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Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru

...kuchnia naprawdę domowa

przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila
świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym blaskiem,
nadzieją i szczęściem.
Najpiękniejszych świąt
Bożego Narodzenia
dla spółdzielców, ich rodzin oraz bliskich
życzą
Rada Nadzorcza,
Zarząd
i administracje osiedli
PSM
oraz redakcja
Echa Piątkowa

Gotujemy na miejscu ze świeżych produktów,
bez zbędnych dodatków i ulepszaczy.
Odwiedź nas i zjedz obiad jak u mamy. Oferujemy:
Przystępne ceny (13 – 15 zł)
Dania na wynos
Dania wegetariańskie i sezonowe
W piątki – kopytka z gotowaną kapustą – 11 zł
Organizacja kameralnych imprez okolicznościowych (do 25 osób)
Poniedziałki – Piątki 13:30 – 18:30
oraz w Soboty 13:30 – 18:30

Os. B. Śmiałego 16 (pawilon przy parkingu), Tel. 601 22 62 64
www.facebook.com/lubczykpiatkowo

Naszym Klientom,
mieszkańcom i administracji osiedla
z okazji świąt Bożego Narodzenia
życzenia szczęścia i radości,
a w Nowym Roku powodzenia
składa
Sklep Warzywa i Owoce
z osiedla Stefana Batorego 15 c

OBIADY DOMOWE
chrzciny * komunie * rocznice ślubu
stypy * garmażerka * catering

www.psm.poznan.pl

os. Bolesława Śmiałego 4a
(pawilon naprzeciw Poczty)
facebook: Na górce, e-mail: nagorce@op.pl
telefon: 600 595 762
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego Roku
pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę
oraz złożyć Naszym Klientom,
Przyjaciołom i Sympatykom
moc gorących życzeń zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności

Zapraszamy: poniedziałek – piątek 9-18, sobota 9-16
Osiedle Bolesława Chrobrego 13A/2, 60-681 Poznań

Tel. 662 044 452

makiichabry.pracownia@o2.pl

Znajdziecie nas Państwo na
Oferujemy

-bukiety okolicznościowe
-bukiety ślubne
-kompozycje kwiatowe na 4 pory roku
-kompozycje świąteczne
-wiązanki i wieńce pogrzebowe
-kwiaty doniczkowe

-wystrój imprez okolicznościowych
-upominki i ozdoby
-kartki okolicznościowe
-pakowanie prezentów
-możliwość dowozu do klienta
-możliwość płatności kartą.
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RADCA

PRAWNY

- rozwód, separacja, podziaá majątku
- wáadza rodzicielska, opieka, alimenty
- spadki - nabycie, zachowek, testamenty
- procesy o odszkodowania, umowy, ZUS

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

WARZYWA
I OWOCE

bez nawozów i oprysków,
polecane dla małych dzieci!

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

świeże jaja wiejskie
Os. Batorego 15c, czynne: pn – pt. 8 - 17, sob. 8 - 14

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

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315
instalacja systemów operacyjnych Windows
rozwiązywanie problemów z działaniem
komputera
diagnozowanie problemów sprzętowych
usuwanie wirusów i programów
instalacja i konfiguracja sieci
(routery, WI-FI, modemy ADSL, kablowe itp.)
udostępnianie internetu dla innych
komputerów
instalacja dodatkowych akcesoriów
i sterowników

dojazd gratis, faktury

Gabinet Weterynaryjny
Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób
psów i kotów,
chirurgia, czipowanie
i wystawianie paszportów
os. B. Śmiałego, ul. Wachowiaka 10,
tel. 61 825 55 61
Czynny codziennie w godz. 9 – 19
soboty 14 – 17, niedziele 15 - 17

-

renowacja ram
ceramika
materiały plastyczne
pozłotnictwo

Tel. 517 750 665

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

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

Szukamy fryzjera

ul. Dzięgielowa 27

 Przeprowadzki prywatne i firmowe
 Sprzedaż kartonów przeprowadzkowych
 Usługi transportowe (pianina)
Przenoszenie mebli
Kontakt Tel. 61 843 91 61 lub 668 23 24 55
www.123przeprowadzki.pl

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

Tel. 61 822 78 57, 601 56 87 32
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Krajowa Liga Zapaśnicza z udziałem poznaniaków

Wspaniały doping i
gorąca atmosfera na sali
KS Sobieski Poznań nie
pomogły i WKS Grunwald Poznań w swym
pierwszym starciu w ramach Krajowej Ligi Zapaśniczej musiał uznać
wyższość rywala z Piotrkowa Trybunalskiego.
Patronat nad meczami
KLZ na Piątkowie objęła Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
W czasie meczu stoczono dziewięć pojedynków, po
trzy w stylu klasycznym,
stylu wolnym i w zapasach

kobiet. Na macie widzowie zobaczyli tegorocznych
olimpijczyków: Iwonę Matkowską, Agnieszkę Wieszczek – Kordus, Radosława
Barana oraz medalistów mistrzostw europy i świata.
Wśród gospodarzy walki wygrali: Iwona Matkowska, Tadeusz Michalik, Radosław Baran, a remis osiągnął Marcin Olejniczak.
Kolejny mecz odbył się
9 listopada we Wrocławiu.
Bardzo udanie zakończył
się on dla zespołu WKS
Grunwald Poznań. W wypełnionej po brzegi Hali

AWF drużyna pokonała 6:4
gospodarzy AZ Supra Brokers Wrocław. Punkty zdobyli: Iwona Matkowska, Katarzyna Krawczyk, Agnieszka Wieszczek – Kordus, Andrzej Grzelak, Edgar Babayan i Radek Baran. WKS
Grunwald Poznań po drugiej kolejce awansował na
trzecie miejsce w tabeli.
Prowadziła MKZ Unia Racibórz przed AKS Wrestling
Team Piotrków Trybunalski
- oba zespoły miały komplet
punktów.
16 listopada na Piątkowie goszczono drużynę AZS
AWF Warszawa. Po raz kolejny licznie zgromadzona
publiczność na sali KS So-

bieski Poznań była świadkiem emocjonujących walk
zapaśniczych. Spośród gospodarzy swoje walki wygrali: niezawodna Agnieszka
Wieszczek – Kordus (kat.
69 kg), która pokonała 8:2
Weronikę Rybak (KS AZS-AWF); Andrzej Grzelak
(styl wolny) pokonał Mateusza Pisarskiego (KS AZS-AWF) 7:0; Katarzyna Krawczyk zwyciężyła Katarzynę
Michalak (KS AZS-AWF)
9:0; Tadeusz Michalik pokonał Iwana Nylypiuka (KS
AZS-AWF) 3:0; a Michał
Pietrzak Mateusza Wójtowca (KS AZS-AWF) 8:0.

Tekst i fot.
Tomek Rosada

Złoto w juniorach

Wygrali wszystko

Bardzo dobrze spisali
się zawodnicy KS Sobieski Poznań na rozgrywanym w Talinie Międzynarodowym Turnieju Kristjan Palusalu. W swych
kategoriach wagowych
nie mieli sobie równych
i wygrali wszystkie walki. Turniej był jednym z
elementów przygotowań
do zawodów Grand Prix i
mistrzostw świata, jakie zostaną rozegrane w najbliższym
czasie.
Tomek Rosada

Młodziczki na podium
3 medale zdobyły zawodniczki KS Sobieski Poznań na
rozegranych 16 i 17 listopada w Siedlcach Mistrzostwach
Polski Młodziczek – Zapasy Kobiet.
Wiktoria Powałowska (kat. 67 kg) i Wiktoria Paszko
(kat. 57 kg) tylko w finale musiały uznać wyższość swoich
przeciwniczek i, pomimo zaciętej walki, wywalczyły drugie
miejsce. Daria Komorowska (kat 62 kg) wywalczyła trzecie miejsce.
Podopieczne trenera
Andrzeja Erberta ćwiczą
w ramach Młodzieżowego Centrum Sportu w Zapasach.
Tomek Rosada

Na rozgrywanym w Wałbrzychu Pucharze Polski
Juniorów w Stylu Klasycznym zawodnik KS Sobieski Poznań, Gerard Kurniczak, wywalczył złoty medal. W kategorii 98 kg nie
miał sobie równych i w walce finałowej pokonał Patryka Kamińskiego z MKS CEMENT-GRYF (Chełm).
Był to pierwszy start
obecnego mistrza świata
kadetów w tej grupie wie-

kowej. Drużyna KS Sobieski Poznań wywalczyła
drugie miejsce w klasyfikacji zespołowej. W skład
drużyny wchodzili Bartosz
Rajter (84 kg, piąte miejsce), Mateusz Ułasewicz –
(74 kg, piąte miejsce), Gerald Glabus (74 kg, siódme
miejsce), Dominik Kraśko
Waśkowicz (50 kg, piąte
miejsce). Trenerem zawodników jest Piotr Leonarczyk (tr)
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Wyprawa z KOiR

Pod słońcem Portugalii

Mimo jesiennej pluchy podczas listopadowego spotkania Klubu Odkrywców i Reporterów zajaśniało i zapachniało słońcem
południa. Sprawiły to opowieści
i zdjęcia z wędrówek po Portugalii,
zaprezentowane przez poznańską
podróżniczkę Olę Retecką.
Młodszym uczestnikom spotkania
Portugalia kojarzy się zwykle z piłkarskimi mistrzami, na czele z Cristiano

Ronaldo, jednak dzieje kraju położonego na zachodnim skraju Europy są
znacznie bogatsze i nie brak w nich
odniesień do historii świata oraz Polski. Portugalscy żeglarze przecierali
morskie szlaki na odległe kontynenty.
Morskie tradycje a także wielowiekowe sąsiedztwo z cywilizacją islamską
pozostawiły ślady w kulturze i architekturze. Ich najbardziej rzucającym
się w oczy przejawem są liczne bu-

dowle ozdabiane kompozycjami wykonanymi z charakterystycznych płytek
ceramicznych tzw. azulejos. Spotkać
je można na każdym kroku, zarówno
w reprezentacyjnych budowlach, jak
i prywatnych domach.
Wędrówkę po Portugalii O. Retecka rozpoczęła od zaprezentowania
uroków Porto, a zwłaszcza tamtejszego dworca kolejowego. Jego ozdobą są
właśnie niezwykłe obrazy wykonane
z płytek ceramicznych. Równie zadziwiająca jest wiekowa księgarnia z wielkimi drewnianymi, krętymi i kunsztownie zdobionymi schodami, szafami i półkami. To właśnie w niej powstać miał obecny bohater popkultury
Harry Potter, gdyż autorka opowieści
o jego przygodach lubiła odwiedzać to
niezwykłe miejsce. Z Porto szlak poprowadził do Lizbony, stolicy kraju,
położonej na siedmiu wzgórzach i bajkowego zamku w Sintrze oraz Coimbry słynącej z uniwersytetu starszego
o kilkadziesiąt lat od krakowskiego.
Opowieści rozkochanej w Portugalii O. Reteckiej wzbudziły duże zainteresowanie uczestników, którzy dopytywali szczegółowo, jak najlepiej podróżować po tym kraju, który choć dość
odległy, to jednak coraz bliższy Polakom. (i)

Bezpłatna aplikacja JPK
Od 1 stycznia 2017 r. mali oraz
średni przedsiębiorcy będą podlegali
obowiązkowi składania comiesięcznego pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT). Pierwsze
sprawozdania będą musieli złożyć do
25 lutego 2017 r. Obecnie obowiązek
przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) dotyczy dużych firm.
Aby ułatwić małym oraz średnim
przedsiębiorcom wypełnianie obowiązku, spółka Aplikacje Krytyczne przygotowała bezpłatną aplikację ze wszystkimi funkcjonalnościami niezbędnymi do
złożenia JPK. Oprogramowanie będzie
umożliwiało walidację danych wejścio-

wych zapisanych w arkuszu kalkulacyjnym, generowanie dokumentu JPK_
VAT w oparciu o tak przygotowane dane, a następnie import przygotowanego
dokumentu JPK do Ministerstwa Finansów. Aplikacja jest już gotowa dla systemu operacyjnego Windows, kolejnym
krokiem będzie jej udostępnienie również w systemie Linux.
Małe i średnie podmioty pierwsze
sprawozdania złożą 25 lutego (za styczeń 2017 r.).
Celem raportowania jest pozyskanie
przez administrację podatkową bieżącej
informacji o transakcjach podlegających
opodatkowaniu VAT. Umożliwi to szyb-

ką i skuteczną identyfikację wyłudzeń
oraz unikania opodatkowania. Dane
z rejestrów VAT pozwalają ustalać powiązania pomiędzy przedsiębiorcami
i lepiej typować podmioty do kontroli.
Jednocześnie umożliwiają szybsze przekazanie zwrotów podatku, jeśli transakcje nie budzą wątpliwości.
Na stronach Kontroli Skarbowej
i Administracji Podatkowej są dostępne
struktury logiczne postaci elektronicznej
ksiąg podatkowych oraz dowodów
księgowych dotyczące JPK. Więcej
o zmianach w JPK znajduje się na stronie Kontrola Skarbowa – Pytania i odpowiedzi.

Od 1 stycznia 2017 r.

Zmiany w składaniu deklaracji
Od 1 stycznia 2017 r. następujący podatnicy są zobowiązani do składania deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) tylko w formie elektronicznej:
- którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych
(WDT, WNT, import usług, świadczenie usług),
- gdy jest dostawa towarów i świadczenie usług, których
podatnikiem jest nabywca (odwrotne obciążenie),
- gdy następuje nabycie towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca (odwrotne obciążenie),

- którzy dokonują rozliczeń deklaracji PIT (PIT-11 za pracowników) drogą elektroniczną.
Od 1 stycznia informacje VAT-UE, tylko miesięczne,
muszą być składane w formie elektronicznej, następuje
bowiem likwidacja informacji kwartalnej.
Od 1 stycznia 2017 r. brak jest także możliwości
składania kwartalnie deklaracji VAT (przez pierwszy
rok) dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą.
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XVI GWIAZDKOWY TURNIEJ
HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
ORGANIZATOR

POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ADMINISTRACJA OSIEDLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA

I SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35
PATRONAT MEDIALNY: WTK, ECHO PIĄTKOWA
1. Kategorie wiekowe:
KAT. A – URODZENI W 2004 r. I MŁODSI
KAT. B – URODZENI W 2001 r. I MŁODSI
KAT. C – URODZENI W 1997 r. I MŁODSI
KAT. D - ,,OPEN ‚’
Zespoły z kategorii A, B, muszą mieć pełnoletniego opiekuna
2. ZAPISY PRZYJMOWANE BĘDĄ do 30.11.2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35
NA OS. WŁ. ŁOKIETKA 104 ilość miejsc ograniczona
3. Zgłoszenie zostanie przyjęte po dostarczeniu listy zawodników oraz wpłaceniu wpisowego
w wysokości:
KAT. A - 50 zł
KAT. B - 50 zł
KAT. C - 50 zł
KAT. D - 150 zł
4. Terminy zawodów:

KAT. A – 3.12.2016
KAT. C – 10.12.2016
KAT. B - 4.12.2016
KAT. D – 11.12.2016
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII ZOSTANIE
USTALONY NA ZEBRANIU ORGANIZACYJNYM W DNIU 1. 12. 2016
O GODZ. 18.00 W SP NR 35, W AULI SZKOLNEJ (SALA 207)
1. Trzy pierwsze zespoły we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymają medale, dyplomy i nagrody
rzeczowe na uroczystym zakończeniu w dniu 11.12.2016
2. Wszystkie mecze rozgrywane będą w hali sportowej SP nr 35 na os. Wł. Łokietka
3. Informacje szczegółowe uzyskać można pod numerem telefonu

790 606 024
www.sp35poznan.pl
POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
- PIĄTKOWSKA LIGA HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
Tabele po meczach rozegranych 12 i 13.11.2016 r.
Lp.
1
2
3
4

GRUPA B
li.meczy pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
2
6 21
6
15
2
6 15
8
7
2
0
9
20 -11
2
0
5
16 -11

Nazwa drużyny
ARKA CHROBREGO
DZIKI PIĄTKOWA
GALACTIK FOOTBALL
TG SOKÓŁ POZNAŃ
WINIARY

1 TECHNICZNY POKER
2 TG SOKÓŁ POZNAŃ
WINIARY
3 DRUŻYNA PIERŚCIENIA
4 MŁODZI PIĄTKOWO
5 Z BUTA WJEŻDŻAM
6 NOT TODAY
7 EKIPA Z PIĄTKOWA
8 DYNAMO POZNAŃ
9 PK CONSTRUCTION
1 CZERWONE DIABŁY
2 FC NOWA WIEŚ
3 BALBINA

GRUPA C
3
9
3
9

40
22

11
10

29
12

9
6
6
3
0
0
0

21
37
20
20
11
12
6

11
18
22
11
23
27
56

10
19
-2
9
-12
-15
-50

GRUPA OPEN
3
9
3
9
3
9

35
23
20

9
4
9

26
19
11

3
3
4
3
3
3
3

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

ŻWIRKI I MUCHOMORKI
CLASSIC DRUKARNIA
SPARTANIE
PODWYKONAWCY
FLORIAN
EVERYBODY WINOGRADY
GUD TIM
LEWOPRAWO
WUCHTA WIARY
AKADEMIA SPAWANIA
GREEN SQUAD
PI - KO TEAM
HETMANIA - NO NAME
EJBRY Z FYRTLA
FC STRZESZYN
AE CARPE DIEM REAKTYWACJA
INTER CLUB POZNAŃ
ZMARNOWANE TALENTY
NDW POZNAŃ
THE CITIZENS
PIONTKOFSKIE DZBANY
ORŁY W.A.

3
3
3
3
3
3

9
7
6
6
4
4

15
20
20
20
15
15

5
16
14
16
6
13

10
4
6
4
9
2

2
3
3
3
1
2
2
2
3
2

4
4
4
3
3
3
3
3
3
3

11
13
13
18
9
11
10
9
11
6

9
13
14
10
3
9
10
12
15
10

2
0
-1
8
6
2
0
-3
-4
-4

3
3
3
3
3
3

3
0
0
0
0
0

7
9
10
3
6
4

12
15
20
27
32
30

-5
-6
-10
-24
-26
-26
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Do Zatomia na drapieżniki

8 października, godzina 7 – do polany nad
brzegami jeziora Piaskowego w rejonie miejscowości Zatom Nowy dociera autobus z wędkarzami

– członkami koła „Chrobry”. Niektórzy dojeżdżają własnym transportem.
Rozegramy tu ostatnie w
tym roku zawody towarzyskie. Będziemy szukać drapieżników. Jednakże zanim
rozpoczniemy wędkowanie –
wspólne śniadanie (kiełbaski
na gorąco i ciepły barszczyk),
które jak zwykle przygotował
kolega Ryszard – gospodarz
koła. Gorący posiłek się przyda, bo pogoda kiepska – zimno i kropi deszczyk. Nas to
nie zraża i po śniadaniu oraz
oficjalnym otwarciu przez
prezesa koła zawodów wyruszamy na łowisko.
Czas łowienia wyznaczono od godz. 9 do 13. Startuje 30 członków koła oraz
jeden gość, Tadeusz Bekas,
który ufundował również
nagrodę rzeczową (profesjonalna torba wędkarska)

dla najlepszego wędkarza
zawodów.
Spinningi idą w ruch. Na
efekty nie trzeba długo czekać – kolega Gieniu ciągnie
sporego szczupaka, ale niestety po chwili się wyhacza
i „wybiera wolność”. Podobnie u kolegi Jacka. Ładnie

nicy wyprawy. Tutaj najwięcej szczęścia – bo grzybów jak na lekarstwo – ma
Stefan Głowacki, który kozakiem o średnicy 12,5 cm
zdobywa okazały puchar.
Ciekawostką jest pojawienie się w rejonie zawodów grupy jeźdźców na

łowi nasz gość, który okazuje się „czarnym koniem”
zawodów – wyłowił największego szczupaka 60,5
cm (puchar za największego szczupaka), największego okonia – 30,5 cm (puchar) i w ten sposób wygrał całe zawody (puchar i
nagrodę rzeczową).
Marcin Ruciński również nieźle sobie radzi – wyciąga okonia za okoniem –
największy 25 cm. Niewiele
w końcowej punktacji ustępując koledze Bekasowi, zajmuje drugie miejsce.
Równocześnie z zawodami wędkarskimi rozgrywany jest konkurs na największego grzyba – liczy się
średnica kapelusza. Biorą w
nim udział wszyscy uczest-

pięknych wierzchowcach,
co uwiecznia na zdjęciach
Krzysztof Nowak.
Na łowisku czas szybko
mija, a i pogoda coraz lepsza, przestało padać i nawet czasami zaświeci słoń-

ce. Wreszcie godzina 13 –
koniec zawodów.
Na 31 łowiących tylko
9 może pochwalić się wymiarowymi rybami. Pierwsze miejsce zajmuje Tadeusz Bekas (2680 pkt); drugie – Marcin Ruciński (2420
pkt); trzecie - Robert Styperek (1040 pkt).
Korzystając z coraz lepszej pogody, rozgrywany
jest błyskawiczny turniej
strzelecki oraz darta. W
strzelaniu z wiatrówki najlepszym, po dogrywce, okazał się Robert Styperek –
24/30 pkt (8). W konkurencji darta zwycięża młodość i Mateusz GALAS –
26/30 pkt.
Po wyczerpujących i pełnych emocji zmaganiach na
wędkarzy czeka smakowita
grochówka, zabezpieczona
przez gospodarza jeziora,
a także kaszanka z grilla.
Dla łasuchów kolega Robert
przygotował pyszny sernik
i jabłecznik.
Kończąc zawody prezes
koła, wspólnie z gościem
specjalnym zawodów – radną miasta Poznania i przewodniczącą Rady Osiedla
Piątkowo – Ewą Jemielity,
wręcza najlepszym puchary
i dyplomy. Na tym, wydawało się, zawody powinny się
zakończyć. Nic z tego. Autobus, którym mamy wrócić do Poznania, tak nieszczęśliwie się zakopał, że
trzeba było szukać pomocy
u miejscowych gospodarzy.
Taką nieplanowaną przygodą
definitywnie zakończyliśmy
swój pobyt nad jeziorem Piaskowym. Wrócimy tu za rok.
Zbigniew Jędrys
Fot. – Krzysztof Nowak
i Eugeniusz Szaj
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KALENDARIUM PSM
1 grudnia

- Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

5 grudnia

- dyżur członków Rady Nadzorczej (konieczne wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie)

6 grudnia

- Komisja Rewizyjna RN

15 grudnia

- zebranie plenarne Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Uchwalono plan działalności społeczno-kulturalnej

Siedem osób zalegających z płaceniem czynszu
Rada Nadzorcza Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na posiedzeniu
17 listopada postanowiła
wykluczyć z grona członków. W przypadku trzech
osób, które po wykluczeniu spłaciły w całości należności wobec Spółdzielni, Rada uchyliła własne
uchwały i przywróciła im
tym samym członkostwo
w PSM.
Mariusz Andrzej Talaśka, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej, zreferował wyniki
ekonomiczne PSM za dziewięć miesięcy tego roku. Na
eksploatacji podstawowej w
gospodarce zasobami mieszkaniowymi wyniki na większości osiedli były dodatnie,
za wyjątkiem osiedla Jana
III Sobieskiego i ul. Grobla.
Na Sobieskiego we wrześniu
zaksięgowano koszty odczytu i rozliczenia ciepła, i tylko częściowe wpływy z tego tytułu, stąd ujemny wynik. Natomiast na Grobli od
dłuższego czasu występował
deficyt i dlatego od 1 września skorygowano stawkę o
50 gr. Bilans rozliczeń ga-

zu był dodatni, podobnie
jak salda na zimnej wodzie.
Wszystkie osiedla dysponowały środkami na kontach
funduszu remontowego. Zaległości czynszowe spadły
zarówno na lokalach mieszkalnych, jak i na lokalach
użytkowych. 10 września
2016 r. liczba mieszkańców
była niższa o 36 osób w po-

turalnej i sportowo-rekreacyjnej PSM w części dotyczącej „Dąbrówki” na ten
rok. Łączny wynik korekt
zwiększa ujemne saldo kosztów i wpływów o 22.400 zł,
a na jego pokrycie przesunięte zostaną niewykorzystane środki z dofinansowania ogólnej działalności.
Następnie Rada przy-

równaniu ze stanem na 10
sierpnia, a w stosunku do
grudnia ubiegłego roku była niższa o 619 osób.
Członkowie Rady skorygowali plan działalności
społecznej, oświatowej, kul-

jęła plan działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej PSM na 2017 rok. Podobnie jak w poprzednich
latach, oprócz osiedlowych,
dofinansowane zostaną im-

prezy ogólnospółdzielcze organizowane na poszczególnych osiedlach.
Pozytywnie rozpatrzono
propozycję powołania Komisji ds. aktów prawnych Spółdzielni. Zadaniem jej członków będzie przejrzenie regulaminów i innych wewnętrznych aktów prawnych pod
kątem ich aktualności.
Rozpatrzono też dwie
sprawy wniesione przez Zarząd PSM. Pierwsza dotyczyła ustalenia odpłatnej służebności na działce 49/46 na
osiedlu Jana III Sobieskiego na rzecz Aquanetu, który chciałby tam przeprowadzić wodociąg. Wyrażono
zgodę na ustalenie odpłatnej
służebności przesyłu, której
wartość będzie corocznie waloryzowana.
Druga sprawa dotyczyła zakupu od PZU lokalu
na osiedlu Władysława Łokietka. Pozytywnie wypowiedziały się w tym względzie Rada Nadzorcza i Rada
Osiedla, tymczasem zaszły
nowe okoliczności. Członkowie Rady zalecili wysłać
zapytanie z prośbą o szczegóły do PZU, po nadejściu
odpowiedzi spotkają się, by
je omówić. (big)
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Parking z 13 miejscami i 15 drzewami
prowadzone ono zostanie w
budynkach 5 i 6.
Gruntownej modernizacji
poddano także boks śmietnikowy w pobliżu bloku nr 10.
Obiekt położony na froncie
osiedla od ul. Łużyckiej straszył przechodniów rozpadającymi się ścianami. Po renowacji prezentuje się znacznie
lepiej, choć nie zdecydowano
się na jego zadaszanie ani

Boks śmietnikowy przed i po remoncie

Na osiedlu wymieniono 1,5 km
poręczy i 465 szafek pomiarowych

W ankiecie większość
mieszkańców
opowiedziała się za parkingiem.
Jeśli więc pogoda dopisze, to jeszcze w grudniu ruszą prace przy budowie miejsc parkingowych wzdłuż budynku nr
3 na osiedlu Władysława
Łokietka. Powstanie 13
miejsc postojowych a dodatkowo nasadzonych zostanie 15 niskich drzew.
Przygotowania do realizacji tego przedsięwzięcia
trwają od dłuższego czasu.
Zaczęło się od uzyskania zezwoleń na wycinkę rozrośniętych topoli, których korzenie niszczyły chodniki i
zagrażały nawet piwnicom
pobliskich bloków. Po usunięciu drzew i nasadzeniu w
ramach kompensaty innych,
trzeba było jeszcze uporać
się z odrostami topoli wyrastającymi z ziemi jak grzyby po deszczu. Dopiero na
tak przygotowanym terenie
można przystąpić do jego zagospodarowania.
– Jednak ostateczna decyzja, czy mają powstać miejsca postojowe, należała do
mieszkańców budynku. W
ankiecie mieli do wyboru trzy
możliwości, opowiedzieć się
w ogóle przeciw urządzaniu
parkingu, wybrać parking z
maksymalną liczbą 23 miejsc
postojowych lub jego wariant
ekologiczny z 13 miejscami

postojowymi i dodatkowymi
drzewami. Właśnie to ostatnie rozwiązanie zyskało największe poparcie i będziemy
je realizować – mówi Aleksander Meyza, kierownik Administracji Osiedla Władysława Łokietka.
W kilku miejscach na
osiedlowych parkingach dokonano też niewielkich, ale
istotnych dla infrastruktury
technicznej, zmian w lokalizacji miejsc postojowych.
Chodziło o zapewnienie stałego dostępu do zasuw w
węzłach sieci wodociągowej.
Upływ czasu daje się rurom
we znaki i coraz częściej
ulegają one awariom. Stały
dostęp do zasuw umożliwia
optymalne wyłączenia przepływu wody i sprawne prowadzenie napraw. Przy okazji tych przeróbek powstały
gustowne miejsca do parkowania jednośladów.
Do finału zbliżają się
wymiana wodomierzy radiowych oraz kompleksowe
modernizacje klatek schodowych. We wszystkich budynkach wymieniono szafki
licznikowe. Ogółem zainstalowano ich 465. Zamontowano także eleganckie drewniane poręcze wokół wszystkich
schodów. Łączna ich długość
wyniosła prawie 1,5 km. Końcowym etapem jest kilkukrotne malowanie ścian trwałymi
farbami. W tym roku prze-

zamykanie. Te rozwiązania
są kosztowne, a w praktyce
nie zdają egzaminu. „Poszukiwacze skarbów” i tak znaj-

odbierane tylko raz w roku
bezpłatnie przez firmę wynajętą przez Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. W pozostałych przypadkach mieszkańcy powinni
je dostarczać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, które znajdują się na składowisku w Suchym Lesie oraz przy ul. 28
Czerwca 1956 i Wrzesińskiej,
gdzie odpady są odbierane
bezpłatnie. Jednak mało kto
z lokatorów się na to decyduje, większość „tradycyjnie”
wystawia nocą stare meble i
inne klamoty do boksów.
Każdego miesiąca administracja musi więc zlecać
ich wywożenie. Część „gabarytów”, wyróżniająca się wysoką wartością energetyczną,
jest wykorzystywana przez
amatorów taniego opału. Ich
spalanie w zwykłych piecach
szkodzi mieszkańcom i środowisku. Nadziei na szybkie

Wzdłuż bloku nr 3 powstanie 13 miejsc parkingowych

dują dostęp do zamykanych
boksów.
Nierozwiązanym problemem pozostaje odbiór odpadów wielkogabarytowych.
Zgodnie z zasadami są one

uporządkowanie gospodarki
odpadami nie widać. Ciągle
więc w nowym systemie spółdzielcy za ich odbiór płacą
drożej i są obsługiwani gorzej
niż w poprzednich latach. (i)

Stojaki na jednoślady i zabezpieczony dostęp do węzłów wodociągowych
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Słowa tkane naturą
Kwiaty są pięknymi słowami i
hieroglifami natury, którymi daje
nam ona poznać, jak bardzo nas kocha – pisał poeta Johann Wolfgang
von Goethe. Dary przyrody poruszały też najwyraźniej serce pisarza i
działacza społecznego, Aleksandra
Świętochowskiego, gdyż i on zauważył, iż najcenniejszym przymiotem
natury jest jej rozmaitość. Z bogatej skarbnicy fauny i flory czerpie
również poetka Katarzyna Mrozik-Stefańska. Do Klubu Literackiego
„Dąbrówka” trafiła w 2015 roku.
Autorka na co dzień jest nauczycielką języka rosyjskiego i angielskiego. Kilka lat temu przeprowadziła się na wieś
i tam, pośród pól, łąk i lasów, odnalazła
swoje miejsce na ziemi. Uwielbia ogród
i zwierzęta, jest szczęśliwą posiadaczką
dwóch psów, kota, kilkunastu kur i koguta Nobla. Z nikim nie lubi się ścigać:
ani z ludźmi – ani z życiem. Bliskość
natury nauczyła ją pokory i cierpliwości. Jak sama twierdzi: cisza jest jej ulubionym stanem skupienia.
Ze skromnością przyznaje, że pisanie wierszy przytrafiło się jej w życiu
zupełnie niespodziewanie, lecz zaowocowało wieloma dobrymi doświadczeniami, nowymi znajomościami, a nawet
przyjaźniami. Poetka dwa lata temu wydała debiutancki tomik wierszy „futro z
drutu kolczastego”.
Poniżej kilka z wierszy poetki:
***
bruzdami na polu
pisane lata urodzajów i klęsk
życie siadło pod lipą ze śmiercią
tocząc targi o kolejne godziny

i kosmyki włosów na skroniach
wieczór chłodził wspomnienia
mówiłeś to nie czas i miejsce
na sadzenie nowych drzew
idzie zima
otulmy serca w chochoły
tylko poranna kawa
miała jeszcze zapach
dawnego grzechu

słońce na ściernisku
gładziło zmęczone dłonie żniwiarzy
a kiedy wyjmowała bochny chleba z
pieca
ptaki śpiewały hosanna
pod starą jabłonią upadło
ziarno poezji
***
nie jesteś łagodną przystanią
raczej sztormem na oceanie
(a przecież po burzy
znajduję na plaży bursztyny)
biała kartka jak latarnia
w ciemności prowadzi do portu
a tam cisza
fale łagodnie muskają
utrudzone słowa
Srebrne gody
jesień pachniała pustymi gniazdami
dymem na kartoflisku
i kałużą
posiwiały kopry w ogrodzie

***
ukrywaliśmy się przed sobą
w zakamarkach dnia
w cieniu wskazówki słonecznego zegara
w zapachu deszczu
kształcie słów
wieczór wyłuskiwał nas z siebie
jak ziarna fasoli
kiełkowaliśmy
***
w drewnianym kufrze po prababce
okruchy życia mieszają się
ze strzępami śmierci
pierwszy list ojca do matki
zasuszone polne kwiaty
pamiątka pierwszej komunii
jakiś nekrolog w pożółkłej gazecie
wyblakłe wspomnienia
wiszące na sznurku pamięci
dziś – już jutro będzie przeszłością
Opracowała: Anna Kokot

Będzie się działo w grudniu w Koronie
Poniedziałek (5, 12, 19)
godz. 10 – 11 – gimnastyka rozciągająca
godz. 11 – 12 – biblioteka
godz. 12 – 12.45 – język angielski, gr. I
godz. 11 – 12 – dyżur rady klubu

Czwartek (1, 8, 15, 22, 29)
godz. 15 – „Jak dobrze mówić i pisać po polsku” (spotkanie
odbędzie się 15.12!)
godz. 16.30 – 18.30 – zespół wokalny
godz. 16.30 – 18.30 – kółko plastyczne

Wtorek (6, 13, 27)
godz. 14 – 17 – gry planszowe (duża sala)
godz. 14.30 – 15.20 – język angielski, gr. IV (podstawowa)
godz. 18 – 19.30 – fitness latino

Piątek (2, 9, 16, 23, 30)
godz. 10 – 11 – gimnastyka rozciągająca
godz. 10 – 13 – kółko kulinarne
godz. 11 – 13 – kółko „Koralik”
godz. 11 – 12.45 – język angielski, grupa II
godz. 12 – 14 – kółko „Szydełko”
godz. 12 – 13 – biblioteka
godz. 12 – 14.30 – kółko decoupage
godz. 12 – 14.30 – kółko turystyczne
Ponadto:
6.12, godz.16 – Spotkanie prozdrowotne – diagnoza chorób i analiza stanu zdrowia, pomiar ciśnienia tętniczego
i regulacja nadciśnienia. Skierowanie na tydzień bezpłatnych
zabiegów rehabilitacyjnych, realizowane na terenie poznańskich przychodni
14.12, godz. 16 – Występ i spotkanie wigilijne z dziećmi
ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego z Mosiny w Klubie Korona
17.12, godz. 15 – jednodniowy wyjazd do Poczdamu na Jarmark bożonarodzeniowy
20.12, godz. 17 – Wigilia klubowa
27.12, godz. 18 – 19.30 – bezpłatne przedsylwestrowe zajęcia fitness latino – motyw przewodni „Mamma Mia!” – zabawa przebierana w rytmie znanych musicali
31.12, godz. 20 – 3 – zabawa sylwestrowa

Środa (7, 21, 28)
godz. 15 – 20 – kółko brydżowe (kawiarenka)
godz. 15.30 – 16.15 – język angielski, gr. III

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY
6 XII 2016 o godz. 18 (wtorek, sala konferencyjna) Krystyna Ratajczak – wiersze i obrazy.Quiz z nagrodami –
czyj to tekst?
15 XII 2016 o godz. 18 (czwartek, bistro „Cezar”) Wieczór wigilijny Klubu Literackiego. Homilia Stanisława
Adamkiewicza. Kolędy, piosenki, instrumentarium – Tomasz Kruczek. Mile widziane wiersze i Boże Dary na wigilijny stół.
Zapraszamy do publikacji w „Protokole Kulturalnym”.
Spotkania w „Dąbrówce”, os. Bolesława Chrobrego
117. Prowadzi Jerzy Grupiński.
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Od Rzymu do Mosiny

Seniorzy z osiedlowego klubu „Korona” na
Śmiałego nie żałowali sobie w tym roku wojaży.
Wszystkie, oczywiście,
odbyli na swój koszt.
Rozpoczęli z „przytupem” – w maju wybrali się
na wycieczkę do Rzymu.
Zwiedzili Koloseum i oczywiście Watykan. Na koncie
mają nawet spotkanie z papieżem.
Na początku sierpnia
odwiedzili gospodarstwo
agroturystyczne „Wadera”
w Brzeźnie. Radośnie bawili

się, korzystając z atrakcji zapewnionych przez gospodarzy. Jeszcze w tym samym
miesiącu spora grupa wyjechała do Czarnogóry, gdzie
oprócz zwiedzania urokliwych okolic, był czas na relaks i kąpiele w morzu.
We wrześniu seniorzy
spędzili interesujący dzień
w ośrodku Fundacji Stworzenia Pana Smolenia koło Mosiny. Na zdjęciach
obok autorstwa Piotra Zagawy prezentujemy, jak klubowicze z „Korony” spędzali czas. (nar)
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Prosto z miasta

Pomysły na dobre zmiany
Kolejny rok nieuchronnie zbliża się do finału.
Skłania to do różnych podsumowań oraz sporządzania rankingów najważniejszych wydarzeń minionych
dwunastu miesięcy. Z tych
zestawień niewiele wynika ale tak się porobiło, że
obecnie z większości decyzji
i działań mało co wynika.
A jeśli już, to zwykle kolejne
kłopoty. W światowym rankingu wydarzeń bezsprzecznie pierwsze miejsce zajmuje
wyborcze zwycięstwo Donalda Trumpa. Wygrał na przekór mediom i elitom, które
od miesięcy straszyły nim
wyborców. Amerykanie nie
posłuchali własnych mędrców, autorytetów i celebrytów. Zagłosowali na Trumpa. Czy słusznie, przekonamy się niebawem. Ale to co
dobre dla Ameryki nie musi
być wcale równie dobre dla
reszty świata czy poszczególnych krajów.

W Polsce wszelkim rankingom przewodzi dobra

zmiana, której doznajemy
od roku. Jednak są duże
wątpliwości dla jak licznej
części suwerena jest ona dobra. Ale przecież nie może
ona być dobra dla wszystkich. Wiadomo, że jak coś
jest dla każdego i wszystkiego, to jest do niczego. Aby
więc docenić w pełni jej zalety, najlepiej być młodym,
ale już partyjnie zasłużonym
„misiewiczem” lub seniorem
po siedemdziesiątce (bo darmowe leki) z dużą liczbą małoletnich dzieci, bo na każde jest po 500 plus. Reszta suwerena musi poczekać
na przyszłoroczną kontynuację dobrych zmian. Jakiekolwiek by one były, z pewnością będą. Bo na świecie
i w Polsce dzieje się naprawdę wiele.

Na tym tle Poznań wypada smętnie i nijako. Poza wyczynami rowerowymi i
bokserskimi pana prezydenta niewiele się dzieje. Zmiana władz miasta nastąpiła
już przed dwoma laty i do

dzisiaj trudno orzec, czy była ona dobra, czy zła. Zakończono parę inwestycji zapoczątkowanych przez poprzednią ekipę, na czele z
przebudową Kaponiery, która może ubiegać się o miano
najdłuższego remontu nowoczesnej Europy, parę innych
przedsięwzięć jest realizowanych siłą rozpędu, a o nowych, śmiałych projektach
niewiele słychać. Wciąż tylko powraca się do starych
planów a to budowy tramwaju do Naramowic, a to
wiaduktu w Plewiskach, a
to połączenia kolejowego
Dworca Głównego z lotniskiem Ławica. Zwłaszcza
odświeżenie tego ostatniego
pomysłu wydaje się kuriozalne. Najpierw zmodernizowano ul. Bukowską, stanowiącą najprostsze połączenie między tymi węzłami, w tak zmyślny sposób,
że w śródmieściu ubyło na
niej pasów ruchu, a przybyło różnych ograniczeń, a teraz rozważa się budowę sieci kolejowej. Miasto, które-

go od lat nie stać na rozbudowę linii tramwajowych,
chce wydawać setki tysięcy
złotych na analizy czy taka kolejowa inwestycja ma
sens. Na zdrowy rozum wiadomo, że nie ma.

Z kolejowych planów nic
więc nie będzie, podobnie jak
z wielu innych prezydenckich
pomysłów. W rankingu zajmą one wysokie miejsce obok
propozycji włączenia kilku
sąsiednich gmin do Poznania, utrudniania życia zmotoryzowanym czy wytoczenia
powództwa przeciwko kilku klubom go-go ze Starego
Rynku o szkodzenie wizerunkowi miasta. Swoją drogą,
poprzednia ekipa miała nieco więcej fantazji. Jej przedstawiciele też przemyśliwali
o budowie kolei na Ławicę,
ale napowietrznej, czyli słynnej Fujibanie. No, tak to jeszcze obecne władze miasta nie
odleciały. Ale w nowym roku
wszystko przed nimi.
WIST

Patroni ulic piątkowskich

Zygmunt Wojciechowski (1900-1955)
„Urząd Skarbowy przy
ulicy Wojciechowskiego...”,
„...cmentarz przy ulicy
Wojciechowskiego...”. Choć
obydwa te punkty orientacyjne nie są podane ściśle,
utrwaliły się w świadomości poznaniaków do tego
stopnia, że na ogół mało
kto ma trudności z lokalizacją owych miejsc na planie miasta. Naturalne jest
więc pytanie: kim by patron
owej ulicy?
Zygmunt Wojciechowski
urodził się 27 kwietnia 1900
roku w Stryju, a w osiemnaście lat później ukończył
gimnazjum we Lwowie. Pod
koniec I wojny światowej
służył w armii austriackiej,
później w Wojsku Polskim,
zaś w 1920 roku podjął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Pozostał tam już na stałe – ja-

ko asystent, a później docent; w 1936 roku był już
profesorem zwyczajnym o
specjalności historia państwa i prawa. Od roku 1925
był związany z Uniwersytetem Poznańskim, na krótko przed wybuchem II wojny światowej został dziekanem Wydziału Prawa tej
uczelni. Naukowo zajmował się głównie sprawami ustrojowymi Polski piastowskiej, organizacją naszego państwa w tym czasie
i sądownictwem. Wiele czasu poświęcał zagadnieniom
kontaktu Polski z sąsiadami, często prezentował swój
pogląd na linię Odry jako
granicę państwa Piastów
i znaczenie wybrzeża Bałtyku dla naszej gospodarki
średniowiecznej. W 1935
roku opracował m.in. program badań dla Instytutu
Bałtyckiego.

Działalność naukową Z.
Wojciechowski łączył z aktywnością polityczną w szeregach Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego. Należał do Związku Młodych Narodowców, redagował pismo
„Awangarda Państwa Narodowego”, współpracował z
Romanem Dmowskim – idealnie więc pasował do politycznego profilu regionu.
Z chwilą wkroczenia
wojsk hitlerowskich do Poznania Z. Wojciechowski był
zatrzymany w charakterze
zakładnika, po zwolnieniu
przedostał się do Krakowa.
Bywał też w Warszawie, nauczał na Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich, pisał opracowania na temat
stosunków polsko-niemieckich w przeszłości; to wtedy powstała fundamentalna
niegdyś, jego książka „Polska-Niemcy, dziesięć wie-

ków zmagania”. Był to początek koncepcji założenia
po wojnie instytucji naukowej zajmującej się problematyką zachodnią. Naturalną
koleją rzeczy więc Z. Wojciechowski stanął później
na czele Instytutu Zachodniego, utworzonego w grudniu 1944 roku.
Po powrocie do Poznania uczony objął funkcję
dziekana Wydziału Prawa
Uniwersytetu Poznańskiego, a później także prezesurę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Zmarł nagle w pełni sił
twórczych, 14 października
1955 roku. W dniu 21 marca 1985 roku Instytut Zachodni w Poznaniu otrzymał imię swego współzałożyciela i długoletniego dyrektora.
Marek Rezler
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Mężczyzna walczy o szczęśliwy związek

Coraz częściej na konsultację do mojego gabinetu
przychodzą mężczyźni z pytaniem, jak poradzić sobie
i pogodzić się z rozstaniem. Jakiś czas temu w fotelu
usiadł trzydziestopięcioletni Wojtek, pracownik sektora bankowego, który swoją historię rozpoczął od stwierdzenia, że rzuciła go wieloletnia narzeczona i on musi się
z tym faktem jak najszybciej pogodzić, przestać o niej
myśleć i znaleźć sobie nową partnerkę.
Po takim wstępie zapytałam go: „Dlaczego chce się pan
z tym pogodzić?”. Wówczas na twarzy mojego rozmówcy pojawiło się zmieszanie, a w oczach rysował się wielki
znak zapytania. W odpowiedzi usłyszałam: „Przecież ona
ode mnie odeszła, nic już nie mogę zrobić. Muszę nauczyć
się funkcjonować w tej nowej sytuacji”. Ponownie zadałam
mu pytanie: „Dlaczego chce się pan z tym pogodzić, nie lepiej wrócić do niej?”. W odpowiedzi usłyszałam: „Nie ma na
to szans”, po czym jak z karabinu maszynowego padła seria
argumentów: wypaliło się, flirtowałem z innymi kobietami na
portalu społecznościowym, nie mam siły już i nie wierzę, że
coś jeszcze może nam pomóc”. Po takim wstępie zadałam
zrozpaczonemu mężczyźnie pytanie: „Czy walczył pan o ten
związek?”. Na co pan Wojtek, jak i inni mężczyźni trafiający
do mojego gabinetu przeważnie odpowiadają: „No, wydaje
mi się, że tak!”. Z mojej strony pada kolejne niewygodne pytanie: „W jaki sposób?”. Po tym pytaniu w gabinecie zapadła cisza. „No chyba, tak naprawdę nie walczyłem” – odpowiedział mój rozmówca. „A chce pan powalczyć?” zapytałam.
Mój rozmówca bez chwili zastanowienia odpowiedział: „Nie
mam już na to siły, nie wierzę, że się uda. Nie wiem jak. Tyle
razy kupowałem bukiety róż i nic nie pomogło”.
Archetyp wojownika
Panowie, gdzie wola walki, męskie geny wojownika?
Czy mężczyzna może nie chcieć walczyć? Co w takim razie
świadczy o męskości, jeśli nie wola walki? Męską waleczność, którą można było zaobserwować, oglądając tegoroczne Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, jest wpisana w męską
tożsamość. Proponuję odkopać czym prędzej topory wojenne i ruszyć do boju!
To rolą mężczyzny jest stworzenie solidnych, stałych
i bezpiecznych ram dla relacji. Mężczyzna powinien być zdecydowany, dobrze jest, kiedy wie, czego chce i potrafi być
stałym fundamentem, filarem, na którym opiera się system
związku i rodzinny. Dlatego, panowie, zadajcie sobie pytanie – czego chcecie, na czym wam zależy? Jeśli zależy wam
na partnerce/żonie, na rodzinie, to co by się działo, macie
wystarczająco dużo siły, aby ją uratować. Odpowiedzialność
za związek spoczywa na męskich barkach, a rezygnacja
z walki to czyste lenistwo, za którym może kryć się lęk, poczucie braku wiary we własne siły i możliwości.
Zajęcie dla dwojga
To nie jest tak, że on ma się starać, a ona ma sobie odpuścić. Zadaniem obydwóch stron jest troszczenie się o rozwój związku. W dużym uproszczeniu, mężczyzna troszczy się
o niego od zewnątrz, a kobieta od wewnątrz. Przywołując metaforę z branży budowlanej, mężczyzna stawia mury, a kobieta dba o wnętrze. Ona wnosi do związku emocje, a on ma
stać na straży tych emocji, czyli dbać o ich równowagę. Jeśli
emocje w związku są dobrze rozumiane i wykorzystywane we
właściwy sposób, to dają wszystkim domownikom poczucie
bliskości, opieki i ciepła. Ale, kiedy w niej zbiera się za dużo złości i frustracji, a on nie reaguje na sygnały ostrzegawcze, to fala emocji zalewa dom i podmywa fundament. Osuszanie fundamentu jest o wiele trudniejsze i bardziej czasochłonne, niż załatanie pęknięć przy pierwszym sygnale
ostrzegawczym.
Jak rozmawiać i rozumieć?
Kobieta potrzebuje zostać wysłuchana i przytulona. Jeśli
wraca z pracy zmęczona i zaczyna narzekać, że jest jej źle,
to nie oznacza wcale, że oczekuje od was rady. Pan „dobra

rada” daje rady wtedy, kiedy zostanie o nie poproszony przez
kobietę. Zadaniem mężczyzny jest usiąść, wysłuchać cierpliwie, wypowiedzieć magiczne zdanie: „Rozumiem, że jest ci
ciężko” i ewentualnie spytać „Czy mogę ci jakoś pomóc?”.
W odpowiedzi macie szansę usłyszeć: „Już pomogłeś, bo
mnie wysłuchałeś”.
W ten oto sposób emocje zostają „zwentylowane” i przestają zagrażać podmyciem fundamentu. Kobieta potrzebuje
czuć się akceptowana przez swojego mężczyznę taką, jak
jest. Nie tylko w okresie zalotów i tańca godowego, ale zawsze ma być jedyna i wyjątkowa w oczach swojego mężczyzny. Ma to czuć, widzieć i słyszeć! Kobieta musi czuć, że
może na was liczyć, nie zostawiacie jej samej z problemem
cieknącej rury czy załatwianiem kwestii natury blacharsko-lakierniczych itd. Czasem podział obowiązków bywa odwrócony, ale to wymaga szczegółowego omówienia i upewnienia
się, że obie strony dobrze się z tym czują.
Często długoterminowa zamiana obowiązków znacznie
podkopuje poczucie bezpieczeństwa u kobiet i odziera mężczyznę z męstwa w oczach kobiety. Świadczy o tym chociażby fakt, że związki, w których podział obowiązków jest zamieniony, bardzo często borykają się z problemem zanikającego
życia seksualnego. Wychowanie dzieci nie jest tylko domeną żony. Obowiązek wychowania spoczywa na obojgu rodzicach. Mama uczy dzieci świata wewnętrznego: ciepła, bliskości, wprowadza je w świat emocji. Natomiast ojciec ma być
przewodnikiem po świecie zewnętrznym, ma pokazać dzieciom, jak radzić sobie w życiu, jak stawiać czoła trudnościom.
Kiedy i dla kogo psychoterapia dla par
Idealnym rozwiązaniem w przypadku kryzysu w związku jest zaangażowanie się obojga osób w psychoterapię pary, choć niestety nie zawsze takie rozwiązanie jest możliwe.
Zdecydowanie częściej mam do czynienia w gabinecie z sytuacją, w której tylko jedna z osób chce walczyć o związek,
a druga strona jest wycofana i o psychoterapii nie chce słyszeć. Jednak nie jest to powód do załamywania rąk. Często
wystarcza zmiana w zachowaniu jednej osoby, w myśl zasady: jest akcja to będzie i reakcja. Jeśli jedna osoba zrozumie
problem i podejmie nad nim pracę, to wywołuje tym zmiany
w odpowiedzi i zachowaniu u drugie osoby. Przy takim scenariuszu druga strona, prędzej czy później zgodzi się na podjęcie wspólnej pracy nad związkiem albo nawet terapia nie będzie już potrzebna, gdyż właściwie podjęta akcja, wywołała pożądaną reakcję. Jeśli jedna ze stron zaczyna pracować nad
związkiem, jest to tylko kwestią czasu, kiedy nastąpi zmiana
w całym systemie. Zmiana we własnym zachowaniu wymaga
w pierwszej kolejności zrozumienia popełnianych błędów, przyznania się do nich, wzięcia za nie odpowiedzialności, zmiany sposobu postrzegania związku oraz pełnionej w nim roli,
a na końcu poznania narzędzi potrzebnych do wprowadzenia
i utrzymania zmiany i nauki umiejętnego ich stosowania.
Wbrew powszechnie obowiązującym stereotypom o wiele łatwiej jest mężczyźnie wpłynąć na zmianę zachowania
kobiety, niż odwrotnie. Zmiana w komunikowaniu się i zachowaniu mężczyzny ze szczyptą cierpliwości z jego strony,
a i u kobiety pojawią się emocje, które sprawią, że i ona otworzy się na dialog. Uzyskując motywację do pracy nad relacją
u obydwu osób, na efekty nie trzeba długo czekać. W mojej
pracy psychoterapeutycznej mam możliwość obserwowania,
jak mężczyźni zaczynają chłonąć wiedzę na temat roli partnera i ojca, częstokroć ojcostwo staje się ich pasją, kiedy
z początku zrezygnowani i pogrążeni w poczuciu beznadziei,
odkrywają swoją siłę i biorą odpowiedzialność, która staje się
dla nich wyzwaniem.
Małgorzata Remlein
psycholog
Autorka tekstu jest psychologiem.
Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par.
Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń lękowych.
Informacje – tel. 660 140 488 lub www.malgorzataremlein.pl
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ŚWIĄTECZNE
DRZEWO
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WIGILIJNYM
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16

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru
brzmiało: Sypialnia, ale nasza.

17

NABOŻEŃSTWO

KAFAR

SŁOWA
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KLUB
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W
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12
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3

CZĘŚĆ
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JACHTU

8

BLEF
PAROBEK

5
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18
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2
STAN
W
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Krzyżówka
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OPERA
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W
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PŁYNIE
PRZEZ
KOLONIĘ

BAKSZYSZ

RUMUŃSKI
TANIEC

RODZAJ
CHLEBA
DIETETYCZNEGO

1

10
NIE
TAMTO

7

11

STOPIEŃ
GAMY

ADNOTACJA

...
NOCY
LETNIEJ

RELIGIA
LUDÓW
AFRYKI

0,01
HA

Krzyżówka nr 12

CZASAMI

6
JEDNOSTKA
REZYSTENCJI

9

JEDZENIE

HUMORKI
- Panie doktorze, to lekarstwo, co mi je pan wypisał, to na co jest?
- Na Bahamy. Jeszcze tylko 65 recept…

- Tato, zgadnij jakich
słów używany w szkole najczęściej?
- Nie wiem…
- Zgadłeś!

Policjant zatrzymuje studenta, legitymuje go i mówi:
- Widzę, że nie pracujemy.
- Nie pracujemy – zgadza się student.
- Obijamy się – mówi dalej policjant.
- Tak, obijamy się – potwierdza student.
- O! Studiujemy… – ciągnie policjant.
- Nieee, tylko ja studiuję!
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Gwiazdy mówią... po naszymu 
Wiara ino wew te gwiazdy szpycuje, kalafy zadziyro jak kejter do księżyca abo w cajtungi je ciyngiem wtyko. Nasze „Echo” tyż gorsze nie
może być i swój horoskop musi mieć leżeć na zadniej stronie. Blubry o przyszłości im barzy tajemnicze, tym prawdziwsze, dlatego podajemy je po
naszymu. Jeśli ktoś nie rozumie, niech mu gzuby abo jaki wuja objaśni.
BARAN (21.03 - 20.04). Święta to nie czas na lofrowanie, nygusowanie
WAGA (23.09 - 22.10). Szykuje się fest wygib ze starą eką albo z całką famui rozmemłanie. Z wiarą po próżnicy też nie ma co blubrać. Jesteś szportowny
łą. Ino zaś na tych rajzach i balangach zbytnio się nie staluj, bo i tak przyjdzie
szczun i bierz się z fifem do roboty.
ci przepynkać wuchtę bejmów.
BYK (21.04 - 21.05). Na przełomie roku, a może jeszcze na gwiazdkę, skapną
SKORPION (23.10 - 22.11). Z famułą trza dobrze żyć, zwłaszcza wew święci propozycje ciekawej i całkiem intratnej roboty. Ale zaś uważaj na szczegóły
ta. Nie borchaj się więc na szczunów czy kejtra. Oni trochę poszuszwolić mui posłuchaj rad starej wiary.
szą, ale zaś potem będzie całkiem fest.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Z borchania i brynczenia na szefów wew roboSTRZELEC (23.11 - 21.12). Daj se luz i machnij ręką na kolejne zmiany
cie nic dobrego nie wyniknie. Nie ma się więc co stalować, ino trza uważać
i bręczenie famuły. Jakoś to będzie. Przestań też cięgiem szporać, lajsnij se
nowy dyrdon abo pojedź na jaką rajzę.
i akuratnie brać się do chapania.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Bez nerwów i stalowania, ale zaś z więkRAK (22.06 - 22.07). Bez to glapienie się wew telewizor we łbie masz ino
szym szwungiem zabierz się do roboty, a bejmy same skapną. Jak trochę powuchtę głupich pomysłów. Ale zaś wew robocie się nie staluj i frechownie se
myślisz i pochapiesz, to uzorgujesz ich całą wuchtę.
z wiarą nie poczynaj, bo se ino poruty narobisz.
WODNIK (21.01 - 20.02). Zamiast ciągłego nygusowania, wystawiania kalaLEW (23.07 - 22.08). Przedświąteczne dni to najwyższy czas na porzundki
fy na słonyszko abo glapienia się wew telewizję czy komputer, lepiej weź się
wew chałupie. Dyrdony i insze klamoty najlepiej wyćpnąć na gemyle, a do
odnowionych pokojów lajsnać nowe meble.
za porzundki abo poblubraj trochę zez szczunami.
PANNA (23.08 - 22.09). Wew święta czas przyjdzie ci chapać za dwóch abo
RYBY (21.02 - 20.03). Na świąteczną labę i słodkie nygusowanie trzeba zai trzech kolegów, ale zaś potem z nabitą kabzą bejmów będziesz se mógł polosłużyć chapaniem za dwóch. Ale zaś pomyśl o jakim weekendowym wygibie
frować po cołkiem świecie.
na działkę ze starą eką.
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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Laury za ukwiecone balkony i ogródki

Ozdobą piątkowskich
osiedli są pięknie ukwiecone balkony oraz coraz liczniej powstające
przy blokach ogródki.
Od trzech lat na osie-

dlu Jana III Sobieskiego honorowani są twórcy tych niezwykłych zielonych zakątków.
W tym roku nagrody

za najpiękniejsze balkon
i ogródek zdobyli: Danuta Czarnowska, Wiktoria
Ławicka oraz Grażyna i
Zdzisław Tabernaccy. W
tej niezwykłej rywalizacji

dostarczającej wiele radości miłośnikom zieleni
oraz przyczyniającej się do
poprawy estetyki osiedla
wyróżniono także twór-

ców 10 balkonów oraz 6
ogródków.
- Organizowany od lat
przez władze miasta konkurs „Zielony Poznań” zyskał sporą popularność i
wielu mieszkańców Sobie-

skiego w nim uczestniczyło. Jednak wymaga on formalnego zgłoszenia udziału, wielu ogrodników amatorów zasługujących na docenienie rezygnowało z dopełnienia tych formalności.
Dlatego samorząd naszego osiedla, zainspirowany
przez miłośnika zieleni Ryszarda Musiałowskiego, wybrał prostsze i bardziej demokratyczne rozwiązanie.
Społeczna komisja wiosną
i latem dokonuje kilku obchodów całego osiedla i wybiera około dwudziestu najbardziej ukwieconych balkonów i ogródków. Spośród
nich, po kolejnym, finało-

wym przeglądzie komisja
wybiera najładniejsze i przyznaje nagrody oraz wyróżnienia. Wybrać najpiękniejsze nie jest łatwo, gdyż zadbanych, kolorowych miejsc
Dokończenie na stronie 16
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jest na osiedlu sporo. Ich
twórcom, którzy wkładają
wiele pracy a także środków finansowych w przygotowanie kwiatowych kompozycji, należą się szczególne słowa uznania i podziękowania – mówi Eugeniusz
Jędrzejczak, kierownik Administracji Osiedla Jana III
Sobieskiego.
W tym roku uhonoro-

wanie osiedlowych ogrodników przebiegło niezwykle uroczyście. Nagrody,
statuetki i dyplomy wręczono im podczas koncertu zespołu Trzech Tenorów.
Pieśni artystów oraz oklaski licznie zgromadzonych
mieszkańców były zasłużoną nagrodą za trud wkładany w upiększanie własnych
balkonów oraz całego osiedla. (i)
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