ciężko ranny i dobity na miejscu egzekucji.
Pochowany na cmentarzu Kokinias, traktowany jest przez Greków jako bohater narodowy. W
rocznicę śmierci J. Iwanowa – Szajnowicza organizowane są tam zawody
sportowe pod nazwą Iwanofia. Pośmiertnie był
przez polskie władze odznaczony orderem Virtuti Militari.
Marek Rezler
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Gdy myślenie o jedzeniu staje się problemem
Jedzenie to najbardziej fizjologiczna czynność człowieka, tak samo naturalna i konieczna jak oddychanie.
Współczesnemu człowiekowi niekontrolowane lub nadmierne jedzenie nastręcza coraz więcej problemów i dlatego tak wiele osób szuka pomocy. Problemy z jedzeniem
stały się chorobą, która wymaga leczenia i częstokroć też
psychoterapii ze względu na bardzo niszczące dla organizmu skutki tego zaburzenia.
Nadwaga lub otyłość mogą mieć wiele przyczyn. Często są
przykrywką dla problemów, z którymi nie wiadomo jak sobie
poradzić. Borykający się z problemem otyłości, pomimo stosowania najnowszych, coraz „cudowniejszych” diet, po jakimś
czasie poddaje się, godząc się z porażką. Wiele osób ustawicznie liczy kalorie, ciągle jest na „jakiejś” diecie, codziennie
waży się, uzależniając od wskazówki na wadze swój nastrój.
W konsekwencji je to, czego tak naprawdę nie lubi, opierając
się kulinarnym przyjemnościom i całymi tygodniami przechodzi
katorgi, wszystko po to, żeby zgubić kilogramy. Często, niestety, nie przynosi to oczekiwanego rezultatu, bo kiedy osoby te
skończą dietę i zaczynają jeść normalnie, bardzo szybko osiągają poprzednią lub jeszcze większą masę ciała.
Jeżeli zadziałamy objawowo na otyłość, nie likwidując jednocześnie jej przyczyny, prawie zawsze pojawi się tzw. efekt
jo-jo. Jeśli nie wiemy, co powoduje nasze problemy, to walczymy na oślep. Trzeba pamiętać, że z każdą nieudaną próbą
odchudzania maleją nasze szanse na sukces. Z jednej strony
osłabiamy organizm (spowalniamy metabolizm, powodujemy
braki na poziomie mikro - i makroelementów), z drugiej – tracimy motywację, która potrzebna jest, aby wytrwać w drodze
do szczupłej sylwetki.
Co nas łączy z jedzeniem
Jedzenie pełni wiele różnych funkcji. Nie jest to tylko zaspokajanie głodu fizjologicznego, bo wokół spożywania posiłków
koncentruje się wiele zachowań w obrębie naszej codziennej
kultury: jemy, żeby celebrować bycie razem, świętujemy, jedząc czy pocieszamy się, jedząc. Nie ma w tym nic złego, dopóki nie tracimy nad tym kontroli. I tak, zamiast rozwiązywać
problemy dnia codziennego, to je zajadamy, zamiast wyrażać
uczucia, objadamy się w nadmiarze słodyczami i niejednokrotnie świętowanie zamieniamy w niekontrolowane obżarstwo.
Odbieramy sobie też przyjemność, gdy w jedzeniu widzimy
wroga i w obawie przed kilogramami próbujemy sprowadzić
je do wymiaru fizjologii, ignorując cały kulturowy aspekt. Najczęściej osoby będące na diecie właśnie w ten sposób myślą
o jedzeniu. Klienci trafiający do mojego gabinetu, którzy chcieli schudnąć, najczęściej zyskiwali dodatkowe kilogramy, poddając się przeogromnej kontroli i ograniczeniom, co powodowało w końcu „rzucanie się na jedzenie”, żeby sprawić sobie
po tygodniach katorżniczej walki przyjemność. I tutaj sprawdza się zasada złotego środka – jedzenie dla przyjemności
i świętowanie, bez objadania się i tracenia kontroli. Możliwe
jest to wtedy, kiedy jesteśmy świadomi siebie, swoich potrzeb
i emocji, które jedzeniu towarzyszą.
Od czego zacząć?
Najpierw powinna nastąpić diagnoza problemu, w której
uwzględnia się czynniki biomedyczne (choroby, przyjmowane
leki, dziedziczenie itp.), środowiskowe (nawyki żywieniowe,
styl życia, aktywność fizyczną, wsparcie bliskich) oraz psychologiczne (poczucie własnej wartości, sposoby radzenia sobie
ze stresem i emocjami oraz umiejętność samokontroli). Dopiero, kiedy będziemy wiedzieć, gdzie leży problem, możemy
zabrać się za jego rozwiązywanie. W jednym przypadku
najpierw będzie musiał wkroczyć lekarz endokrynolog, jeśli
są to zaburzenia układu hormonalnego, w innym pomoże dietetyk z planem zmiany dotychczasowych złych nawyków żywieniowych.
Problemy odżywiania najczęściej maskują inne problemy,
zwykle u podłoża objadania się leżą bowiem problemy inne
niż słabość do słodyczy. Najczęściej są to problemy z emocjami, w szczególności z niekonstruktywnym wyrażaniem złości,

a także wstydem, poczuciem winy czy z nieradzeniem sobie
z przeżywanym stresem.
Nadwaga a geny
Gdy mamy otyłych rodziców czy dziadków, to jesteśmy
bardziej narażeni na problem otyłości niż osoby, które takiego „spadku” nie odziedziczyły. Jednak nie jest to czynnik determinujący. W procesie chudnięcia warto, żeby w naszym
myśleniu pojawiła się myśl: Nie muszę być otyła tak jak moja
mama/tata, o ile nie będę mieć nawyków żywieniowych i stylu życia jak on/a. Specjaliści, którzy konsultują klientów trafiających do mojego gabinetu, potwierdzają pogląd, że poza sytuacjami wyjątkowymi problem zbędnych kilogramów to problem złych zwyczajów żywieniowych. W spadku dostaje się
przede wszystkim owe nawyki. Jeśli przejęliśmy te zwyczaje
od naszych rodziców, będą najprawdopodobniej nam towarzyszyć jako osobom dorosłym. To dotyczy zarówno kulinarnych
przyzwyczajeń, jak i czynników wpływających na jedzenie, na
przykład radzenia sobie w ten sposób ze stresem.
Pomoc psychoterapeutyczna
Każdemu klientowi w procesie chudnięcia pomaga się inaczej, ponieważ każdy człowiek i historia jego życia jest inna.
Zawsze zaczynam od jej poznania i dopiero wówczas wspólnie z klientem zastanawiamy się, na rozwiązaniu jakich problemów powinniśmy się skupić zanim zaczniemy zajmować
się problemem związanym z „jedzeniem”. Na problem otyłości trzeba patrzeć holistycznie, dlatego współpracuję z dietetykiem oraz trenerem personalnym.
Chudnięcie musi odbywać się na trzech równoległych
poziomach. Klient z dietetykiem ustala dietę, ćwiczy z trenerem, który dobiera dla niego indywidualny trening. Kolejna sfera dotyczy psychiki i przeżywania emocji. Używając metafory,
można powiedzieć, że kiedy ktoś kompulsywnie objada się, to
znaczy, że jest głodny jakichś uczuć. Zazwyczaj chodzi o niezaspokojone potrzeby z dzieciństwa: miłości, bliskości, poczucia
bezpieczeństwa oraz opieki rodziców. Pustka emocjonalna wypełniana jest np. słodyczami, a rytuały związane z jedzeniem
często mają nieświadomie zagłuszać samotność i smutek.
Psychoterapia poza gabinetem
Podstawowym elementem w procesie psychoterapii osób
z nadwagą jest zmiana myślenia i poprawa poczucia własnej
wartości i nieuzależniania go od kilogramów. Myślenia o sobie, swoich możliwościach, o swoim ciele, o tym, co to znaczy
sukces (w przypadku odchudzania), o tym, czym jest dla nas
jedzenie, czym w końcu powinno być „bycie na diecie”. Niezbędna jest zmiana tych myślowych schematów, ponieważ to
od nich się wszystko zaczyna.
Problem z wytrwaniem i z osiągnięciem celu też przecież
ma swój początek i koniec w myśleniu. Motywacja jest wytworem naszych myśli. To nie odrębny byt, tylko część nas, na którą tylko my mamy wpływ. Często w myśleniu popełniamy błędy, które zamiast nas motywować, demotywują, uzależniając
nas od celu i nie pozwalając na dawanie sobie prawa do błędu. Warto pamiętać, że im więcej stosujemy diet odchudzających, w szczególności takich, w których nakładamy na siebie
liczne ograniczenia, tym motywacja staje się słabsza. Nabycie nowych nawyków, aby mogło dojść do pozytywnej przemiany wewnętrznej, jest procesem długotrwałym, dlatego psychoterapia może czasem trwać kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt miesięcy. Czas trwania terapii jest sprawą indywidualną,
zależy od wielu czynników, które zgłasza osoba, trafiając do
gabinetu, a także od jej motywacji do zmiany. Aby skutecznie
schudnąć, potrzebne są zmiany nie tylko w diecie i aktywności fizycznej, lecz także w nastawieniu do procesu odchudzania. Odpowiednie nastawienie i akceptacja siebie są najważniejszymi składnikami w drodze do upragnionej wagi.
Małgorzata Remlein
psycholog
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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Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru
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UCIESZNA
ZABAWA

STOPIEŃ
GAMY

MIARA
POWIERZCHNI

HUMORKI
Dwóch młodych ludzi
rozmawia w okopach, jak
się w nich znaleźli:
- Jestem kawalerem, lubię wojnę, więc poszedłem
na ochotnika. A ty?
- Jestem żonaty, lubię
spokój, więc zgłosiłem się
na ochotnika.

- Kto jest największym
matematykiem na świecie?
- Kobieta, ponieważ: dodaje sobie urody, mnoży
dzieci, odejmuje lat i dzieli
łoże małżeńskie.

- Tato, a czemu mamę
tak często boli głowa?
- Bo przynoszę do domu
za mało pieniędzy.
- A dlaczego przynosisz
mało pieniędzy?
- Bo dużo wydaję na kobiety, których głowa nie boli.
Krzyżówka nr 3
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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). Zez wiosennym słonyszkiem skapWAGA (23.09 - 22.10). Bez nerwów i stalowania, ale zaś
ną ci propozycje ciekawej i całkiem intratnej roboty. Zabieraj się
z większym szwungiem bierz się do roboty, a bejmy same skapdo niej ze szwungiem, ale zaś jednak uważaj na szczegóły.
ną. Jak akuratnie pochapiesz, to uzorgujesz ich całą wuchtę.
BYK (21.04 - 21.05). Wew robocie przyjdzie ci chapać za
SKORPION (23.10 - 22.11). Z famułą trza dobrze żyć. Nie
dwóch abo i trzech kumpli, ale zaś potem z nabitą kabzą bejmów
borchaj się więc na szczunów czy kejtra. Oni trochę poszuszwolić
będziesz se mógł polofrować po cołkiem świecie.
muszą, ale zaś jak ich weźmiesz na słodkie, to będzie całkiem fest.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Zez borchania i brynczenia na
STRZELEC (23.11 - 21.12). Daj se luz i z roześmianą kaszefów wew robocie nic dobrego nie wyniknie. Nie ma się więc
lafą przyjmuj kolejne reformy wew robocie. Jakoś to wszystko
co stalować, ino trza uważać, by jakiej poruty se nie narobić.
przepynkasz, a nawet uzorgujesz wuchtę bejmów na fest wygib.
RAK (22.06 - 22.07). Bez to glapienie się wew telewizor
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Na urlopową labę i słodwe łbie masz ino wuchtę głupich pomysłów. Ale zaś przed wiakie nygusowanie nad wodą trza jeszcze trochę poczekać. Ale zaś
rą zbytnio się nie staluj i frechownie se nie poczynaj, bo ino popomyśl o jakim weekendowym wygibie na działkę zez starą eką.
ruty narobisz.
WODNIK (21.01 - 20.02). Zamiast ciągłego nygusowania,
LEW (23.07 - 22.08). Szykuje się fest wygib ze starą eką.
glapienia się wew telewizję abo brynczenia na wszystko, zabieraj
Będziecie spacerować, bachać i nygusować na słonyszku. Ino zaś
się ze szwungiem za porzundki abo polofruj se trochę po mieście.
na tych balangach uważaj, byś zdrowia i bejmów nie przenorał.
PANNA (23.08 - 22.09). Wiosna to nie czas na nygusowaRYBY (21.02 - 20.03). Wiosenne dni to najlepszy czas na
nie i rozmemłanie. Z wiarą po próżnicy też nie ma co blubrać.
porzundki wew chałupie oraz życiu. Jupki i insze klamoty najleJesteś szportowny szczun i masz sporo fifnych pomysłów.
piej wyćpnąć na gemyle, a famułe i kejtra poustawiać jak należy.
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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Było fajowo i super

Stałym bywalcem była
Zuzia, dziewczynka z Giżycka, która podczas ferii
zimowych odwiedziła babcię mieszkającą na osiedlu Jana III Sobieskiego.
Codziennie kilkanaścioro
dzieci klas od zerówki
do trzeciej uczestniczyło
w zajęciach zorganizowanych przez Administrację
Osiedla Jana III Sobieskiego i Szkołę Podstawową nr 15.
W drugiej połowie stycznia, podczas zimowych wakacji, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 14
w szkole odbywały się zajęcia dla dzieci. Dzięki dofinansowaniu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej były
nieodpłatne, w ramach akcji
uczestnicy otrzymywali też

napoje, a po południu ciepły
posiłek w stołówce szkolnej.
Przychodziły dzieci w różnym wieku, nawet absolwenci szkoły. Najmłodsi uczestniczyli w grach i zabawach
sportowych, natomiast klasy
starsze rozgrywały turnieje zespołowych gier sportowych. W pierwszych dniach
odbywały się treningi tenisa stołowego w holu szkoły.
Dzieci poznawały zasady gry
i uczyły się różnych tricków
i technik od starszych kolegów. Potem z wielkim przejęciem uczestniczyły w turnieju.
Na czterech stołach do
ping ponga pod nadzorem pedagoga odbywały się turnieje
tenisa stołowego. Uczniowie
podzieleni na kategorie wiekowe rywalizowali o medale

i nagrody, najpierw w lidze
dziewcząt i chłopców, a następnie w formie pucharowej
turnieju tenisa stołowego.
W grupie „Maluchy”
pierwsze miejsce zajął Mateusz Jurkiewicz, drugie Lenka Lipska, a trzecie Weronika Jaśkowiak. W grupie
„Dziewczyny” najlepsza była
Daria Skomorowska, druga Martyna Jezierska, a trzecia
– Dominika Skomorowska.
W grupie „Chłopcy” pierwsze miejsce zajął Bartek Socha, drugie Kacper Ołeniak,
a trzecie Wiktor Czaiński.
Dzieci z wielką dumą pre-

zentowały zdobyte medale, a
zawód pokonanych osłodziły
drobne słodycze.
W świetlicy szkolnej odbywały się zabawy i konkursy
plastyczne na najpiękniejszą
kolorowankę oraz „Osiedle w
oczach dziecka”. Laureaci i
wyróżnieni zostali nagrodzeni słodyczami.
W ostatnim dniu zimowiska dzieci obiecały solennie
Grażynie Matuszewskiej-Frydrych, psychologowi szkolnemu, że wrócą na zajęcia w
przyszłym roku, bo było fajowo i super. Wierzymy, że
tak się stanie. (opb)

16
Dokończenie ze strony 1

około stu uczniów piątkowskiej szkoły.
Młodzież miała do pokonania dystans 1 kilometra. Rywalizowano klasami
z podziałem na dziewczęta
i chłopców. Dla najlepszych
biegaczy PSM ufundowała
pamiątkowe statuetki i dyplomy.
Mimo chłodnej i wietrz-
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Kilometr dla zwycięzców
nej pogody wszystkim dopisywały humory i duch rywalizacji. Z roku na rok impreza przyciąga coraz więcej chętnych, którzy pragną
zmierzyć się na tym krótkim, ale dającym dużo satysfakcji dystansie.
Antoni Obrycki
Fot. – Andrzej Słabęcki

OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU
WSZYSTKIE PIZZE -25%*
oferta obowiązuje w lokalu i na wynos
bez dowozu

Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,
tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28
*dotyczy rozmiaru 24 i 31 cm

