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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

www.psm.poznan.pl

I po feriach…
Pierwsza połowa lutego upłynęła pod znakiem zimowych fe-

rii dla uczniów. Opustoszały rankami ulice, bez większego tru-
du można było dojechać do pracy. Za to w osiedlowych szkołach 
i klubach panował wzmożony ruch małych piątkowian. Dzięki do-
finansowaniu PSM odbyły się liczne półkolonie oraz zajęcia spor-
towe w szkołach (na zdjęciu  szkoła na Łokietka).
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Ferie w szkole i pełne  wrażeń
Na Osiedlu Jana III 

Sobieskiego w Szkole 
Podstawowej nr 15 pod-
czas ferii zimowych odby-
wały się zajęcia dla dzie-
ci. Każdego dnia uczest-
niczyło w nich nawet do 
stu osób. Ferie zorganizo-
wały administracja osie-
dla wspólnie ze szkołą.

W zajęciach z tenisa sto-
łowego uczestniczyli ucznio-
wie ze szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół średnich. 
W turnieju dla klas od zero-
wej do trzeciej pierwsze miej-
sce zajął Adam Chłapowski, 
drugie – Kamil Szypczyń-
ski, trzecie – Tomasz Rybar-
czyk. W turnieju dla klas po-
wyżej czwartej najlepszy oka-
zał się Kamil Płażalski, drugi 
był Aleksander Janiszewski, 
a trzeci – Bartosz Wojtasik. 
W drugim otwartym turnie-
ju, bez podziału na wiek, naj-
lepszy był Aleksander Jani-

towych, natomiast starsi w 
turniejach zespołowych gier 
sportowych. Zajęcia cieszyły 
się dużą popularnością, przy-
chodziło na nie przeciętnie 
około 40 osób codziennie.

W świetlicy dzieci uczest-
niczyły w zajęciach plastycz-
nych, w tym konkursie ry-
sunkowym „Osiedle w oczach 
dziecka”, w konkursach ka-
lamburów, zgadnij kto to, w 
seansach filmowych. Dzie-
ci otrzymywały nieodpłatnie 
napoje oraz ciepły posiłek w 
porze obiadowej, łącznie wy-
dano 472 posiłki. (maja)

tani-kurier.net
Punkt PRZYJĘĆ przesyłek 

kurierskich
na Piątkowie już otwarty!!!

- paczka standardowa od 14 zł brutto
- paczka niestandardowa od 20 zł brutto
- przesyłki gabarytowe od 30 zł brutto
- zwrot pobrania w 3 dni robocze

PROFESJONALNA OBSŁUGA
Zapraszamy: Pn-Pt 9.00-17.00

ul. Wiechowicza/pawilony  
os. B. Śmiałego za bankiem PKO

☎ 881 511 051; 
www.tani-kurier.net

szewski, drugi – Sebastian 
Szafraniak, a trzeci – Bar-
tosz Wojtasik.

W sali gimnastycznej od-
bywały się zajęcia sportowo-
-rekreacyjne i turnieje z po-
działem na grupy dla klas 
I-III, IV-V, oraz VI i absol-
wentów. Młodsi uczestniczy-
li w grach i zabawach spor-
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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 prze-
noszonych drogą płciową

USUWANIE: kurzajek, brodawek, 
kłykcin, włókniaków, naczynia-
ków, mięczaków zakaźnych itp.

Przeprowadzki prywatne i firmowe
Sprzedaż kartonów przeprowadzkowych
Usługi transportowe (pianina)
Przenoszenie mebli

Kontakt Tel. 61 843 91 61  lub  668 23 24 55
www.123przeprowadzki.pl

  

  

NZOZ MED-FAMILIA
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO

OS. B. CHROBREGO 118, I piętro

Przyjmują lekarze z wieloletnią praktyką

Nasi pacjenci chwalą sobie:
-  możliwość leczenia całej rodziny 

u jednego lekarza
- możliwość rejestracji na określoną godzinę.

Nadal przyjmujemy deklaracje.
Rejestracja pacjentów telefoniczna lub osobista.

tel. 61 828 30 40
tel. 603 575 834

www.medfamilia.pl

ZAKŁAD INSTALACYJNY 

WOD. KAN., GAZ I C.O.

Marek Grzelak

„Po sąsiedzku”

Oś. Wł Jagiełły 7/4, 60-690 Poznań
tel. 61 825 22 86, 601 776 706

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

R A D C A    P R A W N Y 
    - rozwód, separacja, podzia  maj tku 
    - w adza rodzicielska, opieka, alimenty  
    - spadki - nabycie, zachowek, testamenty 
    - procesy o odszkodowania, umowy, ZUS 
   

                  tel. 601 999 570 
 

     KANCELARIA: os. J. III Sobieskiego 36/15 
Spotkania do uzgodnienia 

POGOTOWIE

Komputerowe

tel. 

693 313 315

ADRES
os. J III Sobieskiego Pawilon 18

(przy alejce spacerowej 
w pobliżu sklepu Biedronka)

www.MagdalenaW.pl
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Rada Miasta Poznania podjęła decy-
zję wychodzącą naprzeciw oczekiwa-
niom spółdzielców z Piątkowa. Mo-
gą dzięki niej korzystnie, z 95-pro-
centową bonifikatą, wykupić grun-
ty będące w wieczystym użytkowa-
niu Poznańskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Mimo pisemnych informa-
cji dostarczonych przez Spółdzielnię 
do zainteresowanych, wiele osób 
nadal czuje niedosyt – rozmawia-
my z Krzysztofem Winiarzem, pre-
zesem PSM.

- Uchwała z 10 grudnia 2013 r., któ-
rą uchwalili miejscy radni, mówiąca o 
przyznaniu bonifikaty od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności nieruchomo-
ści, przyznaje bonifikatę osobom fizycz-
nym, będącym właścicielami wyodrębnio-
nych lokali. Warunkiem jest jednak jed-
norazowa zapłata tejże opłaty. Spełnienie 
tego warunku daje możliwość ubiegania 
się o bonifikatę. 
Czy to jedyny warunek?

Do wykupu nieruchomości z użyt-

kowania wieczystego muszą przystąpić 
zgodnie wszyscy użytkownicy wieczyści, 
czyli: Spółdzielnia w swej części i odręb-
ni właściciele w swoich częściach. Spół-
dzielnia nie może dokonać wykupu tych 
części nieruchomości, których użytkowni-
kami wieczystymi są odrębni właściciele. 
Tę zasadę reguluje ustawa o gospodarce 
nieruchomościami. 
Jakie jest więc postępowanie Spół-
dzielni w tych okolicznościach?

- Dlatego też, by dokonać przekształ-

cenia użytkowania wieczystego w prawo 
odrębnej własności, staramy się skoor-
dynować działania odrębnych właścicieli 
i Spółdzielni. W tym celu wysyłana była 
do zainteresowanych osób informacja o 
możliwości wykupu gruntu. Otrzymanie 
od tych osób niezbędnych dokumentów 
umożliwi nam złożenie ich w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miasta Poznania, który rozpocznie pro-
cedurę rozpatrzenia złożonych wniosków. 
Kolejnym etapem będzie powołanie przez 
WGN rzeczoznawcy majątkowego, który 
dokona aktualnej wyceny gruntu. Dopiero 
wówczas Urząd wyśle do mieszkańców i 
do Spółdzielni konkretną kwotę, za którą 
będzie można wykupić grunt od Miasta.
Obecny etap jest więc wstępem do 
ewentualnego wykupu?...

- Tak, dopiero po uzyskaniu informa-
cji o kwocie wykupu będzie można podjąć 
ostateczną decyzję. Ze swej strony Spół-
dzielnia przychyla się do wykupu gruntu 
w swoim udziale, podobne decyzje będą 
musieli też podjąć właściciele wyodręb-
nionych lokali. (maja)

Rusza akcja przekształcania „wieczystego”

W piątek, 14 lutego 
w Piątkowskim Centrum 
Kultury „Dąbrówka” odby-
ło się kolejne spotkanie z 
radną miejską Ewą Jemie-
lity. Tematem była niedaw-
na uchwała Rady Miasta 
dotycząca przekształcania 
użytkowania wieczystego 
w pełną własność gruntu 
pod blokami mieszkalnymi 
na osiedlach piątkowskich.

Radna podziękowała 
mieszkańcom za wsparcie i 
zaangażowanie w przekona-
nie całej Rady Miasta do przy-
jęcia korzystnej uchwały – to 
dzięki staraniom mieszkań-
ców udało się przekonać rad-
nych z innych ugrupowań po-
litycznych oraz ugrupowania 
prezydenta Grobelnego do 
głosowania za uchwałą, albo-
wiem jeszcze pół roku wcze-
śniej byli oni jej przeciwni. 
Jednakże presja mieszkańców 
przyniosła efekty.

Na spotkanie stawili się 
bardzo licznie mieszkańcy 
osiedli Bolesława Chrobrego 
i Bolesława Śmiałego – sala 
kinowa była wypełniona po 
same brzegi, niektórzy stali 
na zewnątrz. Radna Ewa Je-
mielity przedstawiła krótko 
historię walki o uchwałę ko-
rzystną dla mieszkańców Po-
znańskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Wskazała na skom-
plikowane procedury, w któ-
rych rozwiązaniu obiecał po-
móc mieszkańcom zastępca 
prezesa Spółdzielni, Michał 
Tokłowicz, także obecny na 
spotkaniu.

Jak mogli się przekonać 
mieszkańcy, Spółdzielnia już 
podjęła decyzję o wykupie 
gruntów, które znajdują się 
w jej posiadaniu. Dotyczy to 
przede wszystkim tych grun-
tów, gdzie spółdzielcy posiada-
ją mieszkania lokatorskie lub 
własnościowe. Ku zadowole-

niu wielu obecnych zastępca 
prezesa Spółdzielni obiecał 
dogodne rozłożenie płatno-
ści na okres 10 lat, bez odse-
tek, wszystkim właścicielom 
mieszkań lokatorskich i wła-
snościowych.

W nieco gorszej sytuacji 
znaleźli się właściciele odrębni 
mieszkań, którzy w tej chwi-
li z możliwości pomocy Spół-
dzielni nie mogą skorzystać, 
a opłatę musieliby uiścić jed-
norazowo. Jak obiecali zarów-
no zastępca prezesa  M. Tokło-
wicz, jak i radna E. Jemieli-
ty, trwają starania, żeby zna-
leźć również dla mieszkań-
ców z odrębną własnością do-
godne rozwiązanie. Jednym 
z istotnych problemów, które 
podnieśli mieszkańcy na spo-
tkaniu, była wielkość działek 
i związana z tym wysokość 
opłaty za przekształcenie.

W lepszej sytuacji są 
mieszkańcy bloków wysokich, 
do których przypisana jest 
niewielka działka, w gorszej 
są mieszkańcy bloków niż-
szych, z dużymi działkami. 
Nie tylko wielkość działki, ale 
także wycena wartości grun-
tu sporządzona przez Urząd 
Miasta Poznania wpływa na 
wysokość opłaty. Jak podkre-
śliła radna Ewa Jemielity, ist-
nieje szansa na zmianę wyce-
ny jednego metra kwadrato-
wego gruntu z rażąco wyso-
kiej na niższą, bardziej ade-

kwatną do rzeczywistych cen 
na rynku, w tym kierunku idą 
teraz starania radnej i jej ko-
legów oraz koleżanek z Pra-
wa i Sprawiedliwości.

Mieszkańcy mieli okazję 
zadać wiele pytań. Wicepre-
zes Spółdzielni wyjaśnił rów-
nież problem zabudowy ko-
rytarzy w klatkach wysokich 
budynków mieszkalnych. Wie-
lu mieszkańców z ulgą przy-
jęło wiadomość, że jeśli więk-
szość właścicieli odrębnych w 
danym budynku mieszkalnym 
nie zgłosi sprzeciwu – zabu-
dowa będzie mogła pozostać.

E. Jemielity obiecała dal-
szą pomoc mieszkańcom, za-
prosiła również na swoje 
regularne dyżury w każdy 
czwartek o godz. 12 w biu-
rze poselskim na ul. 27 Grud-
nia 9 lok. 15. W najbliższym 
czasie mają się odbyć kolej-
ne spotkania dla poszczegól-
nych osiedli.

Radna prosi również 
wszystkich mieszkańców za-
interesowanych spotkaniami 
i bieżącymi informacjami do-
tyczącymi spółdzielców o prze-
syłanie swoich adresów mailo-
wych na adres: ejemielity@
op.pl Będzie to szybki i wy-
godny sposób informowania 
i kontaktów z mieszkańcami. 
Osoby niekorzystające z pocz-
ty elektronicznej mogą dzwo-
nić do radnej pod numer tele-
fonu: 603 776 775. (na)

Wszyscy użytkownicy wieczyści muszą być zgodni
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Ferie z PSM

W Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia na Osie-
dlu Stefana Batorego zimowe ferie upłynęły na sportowo, 
w czym spora zasługa Poznańskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, która dofinansowała zajęcia.

Licznie przybywające do szkoły dzieci i młodzież 

najchętniej grali w gry zespołowe: piłkę nożną, koszykową 
i siatkową oraz w tenisa stołowego. Nad całością czuwa-
ła trójka doświadczonych pedagogów – nauczycieli wycho-
wania fizycznego: Justyna i Leszek Partyńscy oraz Piotr 
Domagała.  (as)

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

 Kancelaria Radcy Prawnego 
                     Tomasz Mierzwicki   
Prawo spadkowe, zachowki, testamenty
Prawo zobowiązań, analiza i doradztwo w  zakresie umów cywilnoprawnych
Prawo rodzinne, rozwody, alimenty
Prawo procesowe, reprezentacja przed sądami powszechnymi i organami administracji
tel.: 61 657-68-66        fax: 61 639-49-82

kom.:  692-096-586
ul. Kmieca 3, Poznań
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♦  Do Zarządu Dróg Miejskich 
strażnicy z Piątkowa zgło-
sili informację o śmieciach 
zalegających przy ul. Stró-
żyńskiego i Hulewiczów. 
Tydzień później poprosi-
li o usunięcie pozostałości 
po ściętym drzewie na te-
renie zielonym w tej samej 
okolicy. Zwrócili się także 
o uzupełnienie brakujące-
go oznakowania ul. Mete-
orytowej.

♦  W styczniu strażnicy miej-
scy trzykrotnie kontrolowa-
li czipowanie psów.  Wszyst-
kie sprawdzany psy miały 
wszczepione czipy.

♦  Na koła nieprawidłowo za-
parkowanych aut nałożono 
120 blokad. 37 kierowców 
pouczono, 102 wręczono 
mandaty, w przypadku jed-
nej osoby skierowano spra-
wę wykroczenia do sądu.

♦  W styczniu strażnicy zlu-
strowali 28 miejsc znanych 
z bytowania bądź grupo-
wania się osób bezdom-
nych. Z 16 osobami prze-
prowadzili rozmowy na te-
mat możliwości otrzyma-
nia wsparcia socjalnego, 
żadna z nich nie skorzy-
stała z tej pomocy. Trzem 
osobom umożliwili otrzy-
manie pomocy medycz-
nej, trzy nietrzeźwe osoby 
przekazali do Ośrodka dla 
Osób Nietrzeźwych.

♦  Strażnicy skontrolowali na 
Piątkowie trzy targowiska, 
nie stwierdzili w nich żad-
nych nieprawidłowości.

♦  W styczniu ujawnili siedem 
nielegalnych wysypisk od-
padów. Skontrolowali też 
osiem posesji pod kątem 
spalania odpadów w pie-
cach grzewczych, nie mieli 
żadnych uwag do ich wła-
ścicieli. 

♦  1 stycznia patrol udał się 

pętlę autobusową na Osie-
dlu Jana III Sobieskiego, 
gdzie przebywał bezdomny 
mężczyzna w stanie upoje-
nia alkoholowego. Strażni-
cy wezwali pogotowie ra-
tunkowe, którego lekarz za-
dysponował przewiezienie 
mężczyzny do Centrum Re-
dukcji Szkód i Wczesnej In-
terwencji Terapeutycznej. 
Przewozu dokonał specjal-
ny patrol RS-13.

♦  Podobne zdarzenie miało 
miejsce cztery dni później 
na Osiedlu Bolesława Śmia-
łego 37. I tutaj bezdom-
ny został przewieziony do 
CRSiWIT.

♦  Do dyrekcji Lidla skierowa-
no pismo o przeorganizo-
wanie dostaw towaru w go-
dzinach nocnych do sklepu 
przy ul. Drobnika. Okolicz-
ni mieszkańcy skarżą się 
bowiem na hałas w nocy.

♦  12 stycznia dwóch funkcjo-
nariuszy piątkowskiego re-
feratu brało udział w XXII 
Finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W 
trakcie służby patrolowej 
nic się nie wydarzyło.

♦  15 stycznia w Komisariacie 
Policji Poznań Jeżyce odby-
ło się spotkanie policji, stra-
ży miejskiej, przedstawicie-
li rad osiedli z poszczegól-
nych dzielnic oraz pracow-
ników Wydziału Zarządza-
nia Kryzysowego i Bez-
pieczeństwa Urzędu Mia-
sta Poznania. Omawiano 
wdrożony w mieście pro-
jekt „Bezpieczna dzielnica 
– bezpieczny mieszkaniec”. 
Przedstawiciele rad osiedli 
nie zgłosili uwag do Straży 
Miejskiej Referat Piątkowo.

♦  Podczas kolejnego spotka-
nia 28 stycznia w Ko-
misariacie Policji Poznań 
Północ przedstawiciel rady 

osiedla z Umultowa przeka-
zał strażnikom informacje 
o oblodzonych chodnikach 
oraz jezdniach na tym osie-
dlu. Zgłoszono to do ZDM i 
ulice zostały posypane pia-
skiem z solą.

♦  16 stycznia do Zarządu 
Dróg Miejskich zgłoszono 
awarię sygnalizacji świetl-
nej na skrzyżowaniu ulic 
Stoińskiego i Umultow-
skiej. Światła zostały na-
tychmiast naprawione.

♦  17 stycznia strażnicy za-
bezpieczyli uszkodzoną stu-
dzienkę telekomunikacyj-
ną. Ponieważ brakowało 
betonowej płyty na chod-
niku na skrzyżowaniu ulic 
Umultowskiej i Sarmackiej, 
zabezpieczyli teren taśmą 
oraz nakazali właścicielowi 
jej naprawę.

♦  22 stycznia ZDM poin-
formowano o oblodzonym 
chodniku na ul. Stróżyń-
skiego przy Osiedlu Ma-
rysieńki oraz przy pętli 
MPK na Sobieskiego. Służ-
by miejskie posypały chod-
niki piaskiem. W następ-
nych dniach wielokrotnie 
zgłaszano oblodzone jezd-
nie i chodniki różnych ulic 
do posypania. Były to bo-
wiem wyjątkowo „śliskie” 
dni tej zimy.

♦  23 stycznia odbył się wspól-
ny patrol z policjantem z 
KP Poznań Północ. Celem 
było rozpoznanie i elimino-
wanie spożywania alkoho-
lu, palenia tytoniu i rozpro-
wadzania środków odurza-
jących, kradzieży, rozbojów 
a także ujawnienie miejsc, 
gdzie może dochodzić do 
gromadzenia się członków 
nieformalnych grup sub-
kulturowych. Sprawdzono 
teren przy Szkole Podsta-
wowej nr 15 na Osiedlu 

Jana III Sobieskiego oraz 
przy Zespole Szkół Zako-
nu Pijarów na tym samym 
osiedlu. 

♦  29 stycznia kierownik piąt-
kowskiego referatu udzielał 
asysty pracownikom Wy-
działu Ochrony Środowi-
ska. Odbyli wizję lokalną 
w sprawie nawiezienia mas 
ziemi wymieszanej z różne-
go rodzaju materiałami bu-
dowlanymi przy ul. Strze-
szyńskiej 67 oraz śmieci 
zalegających na Naramowi-
cach przy ul. Karpiej na wy-
sokości torów kolejowych.

♦  30 stycznia zgłoszono do 
MPK informację o awarii 
oświetlenia na przystanku 
PST ul. Kurpińskiego.

♦  Ferie zimowe 2014 – to 
tytuł akcji, jaką strażnicy 
szkolni przeprowadzili na 
terenie podległych szkół 
podstawowych. Tematem 
pogadanek było zachowa-
nie się podczas wyjazdu na 
zimowisko a także podczas 
spędzania ferii w domu, 
zachowanie się podczas za-
baw na śniegu bądź lodowi-
sku oraz zagrożenia, jakie 
mogą na uczniów czyhać 
w sieci. Prelekcje przepro-
wadzono w Szkole Podsta-
wowej nr 15 na Sobieskie-
go (dwukrotnie), Zespole 
Szkół Zakonu Pijarów na 
Sobieskiego i Szkole Pod-
stawowej nr 48 przy ul. 
Sarmackiej.

♦  W różnych miejscach Piąt-
kowa i okolic mieszkańcy 
znajdowali psy, które nie 
posiadały czipów, na pod-
stawie których można by zi-
dentyfikować ich właścicie-
li. Skoro się to nie udało, aż 
pięć piesków w styczniu zo-
stało zabranych przez pra-
cowników Schroniska dla 
Zwierząt. (rafa)

Z notatnika miejskiego strażnika

Podatnicy powinni 
uważać na wiado-
mości e-mail zawia-
damiające o zwro-
cie podatku docho-

dowego za rok ubiegły – 
ostrzega Ministerstwo Finan-
sów. Resort wskazuje, iż urzę-
dy skarbowe nie mają żadne-
go związku z takiego rodzaju 
wiadomościami, a całe zjawi-
sko to forma tzw. phisingu, 
mającego na celu wyłudzenie 
danych podatnika.

Ministerstwo Finansów 
oraz organy podległe, tj. urzę-
dy skarbowe nie są autorami 
napływających na skrzynki e-
-mail podatników informacji 
zawiadamiających o zwrocie 

podatku dochodowego za ubie-
gły rok, wymagających od nich 
podania danych osobowych 
oraz numeru karty kredyto-
wej – informuje w komunika-
cie resort finansów.

Fałszywe e-maile zaopa-
trzone są w logo Admini-
stracji Podatkowej i wysy-
łane np. z adresu „refundo-
wac@wf.gov.pl”. Nadawca 
informuje odbiorcę: „Masz 
prawo do zwrotu podat-
ku w wys. 1038 zł. Proszę 
przesłać zwrot podatku. 
Kliknij Kontynuuj”. Treść e-
-maila wskazuje, że celem dzia-

łania jego autora jest wyłudze-
nie od osoby, która go otrzy-
mała, danych, poprzez próbę 
przekierowania użytkownika 
internetu do podrobionej stro-
ny WWW (tzw. phising).

Phising to działania ma-
jące na celu wyłudzenie po-
ufnych informacji osobistych, 
czyli np. haseł lub danych do-
tyczących karty kredytowej, 
poprzez podszywanie się pod 
godną zaufania osobę lub in-
stytucję.

Do urzędów skarbowych 
wpływają też informacje, doty-
czące próby wyłudzenia opłaty 

rejestracyjnej od podatników, 
którzy dokonali wpisu do Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji 
Gospodarczej (CEIDG).

Przypominamy, że każda 
osoba zakładająca konto w sys-
temie CEIDG otrzymuje ko-
munikat o tym, że rejestracja 
jest wolna od opłat. Informa-
cja taka znajduje się również 
na papierowym formularzu 
CEIDG-1 oraz w instrukcji je-
go wypełnienia. Otrzymują ją 
także elektronicznie przedsię-
biorcy wraz z potwierdzeniem 
o dokonaniu wpisu w systemie 
CEIDG. Szczegółowe informa-
cje w tym zakresie zamiesz-
czone są na stronie: www.ce-
idg.gov.pl 

US ostrzega
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 Okoń od 20 cm, a ukleja się nie liczy

19 stycznia członko-
wie koła wędkarskiego 168 
„Chrobry” spotkali się w 
klubie seniora „Korona” 
na walnym zebraniu spra-
wozdawczym, by podsumo-
wać miniony rok. Przyby-
ło 31 członków koła oraz 
goście: Leszek Czernysze-
wicz, przedstawiciel Zarzą-
du Okręgu Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego oraz Re-
nata Michałowska, kierow-
niczka Administracji Osie-
dli Władysława Łokietka i 
Zygmunta Starego.

Jako pierwszy zabrał 
głos prezes koła, Bogdan 
Gmerek, przedstawiając 
sprawozdanie z działalno-
ści koła w 2013 r. Następ-
nie udzielono absolutorium 
zarządowi i zatwierdzono 
budżet oraz plan imprez. 
W trakcie dyskusji zadano 
wiele pytań przedstawicielo-
wi ZO PZW.

Obecni podjęli kilka waż-
nych dla koła decyzji. Mini-
malny wymiar okonia na za-
wodach ustalili na 20 cm, 
ryby nieobjętej wymiarem 

ochronnym na 15 cm, a uk-
leję wyeliminowali z punk-
tacji. Po dyskusji przyszedł 
czas ma milszą część zebra-
nia – wręczenie wyróżnień.

Puchary wędkarza ro-
ku otrzymali: Ryszard Sty-
perek, Maciej Lenarczyk 
i Bogdan Gmerek. Odzna-
ki Zasłużony dla Wędkar-
stwa Wielkopolskiego – Re-
nata Michałowska, Janusz 
Marcinkowski oraz Ryszard 

Styperek. Nie zapomnia-
no o najmłodszych aktyw-
nych członkach koła. Pau-
lina Styperek, Maciej Woj-
tyniak i Robert Wojtyniak 
zostali wyróżnieni albuma-
mi o Nadwarciańskim Par-
ku Krajobrazowym. Prezes 
pogratulował wyróżnionym, 
a uczestnikom zebrania ży-
czył sukcesów w życiu oso-
bistym i w wyprawach węd-
karskich.

GRUPA OPEN 
Lp. Nazwa drużyny li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./

wo

1 CZERWONE DIABŁY 20 55 151 38 113
2 FUTURE 19 51 146 55 91 1p
3 UKS BATORY 19 49 137 47 90
4 AC STUDIO 20 47 160 86 74 1wo
5 BALBINA 20 45 90 45 45
6 HETMANIA POZNAŃ 20 44 125 49 76
7 AC MATERACE 19 43 110 43 67
8 BRYGADA NDW POZNAŃ 19 42 83 46 37
9 FC NOWA WIEŚ 19 41 120 76 44

10 MIDAS POZNAŃ 20 34 89 71 18
11 BLUE DEVILS 20 32 76 79 -3
12 TRACK ATTACK FC 20 31 84 81 3
13 PI - KO TEAM 18 29 60 61 -1
14 TĘGIE PYTONY 20 26 88 75 13
15 DEN BRAVEN 20 24 88 95 -7 1wo
16 EVERYBODY WINOGRADY 20 23 71 133 -62 2wo
17 GREEN SQUAD 20 22 71 78 -7
18 POZNANIACY 19 22 74 90 -16 1wo
19 MŁODE WILKI 20 21 100 109 -9 1wo

/1p
20 LE GRAND SALON 20 21 87 120 -33
21 MOBIL POZNAŃ 19 21 68 105 -37
22 GT PROJEKT 20 18 65 101 -36
23 TKE MAG 20 17 81 122 -41 1wo
24 STARE MIASTO 19 15 66 108 -42 2wo
25 FC LADS 20 15 73 132 -59
26 BAYERN POZNAŃ 20 14 57 87 -30
27 WUCHTA WIARY 19 13 55 121 -66
28 CZARNI 19 11 53 98 -45
29 PWW 20 11 74 127 -53 2wo

30 PRZYSZLIŚMY 
POPATRZEĆ

20 6 53 177 -124 2wo

GRUPA B
1 ATRAKCYJNY KAZIMIERZ 13 36 86 26 60
2 UKS 12 BATORY VI 14 34 111 40 71
3 MŁODZI PIĄTKOWO 14 31 97 29 68
4 UKS 12 BATORY III 14 27 85 41 44 1wo
5 OKS  OZ 14 27 85 62 23
6 UKS 12 BATORY I 14 22 77 39 38
7 TG SOKÓŁ POZNAŃ - 

WINIARY
14 16 38 67 -29

8 OFENSYWNE RONDLE 14 10 43 82 -39
9 UKS 12 BATORY V 14 10 35 92 -57
10 UKS 12 BATORY IV 14 6 32 111 -79 2wo
11 UKS 12 BATORY II 13 -2 16 116 -100 2wo

GRUPA C 
1 BATORY IV 12 27 90 36 54
2 RO PODOLANY 13 27 51 40 11
3 AIFAM TEAM 12 25 74 36 38
4 HAKUNA MATATA JCTB 12 25 69 43 26
5 GALACTICOS FC 12 23 62 54 8
6 EVERYBODY WINOGRADY 12 19 56 46 10
7 FC STRZESZYN 12 15 41 57 -16
8 UKS BATORY VII 12 10 48 68 -20
9 ŁOWCY PSÓW DH 13 10 39 59 -20
10 4 KILO WYNGLA 12 10 44 96 -52
11 UKS BATORY II 12 6 40 79 -39
12 POLAN 100 - zespół wycofany z rozgrywek
13 SEKCJA 

SWARZĘDZ - WILDA
- zespół wycofany z rozgrywek

14 XV LO - zespół wycofany z rozgrywek
15 CAMEL TEAM - zespół wycofany z rozgrywek

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Piątkowska Liga Halowej Piłki Nożnej 
Tabela po meczach rozegranych  9. 2. 2014 r.
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KALENDARIUM PSM 
27 lutego - zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM

3 marca - dyżur członków RN 

5 marca - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN

6 marca - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

11 marca - Komisja Rewizyjna RN

27 marca - zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Uzgodniono tegoroczne remonty 
na osiedlach

Członkowie Rady 
Nadzorczej na posiedze-
niu 30 stycznia zdecy-
dowali o pozbawieniu 
członkostwa w Poznań-
skiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej 6 osób zale-
gających z opłacaniem 
czynszu. Uchylili też 2 
wcześniejsze uchwały 
własn e w tej sprawie w 
przypadkach, gdy dłuż-
nicy spłacili zadłużenia 
wraz z odsetkami. Z re-
jestru członków wykre-
ślili mieszkańca Zgorzel-

ca, który sprzedał miesz-
kanie na Piątkowie, ale 
nie zrezygnował z człon-
kostwa w PSM.

Wyniki ekonomiczne 
PSM za 11 miesięcy 2013 r.
– stwierdził przewodniczą-
cy Komisji Rewizyjnej PSM 
– były poprawne i skłania-
ły do optymizmu. Na eks-
ploatacji w gospodarce za-
sobami mieszkaniowymi na 
wszystkich osiedlach, za wy-
jątkiem osiedli Władysława 
Łokietka, Władysława Ja-
giełły i Zygmunta Starego, 

wyniki były dodatnie. Ujem-
ny wynik spowodowany był 
nadwyżką kosztów nad 
wpływami z tytułu wieczy-
stego użytkowania gruntu, 
jednak wynik ten miał po-
krycie w rozliczeniach mię-
dzyokresowych. Salda rozli-
czenia gazu i zimnej wody 
na wszystkich osiedlach by-
ły dodatnie. Pieniądze by-
ły także na funduszach re-
montowych na wszystkich 
osiedlach.

Zaległości czynszowe 
osiedli na ostatni dzień li-
stopada spadły o 14.620 
zł w stosunku do zaległo-
ści na koniec października, 

czyli o 0,4 procenta. Nato-
miast zaległości w opłaca-
niu czynszu za lokale użyt-
kowe wzrosły o 11.750 zł, 
czyli o 2,7 proc. Od stycz-
nia do listopada ubiegłego 
roku do Spółdzielni wpły-
nęło 270.420 zł z tytułu do-
datków mieszkaniowych, z 
których średnio co miesiąc 
korzystało 114 osób.

Członkowie Rady za-
twierdzili rzeczowe plany 
remontowe poszczególnych 
osiedli na 2014 rok. Na-
stępnie podjęli uchwałę ak-

ceptującą plany działalno-
ści społeczno-kulturalnej na 
ten rok.

Podjęcie uchwały w spra-
wie poprawek do Regulami-
nu rozliczania kosztów wody 
i ciepła zużytego w nierucho-
mości i dokonywania rozli-
czeń z użytkownikami loka-
li za centralne ogrzewanie i 
zimną wodę w PSM odło-
żyli na kolejny miesiąc, po 
wcześniejszym ponownym 
przedyskutowaniu ich na 
komisji.

Członkowie Rady na ko-
nie rozpatrzyli trzy pisma: 
dwa od mieszkańców Osie-
dla Bolesława Chrobrego 

oraz jeden od Pizzerii „El-
ka” w sprawie likwida-
cji ogródka letniego przy 
pizzerii na Osiedlu Stefa-
na Batorego. Uzgodniono 
treść odpowiedzi do loka-
torów. W przypadku pizze-
rii, RN podtrzymała swoje 
stanowisko zawarte w po-
przednich pismach. Usta-
lono, że działacze spółdziel-
czy przyjrzą się działalno-
ści lokalu i ogródka, i w 
2014 r. ponownie rozpatrzą 
sprawę działania ogródka 
letniego. (maja)
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Dokończenie na stronie 11

Krajowa Rada Spółdzielcza jako naczelny organ 
ruchu spółdzielczego w Polsce działający na pod-
stawie ustawy – Prawo spółdzielcze z 16 września 
1982 r. zwraca się do Parlamentu Europejskiego na 
podstawie […] Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eu-
ropejskiej z petycją w sprawie naruszeń celów, za-
sad i postanowień prawa unijnego obowiązującego 
na terytorium Polski w stosunku do 8 mln człon-
ków polskiej spółdzielczości i 300 tysięcy osób za-
trudnionych w spółdzielniach.

W ostatnich latach nasiliła się działalność polskiego usta-
wodawcy, a w następstwie także administracji państwowej, 
godząca w podstawy społeczne i gospodarcze ruchu spół-
dzielczego, będącego we wszystkich krajach unijnych waż-
nym elementem samorządnych form organizowania społe-
czeństwa i rynku gospodarczego (z reguły znacznie silniej-
szym niż w Polsce).

Prowadzenie działalności gospodarczej na rynku we-
wnętrznym Unii opiera się na pluralizmie jej form. W tym 
zakresie spółdzielczość ma istotne znaczenie. Rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w spra-
wie statutu spółdzielni europejskiej (SCE), zawiera w pre-
ambule 7 istotnych punktów w tej sprawie.[…]

Ewolucja procesu integracji europejskiej w ramach rynku 
wewnętrznego wykazuje, że pluralizm gospodarczy to zasada 
utrwalona, właściwa dla rynku wewnętrznego i pożądana w 
jego dalszej ewolucji. W komunikacie Komisji skierowanym 
do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów […] zostały 
zawarte istotne stwierdzenia dotyczące statutu spółdzielczo-
ści, a mianowicie to, że “Spółdzielnie odgrywają znaczącą 

rolę w strukturze i dynamice gospodarki. Ponadto oferują 
one swoim członkom niespotykane mechanizmy solidarno-
ści, budując w ten sposób solidne struktury akcjonariuszy, 
które z kolei tworzą silny etos grupy, akcjonariat pracow-
niczy i długoterminowe inwestycje”. Pomimo tego, działal-
ność władz publicznych w Polsce paraliżuje system funkcjo-
nowania spółdzielczości, wyrządzając tym samym szkody ca-
łej strukturze rynku wewnętrznego w Europie i prowadząc 
jednocześnie do zredukowania przejrzystości procesów gospo-
darczych i do łamania praw obywatelskich.

Inicjatywy prowadzące do paraliżu działania spółdzielni, 
a często też wprost do likwidacji spółdzielni, wychodzą z 
kręgów posłów koalicji rządzącej, którzy na niszczeniu spół-
dzielczości (przejmowanej następnie przez instytucje komer-
cyjne i spółki prawa handlowego) budują swoją „specjaliza-
cję parlamentarną” mającą przesłonić ich ignorancję praw-
ną i opierają swoją pozycję polityczną na operowaniu po-
pulistycznymi hasłami. Poselskie projekty ustawowe są me-
chanicznie (w trybie większości sejmowej) przegłosowywane 
w Sejmie i w Senacie, z całkowitym lekceważeniem trybu 
konsultacji i głosu milionów spółdzielców, a nade wszyst-
ko ekspertów prawnych, wykazujących horrendalne narusze-
nia prawa unijnego i aktu konstytucyjnego, elementarnych 
zasad prawa cywilnego i spółdzielczego. Ustawy te są na-
stępnie w błyskawicznym trybie egzekwowane przez admi-
nistrację rządową.

Z powodu przewlekłości postępowania przed polskim Try-
bunałem Konstytucyjnym i jego decyzjach o odwlekaniu o 1,5 
roku wejścia w życie orzeczeń […] droga ochrony konstytu-
cyjnej, wewnątrzkrajowej, została w zasadzie wyłączona, sta-

Joanna Przybyła i Jo-
anna Pracka zostały lau-
reatkami konkursu archi-
tektonicznego na zago-
spodarowanie zieleni osie-
dlowej na działce przyle-
gającej do budynku 34 na 

Osiedlu Bolesława Śmia-
łego. Ogłoszony w listopa-
dzie konkurs, został roz-
strzygnięty 14 lutego.

Poznańska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, UWI Inwe-
stycje SA oraz Uniwersytet 

Przyrodniczy ogłosili kon-
kurs na koncepcję zagospo-
darowania liczącej 3578 me-
trów kwadratowych działki. 
Liczono na projekt zieleni 
o niepowtarzalnej formie i 
wysokich walorach estetycz-
nych przy jednoczesnym za-
chowaniu funkcji rekreacyj-
nej i wypoczynkowej, za-
równo dla dorosłych (siłow-
nia na świeżym powietrzu), 
jak i dzieci (plac zabaw), 
oraz z miejscami postojowy-
mi wzdłuż drogi. Konkurs 
przeznaczony był dla stu-
dentów, a pierwsza nagroda 
wynosiła 3 tysiące złotych.

6 zakwalifikowanych do 
drugiego etapu prac zostało 
zaprezentowanych na stro-
nach internetowych organiza-
torów. Ostatecznie przyzna-
no pierwsze i drugie miejsca 

oraz jedno wyróżnienie. Dru-
gie miejsce zdobyła praca Jo-
anny Łuczak i Aleksandry 
Jutrzenka-Trzbiatowskiej. Ju-
ry wyróżniło projekt Pauliny 
Gołdysiak i Anety Jaros.

- To działka miejska, 
ale urządzenia służyć będą 
mieszkańcom osiedla – mówi 
Wiesław Konieczny, kierow-
nik administracji na Śmiałe-
go. – Realizację pomysłu sfi-
nansuje UWI po wcześniej-
szym zleceniu projektu wy-
konawczego. Czy będzie on 
identyczny z koncepcją stu-
dentek – trudno powiedzieć, 
mogą nastąpić niezbędne 
zmiany. Zapewne mieszkań-
cy się o tym sami przekona-
ją, gdy jeszcze w tym roku 
powstanie skwer. Na razie 
oglądać można wizualizację 
laureatek. (maja)

Zimowe modernizacje

PETYCJA do Parlamentu Europejskiego
(fragmenty)

Studentki zaprojektowały skwer na Śmiałego

Nagrodzony projekt

Na Osiedlu Bolesława Chrobrego prace przy docie-
planiu budynku 27 trwają w najlepsze. Sprawiła to dość 
korzystna, jak na luty, pogoda. Właśnie ekipy przystę-
pują do montażu balustrad balkonowych.

Wzdłuż budynku nr 13 modernizowana jest droga, as-
falt zastępowany jest kolorową kostką brukową. Rozpo-
czyna się też remont drogi asfaltowej wzdłuż bloku 47. 
I tutaj asfalt zostanie zamieniony na kostkę brukową. (big)
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Wypadają mi włosy, łamią się też paznokcie. Jednak naj-
większy problem mam z cerą, jest szara i pozbawiona blasku. 
Pani Switłano, co mam z tym problemem zrobić? – pisze pa-
ni Bożena

Problemy, które pani opisuje, mogą być rezultatem niedoboru 
witamin. Możemy zastosować suplementy diety, jednak powinny-
śmy pamiętać, że każda witamina jest przyswajana inaczej. Na przy-
kład, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach: A, D, E i K są trawione 
i magazynowane w wątrobie. Trzeba pamiętać, że te witaminy mo-
żemy przedawkować i spowodować zagrożenie chorobowe organi-
zmu. Witaminy rozpuszczalne w wodzie trudniej przedawkować, 
jest to grupa witamin B, C i H. Nie zapominajmy też o mikro- i ma-
kroelementach, które też są bardzo ważne w diecie.

Witamina A i B-karoten zapobiegają rogowaceniu i pogrubieniu 
naskórka, nadają skórze piękny kolor. Ich źródła to ryby, jaja, żół-
te, czerwone i ciemnozielone owoce oraz warzywa: marchew, dy-
nia, morele, melony, pomidory.

Witamina D – organizm każdego zdrowego, dorosłego człowie-
ka może sam wytwarzać niezbędną ilość witaminy D z prowitaminy 
obecnej w skórze. Dobrym jej źródłem jest tran a także ryby: śle-
dzie (szczególnie wędzone w całości, tzw. piklingi), węgorze i ma-
krele. Ponadto składnik ten znajdziemy w zwierzęcych wątrobach, 
jajach, maśle, smalcu, a także w grzybach: kurkach, borowikach i 
pieczarkach. W nieco mniejszych ilościach witamina D występuje 
w mleku i serze żółtym.

Witamina E odżywia i dotlenia skórę, neutralizuje wolne rodni-
ki i spowalnia proces starzenia. Źródła: kiełki pszenicy, pełne ziar-
na zbóż, oliwa z oliwek i inne oleje roślinne, pestki słonecznika i 
nasiona dyni.

Witamina K zapobiega powstawaniu pajączków, przebarwień. 
Źródła: zielone warzywa liściaste, np. szpinak, jarmuż.

Witamina C uelastycznia naczynia krwionośne, wspomaga wy-
twarzanie kolagenu, który ujędrnia skórę. Źródła: czarne porzeczki, 
papryka, kiwi, maliny, aronia, szpinak, truskawki, cytrusy.

Witaminy z grupy B odpowiadają za zdrowe paznokcie, zapo-
biegają powstawaniu plam i bruzd. Źródła: produkty pełnoziarni-
ste, drożdże, kasze, warzywa strączkowe, nabiał, oliwa z oliwek, 
awokado.

Witamina B5 wzmacnia i regeneruje płytkę paznokcia. Źródła: 
żółtka jaj, produkty zbożowe, drożdże, ryby, ziemniak i warzywa.

Witamina B6 – jej niedobór powoduje, że skóra staje się ziemista. 
Źródła: ryby, wątroba, orzechy (zawierają witaminę B6).

Kwas foliowy wspomaga regenerację komórek oraz przyspiesza 
wzrost paznokci. Źródła: warzywa zielonoliściaste, wątroba, żółtko 
jaja, warzywa strączkowe.

Krzem zapobiega łamliwości i rozdwajaniu włosów oraz przy-
spiesza ich wzrost. Jego źródłem są warzywa, ziarna zbóż, owoce 
morza.

Magnez wzmacnia włosy i sprawia, że są one elastyczne. Znaj-
dziesz go w warzywach strączkowych, orzechach, kaszach, ziar-
nach zbóż.

Żelazo zapobiega wypadaniu włosów. Najlepsze źródła tego 
składnika to: czerwone mięso, suszone owoce, szpinak, pomidory.

Wapń – to ważny składnik budulcowy włosa. Źródła: sery żółte, 
kefiry, jogurty, soja, fasola, jarmuż, brokuły.

Siarka korzystnie wpływa na skórę. Źródła: czosnek, cebula, ja-
ja, ryby.

Cynk zapobiega kruchości oraz łamliwości paznokci. Źródła: 
owoce morza, ryby, pełne ziarna zbóż, orzechy włoskie, migdały, 
ziarna słonecznika, mleko, ser.

Jak widać, w codziennej diecie mamy dużo witamin i minerałów, 
jednak i tak często sięgamy do witamin syntetycznych, czyli suple-
mentów diety. Pamiętajmy jednak, że lepszą profilaktyką będzie za-
żywanie odpowiednio dopasowanych witamin. Ja dla swoich klien-
tów staram się dopasować witaminy na podstawieug badań krwi i 
zdiagnozowanego problemu. Każdy problem rozpatrywany jest in-
dywidualnie. Osobiście radzę pójść do lekarza pierwszego kontaktu 
lub do wykwalifikowanej kosmetyczki, która zaleci zażywanie od-
powiednich  witamin. Dopasuje zabieg na cerę i dłonie, a także po-
może zbilansować odpowiednią dietę.

Switłana Werk
Autorką jest kosmetyczką, właścicielką Specjalistycznego Gabinetu 

Kosmetycznego SWITŁANA na Os. Bolesława Chrobrego paw 110, tel. 794 798 895 

Metoda Zenni wywołuje coraz większe zaintereso-
wanie wśród pacjentów i lekarzy, a jej wszechstronne 
działanie potwierdzają badania lekarskie i dokumenta-
cja medyczna. Jej twórcą jest Polak dr Viktor ŻENNI.

Jest to bezbolesna i całkowicie bezpieczna terapia. Apa-
rat do elektrostymulacji posiada certyfikat EU bezpieczeń-
stwa urządzeń medycznych. Terapia polega na oddziaływa-
niu słabymi prądami elektrycznymi na chore i osłabione na-
rządy. Pobudza procesy elektrochemiczne zachodzące mię-
dzy mózgiem a gruczołami dokrewnymi, poprawia przemia-
nę materii, krążenie krwi i limfy, likwiduje procesy zapalne 
i obrzęki w tkankach, reguluje gospodarkę hormonalną, po-
budza centralny układ nerwowy, układ odpornościowy, sty-
muluje pracę narządów wewnętrznych, likwiduje guzki, tor-
biele, objawy towarzyszące chorobom tarczycy Hashimoto, 
Graves-Basedova.

Jest skuteczna w mózgowym porażeniu dziecięcym, po 
udarach, w depresji, chorobie zakrzepowo-zatorowej, w za-
krzepicy żył kończyn dolnych. Już po kilku stymulacjach pa-
cjent odczuwa mniejsze dolegliwości bólowe, ustępują obrzę-
ki, a w badaniu USG Doppler nie stwierdza się materiału 
zakrzepowego. Prądy te działają przeciwbólowo, rozszerzają 
naczynia krwionośne, zmniejszają napięcia mięśni szkiele-
towych, dzięki czemu znajdują szerokie zastosowanie w le-
czeniu nerwobólów, zaburzeń ukrwienia obwodowego oraz 
stanów pourazowych, w dolegliwościach kręgosłupa. Stoso-
wane są w terapii wielu chorób przewlekłych, jak i w profi-
laktyce zdrowotnej. Terapia daje szansę przywrócenia spraw-

ności fizycznej, często uniknięcia operacji i stosowania le-
ków „do końca życia”. Zabiegi wykonuje się raz w miesiącu.

Anna W.: - Od kilku lat miałam powiększające się torbiele i 
guzki. Torbiel tarczycy 3,2 cm po dwóch stymulacjach zmniej-
szyła się do 1,8 cm.

Joanna S.: - Miałam guz wątroby wielkości 34x26x40mm, 
który po 6 stymulacjach zniknął. Zniknęła też torbiel nerki o 
średnicy 14mm już po 4 stymulacjach. Uniknęłam operacji.

J.K.: - Od dłuższego czasu cierpiałam na niewydolność żył 
kończyn dolnych i żylaki. Ostatnio pojawiły się duże obrzęki, 
ból i zasinienie podudzi. Nie mogłem chodzić. Po 3 elektrosty-
mulacjach, co kilka dni, zmniejszyły się obrzęki i ból, a skóra 
pojaśniała. Poczułem się lepiej, mogę chodzić i normalnie funk-
cjonować w życiu.

Więcej na stronie www.diet-a   -med.pl

 Alternatywa dla leczenia wielu chorób

    

GABINET METODY ZENNI
Alternatywna terapia leczenia chorób i guzków tar-

czycy, żylaków, zakrzepicy, bólów kręgosłupa, 
 astmy, otyłości, depresji, po wylewie.

Jolanta Stefańska Poznań, 
ul. Śniegockiego 11 

(Piątkowko-oś.Chrobrego))
Tel. 501 453 059 www.diet-a-med.pl
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Naczelnik Urzędu Skar-
bowego Poznań – Winogra-
dy informuje, że pod hasłem 
„Nie bądź jeleń, weź para-
gon” ruszyła kolejna, zimo-

wa edycja ogólnopolskiej 
kampanii informacyjnej Mi-
nisterstwa Finansów.

Doświadczenia ubie-
głych lat pokazały, że ak-
cja łącząca działania o 
charakterze informacyjnym 
i kontrolnym, zyskuje coraz 
większe poparcie społeczne, 
zarówno wśród uczciwych 
przedsiębiorców, jak i sa-
mych konsumentów.

Z punktu widzenia kon-
sumenta najważniejsze jest 

to, że paragon stanowi pod-
stawę do ewentualnej rekla-
macji, ale nie tylko. Żądając 
wydania paragonu, mamy 
pewność że przedsiębiorca 
zasili budżet państwa za-
płaconym przez nas podat-
kiem, wliczonym w cenę to-
waru. Trzeba pamiętać, że 
w cenę każdego towaru wli-
czany jest podatek, a więc 
jeśli nieuczciwy sprzedaw-
ca zabiera cała kwotę dla 
siebie to znaczy, że oszu-

kuje nie tylko budżet, ale 
i samych konsumentów – 
czyli nas. Ponadto, żądając 
paragonu, przyczyniamy się 
do zwalczania tzw. „szarej 
strefy” i wspieramy uczci-
wą konkurencję.

Tegoroczna zimowa edy-
cja trwa od 20 stycznia do 
2 marca. Podobnie jak w 
poprzednich edycjach, rów-
nież i tym razem akcję 
wspiera znany polski saty-
ryk Andrzej Mleczko.

wiając spółdzielnie w rozpaczliwej sytuacji (jako że sądy po-
wszechne zmuszone są stosować antyspółdzielcze ustawy).[…]

Naruszenia podstaw prawnych działania spółdzielczo-
ści realizowane jest poprzez ciągłe zmiany i destabilizację 
podstawowego aktu prawa spółdzielczego ustawy z 1982 
r. – Prawo spółdzielcze, w której na przestrzeni niewielu 
lat dokonano około 50 zmian. Obecnie w Sejmie złożono 
projekt wprowadzenia do tej ustawy przepisów pozwalają-
cych na przekształcanie spółdzielni handlowych (zwłaszcza 
spółdzielni spożywców i spółdzielni gminnych „Samopomoc 
Chłopska”) w spółki prawa handlowego, co jest absurdem 
prawnym, tak zgodnie ocenianym przez profesorów cywili-
styki, ale pozwala wyprowadzać ze spółdzielni majątek za-
nim zorientują się pozostali członkowie. W sprawie tej na-
tychmiastowy protest złożyła na ręce Marszałka Sejmu Kra-
jowa Rada Spółdzielcza. Wcześniej już w odrębnej ustawie 
z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administra-
cyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (a więc pod szczyt-
nym szyldem, ale w sposób zaskakujący i ukryty) wprowa-
dzono możliwość przekształcania w spółki prawa handlo-
wego spółdzielni pracy.

Ustawodawca stosuje też metodę wyodrębniania poszcze-
gólnych spółdzielni spod działania głównej ustawy – Prawo 
spółdzielcze, w której ramach mieć powinny autonomię i spe-
cyfikę statutową, i normuje je w oddzielnych ustawach, by 
łatwiej podporządkowywać polityce resortowej i kontroli re-
sortów rządowych. Tak dzieje się z ustawą o spółdzielniach 
oszczędnościowo-kredytowych, tak dzieje się ze spółdzielczością 
mieszkaniową, w której zasobach mieszka dziś około 10 mln 
obywateli! W ustawie o spółdzielczości mieszkaniowej wprowa-
dzono możliwość wydzielania w obrębie spółdzielni mieszkań 
na zasadzie odrębnej własności i zarazem zerwania stosunku 
prawnego ze spółdzielnią jako podmiotem odpowiedzialnym 
za bezpieczne funkcjonowanie budynku i osiedla. Pozór au-
tonomii i niższych kosztów mieszkania przesłonił tu kwestie 
bezpieczeństwa, racjonalnej gospodarki, konserwacji technicz-
nej, przyszłego losu takich mieszkań i efektu ich wydzielenia 
dla trwania spółdzielni. Innym poważnym problemem spół-
dzielczości mieszkaniowej w chwili obecnej jest fakt, że część 
spółdzielców dysponujących tzw. spółdzielczym własnościowym 
prawem do lokalu (ograniczone prawo rzeczowe) nie może 
czynić z niego użytku, jako że istnieją przeszkody ze zbywa-
niem tego prawa i jego wpisem do ksiąg wieczystych (warun-
kujących kredyt na zakup i remonty) w spółdzielniach, które 
nie mogą unormować stosunków własności gruntu. Ustawo-
dawca w tej sprawie od wielu lat nie podejmuje prac mogą-
cych przynieść jakieś rozwiązania.

[…]W tej petycji uznajemy działania polskiego ustawo-
dawcy i Rządu, wymierzone przeciw polskiej spółdzielczości 

za naruszające najważniejsze postanowienia prawa unijnego, 
w tym i zasady właściwego funkcjonowania jednolitego ryn-
ku. Skalę problemu udowodnimy szczegółowymi materiałami 
dostarczanymi Parlamentowi Europejskiemu przez poszczegól-
ne branże spółdzielcze i materiałami załączonymi do tej pety-
cji. Naszym zdaniem, polityka władz państwa polskiego wo-
bec spółdzielczości narusza podstawowe postanowienia pra-
wa unijnego, takie jak:

Zawarta w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (dalej 
TUE) zasada społeczeństwa opartego na pluralizmie, niedy-
skryminacji, solidarności i in. wspieranego przez państwo de-
mokratyczne i państwo prawne.

Zawarta w art. 3 ust. 3 TUE zasada zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego oraz społecznej gospodarki rynkowej 
o wysokiej konkurencyjności. 

Art. 3 ust. 3 zakłada też zwalczanie wykluczenia społecz-
nego i dyskryminacji, a taki charakter mają działania Pań-
stwa wymierzone przeciw spółdzielniom i spółdzielcom.

Dyskryminacja polskiej spółdzielczości narusza w poważ-
nej skali także postanowienia Karty praw podstawowych UE 
stanowiącej na mocy art. 6 akt prawny o mocy traktatowej.

Wśród postanowień Karty rażąco naruszony został:
art. 12 w zakresie prawa do swobodnego stowarzysza-

nia się;
art. 15 w zakresie prawa do podejmowania pracy w in-

stytucjach spółdzielczych w związku z intensywnymi działa-
niami na rzecz ich likwidacji;

art. 16 w zakresie wolności prowadzenia działalności go-
spodarczej, która w ramach spółdzielczości dodatkowo wa-
runkuje wykonywanie funkcji społecznych;

art. 17 w zakresie w jakim likwidacja spółdzielni lub jej dys-
kryminacja gospodarcza godzi w prawo własności jej członków;

art. 21 w zakresie w jakim dyskryminowany jest status 
spółdzielni związany z jej majątkiem grupowym oraz poglą-
dami spółdzielców na istotę państwa (jako instytucji winnej 
spółdzielczości tolerancję, wsparcie, ochronę i prawo do au-
tonomii).

Wymóg, wynikający z artykułu 26 ust. 3 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej, zapewnienia zrównoważonego 
postępu we wszystkich sektorach gospodarczych, zwłaszcza 
w związku z sektorem komercyjnym i z sektorem spółdzielczym.

Krajowa Rada Spółdzielcza apeluje do Parlamentu Eu-
ropejskiego, jako organu szczególnie powołanego do ochrony 
powołanych tu wartości, o szybkie wszczęcie postępowania, 
mogącego przerwać proces nasilającej się dyskryminacji pol-
skiej spółdzielczości oraz ocalić jej tradycje i dorobek ważny 
dla funkcjonowania nie tylko Polski, lecz w istotnym stopniu 
dla Unii Europejskiej. […]

PS. Całą petycję można przeczytać na stronie 
www.psm.poznan.pl

Dokończenie ze strony 9

PETYCJA do Parlamentu Europejskiego
(fragmenty)

 Zimowa edycja akcji „Weź paragon”
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Prosto z miasta 
Wiosenne rewolucje komunikacyjne

Już zaczynało się robić ja-
koś nudnawo, niby wiosna i 
wybory za pasem, a tu żad-
nych rewolucyjnych pomysłów 
ani słodkich obietnic. Niegdyś 
najaktywniejsi włodarze mia-
sta oraz aspiranci do tej roli 
co rusz wyskakiwali z wielki-
mi inicjatywami. A to kolej-
kę powietrzną z dworca na 
Ławicę chcieli budować, a to 
uparcie starali się o uniwer-
sjadę, młodzieżową olimpiadę 
i bóg wie co jeszcze. A teraz 
po piłkarskich Euro fantazja 
ze wszystkich jakby uleciała. 
Trudno się dziwić. Po szum-
nej imprezie zostały w pocie 
czoła kończone inwestycje, nie-
zapłacone rachunki oraz sta-
dion do ciągłego utrzymywa-
nia i remontowania.


Takie pamiątki powinny 

otrzeźwić amatorów wszel-
kich inwestycyjnych szaleństw. 

Okazuje się jednak, że nie do 
końca. Duch w urzędnikach 
nie ginie. Z ich analiz wyni-
kło, że najlepiej będzie połą-
czyć obiekty UAM na Umulto-
wie z Piątkowem i dalej Pest-
ką ze śródmieściem – kolejką 
powietrzną. Taka nowa wersja 
fujibany, tylko krótsza, skrom-
niejsza, ale chyba równie nie-
udana. Zbudowanie w mieście 
zwykłej drogi czy trasy tram-
wajowej jest nie lada proble-
mem, a tu ktoś wyskakuje z 
podniebnymi wagonikami. Po-
zostaje tylko docenić fantazję, 
bo chyba nikt nie ma złudzeń, 
że coś takiego powstanie.


Równie mało realne wy-

dają się projekty przywróce-
nia komunikacji trolejbusowej 
w stronę Naramowic i dalej 
na północ. Na terenach tych 
powstało w ostatnich latach 
wiele osiedli i jak zwykle za-

pomniano o zbudowaniu do 
nich dróg. O trasie Nowonara-
mowickiej mówi się od dziesię-
cioleci i na mówieniu się koń-
czy. Na jej powstanie w najbliż-
szych latach też się raczej nie 
zanosi, pozostaje więc jedynie 
wymyślanie podniebnych kole-
jek albo trolejbusów, które cu-
downie rozwiążą komunikacyj-
ne problemy. Niestety, cudów 
nie ma. I ulic ani tramwajów 
w stronę Uumultowa i Radoje-
wa też nie ma. Jest zatłoczo-
na Naramowicka, którą prze-
jechać coraz trudniej.


Ale kto by tam zmotory-

zowanych żałował? Dominuje 
obecnie przekonanie, że w mia-
stach są oni złem i na wszel-
kie sposoby należy ich tępić i 
zniechęcać do poruszania się 
autami. Wszystkie aglomera-
cje stawiają przede wszystkim 
na komunikację zbiorową, no 

i może jeszcze rowerową. W 
Poznaniu też nieuchronnie 
idziemy w tym kierunku. Na 
śródmiejskich ulicach mno-
żą się zakazy, wprowadzane 
są ograniczenia prędkości i 
podnoszone koszty parkowa-
nia. Wszystko po to, by kie-
rowcom odechciało się jeżdże-
nia po mieście. Zmasowane 
wysiłki różnych urzędów nie 
przynoszą jednak większych 
wyników. Z wygód, jakie da-
je samochód, naprawdę trud-
no zrezygnować. Może jed-
nak wiosną warto spróbować, 
zmienić swe przyzwyczajenia i 
przesiąść się na dwa kółka al-
bo chwycić za kijki i pomasze-
rować poznańskimi ulicami. 
Przecież im więcej poznania-
ków przesiądzie się na rowery 
i zacznie chodzić lub biegać, 
tym wygodniejsze będzie życie 
zmotoryzowanych.

WIST

  

Patroni ulic piątkowskich

Jerzy Suszko (1889 – 1972)
Jerzy Suszko był zasłu-

żonym profesorem chemii, 
przyszedł na świat 7 lute-
go 1889 r. w Jabłonkowie 
(Pisku) nad Olzą, na Ślą-
sku Cieszyńskim, w rodzi-
nie góralskiej. W 1908 roku 
z wyróżnieniem ukończył 
Gimnazjum Polskiej Macie-
rzy Szkolnej w Cieszynie, a 
potem pracował jako prak-
tykant aptekarski. W 1912 
roku – też z wyróżnieniem 
- ukończył Wyższą Szkołę 
Techniczną w Pradze Cze-
skiej, wkrótce uzyskał dok-
torat chemii na podstawie 
pracy o przegrupowaniu i 
budowie alkaloidów kory 
chinowej. Aż do wybuchu I 
wojny światowej pracował 
na Politechnice Praskiej.

Zmobilizowany w 1914 
roku, walczył na Bałkanach; 
po ciężkim zranieniu został 
zwolniony z frontu i praco-
wał jako aptekarz wojsko-
wy. W cztery lata później 
początkowo zgłosił się do 
służby w odradzającym się 
Wojsku Polskim, ostatecz-
nie jednak rozpoczął pra-

cę w Zakładzie Chemii Or-
ganicznej Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. W 1927 roku 
przeniósł się na stanowisko 
kierownika Katedry Chemii 
Ogólnej na Wydziale Rolni-
czo – Leśnym Politechni-
ki Lwowskiej, a w trzy lata 
później został oddelegowa-
ny na Uniwersytet Poznań-
ski, gdzie objął kierownic-
two Katedry Chemii Orga-
nicznej. On to przeniósł tę 
komórkę Uniwersytetu Po-
znańskiego do gmachu Col-
legium Chemicum przy ul. 
Grunwaldzkiej. Od 1937 ro-
ku J. Suszko był profesorem 
zwyczajnym, a następnie 
dziekanem Wydziału Mate-
matyczno – Przyrodnicze-
go uczelni.

Czasy drugiej wojny 
światowej Profesor spędził 
w Krakowie, gdzie praco-
wał jako robotnik wodo-
ciągów miejskich, a potem 
kierownik naukowy labo-
ratorium badawczego. Po 
zakończeniu wojny natych-
miast ofiarnie zaangażo-
wał się w pracę nad odro-

dzeniem Uniwersytetu Po-
znańskiego; w latach 1952 
– 1956 prof. J. Suszko był 
rektorem uczelni. W 1958 
roku został pierwszym w 
Poznaniu członkiem rzeczy-
wistym Polskiej Akademii 
Nauk. Katedrą Chemii Or-
ganicznej kierował aż do 
1960 roku, do chwili przej-
ścia w stan spoczynku, lecz 
nie przerwał pracy nauko-
wej, działał nadal w szere-
gu krajowych i zagranicz-
nych zakładach i instytu-
cjach naukowo-badawczych. 
Opublikował 160 prac na-
ukowych, wypromował 40 
doktorów; w 1969 roku zo-

stał wyróżniony doktora-
tem honoris causa Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewi-
cza. W działalność politycz-
ną się nie angażował.

Profesor Jerzy Suszko 
zmarł 5 października 1972 
r., spoczywa w Alei Zasłu-
żonych na Cmentarzu Juni-
kowskim. W 1990 roku w 
Collegium Chemicum odsło-
nięto poświęconą mu tabli-
cę pamiątkową. Na zakoń-
czenie dodajmy, że ulica Je-
rzego Suszki znajduje się na 
Osiedlu Bolesława Chrobre-
go, łączy ulice Obornicką  
i Wojciechowskiego 

Marek  Rezler

Serdecznie zapraszamy na 
DRZWI OTWARTE w Gimnazjum nr 11 

na Osiedlu Bolesława Chrobrego, 
które odbędą się 7 i 28 marca 2014 r. 

w godz. 18.00 - 20.00.
Podczas spotkania będzie można poznać szczegó-
łowe kryteria naboru, zwiedzić szkołę, porozmawiać 
z uczniami i nauczycielami oraz zobaczyć ciekawe 
zajęcia w naszych pracowniach. 
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„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 

Tel. 61 822 78 57,  601 56 87 32 

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

KLUB LITERACKI 

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

4 III 2014 o godz. 18 (wtorek) Rozmowa o książce Jerzego 
Grupińskiego „Kuszenie świętego Poetego” – poprowadzi dr 
Stanisław Szwarc. Prezentacja nowego tomiku Sławomira 
Krzyśki – „Sny zabrane”.
18 III 2014 o godz. 18 (wtorek) Nowe wiersze Doroty 
Nowak i Mirosławy Poncyliusz. Omówienie – Łucja 
Dudzińska i Anna Kokot.
1 IV 2014 o godz. 18 (wtorek) Krystyna Januszewska 
– prezentacja prozy i twórczości plastycznej, Krystyna 
Konecka – „Ogrody Szekspira”, „Szklana kula”.
15 IV 2014 o godz. 18 (wtorek) VIII Konkurs „Młodych 
Piór” i warsztaty szkół ponadpodstawowych. Zapraszamy 
autorów wierszy, prozy oraz nauczycieli-opiekunów 
twórczości. 
Podpisane prace w 4 kopiach (max 5 wierszy, 2 krótkie 
utwory prozą), z informacją: szkoła, klasa, nauczyciel-
opiekun, prosimy dostarczyć w dniu imprezy o godz. 18.00. 
Tel. organizatora: 61 833 04 83. Wybrane prace opublikuje 
lokalna prasa.
Spotkania w sali nr 40 Zarządu PSM lub w „Bistro” na Os. 
Bolesława Chrobrego 117. Prowadzi Jerzy Grupiński.

Grają na Piątkowie 
UKS 12 Batory IV jest drużyną z Piątkowa. W Tur-

nieju Gwizdkowym Piłki Nożnej organizowanym przez Po-
znańską Spółdzielnię Mieszkaniową zajęła drugie miejsce. 
Na zdjęciu bohaterowie tego turnieju.

4 zwiastuny rozpadu związku
Znany psychoterapeuta par, John Gottman, przez wiele lat swo-

jej praktyki obserwował sposób, w jaki ludzie komunikują się mię-
dzy sobą w związkach. Wyróżnił konkretne zachowania pozwala-
jące z bardzo wysokim prawdopodobieństwem przewidzieć, czy 
dany związek przetrwa, czy rozpadnie się.

Są to cztery negatywne postawy: krytyka, pogarda, postawa obron-
na oraz mur obojętności, z których pary korzystają z różnych powodów. 
Często są to sposoby komunikowania się między sobą i zachowania 
wyniesione z domów rodzinnych, próby radzenia sobie z emocjami 
w relacji czy różnego rodzaju lęki związane z odrzuceniem, porzuce-
niem czy sprawowaniem kontroli. Przedstawię, w jaki sposób destruk-
cyjne wzorce funkcjonują i co konkretnie można zrobić, by rozmawiać 
ze sobą inaczej.

KRYTYKA
Krytyka jest agresywnym atakiem wymierzonym w czułe miej-

sca partnera. Są to przede wszystkim oskarżenia pod adresem charak-
teru i osobowości partnera. Narzekanie koncentruje się na konkretnym 
zachowaniu, krytyka natomiast sięga głębiej, wpędzając drugą osobę w 
poczucie winy. Taki styl używany jest przez partnera, gdy mówi: „Ty ni-
gdy nie myślisz o tym, jak twoje zachowanie wpływa na innych! Jesteś 
takim egoistą! Nigdy o mnie nie myślisz!”.

Problemem, który wiąże się z krytyką, jest to, że toruje on drogę in-
nym dysfunkcyjnym formom komunikacji w związku. Osoba, która jest 
w ten sposób traktowana w powtarzający się, ciągły sposób, czuje się 
atakowana, odrzucona i zraniona. Krytyka staje się problemem wtedy, 
gdy pojawia się nieustannie, torując tym samym drogę kolejnemu zwia-
stunowi, o wiele bardziej niszczycielskiemu w skutkach – pogardzie.

POGARDA
Komunikując się, włączając elementy pogardy osoby ranią się – 

mówią do siebie bez szacunku, wyzywają, wbijają złośliwe szpile, od-
powiadają z sarkazmem, wyśmiewają i dopiekają do żywego, np.: „No 
chyba sobie żartujesz, ty jesteś zmęczony?! Ja biegam z dziećmi cały 
dzień, nie usiadłam ani na chwilę, a jedyne co ty potrafisz, to usiąść na 
kanapie i grać w te durne gry. Nie mam ochoty na zajmowanie się ko-
lejnym dzieckiem w domu”. Wyniki badań pokazują, że pary, które czę-
sto się do siebie odnoszą w pogardliwy sposób, częściej zapadają na 
infekcje wirusowe, bo mają osłabiony układ odpornościowy. Funkcjono-
wanie w relacji, w której jest się pod obstrzałem, to mierzenie się z cią-
głym stresem. Pogarda jest napędzana ciągle obecnymi negatywnymi 
myślami na temat partnera i poczuciem wyższości wobec niego. Po-
gardliwe odnoszenie się jest najsilniej związane z rozpadem związku.

POSTAWA OBRONNA
Postawa obronna pojawia się w naturalny sposób, gdy jesteśmy w 

relacji ciągle na linii frontu. Poczucie bycia niesprawiedliwie traktowa-
nym powoduje, że szukamy sposobów, by partner się w końcu odcze-
pił. Niestety, zazwyczaj przeradza się to w kolejną przepychankę. „Czy 
zadzwoniłeś do rodziców, by odwołać naszą wizytę u nich, tak jak się 
umówiliśmy rano?”, partner odpowiada: „Naprawdę miałem ciężki dzień. 
Czemu sama tego nie mogłaś zrobić?”.

Oczywiście, naturalnym odruchem jest wytłumaczenie się z niewy-
wiązania się z obietnicy. Jednak proste pytanie odebrane jest jako atak, 
a obrona, która następuje, również zaczyna być atakiem i szukaniem 
winy w drugiej osobie. A można tak: „Przepraszam, zapomniałem. Wła-
ściwie to powinienem był cię rano poprosić, byś to zrobiła, taki miałem 
zajęty dzień. Zaraz do nich zadzwonię”.

MUR OBOJĘTNOŚCI
Mur obojętności jest blokowaniem kontaktu poprzez wycofanie się z 

interakcji. Jest to „ignorowanie” milczeniem drugiej osoby w trakcie roz-
mowy. Takie ignorowanie może mieć różne inne formy: uporczywe mil-
czenie, nieodpowiadanie na pytania, udawanie, że jest się zajętym, słu-
chanie „jednym uchem” czy zajmowanie się czymś innym. Jest to forma 
ucieczki od konfrontacji w relacji, przed problemami, emocjami, przed 
kontaktem z drugim człowiekiem.

Gdy spirala negowania jest nakręcona, obojętność jest zrozumia-
łym odruchem, gdyż nie można już wytrzymać tego, co się dzieje w 
relacji. Gdy staje się nawykiem, uniemożliwia kontakt i budowanie bli-
skości. Rozpoznanie tych wzorców w związku to ważny, pierwszy krok 
do zmiany. Ważne, by mieć na uwadze, że łatwo jest zauważyć błędy 
partnera, o wiele trudniej swoje własne. Często chęć naprawiania relacji 
jest podszyta chęcią zmieniania partnera, ale nie siebie. Wtenczas do-
strzegane negatywne postawy stają się kolejną falą krytyki.

 Małgorzata Remlein
psycholog

Autorka tekstu jest psychologiem. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz 
terapię par (również LGBT). Pracuje z osobami nad poprawą ich samopoczucia 

psychicznego i fizycznego, budowaniem poczucia własnej wartości, głębszym poznaniem 
siebie i uporządkowaniem relacji z innymi. Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń 

lękowych związanych ze stresem pod postacią psychosomatyczną. Prowadzi warsztaty 
dla osób, które chcą budować dobre relacje oraz tworzyć szczęśliwe związki. 

Gabinet Psychologiczny – 660 140 488 lub www.malgorzataremlein.pl
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Krzyżówka
z Echem

Hasło krzyżówki z po-
przedniego numeru brzmia-
ło: Idzie luty, podkuj buty.

BARAN (21.03 - 20.04). Kalafe na wiosenne słonyszko moż-
na już wystawiać, ale zaś za wiele nygusować nie wolno. Trza się 
do porzundków brać i famułe oraz kejtra poustawiać jak należy.

BYK (21.04 - 21.05). Nie ma się co borchać i brynczeć na 
starą wiarę. Istna balanga bez cołki tydzień na wygibie się z nią 
szykuje, ino tylko uważaj, byś zdrowia i bejmów nie przenorał.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06).  Zamiast cięgiem  nygusować 
i leżeć przed telewizorem abo glapić się wew komputer, lepiej za-
bierz szczunów i famułe na jaką rajzę abo chociaż do marketu.

RAK (22.06 - 22.07). Wew robocie wiara szykuje się na urlo-
py lub insze rajzy, a tobie przyjdzie chapać za dwóch abo i trzech, 
ale zaś potem z kabzą pełną bejmów będziesz se mógł nygusować.

LEW (23.07 - 22.08). Daj se trochę luzu i ani się nie staluj, 
ani nie przejmuj kolejnymi reformami wew robocie. Jakoś to wszyst-
ko przepynkasz i jeszcze wuchtę bejmów uzorgujesz.

PANNA (23.08 - 22.09). Przed tobą parę dni urlopowej laby 
i słodkiego nygusowania. Ale zaś uważaj na korbole oraz inksze 
trunki i zbytnio się nie staluj, ani z wiarą frechownie nie poczynaj.

WAGA (23.09 - 22.10). Niespodzianie skapnie ci wygib nad 
morze abo szkolenie. Miło będzie polofrować na słonyszku. Ino pil-
nuj kabzy i na balangach uważaj, byś se poruty nie narobił.

SKORPION (23.10 - 22.11). Na wiosnę dostaniesz szwungu. 
Jesteś szportowny szczun, masz fifa do roboty i zawsze dasz se 
rade. Jak się akuratnie przyłożysz, wnet uzorgujesz pełną kabzę.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Zez famułą, gzubami i starą 
wiarą zawsze lepiej dobrze żyć. Przestań się więc na nich borchać 
i brynczeć, ani tyż nie poczynaj se z nimi zbyt frechownie.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Koniec już z tym wiecznym 
rozmemłaniem, blubraniem i gapieniem się wew telewizor. Masz tro-
chę fifnych pomysłów i jak zaczniesz chapać, to bejmy same skapną.

WODNIK (21.01 - 20.02). Spotkania zez starą wiarą będą 
ci plożyć i zaowocują ciekawymi pomysłami i propozycjami cieka-
wej roboty. Bez wielkiego stalowania się podejmuj nowe wyzwania.

RYBY (21.02 - 20.03). Wiosenny wygib za miasto zez starą 
wiarą będzie całkiem fest. Warto również wybrać się do jakiego 
marketu i lajsnąć całej famule nowe jupki lub ancugi.

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. 

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. 

Gwiazdy mówią... po naszymu  

Krzyżówka nr 3

HUMORKI
Żona do męża:
- Mam dla ciebie dobre 

wieści.
- Jakie?
- Nie na darmo opłaciłeś 

autocasco.


Baca żali się koledze:
- Telewizja kłamie nawet w 

prognozie pogody! Gdy w War-
szawie spadło 20 cm śniegu, to 
krzyczeli, że katastrofa pogo-
dowa. A gdy u mnie po dach 
chałupę zasypało, to mówili, 
że świetne warunki na narty!



- Co to był za chłopiec, 
z którym szedłeś do szkoły?

- Kolega z klasy, syn ge-
nerała…

- O, z niego mógłbyś brać 
przykład. Taki mały, a już syn 
generała!

31 42 5
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Ciekawie i radośnie na Łokietka
Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia spor-

towo-rekreacyjne, jakie podczas ferii zimowych 
zorganizowano w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 1 na Osiedlu Władysława Łokietka. Szczegól-
nie licznie przychodzili na nie uczniowie od klas 
pierwszej do szóstej podstawówki.

Wolny czas od 3 do 14 lutego zorganizował uczniom 
UKS Wioślarz. Organizatorzy są wdzięczni Poznań-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej za wsparcie finanso-
we zajęć.

Podczas ferii odbywały się również dodatkowe zaję-
cia plastyczno-techniczne, biblioteczno-czytelnicze, gry 
i zabawy planszowe, a także wycieczki do muzeów i ki-
na. Jak było, można zobaczyć na zdjęciach obok. (na)
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Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A, 
tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28

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

i na wynos 

  

Precyzyjnie trafisz dzięki makiecie

CK Auto 
tel. 61 811 51 61, www.ckauto.pl

CK Auto

Osiedle Bolesława Chrobrego jest największym 
piątkowskim osiedlem. Czasami nawet jego miesz-
kańcy mają problem z trafieniem w odpowiednie 
miejsce. Nie raz i nie dwa bywało, że lokatorzy 
przychodzący do administracji zgłosić awarię lub ja-
kiś problem nie potrafili precyzyjnie określić miej-
sca zdarzenia. Nie pomagał nawet plan osiedla, bo 
– okazuje się – wielu ma problem z orientowaniem 
się na mapie.

- Kłopoty z wytłumaczeniem mieliśmy także w przy-

padku firm mających wykonywać rozmaite roboty na 
osiedlu – mówi Jerzy Czapczyk, kierownik administra-
cji osiedla. – Nieporozumień było tak dużo, że posta-
nowiliśmy wykonać makiety osiedla. Teraz, rozmawia-
jąc o jakimś miejscu, możemy je pokazać. I wtedy jest 
łatwiej tam trafić.

Makiety są pomocne nie tylko mieszkańcom i fir-
mom spoza osiedla, posiłkują się nimi także pracowni-
cy administracji, służb zieleni, a ostatnio spodobały się 
nawet strażnikom miejskim, którzy odwiedzili admini-
strację. (big)


