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Radośnie
w klubach

W piątkowskich klubach dla seniorów impreza goni imprezę. Na stronie 2 piszemy o Hetmanie, w którym nie
tak dawno gościli Halina Benedyk (na zdjęciu), Piotr Kuźniak i Eleni.

PRZEDSZKOLE MALUCHY
Na Osiedlu Wł. Łokietka 3D i 4H
ZAPRASZA DO ZAPISÓW
NA ROK SZK. 2013/2014.
zapisy w bloku 3 D

(Wysokość czesnego 390 PLN/m-c, stawka żywieniowa 8,50 PLN/dzień.

Opłata wpisowa 200 PLN, z której m. innymi
ufundujemy dla naszych wszystkich Przedszkolaków wyprawki).

www.przedszkol.eu
tel. 515-660-787

2

ECHO 6/215 (XVI)

Ze śmiechem na ustach

U literatów, ordynatów i ojca Mateusza – pod takim hasłem pod
koniec kwietnia seniorzy z Hetmana na Osiedlu Jana III Sobieskiego
wybrali się na 5-dniową wycieczkę do Nałęczowa, Kazimierza Dolnego, Lublina, Zamościa i Sandomierza.

Przy okazji pierwszego dnia odwiedzili też Lipce Reymontowskie i Czarnolas. Pierwszy dzień był więc wizytą
u literatów. Drugi dzień to kuracja u

wód w Nałęczowie, wizyta w Kazimierzu i rejs statkiem po Wiśle. Trzeci
dzień był powrotem do przeszłości, w
pałacu w Kozłówce seniorzy odwiedzili
Galerię Sztuki Socrealizmu. Zwiedzili
też Lublin. A czwartego dnia poszli z
wizytą do ordynatów Zamojskich, czyli zwiedzili Zamość, odpoczęli w Roztoczańskim Parku Narodowym, byli
w Zwierzyńcu. A ostatniego dnia pojechali do chrząszcza, czyli do Szczebrzeszyna, a następnie do ojca Mateusza, czyli do Sandomierza.
To nie koniec wypraw, bo już w maju wybrali się sporą grupą ma majówkę
do Klimkowej osady w Cichej Górce.
Dokończenie na stronie 5
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KWIACIARNIA
- bukiety
- wiązanki
- kompozycje
- dostarczamy kwiaty

RADCA

PRAWNY

- rozwód, podziaá majątku, alimenty
- wáadza rodzicielska, kontakty z dzieckiem
- spadki - nabycie, zachowek, testamenty
- ZUS - odwoáania w spr. emerytur i rent

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

PRZEPROWADZKI – TRANSPORT
PANDERA - FIRMA US ŁUGOWO- TRANSPORTOWA

PASMANTERIA
DEWOCJONALIA

*pełna usługa załadunku i wyładunku
*zabezpieczenie ładunku na samochodzie
*możliwość dostarczenia kartonów
*zamówienia wyceniane bezpłatnie u klienta (Poznań i okolice)
*przewóz mebli antycznych oraz pianin
*transport samochodami dostawczymi z windą załadowczą
*likwidacje przedmiotów gabarytowych z mieszkań
PROMOCJE W POZNANIU I OKOLICACH -zadzwoń

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

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

 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

Sprzątanie
klatek
schodowych

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

tel. 504 033 053

Przyjmują lekarze z wieloletnią praktyką

516 033 822

Nasi pacjenci chwalą sobie:

i sprawdź osobiście!

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

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

codziennie od godz. 8.00
Rejestracja: tel. 601 81 99 26
tel. 61 823 01 63

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

M//SERWIS Marcin Szklarz

- możliwość leczenia całej rodziny
u jednego lekarza
- możliwość rejestracji na określoną godzinę.

• czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki meblowej i samochodowej,

Nadal przyjmujemy deklaracje.
Rejestracja pacjentów telefoniczna lub osobista.

• wykańczanie wnętrz – malowanie,
tapetowanie, płytki, panele, itp.,

tel. 61 828 30 40
tel. 603 575 834
www.medfamilia.pl

• odnawianie marmuru i granitu
ul. Jasne Błonie 4, 61-602 Poznań
tel. 881 590 094, e-mail:mserwis1980@o2.pl
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Z notatnika miejskiego strażnika
♦ W kwietniu służby dyżurne piątkowskiego referatu Straży Miejskiej przyjęły 467 zgłoszeń od mieszkańców. Najwięcej dotyczyło nieprawidłowo zaparkowanych samochodów (232), spraw porządkowych (80), zakłócania porządku nocnego (66), bezdomnych i żebrzących (26) oraz spożywania alkoholu w miejscach publicznych (22).
♦ Na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów strażnicy założyli 129 blokad, a wobec winnych – właścicieli
pojazdów – nałożono 85 mandatów, 41 osób pouczono,
wezwano jedną, a w przypadku dwóch osób wystąpiono
do sądu z wnioskiem o ukaranie.
♦ 5-krotnie municypalni kontrolowali piątkowskie targowiska, 5-krotnie także taksówki. Nie stwierdzili nieprawidłowości.
♦ 26 razy lustrowali miejsca znane z bytowania bądź grupowania się bezdomnych. Przeprowadzili 17 rozmów prewencyjnych, w 4 przypadkach doprowadzili do udzielenia pomocy medycznej, do Centrum Redukcji Szkód i
Wczesnej Interwencji Terapeutycznej (CRSiWIT) ujawnili 4 przypadki nietrzeźwości bezdomnych.
♦ Wielokrotnie w kwietniu strażnicy interweniowali w
przypadkach bezdomnych mężczyzn. Wszyscy odmawiali udzielenia sobie pomocy i oddalali się w nieznanym kierunku.
♦ 11 kwietnia strażniczki szkolne w parku na Osiedla Bolesława Chrobrego zabezpieczały zabawy dzieci z przedszkoli nr 24, 35, 148 i 163 oraz oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 17.
♦ 17 kwietnia strażnik szkolny skontrolował na Osiedlu
Jana III Sobieskiego siedem sklepów ze sprzedażą napojów alkoholowych. Wszystkie posiadały widoczne informacje o szkodliwości spożywania alkoholu oraz o zakazie jego sprzedaży osobom do lat 18.
♦ 4 kwietnia patrol udał się na ul. Połabską, gdzie przebywał nietrzeźwy bezdomny mężczyzna. Wezwał pogotowie ratunkowe, którego lekarz wydał decyzję o przewiezieniu do CRSiWIT. Następnego dnia do wymienionego Centrum odesłano mężczyznę z Osiedla Bolesława
Śmiałego, kilka dni później kolejnych.
♦ 6 kwietnia przy sklepie Netto na Osiedlu Władysława Łokietka znaleziono bezpańskiego psa. Strażnicy sprawdzili, że nie posiadał on identyfikacyjnego czipa. W związku z tym zabrali go pracownicy Schroniska dla Zwierząt. Podobny los spotkał pieska znalezionego 9 kwietnia przy ul. Lechickiej.

♦ Były też wypadki z dzikimi zwierzętami. 6 kwietnia
przez godzinę aż do przyjazdu leśniczego strażnik miejski na ul. Meteorytowej zabezpieczał miejsce, gdzie leżała ranna sarna. Godzinę później strażnik na ul. Drewlańskiej zabezpieczał miejsce z leżącym rannym dzikiem.
11 kwietnia strażnicy odwieźli rannego gołębia do fundacji AZYL w Nowym ZOO.
♦ 14 kwietnia patrol ukarał mandatem mężczyznę, który
na Osiedlu Bolesława Chrobrego 9B przebywał z psem
bez uwięzi.
♦ W kwietniu strażnicy miejscy zgłaszali do rozmaitych
wydziałów i spółek miejskich informacje o sprawach wymagających uporządkowania. Na przykład, o oblodzonym
chodniku na ul. Wojciechowskiego, awarii sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sarmackiej i Umultowskiej oraz Opieńskiego, braku pokryw studzienek przy
ul. Kurpińskiego, Łużyckiej i Opieńskiego, zanieczyszczeniu terenu przy ul. Jaroczyńskiego i na Os. Bolesława
Chrobrego 47, o zalegających śmieciach na ulicach Dalemińskiej, Madziarskiej i Morawskiego, o dziurach na
ul. Umultowskiej, o nielegalnie ustawionych słupkach w
pasie drogowym na ul. Hulewiczów.
♦ 22 kwietnia strażnicy przeprowadzili kontrole punktów
skupu złomu przy ul. Obornickiej. Sprawdzali prowadzoną dokumentację oraz skupowane przedmioty mogące
pochodzić z kradzieży. Żadnych uwag nie mieli. (rafa)

Nowa Rada Nadzorcza PSM kadencji 2013 – 2016
Przewodniczący

Rafał Kupś

Zastępca przewodniczącego

Danuta Lulewicz

Skład Rady Nadzorczej:

Henryk Biniek
Ryszard Frąckowiak
Zastępca przewodniczącego
Tadeusz Jerzewski
Tadeusz Jerzewski
Krystyna Kaczmarek
Sekretarz
Krystyna Kaczmarek
Piotr Koper
Czesław Koperski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Ryszard Frąckowiak
Juliusz Kubel
Rafał Kupś
Przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Eksploatacyjnej Mirosław Sitarz
Lech Kuźmiński
Dariusz Leszczyński
Przewodniczący Komisji Statutowej
Mirosław Sitarz
Danuta Lulewicz
Mikołaj Małasiewicz
Przewodnicząca Komisji Członkowsko-Samorządowej Mirosława Musielińska-Klemka Tadeusz Młochowski
Mirosława Musielińska-Klemka
Kazimierz Paprocki
Dyżury członka Rady Nadzorczej: pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 15.00 Stanisław Płonka
– 17.00 w siedzibie Zarządu PSM, pok. 47 (po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu Mirosław Sitarz
tematu spotkania tel: 61 827 22 48).
Iwona Wilandt
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Ze śmiechem na ustach

Dokończenie ze strony 2

Zwiedzili tam gospodarstwo
agroturystyczne, podpatrywali wyplatanie z wikliny. Potem biesiadowali przy
ognisku i pieczonych kiełbaskach. 22 maja zaplanowali
wycieczkę do Lichenia, a na
początku czerwca wybierają
się na dwa tygodnie do Rowów nad morzem.
Jednak nie samymi wycieczkami klubowicze z Osiedla Jana III Sobieskiego żyją.
W każdy wtorek odbywają się spotkania z cyklu
„Spojrzenia przez okno na
świat”. Najpierw poznawano
Piątkowo, potem Poznań, jego okolice, a ostatnio rozmawiano o Zachodzie i o tym,
co do nas stamtąd dotarło.

Spotkania prowadzi Hubert
Owczarek. W poniedziałki
i środy odbywają się zajęcia z decoupage prowadzone
przez Danutę Manejkowską
i florystyki – przez Urszulę
Osmańską. Codziennie czynna jest kawiarenka klubowa.
Z okazji Walentynek seniorzy zorganizowali wojnę
damsko-męską. Było trochę
przekomarzania, ale przede
wszystkim dużo świetnej zabawy. Na Dzień Kobiet w
klubie gościł Piotr Kuźniak,
z okazji Wielkanocy Halina
Benedyk wystąpiła w klubie z
koncertem „Zapisane mamy
w niebie”. Występował też
kabaret „Pod Spodem”. A seniorzy dali przedstawienie zatytułowane „Szron i odwilż”.

Odbył się też konkurs
kulinarny „Wiosna na talerzu”, gdzie pierwsze miejsce
zajęła patera z wielkanocnymi specjałami autorstwa
Krystyny Pająk (na pierwszym ze zdjęć). W klubie
gościł Ryszard Liminowicz z
prelekcją „Co wiemy o Kresach i Wileńszczyźnie”. Był
też uroczysty Dzień Przyjaźni w Hetmanie z udziałem zaproszonych i zaprzyjaźnionych już z klubem gości: Eleni oraz sióstr zakonnych z Szamotuł.
Maj rozpoczął się akademią z okazji 3 maja. Wystąpili bracia: Andrzej i Stanisław Horbikowie. 14 maja
świętowano Dzień Matki i
Ojca, który uświetniła Te-

resa Werner. W klubie odbył się też wieczór muzyczno-nostalgiczny „W starych
nutach Hemara” w wykonaniu piątkowskiego teatru
mplusm. A 20 maja dzieci
ze szkoły podstawowej dały koncert „Życie i miłość”.
Rozpoczęły się zapisy
dzieci na letnie półkolonie
w klubie. Po dwóch dniach
zapisów przeszło 60 procent miejsc zostało zajętych – informuje Stenia Golińska, kierowniczka Hetmana. – A seniorzy tymczasem rozpoczynają śmiechoterapię. Sesje odbywać
się będą cyklicznie do końca roku. Chodzi o to, by w
trzeci wiek wejść ze śmiechem na ustach. (big)

Parking przy budynku nr 6 doczeka się gospodarza?
O zmianę Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie wysokości stawek za czynsze dzierżawne i wprowadzenie stawek niekomercyjnych, a
przez to możliwości zawierania na preferencyjnych
warunkach przez zarządców zbiorczych umów dzierżawy terenów miejskich używanych na parkingi na
osiedlach mieszkaniowych wystąpiła w interpelacji
radna miejska, Ewa Jemielity.
Jak stwierdziła radna, dużą uciążliwością dla mieszkańców Osiedla Bolesława Chrobrego i innych osiedli Piątkowa są parkingi pełne dziur i wybojów, niby remontowane
na bieżąco, a właściwie zasypywane doraźnie żużlem, aby
uchronić korzystających z nich mieszkańców przed uszkodzeniem samochodów. Jakże inaczej wyglądają parkingi
zbudowane na gruntach należących do Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – uważa radna Jemielity. – Kostka
brukowa, wyznaczone pasami miejsca, równe powierzchnie i oświetlenie, te parkingi zdecydowanie kontrastują z
zaniedbanymi parkingami na gruntach, do których prawo
własności posiada Miasto Poznań.
Dotychczasowe starania Spółdzielni o przejęcie gruntów
miasta użytkowanych jako parkingi osiedlowe nie przyniosły rezultatu. Miasto niechętnie pozbywa się nieruchomości, które mogą przynieść zysk budżetowi miejskiemu. Użytkownicy i Spółdzielnia znaleźli się w trudnej sytuacji: staw-

ki komercyjne w przypadku wydzierżawienia tych gruntów
od miasta są zbyt wysokie, a mieszkańcy zmuszeni do szukania innego miejsca do zaparkowania zapewne dewastowaliby okoliczne trawniki i chodniki.
Z kolei Spółdzielnia Mieszkaniowa nie śpieszy się z inwestycjami na terenie gruntów, które nie są jej własnością. Poczynienie nakładów na nieruchomości cudzej, bez
zabezpieczenia prawa do dysponowania nieruchomością na
przynajmniej kilkuletni okres, wiąże się z ryzykiem utraty
zainwestowanych środków w przypadku decyzji właściciela
o innym przeznaczeniu terenu. Usytuowane wewnątrz osiedli parkingi komercyjne i tak nie przyniosłyby oczekiwanych dochodów miastu, natomiast zastosowanie niższych
stawek niekomercyjnych na parkingach wewnątrzosiedlowych, nie dość, że przyniosłoby dochody miastu, umożliwiłoby jednocześnie dzierżawcom, czyli spółdzielniom mieszkaniowym jako zarządcom zbiorczym, poczynienie nakładów na tych gruntach.
Być może już niedługo mieszkańcy Osiedla Bolesława
Chrobrego przy budynku nr 6 i innych parkingów „niespółdzielczych” na Piątkowie będą mogli się cieszyć porządnym
parkingiem, jeśli tylko wnioskowana zmiana Zarządzenia
Prezydenta Miasta wejdzie w życie i umożliwi Spółdzielni
wydzierżawienie terenów parkingowych po niższych, preferencyjnych stawkach. (nad)
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Krzyż Kawalerski dla poety

Marek Kośmider od początku związany jest z Klubem Literackim „Dąbrówka” (poprzednio CK Zamek), prowadzonym przez
Jerzego Grupińskiego. Nawet teraz, pomimo choroby
i trudności z poruszaniem
się (chodzi o dwóch kulach), często uczestniczy w
klubowych spotkaniach. A
musi przyjeżdżać aż z Wą-

growca. Poezja jego często
budzi dyskusje, jest żywa,
niebanalna, czasami buntownicza, bywa, że prawie
obrazoburcza. Jest to jeden z ciekawszych poetów
współczesnych. Brał udział
w licznych ogólnopolskich
konkursach poetyckich, których był wielokrotnym laureatem.
Urodził się w 1944 w
Lublinie. Jest absolwentem polonistyki na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
Brał czynny udział w wydarzeniach marcowych w
1968 roku i jako prowodyr został zatrzymany i
osadzony w areszcie w
Śremie. Po opuszczeniu
aresztu usunięto go z uniwersytetu. Był wtedy na
piątym roku. Pracę magisterską „Dramaty po-

etyckie Zbigniewa Herberta” obronił dopiero w
roku 1971. Znajomość poetów przerodziła się w długoletnią przyjaźń.
Pracował jako nauczyciel
w szkołach. Inscenizował w
szkołach spektakle teatralne
i prowadził gazetki szkolne.
Zawsze dużo pisał, ale aż do
1989 roku nie mógł publikować ze względu na zakaz
cenzury. Pod pseudonimem
brał udział w konkursach literackich i wygrywał je. Nagrodzone utwory umieszczane były w pokonkursowych
almanachach. W ten sposób
twórczość Marka Kośmidra
znalazła się w siedemdziesięciu takich almanachach.
Po zniesieniu zakazu wydał 12 książek poetyckich.
Wiele jego utworów, zarówno poetyckich, jak i prozatorskich, nie zostało jeszcze

opublikowanych. W twórczości poety można znaleźć
utwory bardzo zróżnicowane – są tam między innymi
wiersze o tematyce społecznej, psalmy i erotyki.
8 marca 2013 roku Marek Kośmider został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski. Uhonorował go, za
wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz
za aktywny udział w proteście studenckim w marcu
1968 roku w obronie praw
człowieka, prezydent Bronisław Komorowski. Wzruszający był moment, gdy
prezydent sam podszedł do
poety, widząc jego problem
z chodzeniem. Przypiął mu
nadane odznaczenie i serdecznie uściskał.
Kalina Izabela Zioła

Poetka – elektronik
Kalina Izabela Zioła urodziła się w Poznaniu i tu
mieszka. Choć z wykształcenia jest elektronikiem, w
duszy jest romantyczną humanistką.
Lubi podróże, najbardziej te dalekie i egzotyczne. Szczególnie bliskie są jej
norweskie Lofoty, które uważa na najpiękniejsze miejsce na Ziemi. Tam właśnie miała
okazję podziwiać zorzę polarną. Lubi także ciepłe kraje,
słońce, plażę i morze. Interesują ją ludzie z różnych stron
świata, ich kultura i zwyczaje.
Najważniejsza jednak jest poezja. Pisała zawsze, już od
dziecka, ale początkowo tylko dla siebie „do szuflady”. Dopiero niedawno zaczęła wydawać swoje wiersze. W roku
2010 ukazała się jej pierwsza książka poetycka „Srebrny
motyl”, w roku 2011 druga „Przez chwilę” i w 2012 „Kwaśne winogrona”. W pierwszych dwóch książkach poetka
zamieściła własne ilustracje, trzecią ilustrowała poznańska
malarka Rozalia Nowak.
Wiersze jej są też publikowane w czasopismach kulturalnych: „Gazeta Kulturalna”, „Własnym Głosem”, „Cernuus”, „Poezja Dzisiaj”, „Akant”, „Pro Libris”, „Protokół
Kulturalny”, „Znad Wilii”, „Kurier Wileński”, „Metafora”
i „Okolica Poetów”
Wiersze jej były tłumaczone na język niemiecki, serbsko-chorwacki, szwedzki, ukraiński i rosyjski. W 2011 roku podjęła współpracę z poznańską Kawiarnią – Kwiaciarnią „Motylarnia”, gdzie prowadzi wieczory prezentujące artystów.
Od 2011 roku jest członkinią Klubu Literackiego w „Dąbrówce”, a od wiosny 2012 roku członkinią Związku Literatów Polskich. W 2012 roku za tom poezji „Kwaśne winogrona” otrzymała Nagrodę Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej.

Trzy marzenia
twoje pierwsze marzenie
z krzykiem rozdartej blachy
na drodze rozsypane
twoje drugie marzenie
wśród białych korytarzy
wiele lat ukrywane
twoje trzecie marzenie
na progu czasem stało
z płonących róż wiązanką
teraz drżąca i słaba
splatasz warkocze wspomnień
nad pustą filiżanką

Ogród
myślałam że targają tobą namiętności
a to tylko wiatr
szarpał połami twojej marynarki
myślałam że w twoich oczach jaśnieje płomień
a to był tylko odblask
świecącego w kącie telewizora
myślałam że mogę twoje słowa
zbierać jak nasiona kwiatów
i posadzić je w swoim ogrodzie
by zakwitały wszystkimi kolorami
wyrosły z nich tylko
kolczaste osty
dobrze chociaż
że nie trzeba ich podlewać
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Brawurowi i nagradzani

Gimnazjum nr 11 na
Osiedlu Bolesława Chrobrego 107 to miejsce
z tradycjami, rozpoznawane przez wszystkich
mieszkańców Piątkowa.
Powstało we wrześniu
1999 roku, kiedy to dawna Szkoła Podstawowa
nr 41 została przemianowana na gimnazjum.
Od 2007 roku funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15, wraz z XV
Liceum Ogólnokształcącym im. prof. W. Degi.
W ostatnim czasie o gimnazjalistach z „Jedenastki”
zrobiło się szczególnie głośno, mogą się pochwalić
spektakularnymi sukcesami. Warto wspomnieć o

nagrodzie dla koła teatralno-kabaretowego „No Name”. Podczas Festiwalu Małych Form Teatralnych „Chichot Pegaza”, organizowanego dla gimnazjów, młodzi
aktorzy popisali się brawurowym występem i zostali za to docenieni trzecią
nagrodą.
Artyści z Gimnazjum
nr 11 nie tylko przywieźli z konkursu cenne nagrody, ale także pokazali swój
program przed najbliższymi, podczas wieczoru teatralnego przygotowanego
w szkole.
Kolejnym niebagatelnym sukcesem jest wygrana dziewczyn z zespołów
„Emotions” i „Swag” w Mistrzostwach Układów Ta-

necznych, które odbyły się
pod koniec lutego w Zespole Szkół nr 7. Jak twierdzą
mistrzynie, pierwsze miejsca zawdzięczają pasji oraz
wielkiemu wysiłkowi, który towarzyszył ich przygotowaniom.
Inną imprezą, zasługującą na zauważenie, jest zakończony niedawno Tydzień
Europejski. W ramach tego projektu uczniowie mieli
okazję poznać kulturę i tradycję wybranych krajów europejskich. Jednym ze stałych elementów tej imprezy
było zaproszenie szóstoklasi-

stów z ościennych szkół podstawowych, aby uczestniczyli w różnego typu zabawach
przygotowanych przez starszych kolegów.
To nie koniec wieści
z „Jedenastki”. W maju
mieszkańcy Piątkowa mieli okazję przyjrzeć się z bliska utalentowanym gimnazjalistom – jak co roku szkoła przygotowała koncert z
okazji Dnia Matki, na który zaprosiła nie tylko mamy wszystkich uczniów, ale
każdego, kto zapragnął dobrej rozrywki w mistrzowskim wykonaniu. (na)

Streetball na Łokietka
Już po raz czternasty na Osiedlu Władysława Łokietka 25 maja
odbywały się Mistrzostwa Piątkowa w Koszykówce Ulicznej Streetball Challenge. Organizatorami turnieju byli Poznańska Spół-

dzielnia Mieszkaniowa oraz Szkoła Podstawowa nr 35.
Zawodników podzielono na pięć kategorii wiekowych: chłopcy do lat 16,
dziewczęta do lat 16, chłopcy do 19
lat, dziewczęta do 19 lat oraz katego-

ria Open, czyli wszyscy starsi, którzy
czują się na siłach, by ze sobą konkurować.
O turnieju i jego wynikach napiszemy w następnym numerze.
(tm)
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KALENDARIUM PSM
3 czerwca

- dyżur członków RN PSM (po wcześniejszym
zgłoszeniu)

4 czerwca

- Komisja Członkowsko-Samorządowa RN
PSM

5 czerwca

- Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN
PSM

11 czerwca - Komisja Rewizyjna RN PSM
27 czerwca - zebranie plenarne RN PSM

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Rada się ukonstytuowała

Odbywające się w
kwietniu Walne Zgromadzenie Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej wyłoniło nową Radę
Nadzorczą PSM. Po zakończeniu ostatniej części Walnego zebrało się
kolegium składające się
z przedstawicieli wszystkich osiedli, by przeliczyć wszystkie głosy
oddane w głosowaniach
i ustalić ostateczne ich
wyniki.
25 kwietnia Jerzy Nowak, przewodniczący Kolegium, powitał nowo wybranych członków Rady Nadzorczej PSM na pierwszym

posiedzeniu kadencji 20132016. Podczas omawiania
wyników odwołań od decyzji wykluczających z członkostwa poprzedniej Rady
Nadzorczej, trudno nie było zgodzić się z konkluzją,
że odwołujący, którzy osobiście uczestniczyli w zebraniach, uzyskiwali na nich
pozytywne dla siebie wyniki głosowań. Tam, gdzie ich
nie było, głosowano za ich
wykluczeniem. Wynika z tego, że trzeba chodzić na zebrania, gdzie omawiane są
nasze sprawy.
Prezes Krzysztof Winiarz pogratulował wybranym, życząc im samoza-

parcia, spokoju i owocnych
wyborów do władz Rady
Nadzorczej. Poinformował
też, że prawdopodobnie we
wrześniu odbędzie się dodatkowe Walne Zgromadzenie PSM, by dokonać zmian
w statucie Spółdzielni. Następnie osobom, które pracowały w poprzedniej kadencji Rady, wręczył pamiątkowe podziękowania.
Nastąpiła seria wyborów. Przewodniczącym Rady Nadzorczej PSM został
jedyny kandydat – Rafał
Kupś. Jego zastępcami wybrano Danutę Lulewicz i
Tadeusza Jerzewskiego, a

na sekretarza – Krystynę
Kaczmarek. Następnie powołano komisje Rady: Rewizyjną, Inwestycyjno-Eksploatacyjną, Członkowsko-Samorządową i Statutową
oraz wybrano ich przewodniczących. Skład nowej Rady oraz nazwiska przewodniczących komisji znajdują się na czwartej stronie
Echa.
Rada przyjęła terminarz
spotkań do końca roku. Następnie zajęła się sprawami osób naruszających postanowienia statutu, szczególnie zalegających z płaceniem czynszu. (big)
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Od remontów do pikniku osiedlowego
nie się światła. Szczególnie
ważne to jest w wysokich budynkach, gdzie na tak zwanych załamaniach korytarza światło musiało się palić przez cały czas. Obecnie

prace trwają w budynkach
24 i 25 A-C.
Przy budynku 26 natomiast robione będą wejścia
i opaska wokół budynku.
Dokończenie na stronie 10

W bloku 28 wyremontowano klatki schodowe, wejście na parter wykafelkowano, a ściany wewnątrz zostały pomalowane trwałymi farbami

Remonty i modernizacje
– takie od dwóch lat priorytety przyjęto na Osiedlu
Jana III Sobieskiego.

ni, bo światła włączają się
same tam, gdzie idą, a z
drugiej strony eliminuje to
nieraz wielogodzinne pale-

Stare wierzby ogłowiono, a wkrótce będą stanowić ozdobę placu
zabaw

- Dla oszczędności energii elektrycznej w klatkach
schodowych w niskich budynkach – mówi Eugeniusz
Jędrzejczak, kierownik administracji osiedla – instalowane są żarówki energooszczędne LED oraz wyłączniki zmierzchowe i z czujnikami ruchu. Przez całą noc
palą się jedynie dwie żarówki: uruchamiana wraz ze
zmierzchem – przed drzwiami wejściowymi oraz tuż
za nimi, na klatce schodowej. Włączniki zmierzchowe
pobierającego mało prądu
oświetlenia LED zakładane są również w wysokich
budynkach. Podczas drogi
do mieszkania żarówki włączane są przez czujniki ruchu. Dzięki temu mieszkańcy mogą czuć się bezpiecz-

Przy budynku 16 z pieszojezdni wydzielono chodnik dla pieszych

Na drodze pomiędzy blokami 21 i 22 na początku maja położono asfaltowy dywanik
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Od remontów do pikniku osiedlowego

Wkrótce chodnik dla pieszych prowadzić będzie od bloku 16
w kierunku 14 i 15
Dokończenie ze strony 9

Od bloku 16 w stronę 14 i
15 wydzielony będzie chodnik z dzisiejszej pieszojezdni. Poprawi to bezpieczeństwo przechodniów, zwłaszcza dzieci.
Z większych robót na
Osiedlu Jana III Sobieskiego rozpoczęto remont kapitalny parkingu między budynkami 21 i 22.
Bardzo długą zimę osiedlowa grupa zieleni wykorzystała pracowicie, przycięto większość krzaków żywopłotu. Rada osiedla wystosowała nawet specjalne pismo
za wzorowo przeprowadzo-

ną akcję zima i roboty na
przedwiośniu.
Pozostając przy zieleni,
warto wspomnieć o kilku
spróchniałych starych osiedlowych wierzbach. W porozumieniu z miejskim wydziałem ochrony środowiska przycięto je krótko. Jest
pomysł, by cieszyły mieszkańców nadal. Powstaną
tam drzewne rzeźby. Jakie?
–niech pozostanie to na razie niespodzianką.
Wszystkie osiedla Poznańskiej
Spółdzielni
Mieszkaniowej przygotowują plan remontów na lata 2014-2018. Administra-

cja Sobieskiego też taki
przygotowała. Po zakończeniu remontu klatek schodowych i modernizacji loggi planuje się, że wszystkie
budynki będą miały zrównoważony stan techniczny.
Oznacza to, że zakresy remontów i stan techniczny
bloków będzie na podobnym poziomie.
W roku 2014 kontynuowana będzie modernizacja
klatek schodowych, w 2015
planowane jest zakończenie
remontów loggi. Natomiast
jeszcze w tym roku rozpocznie się remont elewacji po-

legający na usuwaniu pojawiających się, zwłaszcza
na północnych ścianach –
glonów i alg. W pierwszej
kolejności próby te zostaną podjęte na „jedynce”,
który to budynek wygląda
najgorzej. Prace te na osiedlu nabiorą tempa w latach
2015-2016.
Tegoroczne Dni Piątkowa, podobnie jak w poprzednich latach, odbędą się 29
czerwca na terenie Osiedla
Jana III Sobieskiego. Natomiast na 14 września zaplanowany został kolejny piknik osiedlowy. (maja)

Wiosna na Sobieskiego pachnie bzami przy wejściach do domów

Wraki i motorynki blokują parkingi
Choć miejsc parkingowych przybywa, to jednak z parkowaniem na osiedlach, zwłaszcza wieczorami, wciąż są
nie lada kłopoty. Kierowców wypatrujących wolnego miejsca szczególnie denerwują przykurzone i nadwyrężone zębem czasu auta. Samochodowe wraki zajmują miesiącami,

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

a nawet latami miejsca, o które tak trudno. Okazuje się
jednak, że to Piątkowo najskuteczniej radzi sobie z usuwaniem tych zawalidróg. W ubiegłym roku zniknęło stąd
160 takich pojazdów. Ogółem z poznańskich ulic i parkingów usunięto ponad 500 wraków.
To wynik zmian w przepisach prawnych, między innymi zobowiązują one właścicieli i zarządców nieruchomości
do powiadamiania straży miejskiej o nieużywanych i porzuconych pojazdach, oraz aktywności miejskich strażników. Starają się oni docierać do właścicieli tych pojazdów
i przekonywać ich do usunięcia wraku. Jeśli argumenty
nie skutkują, pojazd trzeba odholować na parking strzeżony. Operacja ta przeprowadzana jest na koszt właściciela.
Widmo kosztów i konsekwentne działania strażników
powinny więc sprawić, że wraki przestaną straszyć i kolejne miejsca postojowe zostaną odzyskane.
Mogliby je chyba także zwolnić posiadacze motocykli
i motorynek, którzy nagminnie ustawiają swe jednoślady na
parkingach samochodowych. Blokują miejsca, których brakuje dla aut. A przecież motorynkę łatwiej zaparkować na
obrzeżu parkingu czy chodnika. Jeśli jednak ich właściciele
domagają się specjalnych parkingów, to może należy rozważyć wydzielenie specjalnych mniejszych miejsc postojowych
dla jednośladów. Widok motorynki zajmującej miejsce dla
samochodów może zdenerwować niejednego kierowcę. (wan)
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Zagwarantować kontakty z wnukami

Rodzicom oraz ich
dzieciom, niezależnie
od władzy rodzicielskiej, przyznano prawo
do utrzymywania ze sobą kontaktów. Wynika
to z faktu postrzegania
tego prawa jako mającego charakter naturalny,
jak również ze względu
na traktowanie go jako elementu szczególnie istotnego dla dobra
dziecka.
Inaczej
natomiast
ukształtowano
kwestię
dotyczącą utrzymywania
kontaktów dziecka z innymi bliskimi mu osobami,
w tym z jego dziadkami.
Przyjęto bowiem, iż w typowej sytuacji kontakty te
również stanowią wartość
dla dziecka, dlatego też
należy poddać je ochronie.
Ustawodawca, w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (kro) wprowadził
zasadę, iż przepisy odnoszące się do kontaktów
dzieci z rodzicami, należy stosować odpowiednio
do kontaktów rodzeństwa,
dziadków, powinowatych
w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy
czas pieczę nad dzieckiem,
co zapewniło czytelny i
sprawdzony system reguł
postępowania w omawianej kwestii.
Zaznaczyć należy, że
dziadkowie zaraz po rodzicach i rodzeństwie dziecka
są jego najbliższymi krewnymi, dlatego też kontakty z nimi podlegają
szczególnie silnej ochronie niezależnie od tego,
czy dziadkowie sprawowali przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem. Tym
niemniej, pamiętać należy że zakres kontaktów
podporządkowany jest konieczności ochrony dobra
dziecka i musi ulegać pewnym modyfikacjom. Kon-

takty te mogą być na przykład stosowane z mniejszą
intensywnością, a nawet
ograniczone w sytuacji,
gdy dziadkowie są uwikłani w konflikt z rodzicami
dziecka.
W sytuacji konfliktowej utrzymywanie przez
dziadków kontaktów z małoletnimi wnukami winno
być uzależnione od tego,
w jaki sposób potrafią oni
wyłączyć wskazane konflikty z obszaru wspólnej
aktywności z wnukami.
Kontakty nie mogą bowiem destabilizować sytuacji rodzinnej dziecka, ani
też wpływać negatywnie
na rozwój małoletniego.
„Wciąganie” dziecka w rodzinne konflikty przez ich
dziadków może być z kolei przesłanką ograniczenia kontaktów dziadków
z dziećmi.
Dziadkowie władni są
realizować przysługujące
im uprawnienie do uregulowania ich kontaktów
z wnukami, składając we
właściwym sądzie rejonowym stosownego wniosku.
Wniosek ten może zawierać propozycje dziadków
co do sposobu uregulowania kontaktów – a mianowicie, czy mają to być regularne, bezpośrednie i
osobiste kontakty z wnukami oraz w jakich terminach mają się one od-

Karolina Służewska-Woźnicka,
adwokat

bywać, czy też dziadkom
wystarczy niebezpośredni
(np. listowny lub telefoniczny) kontakt z wnukiem. Wskazane propozycje podlegają rozpatrzeniu
przez sąd, który rozstrzyga ostatecznie o sposobie realizacji omawianego
uprawnienia, biorąc pod
uwagę interesy wszystkich uczestników postępowania, w szczególności zaś
mając na względzie dobro
małoletniego dziecka.
Warto zaznaczyć, iż
ustawodawca, dążąc do
zabezpieczenia prawidłowego wykonywania postanowień sądów w sprawach dotyczących kontaktów z dziećmi, wprowadził
do Kodeksu postępowania
cywilnego (kpc) przepis
zawierający przykładowy
katalog gwarancji, jakie
w wydanym przez siebie
orzeczeniu sąd może nałożyć na strony.
Tym niemniej, jak
wskazuje się literaturze
przedmiotu, przyjęte w
kpc zabezpieczenia nie

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY
4 VI 2013 o godz. 18 (wtorek) Brygida Mielcarek –
„W szczelinach czasu”, Katarzyna Michalewska – „Ziemia
święta”. Omówienie – Teresa Januchta, Anna Kokot.
Program i ustalenia odnośnie wycieczki do zagrody poetyrolnika Stanisława Neumerta.
18 VI 2013 o godz. 18 (wtorek) Wieczór autorski Barbary
Kęcińskiej-Lempki – piórem poetki i dziennikarki.
Konkurs – „Klubowy mistrz ortografii”. Prosimy o zabranie
papieru i długopisu.
Wstęp wolny. Imprezy prowadzi Jerzy Grupiński

gwarantują obecnie skutecznej realizacji wykonania postanowień o kontaktach z dziećmi, w związku
z czym postulowane są kolejne zmiany przedmiotowych regulacji. Doktryna
sugeruje przy tym możliwość zastosowania art. 10
ust. 2 Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi
oraz zastosowaniu otwartej formuły art. 109 kro.
Nadto wskazuje się, iż
istotnym winno być wykorzystanie możliwości, jakie stwarza instytucja mediacji. Jedną z naczelnych
zasad kro jest bowiem
dobro dziecka. Instytucja
mediacji pozwala na minimalizację eskalacji konfliktu, co przynosi korzyść
nie tylko stronom, ale
przede wszystkim dziecku, które nie będzie narażone na negatywne emocje uczestników konfliktu. Rezultatem może być
porozumienie stron, obejmujące nie tylko zgodne
ustalenia co do wykonywania kontaktów, lecz także
zabezpieczenie realizacji
ustalonych w ten sposób
uprawnień.
Ze względu na silne
emocje, jakie towarzyszą
takim
postępowaniom,
warto rozważyć pomoc
profesjonalisty – adwokata, który swoim doświadczeniem może pomóc nie
tylko przed sądem, ale
również w toku postępowania mediacyjnego,
gdzie zachowanie spokoju jest szczególnie istotne.
Karolina Służewska-Woźnicka
Adwokat
Autorka jest partnerem
w Kancelarii Celichowski
Spółka Partnerska
w Poznaniu, ul. Szkolna 5/15,
www.kancelaria-csp.pl
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Prosto z miasta

Egzaminy z niedojrzałości?
Chociaż matura to coraz
większa bzdura, jednak zawsze majowe zmagania kolejnych pokoleń młodzieży z wiedzą i profesorami wywołują
u jednych nostalgiczne wspomnienia, a u drugich niepokój, jak im pójdzie na tym
owianym legendą egzaminie.
Nie na wiele zdaje się medialny szum, egzamin dojrzałości z każdym rokiem traci
swe magiczne znaczenie. Nie
pomagają ciągłe zmiany w jego zasadach i terminach. Od
tego mieszania matura wcale nie staje się słodsza, tylko
słabsza. Kiedyś może stanowiła ona przepustkę do dorosłego, lepszego życia. Ale
dzisiaj spowszedniała, stała się jednym z wielu egzaminów, przez które muszą
przebrnąć kolejne roczniki
dziewcząt i chłopaków. Zaczyna się już w podstawówce, potem są testy gimnazjalne, matury, licencjaty i ma-

gisteria. A wszystkie te egzaminacyjne progi organizowane są z coraz większym zadęciem, z komisjami i weryfikacjami. I pomyśleć, ile to
współczesny młodzieniec musi zdać egzaminów, ile musi się namęczyć, by wreszcie
mógł pójść na zasłużone...
bezrobocie. Ono jest bowiem
dzisiaj udziałem wielu młodych ludzi.

Zamiast ożywienia gospodarczego mamy jedynie polityczne. Zgodnie z zasadą, że
gdzie dwóch Polaków, tam
trzy partie, poznańscy społecznicy skupieni do niedawna w jednym stowarzyszeniu,
teraz działają już w dwóch.
Cele obu są podobne, formy
działania sprowadzające się
głównie do gadania i niekiedy pisania, także. Zmiany
polegają więc na tym, że Poznaniowi przybyło prezesów
i wiceprezesów rozkochanych

w mieście i pragnących, by
żyło się w nim lepiej. Komu?
A na to niech już sobie poznaniacy sami odpowiedzą.
Najlepiej podczas zbliżających się wyborów.

W imię zaprowadzenia
nowych porządków w gospodarowaniu odpadami komunalnymi najprawdopodobniej
zacznie obowiązywać od 1 lipca totalny bałagan w śmietnikach i pojemnikach, Jednak zdaniem wielu, zwłaszcza znawców tematu, z utylizacją śmieci jest u nas tak
źle, że gorzej już być nie może. Jeśli więc zmiany nastąpią, to jedynie na lepsze. Z
zagospodarowaniem rosnącej
ilości odpadów musimy więc
sobie poradzić. Zwłaszcza,
jeśli zbudujemy nowoczesną
spalarnię. Niewielu pamięta,
że taki obiekt funkcjonował
na Wilczaku przez kilkadziesiąt lat XX wieku. Prawie w

połowie kolejnego wieku doczekamy więc znowu powstania spalarni. Ta wielka inwestycja kosztować będzie nieco mniej niż wydaliśmy na
wzniesienie okazałego, choć
trochę się rozsypującego stadionu. Miasto postawiło za
grube miliony obiekt, do którego wciąż trzeba będzie dokładać. Natomiast spalarnię
zbuduje nam zagraniczna
spółka, która będzie na niej
zarabiać. Logikę miejskich
władz trudno pojąć. Ale nie
można ich podejrzewać, że
nie myślą. Oni myślą, tyle że
tylko o tym, jak wygrać kolejne wybory. A w tym bardziej
pomocny jest kosztowny stadion, na którym można się
pokazać i urządzać igrzyska,
niż dochodowa, ale mało widowiskowa, spalarnia.
WIST

Piątkowskie opowieści

Piątkowskie świątynie
W trakcie omawiania
niektórych tematów naszego cyklu zajdzie potrzeba wykroczenia poza ścisłe Piątkowo. Przyzwyczajeni do królewskich patronów
poszczególnych osiedli, często zapominamy, że jedno z
nich, Władysława Łokietka,
częściowo obejmuje obszar
Naramowic.
Dawna wieś Naramowice była wzmiankowana w
dokumentach już w 1366
roku. Rozwinięta w XVIII
wieku, obejmowała też osady Wilczy Młyn, Różany
Młyn i Naramowice Olędry.
W 1925 właściwe Naramowice i Wilczy Młyn zostały
włączone w granice Poznania. Po II wojnie światowej
było tu przede wszystkim
duże gospodarstwo ogrodnicze, a starsi i późnośredni
wiekiem mieszkańcy pamiętają, że właśnie w Naramowicach funkcjonował pierwszy w mieście supermarket,
który po 1989 roku działał

pod marką Pozperito. Od
stycznia 2011 roku Naramowice i Wilczy Młyn funkcjonują jako jedno Osiedle Naramowice.
Naramowicka parafia
Matki Bożej Częstochowskiej powstała w 1935 roku,
wydzielona została z parafii
św. Wojciecha w Poznaniu;
msze odprawiano w drewnianym kościele według projektu Stefana Cybichowskiego. W dwa lata później wybudowano probostwo, a w
1939 roku rozpoczęto stawianie Domu Parafialnego.
W czasie okupacji Niemcy przekształcili kościół w
magazyn, a w 1945 roku
spalili go, razem z plebanią. Wkrótce jednak dom
parafialny został odbudowany i adaptowany na kaplicę, salki katechetyczne,
mieszkania księdza i organisty. Było tak aż do 1974
roku, gdy uzyskano zgodę
na budowę kościoła. Nowa
świątynia, według projektu

Henryka Marcinkowskiego,
stanęła w latach 1977-1981,
ale liturgię w dolnym kościele sprawowano już od 1978
roku. Później postawiono
wolnostojącą wieżę z trzeba dzwonami.
Na tym nie koniec inwestycji. W 1982 roku byłą kaplicę zaadaptowano na
mieszkania dla księży i
sióstr katechetek. Konsekracja kościoła nastąpiła w
trzy lata później, równolegle
z obchodami 50-lecia istnienia parafii.
Kościół jest dwupoziomowy, zbudowany na planie czworoboku. W prezbiterium główne miejsce zajmuje obraz przedstawiający
Matkę Boską Częstochowską, namalowany w 1982
roku. Wielkie witraże, m.in.
ze scenami Zwiastowania i
Wniebowzięcia NMP, zostały wykonane przez Michała Kośmickiego i Marcina
Czeskiego, według projektu
Tomasza Wachowicza. Ten

(4)

sam artysta był też twórcą
stacji Drogi Krzyżowej w kościele dolnym.
Postać księdza Mariana Bogackiego, proboszcza
parafii i budowniczego kościoła, upamiętnia tablica
u wejścia do kościoła górnego, odsłonięta w 1989 roku.
Warto przypomnieć, że
w 1989 roku doszło do podziału: z Osiedla Kosmonautów i przyległych ulic utworzono Ośrodek Duszpasterski p.w. Świętych Aniołów
Stróżów, a w 1997 z Umultowa, Osiedla Akademickiego
i Lubczykowej Góry utworzono nową parafię p.w. Św.
Jadwigi Królowej.
Marek Rezler
Cykl tekstów poświęconych
kościołom piątkowskich parafii
został oparty głównie na stronach internetowych oraz książce Jerzego Sobczaka: Kościoły
Poznania. Poznań 2006.
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Osobowości a choroby psychosomatyczne
Silny związek między ciałem a psychiką dostrzegli już
starożytni myśliciele. Wpływ charakteru i zachowania na
działanie organizmu zauważyli także lekarze medycyny konwencjonalnej. A jak codzienne usposobienie i podejście do
życia wpływa na pracę naszego ciała czy umysłu, czyli po
prostu na komfort życia?
W okresie, kiedy psychologia zaczęła zajmować się zagadnieniem zdrowia, pierwsze z wyróżnionych typów osobowości opisywane były przez wzór zachowania A i B, potem w toku licznych badań i weryfikacji poszerzono teorię o model zachowania typu C (a co za tym idzie również typ osobowości, ponieważ tzw. wzór zachowania jako
zgeneralizowana tendencja behawioralna kształtuje dany
typ osobowości).
Choroba psychosomatyczna w medycynie to taka
choroba, w której powstawaniu główną rolę odgrywają
czynniki psychiczne. Na rozwój chorób psychosomatycznych ma wpływ silny, długotrwały stres. W typie osobowości C przyczyną np. nowotworu nie będzie genetyczna
skłonność, ale długoletnie wypieranie i niemożność dojścia do głosu własnych potrzeb i emocji. Choroby te mają
również to do siebie, iż leczenie ich jest najbardziej efektywne, kiedy zastosujemy farmakoterapię i psychoterapię.
Przedstawię poszczególne typy osobowości i ich wpływ
na stan naszego zdrowia, warto byśmy bowiem pamiętali, że o ogólnym zdrowiu nie decyduje tylko utrzymanie w
dobrej formie ciała, ale przede wszystkim psychiki. Choć
niewidoczna, ona w głównej mierze wymaga naszej troski i starań.
Wzór zachowania typu A. W tym obszarze mieszczą
się osoby o wysokiej potrzebie osiągnięć, uznania, lubiące rywalizację, realizujące wiele celów w krótkim czasie,
perfekcjonistyczne, dominujące, czasem agresywne. Cechuje je szybkość i niecierpliwość: w myśleniu, działaniu i podejmowaniu decyzji. Ze strony behawioralnej mamy tu do
czynienia z osobami o szybkim i głośnym sposobie mówienia, które tworzą wokół siebie napięcie i dużo gestykulują.
W obrębie tego typu osobowości wyróżniamy podtypy:
z wrogością (przerywające wypowiedzi innych, zaciskające
pięści, nerwowe, wybuchowe, nielubiące zadawania pytań,
o rozkazującym tonie) oraz wrogości pozbawione. Osoby o
takim stylu życia są narażone na psychosomatyczne syndromy choroby wieńcowej, choroby układu krwionośnego,
dusznice, zawały serca, wrzody żołądka oraz choroby skóry.
Zdrowy wzorzec zachowania i typ osobowości B to
przeciwieństwo typu A. Należą do nich osoby cierpliwe,
zrelaksowane, nie pragnące rywalizacji, spokojne i wytrwałe w dążeniu do celu. Typ ten jest typem “zdrowym”, wolnym od ryzyka chorób psychosomatycznych.
Typ osobowości C jest najbardziej popularny wśród
kobiet. Dominuje w nim uległość, podporządkowanie, tłumienie negatywnych emocji (głównie złości), brak stanowczości i zależność od innych, a także chęć unikania konfliktów, poświęcanie się na rzecz innych oraz rezygnacja ze

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

swoich potrzeb. Choroby psychosomatyczne szczególnego
ryzyka w przypadku tej grupy osób to choroby nowotworowe, gościec i osteoporoza. Zaburzenia psychosomatyczne leczy się długo, a największą trudność stanowi postawienie odpowiedniej diagnozy.
Zanim pacjent trafi na psychoterapię, często najpierw przechodzi długą wędrówkę przez lekarzy różnych
specjalności, aby ostatecznie dowiedzieć się, że jego
problem ma podłoże „emocjonalne”. Określenie to jest nie
do końca jasne i ma nieco pejoratywny oddźwięk. Wiele
osób ma opory przed udaniem się do psychoterapeuty w
obawie przed uznaniem ich za niepoczytalne. Choremu
trudno jest się doszukać przyczyny we własnej psychice,
skoro odczuwa silne bóle brzucha, głowy czy serca. Dlatego na zaburzenia psychosomatyczne warto spojrzeć z nieco innej perspektywy. Zamiast traktować je jako dziwne i
nie do końca zbadane zagadnienie, można odczytać je jako sygnał, jaki organizm daje pacjentowi.
Jeśli pewne trudności emocjonalne nie mają dostępu do
świadomości chorego, wówczas odzywa się jego ciało. Zaburzenie psychosomatyczne to znak, że jakiś fragment nie
funkcjonuje tak, jak powinien. Że gdzieś w życiu emocjonalnym człowieka coś należy usprawnić, polepszyć, zmienić.
Odpowiednio leczone zaburzenie psychosomatyczne może
być czynnikiem służącym rozwojowi człowieka, który skłoni go do rozwiązania konfliktów emocjonalnych, wpłynie
na poprawę stylu życia, pomoże mu bardziej troszczyć się
o swoje zdrowie, ale przede wszystkim o własne emocje.
Małgorzata Remlein
psycholog
Autorka jest psychologiem. Pracuje z osobami, które: doświadczają lęków, obniżonego nastroju, depresji, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń nerwicowych i emocjonalnych, mają problemy w relacjach z innymi, znajdują się w sytuacji kryzysu życiowego. Prowadzi również terapię par (również LGBT). Gabinet Psychologiczny – telefon 660-140-488 lub www.malgorzataremlein.pl

Działo się w maju
w klubie KORONA

8 maja w Osiedlowym Klubie Korona na Śmiałego odbyło się kolejne Ciuchobranie, czyli wymiana coś za coś.
Każdy przyniósł niepotrzebne mu rzeczy, które mógł wymienić na inne.
10 maja odbyła się pogadanka pod tytułem: Już dziś
decydujesz o jutrze wnuka.
14. natomiast dietetyk z Poradni Dietetycznej poprowadził warsztaty żywieniowe seniorów. Była prezentacja
multimedialna, pomiary masy ciała, ilości tłuszczu w organizmie itp.
21 maja odbyła się Sesja śmiechu – nauka świadomego
korzystania ze śmiechu jako środka na polepszenie funkcjonowania. Hasło sesji brzmiało: Niebo ofiarowało człowiekowi trzy rzeczy: nadzieję , sen i śmiech.
Na 28 maja w cyklu spotkań na temat zasad zdrowego odżywiania zaplanowano pierwsze spotkanie na temat
zdrowego śniadania.

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

Tel. 61 822 78 57, 601 56 87 32
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WŁOSKIE
DANIE

9

PLAKAT

EMANACJA
BUDDY

NIE TAMTA
LECZ...

ZACZYNAJĄ
ALFABET

RZEKA
W SWIERDŁOWSKU

12

HAŃBA

CZĘŚĆ
STROJU
ŚLĄSKIEGO

Krzyżówka
z Echem

LOTNISKO

Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru brzmiało: Wreszcie wiosna.

7
AFRYKAŃSKI
BOCIAN

OKRES

ROZPUSZCZA
LAKIER

8
PARA
W TENISIE

4

BÓG
SŁOŃCA

KWAS
Z
RYBOZĄ

PORT
W
SZWECJI

13

5

GRECKA
WYSPA

CHOCIAŻ

KLUCZ
ZŁODZIEJA

ARMIA
KRAJOWA
W SKRÓCIE

MATEMATYCZNY
TERMIN

16

PYTAJNIK

SYPIALNIA

PRZED
VINCI

15
SONDA,
ANKIETA

14

2

SKRÓT
TWÓRCY
MARKI
POLO

6
365 DNI

NIE PRZED
LECZ...

OLEJ
Z WALENIA

1

STOPIEŃ
GAMY

DEKRET LUB DZIEŁO

... TO NIE
WYPADA

KAPRYS

PAPUGA

11

OKOŁO

3

CZESKIE
TAK

WĘŻOWA
GŁOSKA

10
PIES
ALI

BOLI

KRÓL
EDOMSKI

HUMORKI
- Wiesz, Józek? Podobno
dla zdrowia warto chodzić
na bosaka.
- To szczera prawda! Za
każdym razem, gdy budzę
się rano w butach, strasznie
mnie boli głowa.

- Stary, wiedzie ci się?
Wypasiony apartament, zarąbista bryka, dacza. Niczego
więcej ci chyba nie potrzeba?
- Jedna rzecz by się przydała.
- Jaka?
- Żelazne alibi.

Kanar do pasażera w autobusie:
- Bilecik proszę!
Na to pasażer:
- Kierowca sprzedaje!
Krzyżówka nr 6

1 2 3 4 5

6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

PROROK
Z
RYBY

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). Bez to słonyszko i glapienie się wew
telewizor ino głupie, chociaż całkiem przyjemne myśli do łba ci przychodzą. Ale lepiej daj se luz i żadnych bachandryji nie wyczyniaj.

WAGA (23.09 - 22.10). Dość już tego ciągłego bręczenia i
rozmymłania. Przeca jesteś szportowny szczun, masz fifa do wielu
rzeczy i jak się akuratnie przyłożysz, kabzę wnet zapełnisz.

BYK (21.04 - 21.05). Musisz przyłożyć się do akuratnego pozałatwiania wszelkich spraw urzędowych oraz uregulowania inszych
rachunków. Porzundek w kwitach ale zaś musi być.

SKORPION (23.10 - 22.11). Bez stalowania się i mądrowania zabieraj się wraz kumplami do chapania. Dacie radę i skapną
wam nagrody i bejmy. Ale zaś za frechownie se nie poczynajcie.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Kolejnymi zmianami wew robocie zbytnio się nie przejmuj. I tak będziesz musiał chapać za dwóch
abo i trzech, ale zaś potem trochę bejmów uzorgujesz.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Na słonyszku się nie wyleguj i
o słodkim nygusowaniu zapomnij. Wew robocie czeka cię chapanina, ale zaś potem trafi ci się całkiem fest wygib.

RAK (22.06 - 22.07). Wew ciepłe dni warto zrobić wygib za
miasto lub polofrować se z wiarą. Zez blubrania z kumplami wynikną całkiem fifne pomysły, ale zaś uważaj i przekabacić się nie daj.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Najwyższy czas zaprowadzić porzundek wew chałupie. Zbyry. klunkry i klamoty najlepiej
wyćpnąć na gemyle, a szafonierki i famułę poustawiać na nowo.

LEW (23.07 - 22.08). Ale fest rajza ci się szykuje. Ino zaś
na tych balangach za wiela się nie staluj ani tyż za frechownie se
nie poczynaj, bo jeszcze w kalafę dostaniesz i poruty se narobisz.

WODNIK (21.01 - 20.02). Szykują się fest rajzy po ciepłych
krajach ze starą eką, będziecie się bachać i nygusować. Ino się tam
nie staluj i bacz byś na balangach zdrowia i bejmów nie przenorał.

PANNA (23.08 - 22.09). Jakoś przepynkasz kolejne reformy
wew biurze. Całkiem spokojnie, z wielką rułą rób dalej swoje, po
próżnicy z wiarą nie blubraj, a uzorgujesz wuchtę bejmów.

RYBY (21.02 - 20.03). Zamiast ciągłego nygusowania, ganiania po marketach abo glapienia się wew komputer, lepiej zabierz
się ze szwungiem do roboty i zadbaj o famułę, a zwłaszcza gzubów.

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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Wielka rywalizacja małych ludzi

22 kwietnia w Klubie
Sportowym Sobieski odbyłam się VII Olimpiada
Elfoludków zorganizowana przez Przedszkole Nr
182 „Król Elfów”.
Wszystkie dzieci miały
okazję rywalizować z kolegami z zaprzyjaźnionych
placówek, tj. Przedszkola
Nr 174, Szkoły Podstawowej
Nr 15 oraz Zespołu Szkół
z Klasami Integracyjnymi i
Specjalnymi Nr 1. W tym
dniu wszystkim uczestni-

kom dopisywała energia
oraz sportowa chęć zwycięstwa. Dzieci musiały wykazać się wieloma umiejętnościami np. rzutem do
celu czy slalomem z taczką. Na wszystkich małych
sportowców czekały puchary oraz medale. Organizatorzy Olimpiady dziękują wszystkim uczestnikom
oraz osobom, bez których
ta uroczystość nie mogłaby się odbyć.
Adrianna Wojdak

Wilkory i Iskra rządziły na boisku
13 kwietnia odbył
się Harcerski Turniej
Siatkówki „BasztaCup
2013” w hali sportowej
Zespołu Szkół Pijarów
w Poznaniu. Już po raz
piąty zorganizowała go
177 Poznańska Drużyna
Harcerska „Baszta” im.
Stefana Czarnieckiego
z Osiedla Jana III Sobieskiego.
W tym roku zgłosiło
się 8 drużyn: 7 zespołów
z Hufca „Piast” Poznań
Stare Miasto oraz jedna z

X Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych z Hufca
Poznań Nowe Miasto.
Harcerze zostali podzieleni na dwie kategorie według wieku: harcerze i harcerze starsi (do
16 lat) stworzyli kategorię
H,HS natomiast wędrownicy i instruktorzy (powyżej 16 lat) byli w kategorii W,I. Łącznie było około 60 osób.
Turniej rozpoczął się
o godzinie 9. Mecze fazy
Dokończenie na stronie 16

16

ECHO 6/215 (XVI)

Wilkory i Iskra rządziły na boisku
sce na podium wywalczyła „Agricola” (159 PWD).
Natomiast
najmniejszy
puchar dostały „Wilkory”
(164 PDH). W fazie grupowej obowiązywała zasada „każdy z każdym”, natomiast potem rozegrano
mecze play-off, które wyłoniły uczestników finału
i meczu o 3. miejsce.

Dokończenie ze strony 15

grupowej odbywały się na
małych boiskach (połowa
hali), natomiast fazy pucharowej na pełnowymia-

rowym boisku. Najniższe
miejsce na podium w kategorii młodszej zajęli „Fluorescencyjni” (177 PDH).
Na drugim miejscu upla-

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

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

sowały się „Szadoki” (174
PDH). Zwycięzcą została
„Iskra” (X Szczep).
W kategorii starszej
największy puchar przypadł drużynie „Damy Radę” (70 PDH). Drugie miej-

BasztaCup 2013 był
elementem cyklu imprez
sportowych organizowanych przez Hufiec PIAST
„Żyjmy zdrowo i sportowo 2013”, któremu dziękujemy za pomoc organizacyjną. Impreza została dofinansowana przez
Miasto Poznań. Szczególne podziękowania należą się Zespołowi Szkół
Zakonu Pijarów, który na
potrzeby turnieju udostępnił swoją halę sportową, a także klubowi
M*A*S*H, za czuwanie
nad zdrowiem naszych
zawodników.
pio. Maria Ptak,
phm. Jarosław Redliński HR
Fot. pio. Maria Ptak

