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ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY 

oferta obowiązuje w lokalu i na wynos bez dowozu 
Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,

tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28

Dokończenie na stronie 2

RESTAURACJA   „J O W I S Z”
organizacja przyjęć: WESELA, CHRZCINY, STYPY

   obiady, garmażerka, kanapki
   catering
   obsługa firm
    wynajem sali na konferencje 

i szkolenia

       Poznań, ul. Dojazd 34
       Tel. 600 595 762, 61 843 54 88

Tanie ubezpieczenia 
mieszkań i domów 

od 2 zł/ m² - składka roczna.
Pełen zakres ubezpieczenia.

Ubezpieczenia samochodowe 
OC i AC.

KONTAKT: 
ANNA OLESIŃSKA  

tel. 885 251 076 lub e-mail: 
anna.olesinska@poznan.

poczta-polska.pl 

lekarz medycyny
Maria Jędraszak

specjalista ginekolog – położnik

-  badanie ginekologiczne z 
cytologią

-  USG ginekologiczne dopochwowe

-  prowadzenie ciąży

-  leczenie zaburzeń 
miesiączkowania

-  leczenie objawów przekwitania 
u kobiet
Gabinet lekarski, ul. Murawa 37A

Rejestracja telefoniczna: 602 383 596

Drużyny z Batorego rządziły

Tradycyjnie przed świętami, 20 grudnia, sekcja 
sportu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zorga-
nizowała Turniej Gwiazdkowy dla dzieci i młodzieży. 
Uczestniczyły w nim drużyny grup B i C.

Grano systemem play-
-off, czyli przegrywający od-
pada. W przypadku remisu 
rozgrywane były 3 serie rzu-
tów karnych w celu wyłonie-

nia zwycięzcy.  W grupie B 
do finału doszły dwie dru-
żyny. Najlepsza okazała się 
UKS 12 BATORY II, drugie 
miejsce zajęła UKS 12 BA-

TORY IV. W grupie C w fi-
nale FC BALETSY pokona-
ła TECHNICZNYCH FAN-
TASTÓW PODOLANY.

Nagrody dla zwycięz-
ców w postaci słodyczy i 
świątecznych upominków 
kosmetycznych ufundowa-

FC BALETSY UKS 12 BATORY II



2  ECHO 2/235 (XVIII)

  

Dwa parkingi w dwóch częściach osiedla

Zapytany o obecnie re-
alizowane prace remonto-
we na osiedlu, kierownik 
administracji, Janusz Pi-
skor, wymienia moderniza-
cję budynku nr 13. Kładzio-
ne są tam nowe powłoki tyn-
karskie, malowane ściany, 
wymieniane są balustrady, 
a na koniec następuje wy-
miana oświetlenia na ledo-
we. Tam, gdzie przecieka-
ją, naprawiane są posadzki 
balkonowe.

Zakończyła się właśnie 
wymiana pionów wodnych 

w budynkach nr 8 i 9, w 
tej chwili trwają wymiany 
w blokach 10 i 11. W tym 
roku administracja osiedla 
chciałaby zakończyć wszyst-
kie wymiany instalacji wod-
nych.

Planuje także moderni-
zację terenów zielonych na 
placu zabaw wraz z wymia-
ną urządzeń pomiędzy bu-
dynkami 8 i 9. Powstanie 
tam też mini park. Wcze-
śniej pomysł był konsulto-
wany z mieszkańcami obu 
budynków. Koncepcja spo-

tkała się z pozytywnym 
przyjęciem. Prace rozpocz-
ną się więc późną wiosną, 
a zakończone zostaną w 
tym roku.

W trakcie budowy jest 
parking na 80 miejsc. Znaj-
duje się od strony trasy 
średnicowej, przy ul. Brail-
le’a. – Spółdzielnia – doda-
je J. Piskor – nabyła także 
teren wzdłuż ul. Umultow-
skiej na wysokości budynku 
44. Na razie jest to nieuży-
tek, przez który mieszkań-
cy skracają sobie drogę Za-

projektowany tam zostanie 
parking na sto miejsc. Do-
stępny będzie nieodpłatnie 
tylko dla spółdzielców, moż-
na będzie wjechać do niego 
bowiem tylko za pomocą 
karty członka spółdzielni. 
To powinno załatwić pro-
blem parkowania na tej czę-
ści osiedla.

Największy problem 
mieć będą jednak miesz-
kający na jednostce F w 
budynkach od strony ul. 
Opieńskiego. Piszemy o tym 
na stronie 5.  (maja)

ła Poznańska Spółdzielnia Mieszka-
niowa.

Wyróżniono także najlepszych 
strzelców. W grupie B były to dwie 
osoby, które zdobyły po 14 bramek: 
Mateusz Rocławski (UKS 12 BATORY 
II) oraz Dawid Okoniewski (UKS 12 
BATORY IV). W grupie C natomiast 

najlepszym strzelcem został zawodnik 
z zespołu TECHNICZNI FANTAŚCI 
PODOLANY – Maciej Kadzewicz, zdo-
bywca 6 bramek. W tej grupie wyróż-
niono także najlepszego bramkarza, 
którym został zawodnik zespołu zwy-
cięskiego, czyli FC BALETSY – Ka-
mil Lesiński.

Poziom turnieju stał na dobrym 

poziomie, czego efektem było wiele 
niespodzianek w obu grupach. War-
te zauważenia jest, iż w grupie B do 
półfinałów doszły aż cztery zespoły re-
prezentujące UKS 12 BATORY. Nato-
miast w grupie C sporą niespodzianką 
było odpadnięcie w półfinale zespołu 
BATORY IV.

Robert Halaburda

Drużyny z Batorego rządziły
Dokończenie ze strony 1

Wzdłuż ulicy Umultowskiej zbudowany zostanie parking

Powstaje parking od strony ul. Braille’a

Ten plac zabaw będzie modernizowany

Nowe nasadzenia
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www.psm.poznan.pl
www.echopiatkowa.pl

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

codziennie od godz. 8.00
Wystawiam recepty ulgowe

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

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 

ADRES
os. J III Sobieskiego Pawilon 18

(przy alejce spacerowej 
w pobliżu sklepu Biedronka)

www.MagdalenaW.pl

KWIACIARNIAKWIACIARNIA
∙  bukiety, stroiki i kompozycje
   ∙  materiały do samodzielnego 

wykonania stroików
     ∙  upominki
       ∙  dostarczamy kwiaty

PASMANTERIAPASMANTERIA
∙  duży wybór włóczek, 

aplikacji i dodatków
 

 

ZapraszamyZapraszamy
w Karnawalew Karnawale

 
 

Magdalena i Łukasz WarciarekMagdalena i Łukasz Warciarek

ul. Dzięgielowa 27

Sklep 
warzywno-owocowy
Poznań, os. Batorego 

75 i 15c
Zaprasza:

-  warzywa i owoce 
z własnego 
gospodarstwa 
rolno-sadowniczego, 

-  wiejskie jajka 
z wolnego wybiegu.
Czynne: pn-pt 8-17, 

sob. 8-14

Zapraszam dzieci i młodzież na

lekcje i korepetycje 
z j. angielskiego
na os. B. Chrobrego

Jestem nauczycielką z wieloletnim 
doświadczeniem i praktyką. 

Gwarantuję fachowe podejście do ucznia
i materiału oraz miłą i przyjazną atmosferę.

Tel. 607 050 133
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Wybory do rad osiedlowych
Po reformie samorządowej w 2010 roku w Pozna-

niu utworzono 42 osiedla – jednostki samorządu te-
rytorialnego, do których co cztery lata wybiera się 
radnych osiedlowych odpowiedzialnych za gospoda-
rowanie mieniem na terenie należącym do Miasta 
Poznania (tym różnią się od rad osiedlowych tworzo-
nych na terenie spółdzielni mieszkaniowych).

Już 22 marca tego roku będziemy mogli wybrać nowych 
radnych do samorządów pomocniczych miasta. To znakomi-
ta okazja, żeby powierzyć obowiązki radnych osobom god-
nym zaufania, prawdziwym społecznikom, do których ma-
my zaufanie i które będą gospodarować naszym mieniem 
miejskim we właściwy sposób. Rola radnych osiedlowych 
bardzo wzrosła, bowiem co roku budżet rady sięga nawet 
pół miliona złotych. Te całkiem spore środki można prze-
znaczyć na przykład na remonty chodników, wybudowanie 
ścieżki rowerowej, siłowni zewnętrznej dla seniorów, nagro-
dy dla dzieci w konkursach sportowych. To od rady osiedla 
często zależy, w której szkole przeprowadzone będą prace 
remontowe finansowane ze środków rady, gdzie zostanie 
zbudowane boisko sportowe, a gdzie plac zabaw lub teren 
zielony. W budżecie Miasta Poznania wydzielone są rów-
nież dodatkowe środki na dofinansowanie wyłonionych w 
drodze konkursu projektów zgłoszonych przez osiedla. O 
środki w wysokości 2,5 mln złotych można ubiegać się w 
tzw. konkursie grantowym. W ubiegłym roku dodatkowo 
przeznaczono kwotę w wysokości 1 mln zł na inwestycje 
na tzw. osiedlach peryferyjnych.

Termin zgłaszania kandydatów na radnych upły-
wa 20 lutego, zatem nie zostało wiele czasu na de-
cyzję o kandydowaniu i zebranie podpisów poparcia.

Jak zostać radnym osiedlowym?
Zasady i tryb wyboru do rady osiedla określa statut 

osiedla. Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wy-
borczych oraz na radnych przyjmowane będą w Urzędzie 

Miasta Poznania, Wydział Wspierania Jednostek Pomoc-
niczych Miasta, ul. Libelta 16/20, pok. 107; ul. Gronowa 
20 pok. 319, pok. 321; os. Bohaterów II Wojny Światowej 
36A pok. 9; ul. Słowackiego 22 pok. 148, ul. Matejki 50, 
pok. 219, ul. Czarnieckiego 5 pok. 4. W tych miejscach 
wyłożone będą do wglądu statuty osiedli wraz z załączni-
kami określającymi zasady i tryb wyborów do rad osiedli.

Druki zgłoszeń kandydatów na radnych oraz do obwo-
dowych komisji wyborczych, a także informacje w sprawie 
wyborów uzyskać można w wyżej podanych miejscach, pod 
numerami telefonów 878 41 68, 878 41 67, w punkcie infor-
macyjnym przy pl. Kolegiackim 17 oraz na stronach inter-
netowych www.poznan.pl/osiedla lub bip.poznan.pl - dział 
Informacje bieżące - komunikaty i ogłoszenia.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności 
wyborczych, określa kalendarz wyborczy:

Data Treść czynności
do dnia

17 lutego 2015 r.
zgłaszanie kandydatów do obwodowych komi-
sji wyborczych – zgłoszenia przyjmowane będą 

w miejscach podanych powyżej tabeli
do dnia 

1 marca 2015 r.
powołanie przez Miejski Zespół ds. Wyborów Osie-

dlowych obwodowych komisji wyborczych

do dnia 
20 lutego 2015 r.

zgłaszanie kandydatów na radnych – zgłoszenia 
przyjmowane będą w dniach 9-13 i 16-17 lutego, 

w godz. od 8.00 do 15.30 oraz w dniach 18-20 lu-
tego w godz. od 8.00 do 19.00 w miejscach po-

danych powyżej tabeli
16 - 20 marca 

2015 r.
sprawdzanie spisów wyborców – Wydział Spraw 

Obywatelskich, ul. Libelta 16/20 
do dnia 

8 marca 2015 r.
podanie przez Miejski Zespół ds. Wyborów Osie-

dlowych do wiadomości publicznej informacji o za-
rejestrowanych kandydatach na radnych

21 marca 2015 r.
godz. 24.00 zakończenie kampanii wyborczej

22 marca 2015 r. 
w godz. od 8.00 

do 20.00
głosowanie w siedzibach obwodowych komisji 

wyborczych

Ewa Jemielity,
radna Miasta Poznania, przewodnicząca Komisji Samorządowej 

Orkiestra WOŚP zagrała w „34”

11 stycznia w całym 
kraju  zabrzmiał sygnał 
WOŚP po raz 23, a w na-
szej szkole po raz pierw-
szy. Szkoła tego dnia peł-
niła funkcję sztabu.

W programie imprezy 
znalazły się atrakcje zorga-
nizowane przez wojsko: eks-
pozycja wyposażenia, strzel-

nica, tor przeszkód. Ponadto 
można było obserwować po-
kazy aikido oraz spróbować 
własnych sił na macie. Swo-
je kreacje zaprezentowała 
również pracownia krawiec-
ka Strefa Dobrego Szycia, 
która wystawiła jedną z su-
kienek na aukcję. Panie mia-
ły okazję skorzystać z porad 

wizażystki, a także wykonać 
profesjonalny makijaż.

Odbył się  pokazowy 
mecz siatkówki pomiędzy 
reprezentacją dziewcząt 
Szkoły Podstawowej nr 34, 
a drugoligowym zespołem 
mężczyzn AZS UAM Po-
znań. Dzieci, które przy-
szły z rodzicami, mogły 
wykonać serduszka, które 
również zostały wystawione 
na aukcji będącej zwieńcze-
niem całodniowych działań. 

Ostatnim punktem progra-
mu było, jak zwykle, „świa-
tełko do nieba”.

Z całego serca dziękuje-
my wszystkim nauczycielom 
i uczniom – wolontariuszom, 
zaangażowanym rodzicom, 
osobom, które przygotowa-
ły atrakcje, oraz wszystkim 
dorosłym i dzieciom, którzy 
nas odwiedzili i wsparli Or-
kiestrę. Dzięki Wam zebrali-
śmy ponad 4 tysiące złotych. 

Tekst i zdjęcia: asik
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 Zniknie kolejny parking na Batorego?
Pod koniec roku do Za-

rządu Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej 
wpłynęło zawiadomienie 
z Urzędu Miasta Pozna-
nia o tym, że firma JAKŚ 
BUD wystąpiła o warun-
ki zabudowy dla budyn-
ku wielorodzinnego wraz 
z usługami na działce nr 
189/99 przy ul. Opieńskie-
go. A konkretnie, na tere-
nie, gdzie mieści się obec-
nie część parkingu aż do 
bloku nr 10. Na osiedlu 
zawrzało.

Zebrała się Rada Osiedla 
Stefana Batorego, która po 
przeanalizowaniu problemu 
wystosowała do urzędu pismo 
z zastrzeżeniami. Jak mówią 
na osiedlu, wybudowanie w 
tym miejscu kolejnego budyn-
ku i likwidacja części parkin-
gu zwiększy problemy z par-
kowaniem do tego stopnia, 
że zdesperowani kierowcy za-
czną stawiać auta na chodni-
ku wzdłuż ul. Opieńskiego.

Decyzja o warunkach za-
budowy dla budynków 10 i 
11 na Batorego wydana w 
1985 roku nakładała na in-
westorze wybudowanie infra-
struktury w postaci dojazdu i 
miejsc parkingowych na dział-
ce 189/99. Spółdzielnia po-
niosła znaczne nakłady finan-
sowe na budowę drogi, miejsc 
parkingowych oraz założenie 
zieleni. Z jakiej racji wydana 
wtedy decyzja dzisiaj mia-
łaby przestać obowiązywać? 
Działka 189/99 zapewnia je-
dyny dojazd do budynku nr 
10 oraz do miejsca składowa-
nia odpadów wzdłuż jednego 

z jego boków. Było to zało-
żenie projektowe typowe dla 
całego osiedla, każdy z bu-
dynków na jednostce F osie-
dla miał zapewniony dojazd 
od strony co najmniej jedne-
go ze skrzydeł. Takie rozwią-
zanie zapewniało też dojazd 
służb ratunkowych i ochronę 
przeciwpożarową.

Minęły lata i byli właści-
ciele terenu wystąpili o ich 
zwrot. Sąd im przyznał dział-
kę, na której teraz JAKŚ BUD 
chce postawić budynek.

W obecnie przedstawio-
nym projekcie zagospoda-
rowania terenu całkowicie 
odcięto dojazd do parkingu 
wzdłuż budynku nr 10. Kon-
cepcja znacząco negatywnie 
oddziałuje na funkcję bloku 
10. Kto i w jakim trybie ponie-
sie koszty inwestycyjne dosto-
sowujące do obowiązujących 
przepisów, szczególnie bez-
pieczeństwa? Również, biorąc 
pod uwagę różnicę poziomów 
działki 189/99 i ul. Opieńskie-
go, budowa nowego dojazdu 
do śmietnika byłaby bardzo 
kosztowna.

Planowane przedsięwzię-
cie znacząco i niekorzystnie 
wpływa na układ drogowy 
wokół działki, gdyż wjazd do 
garażu podziemnego zloka-
lizowany ma być bezpośred-
nio przy ul. Opieńskiego, na 
wylocie drogi wewnętrznej i 
przy jednoczesnym połącze-
niu z drogą dojazdową wzdłuż 
Opieńskiego. Powstałoby tu-
taj niebezpieczne i kolizyjne 
połączenie dróg.

Koncepcja projektowa 
przewiduje wycinkę około 20 
kilkunastoletnich drzew. Po-
nieważ na całej powierzch-
ni działki znajdzie się par-
king podziemny, nie będzie 
możliwe zrekompensowanie 
na działce tej straty przyrod-
niczej, w tym również wy-
stępującego tu gniazdowania 
ptaków.

Przede wszystkim bu-
dowa pozbawi okolicznych 
mieszkańców około 90 miejsc 
parkingowych i przy braku 
skomunikowania z jakąkol-
wiek drogą, nie zrekompen-
suje tej straty w żaden spo-
sób. Budowa około 60 miejsc 

parkingowych w garażu nie 
gwarantuje ich wykorzysta-
nia przez mieszkańców pro-
jektowanego budynku, przez 
co – jak pokazuje doświad-
czenie – ich pojazdy będą ko-
rzystać z ogólnodostępnych 
miejsc parkingowych osiedla, 
pogłębiając obecny problem 
braku parkingów. Także lo-
kale usługowe znajdujące się 
na parterze budynku nie 
mają zabezpieczonych ogól-
nodostępnych miejsc parkin-
gowych.

Projektowany budynek 
ma mieć osiem nadziem-
nych kondygnacji, co w ża-
den sposób nie nawiązuje 
do architektury sąsiadują-
cej budowy. Także planowa-
na droga pożarowa do niego 
nie spełnia obowiązujących 
przepisów – wyliczają człon-
kowie rady osiedla. – Zasa-
da dobrego sąsiedztwa okre-
śla konieczność dostosowa-
nia nowej zabudowy do wy-
znaczonych przez zastany w 
danym miejscu stan dotych-
czasowej zabudowy, cech i 
parametrów o charakterze 
urbanistycznym i architek-
tonicznym – podsumowują. 
W połowie stycznia wydru-
kowali i rozwiesili na osie-
dlu odezwę do mieszkańców 
informującą o najważniej-
szych założeniach planowa-
nej inwestycji. Wspiera ich w 
tym Zarząd PSM. Wicepre-
zes Michał Tokłowicz stwier-
dził, że Spółdzielnia będzie 
robiła wszystko, co możliwe, 
by nie nastąpiło pogorszenie 
warunków parkowania dla 
spółdzielców. (big)

27 lutego o roku Drewnianej Kozy
W Chinach 

Nowy Rok ob-
chodzony jest 
znacznie oka-
zalej i święto 
to jest rucho-
me, każdego 
roku przypada 
innego dnia. 
W 2015 ro-
ku Chińczycy 
główne święto-
wanie planują 
19 lutego, bo 

tego dnia rozpocznie się nowy rok – 
rok Drewnianej Kozy. Z tej okazji Jacek 
Kryg, astrolog i badacz kultury, spotka 
się z zainteresowanymi w Dąbrówce na 

osiedlu Bolesława Chrobrego. Opowia-
dać będzie o zwyczajach noworocznych 
Chińczyków oraz o tym, co przewidują 
ich horoskopy na rozpoczynający się rok 
dla wszystkich znaków chińskiego zodia-
ku oraz dla świata i Polski.

Nowe zodiakalne zwierzę horoskopu 
chińskiego, nowy władca świata, któ-
ry urząd swój sprawować będzie przez 
chińskich dwanaście miesięcy, to Drew-
niana Koza (w charakterystyce yin), w 
systemie ba zi (Cztery Filary Przezna-
czenia), zwana Yi Wei. Nie jest to jedy-
na nazwa tego zwierzęcia. Zwykli ludzie 
horoskopowego opiekuna nadchodzące-
go roku nazywają kozą szanowaną przez 
wszystkich. Pod rządami tego zwierzęcia 
– jak głosi każdy chiński tysiącletni ka-

lendarz – będziemy się radować i smu-
cić od czwartku 19 lutego 2015 r., godz. 
7.48, do 7 lutego 2016 r., godz. 22.39, 
czasu nie tylko pekińskiego, lecz z pew-
nością i naszego.

W astrologii chińskiej na symbol każ-
dego roku składa się zwierzę zodiakal-
ne i jeden z żywiołów. Jak już wiemy, w 
nadchodzącym roku panować będzie Ko-
za w żywiole DRZEWO YIN.

Oprócz specjalnie z tej okazji wyda-
nej przez wydawnictwo Halszka książki z 
horoskopami (publikujemy zdjęcie okład-
ki), będzie można kupić rozmaite chiń-
skie amulety, wisiorki, kamienie i wróż-
by. Spotkanie autorskie z Jackiem Kry-
giem rozpocznie się 27 lutego o godz. 
18.  (maja)
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 Ministerstwo Finansów
Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2015 r. wcho-
dzą w życie nowe obowiązki wy-
nikające ze zmian do ustawy o 
podatku dochodowym od osób 
fizycznych mające zastosowanie 
do dochodów uzyskanych od 1 
stycznia 2014 r. Dokumenty, któ-
rych dotyczy zmiana, to: informa-
cje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/ 
IFT-1R, IFT-3/ IFT-3R, deklaracje 
PIT-4R oraz PIT-8AR oraz roczne 
obliczenie podatku PIT-40.

Wprowadzone zmiany nakładają na Państwa, jako płatników, i inne podmio-
ty, które mają obowiązek sporządzania i przekazywania informacji o dochodach 
osób fizycznych, nowy, wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów 
skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizycz-
ne, np. za pracowników. W praktyce oznacza to, analogicznie jak w przypad-
ku przepisów o ubezpieczeniach społecznych, że muszą być one przesyłane do 
urzędów skarbowych w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpi-
sem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego cer-
tyfikatu. Jedynie w przypadku, gdy płatnikiem PIT lub podmiotem niepełnią-
cym funkcji płatnika w tym podatku, jest osoba fizyczna, przewiduje się podpi-
sywanie e-deklaracji podpisem elektronicznym opartym na danych autoryzują-
cych osoby fizycznej. Podpis ten będzie miał zastosowanie bez względu na licz-
bę sporządzanych informacji lub rocznego obliczania podatku.

Wyjątkowo, przesyłając informacje, deklaracje lub roczne obliczenie podat-
ku do urzędów skarbowych dla nie więcej niż 5 podatników można nadal skła-
dać je w formie papierowej z zastrzeżeniem jednak, że dokumentów tych nie 
składa w Państwa imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku też obowiązuje 
krótszy termin (o miesiąc) w stosunku do terminu określonego dla przesyłania 
urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych, tj. 31 stycznia.

Powyższa sytuacja nie dotyczy jednak informacji IFT-3/ IFT-3R, która za-
wsze musi być składana drogą elektroniczną.

Obowiązująca od nowego roku nowelizacja ustawy nie zmienia jednak nic 
w zakresie sposobu i terminu przekazywania dokumentów PIT-8C, PIT-11, PIT-
-R, IFT-1/ IFT-1R oraz PIT-40 podatnikom. Mogą one nadal być przesyłane pa-
pierowo lub elektronicznie, niezależnie od formy ich składania do urzędu skar-
bowego. Termin, tak jak dotychczas, upływa z końcem lutego następującego po 
roku podatkowym.

Jednocześnie wprowadzone zostaną także inne rozwiązania ułatwiające wy-
pełnianie obowiązków i usprawniające składanie wybranych PIT-ów drogą elek-
troniczną, tj. Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD) umożliwiająca złożenie 
w ramach jednej transmisji danych do 20 000 PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40 oraz 
pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla całej wysyłki. 
Oznacza to wprowadzenie dokumentu wielopozycyjnego, umożliwiającego płat-
nikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotom niepełniącym 
funkcji płatnika w tym podatku, wysyłanie urzędowi skarbowemu zbiorczej infor-
macji o dochodach osób fizycznych, opatrzonej jednym podpisem. Obecnie trwa 
testowanie tego rozwiązania, do którego zapraszani są wszyscy zainteresowani.

Celem wprowadzanych zmian jest w szczególności usprawnienie (zopty-
malizowanie) procesów wymiany informacji miedzy administracją podatkową 
a podmiotami, które na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych są obowiązane przekazywać urzędom skarbowym informa-
cje o dochodach osób fizycznych uzyskanych za ich pośrednictwem. Wdroże-
nie tych rozwiązań bezpośrednio przyczyni się do budowy elektronicznej admi-
nistracji podatkowej, pośrednio zaś do poprawy poziomu dobrowolnego wypeł-
niania zobowiązań podatkowych przez interesariuszy administracji podatkowej 
oraz ograniczenia najczęściej popełnianych błędów podczas rozliczeń podatko-
wych. Dodatkowo umożliwi udostępnienie przez administrację podatkową w po-
łowie marca 2015 r. usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PIT-
37 przez administrację podatkową (PFR), bazującej na danych zgromadzonych 
w systemach informatycznych administracji podatkowej w oparciu o informa-
cje przekazywane przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. 
Więcej informacji na temat wprowadzonych zmian można znaleźć na stronie 
www.portalpodatkowy.mf.gov.pl w zakładce Dla płatników lub dzwoniąc na in-
folinię Krajowej Informacji podatkowej.

W związku z rozpoczęciem kolejnego 
okresu rozliczeniowego Urząd Skarbowego 
Poznań - Winogrady informuje, że osoby fi-
zyczne mogą składać swoje zeznania podat-
kowe w formie elektronicznej bez koniecz-
ności posiadania podpisu elektronicznego.

Do wysyłania  zeznań podatkowych wy-
starczy, że mamy dostęp do internetu i przy-
gotowane dane takie jak:
• PESEL,
• NIP (dla osób prowadzących działalność 

gospodarczą),
• imię i nazwisko,
• datę urodzenia,
• kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu 

lub rocznym obliczeniu podatku za rok 
podatkowy o dwa lata wcześniejszym niż 
rok, w którym składane są deklaracje, które 
zabezpieczają autentyczność składanej de-
klaracji (2013).
Dalej wystarczy 5 kroków:

1.  wejdź na stronę www.e-deklaracje.gov.pl,
2.  wypełnij odpowiedni formularz w aplika-

cji e-Deklaracje,
3.  podpisz go, wpisując kwotę przychodu,
4.  wyślij dokument,
5.  pobierz i zachowaj Urzędowe Potwierdze-

nie Odbioru (UPO).
System e-Deklaracje jest bezpieczny i cał-

kowicie darmowy, a Twoja deklaracja zosta-
nie przesłana bezpośrednio do urzędu skar-
bowego. Pamiętaj jednak, że gwarancje bez-
pieczeństwa dają tylko te formularze, któ-
re zostały pobrane ze strony www.e-dekla-
racje.gov.pl.

Korzyści wynikające ze złożenia deklara-
cji w formie elektronicznej:
• oszczędność czasu,
• niższe koszty złożenia deklaracji podat-

kowej,
• łatwość wypełnienia,
• gwarancja poprawności składanej dekla-

racji,
• ochrona środowiska,
• bezpieczeństwo przesyłanych danych,
• otrzymanie potwierdzenia złożenia de-

klaracji.

Urząd skuteczny 
i efektywny

Dziennik Gazeta Prawna ogłosił XI 
Ranking najlepszych urzędów skarbo-
wych. Laureatów wyłoniono w czterech 
grupach urzędów: małych (nie więcej niż 
60 pracowników), średnich (maksymal-
nie do 130 pracowników), dużych (po-
wyżej 130 pracowników) oraz wyspecja-
lizowanych.

Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady, 
należący do grupy dużych urzędów skar-
bowych, w klasyfikacji generalnej IX Ran-
kingu zdobył trzecie miejsce wśród naj-
skuteczniejszych i najefektywniejszych 
urzędów.

- Z pracownikami jesteśmy dumni z 
wyróżnienia i zdobycia zaszczytnego III 
miejsca w XI Rankingu, jednocześnie 
dziękujemy za okazałe zaufanie i popar-
cie – powiedział naczelnik Urzędu Skar-
bowego Poznań-Winogrady, Mariusz Heł-
kowski. (nd)
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Sportowe ferie z PSM
Gimnazjum nr 12

Osiedle STEFANA BATOREGO
Sekcja sportu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych orga-
nizowanych w Gimnazjum nr 12 na osiedlu Stefana Batorego. Zajęcia odbywać się będą od 16 do 27 lutego 2015 r. w godzinach 9-13.

W ramach zajęć proponujemy:

gry i zabawy rekreacyjne;
 zajęcia z piłki koszykowej; 
  zajęcia z piłki siatkowej; 
   zajęcia z piłki nożnej;  
    zajęcia z tenisa stołowego. 

Pamiętaj, wstęp na wszystkie zajęcia tylko z legitymacją szkolną!!!

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH !!!

                                                                  

Sportowe ferie z PSM
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Osiedle WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
Sekcja sportu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z Administracją osiedla Władysława Łokietka zaprasza wszystkich chętnych do 
udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych organizowanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na osiedlu Władysława Łokietka. 
Zajęcia odbywać się będą od 16 do 27 lutego 2015 r. w godzinach 9-13.

W ramach zajęć proponujemy:

gry i zabawy ruchowe;
 gry zespołowe; 
  zajęcia na ergometrach;
   zajęcia z tenisa stołowego

Pamiętaj, wstęp na wszystkie zajęcia tylko z legitymacją szkolną!!!
 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH !!!

GRUPA  B 
Lp. Nazwa drużyny li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
1 UKS 12 BATORY VI 13 27 109 74 35
2 UKS 12 BATORY II 13 25 92 73 19
3 AVENGERS 12 23 78 56 22
4 TG SOKÓŁ POZNAŃ WINIARY 13 23 55 44 11
5 WALENIE BONIN 13 21 55 50 5
6 MŁODZI PIĄTKOWO JR 12 20 65 51 14
7 Z BUTA WJEŻDŻAM 13 20 48 43 5
8 TECHNICZNY POKER 13 19 56 59 -3
9 UKS 12 BATORY I 13 18 57 59 -2

10 FANTASTYCZNA 9 13 18 61 67 -6 1wo/1p
11 UKS 12 BATORY IV 12 14 54 58 -4
12 UKS 12 BATORY III 11 13 57 64 -7
13 UKS 12 BATORY V 13 6 40 75 -35
14 ARMIA SP 12 6 40 94 -54

GRUPA  C 
1 BATORY IV 11 28 90 41 49
2 FC BALETSY 12 25 69 47 22
3 EVERYBODY WINOGRADY 11 21 68 34 34
4 TECHNICZNI FANTAŚCI PODOLANY 12 19 61 54 7
5 FC STRZESZYN 11 16 51 51 0
6 AVADAKADABRA 11 6 43 61 -18

7 SPARTA PIĄTKOWO 12 1 23 117 -94

GRUPA  OPEN 
1 MIDAS POZNAŃ 15 34 102 49 53
2 BRYGADA NDW POZNAŃ 15 34 81 49 32
3 AC MATERACE 13 33 89 35 54 1p
4 CZERWONE DIABŁY 15 33 95 54 41
5 HETMANIA POZNAŃ 14 32 82 53 29
6 BALBINA 14 30 83 43 40
7 FC NOWA WIEŚ 13 30 82 57 25
8 EVERYBODY WINOGRADY 15 27 74 74 0
9 PRIMO 15 23 69 57 12

10 GREEN SQUAD 14 23 64 58 6
11 LAMBADA 14 19 67 67 0
12 TĘGIE PYTONY 14 18 68 88 -20
13 KRC AUTO 14 17 64 80 -16
14 FLORIAN SUCHY LAS 15 17 78 98 -20
15 MOBIL POZNAŃ 15 16 65 67 -2
16 PI - KO TEAM 14 16 41 44 -3
17 BLUE DEVILS 15 12 54 79 -25
18 LE GRAND SALON 15 12 48 109 -61 1p
19 WUCHTA WIARY 15 10 54 91 -37
20 BAYERN POZNAŃ 15 5 42 89 -47 2wo/1p
21 SPARTANIE 15 2 50 111 -61 1wo

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Piątkowska Liga Halowej Piłki Nożnej
Tabela po meczach rozegranych   18. 1. 2015 r.
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KALENDARIUM PSM 
 2 lutego - dyżur członków RN

 4 lutego - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN

 5 lutego - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

10 lutego - Komisja Rewizyjna RN

26 lutego - zebranie plenarne RN

Z prac Rady Nadzorczej PSM 

Woda i wieczyste w górę

18 grudnia podczas ostatniego 
w ubiegłym roku posiedzenia Ra-
dy Nadzorczej Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej jej człon-
kowie wykreślili dwanaście osób 
z listy członków Spółdzielni. Jede-
naście z powodu zaległości czyn-
szowych, jedną z powodu sprze-
daży lokalu.

Przewodniczący Komisji Rewizyj-
nej omówił wyniki ekonomiczne PSM 
za dziesięć miesięcy roku 2014. Wy-
niki eksploatacji podstawowej w gos-
 podarce zasobami mieszkaniowymi 
ujemne były jedynie na osiedlach Bo-
lesława Chrobrego i Władysława Ło-
kietka oraz na ul. Grobla. Powody 
ujemnego salda na osiedlach są nie-
zmienne od kilku miesięcy. Na Chro-
brego spowodowane są koniecznością 
dopłaty z tytułu wieczystego użytko-
wania gruntów za rok 2012 i 2013 na 
podstawie decyzji Samorządowego Ko-
legium Odwoławczego. Ujemny wynik 
na Łokietka wynika z nadwyżki kosz-
tów nad wpływami za wieczyste użyt-
kowanie gruntu, niedobór ma jednak 
pokrycie w rozliczeniach międzyokre-
sowych. Ujemne saldo przy ul. Grobla 

powstało na skutek rozliczenia opła-
ty z tytułu wieczystego użytkowania 
gruntów za lata 2010-2014, co spowo-
dowało zwiększenie tej opłaty. Wyniki 
rozliczeń gazowych, łącznie z rozlicze-
niami międzyokresowymi kosztów, by-
ły dodatnie, za wyjątkiem osiedla Zyg-
munta Starego, na którym z powodu 
konieczności zbilansowania kosztów 
już od lipca wzrosła stawka opłaty. 
Natomiast na osiedlu Stefana Bato-
rego w poszczególnych nieruchomo-
ściach stawki dostosowano do kosz-
tów od września.

10 października liczba zamiesz-
kujących piątkowskie osiedla spadła 
o 751 osób w porównaniu z końcem ro-
ku 2013. W październiku salda rozli-
czeń zimnej wody były dodatnie za wy-
jątkiem osiedla Stefana Batorego. Tam 
saldo miało jednak pokrycie w mię-
dzyokresowym rozliczeniu zimnej wo-
dy. Na kontach funduszu remontowe-
go na wszystkich osiedlach pod koniec 
października były środki umożliwiają-
ce realizację zamierzeń remontowych.

W związku z zapowiedzianą przez 
dostawcę – Aquanet – podwyżką cen 
wody dostarczanej do obiektów Spół-

dzielni i odbieraniem z nich ście-
ków członkowie Rady zaakceptowali 
uchwałę Zarządu korygującą o 4 punk-
ty procentowe zaliczki i opłaty ryczał-
towe za zużywaną wodę i odprowadza-
ne ścieki oraz o 20 punktów procento-
wych opłaty stałe za utrzymanie przez 
Aquanet SA instalacji.

Także Miasto Poznań podniosło od 
1 stycznia 2015 roku opłaty za użytko-
wanie wieczyste gruntów. Rada zaak-
ceptowała więc decyzję Zarządu Spół-
dzielni korygującą opłaty wnoszone 
przez użytkowników lokali na osie-
dlach: Bolesława Chrobrego, Jana III 
Sobieskiego, Bolesława Śmiałego, Ste-
fana Batorego i Zygmunta Starego.

Po kilkukrotnym podchodzeniu 
do tematu rada w grudniu zatwier-
dziła wysokość narzutu kosztów ad-
ministracji ogólnej Spółdzielni zwią-
zane z obsługą nieruchomości wspól-
nej w Baranowie. Miesięczny koszt 
służebności gruntowej w przeliczeniu 
na nieruchomość (domek) ustalono 
według ubiegłorocznych kosztów na 
75,34 zł netto.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Komisji Rewizyjnej Zarząd wniósł 
na posiedzenie wniosek o zakup 23 
miejsc postojowych pod budynkiem 53 
na osiedlu Stefana Batorego. Rada po 
krótkiej dyskusji odrzuciła wniosek, 
uznając iż zakup tych miejsc jest ob-
ciążony ryzykiem braku zainteresowa-
nia mieszkańców osiedla wynajmem 
miejsc parkingowych. Zarząd zdecy-
dował iż wniosek wróci na komisję, 
by przedyskutowano ponownie kwe-
stię ryzyka. Symulacje wskazują bo-
wiem, że inwestycja ta mogłaby przy-
nieść korzyści Spółdzielni.

Na koniec Rafał Kupś, przewodni-
czący Rady Nadzorczej, wyraził oba-
wę o wywóz śmieci w związku z zapo-
wiadaną zmianą wywoźnika z osiedli 
piątkowskich. Obawy były uzasadnio-
ne tym, że Remondis zaczął wywozić 
własne pojemniki na śmieci, a nowa 
firma ich nie podstawiła.  Zarząd zo-
bowiązał się do ciągłego monitorowa-
nia sytuacji i reagowania w sytuacji 
powstania zagrożenia obsypami. (big)

Pod budynkiem 53 znajdują się miejsca garażowe do kupienia
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Baczni obserwatorzy rzeczywisto-
ści tuż po zakończeniu Świąt Bożego 
Narodzenia zauważyli pojawiające 
się tu i ówdzie przepełnione pojem-
niki na odpady zmieszane, a także 
na te przez siebie posegregowane. 
Rozdzwoniły się telefony w admi-
nistracjach i Zarządzie Spółdzielni 
sygnalizujące powstający bałagan z 
początku w altankach śmietnikowych, 
a później już wokół nich. Z każdym 
dniem śmieci przybywało i problem 
narastał. Mieszkańcy dzwonili i przy-
chodzili z pretensjami, a pracownicy 
i Zarząd Spółdzielni bezskutecznie 
przekazywali te sygnały do instytucji 
odpowiadającej za wprowadzenie no-
wego systemu, czyli do GOAP-u.

Czy w porządnym i w miarę czy-
stym Poznaniu musiało to się zda-
rzyć? Na pewno nie. Nie doszłoby do 
tego bałaganu, gdyby GOAP wykazał 
trochę dobrej woli i zechciał posłu-
chać ludzi odpowiadających za utrzy-
manie porządku na większych lub 
mniejszych posesjach. Osób, które 
na podstawie swojego doświadcze-
nia wskazywały dużo wcześniej na 
problemy związane z obsługą ryn-
ku śmieciowego w Poznaniu. To, co 
przez minione dni doświadczamy w 
Poznaniu, jest skutkiem złych decyzji 
podjętych przez GOAP i to już przed 
wejściem w życie 1 lipca 2013 r. zno-
welizowanej ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach.

Zalegające po podwórkach i osie-
dlach śmieci, nieopróżniane od tygo-
dni pojemniki, to wynik fatalnej organi-
zacji wymiany pojemników w tych sek-
torach, które przejęło konsorcjum FB 
Serwis. To także wynik braku współ-
pracy pomiędzy fi rmami wywożącymi 
śmieci i braku rzetelnego nadzoru nad 
nimi. Wróćmy jednak do nieodległej 
historii, by udowodnić, jak złą decyzją 
był wybór metody rozliczania kosz-
tów wywozu i segregacji odpadów od 
osoby. Już wiosną 2013 roku doszło 
do kilku spotkań przedstawicieli naj-
większych poznańskich spółdzielni 
mieszkaniowych z władzami GOAP-u, 
podczas których sygnalizowaliśmy, iż 
wybór liczby osób jako jednostki roz-
liczeniowej jest zły i przyniesie sporo 
kłopotów. Na marginesie, przedsta-
wiciele spółdzielni mieszkaniowych 
różnili się w ocenie wyboru metody, 
ale wskazywali, iż lepszą jednostką 
rozliczeniową będzie liczba lokali, 
jako podstawa dużo bardziej stabilna 
i łatwa do określenia i sprawdzenia, 
w odróżnieniu do zmiennej liczby 
osób. Warto wspomnieć, iż obie meto-
dy ustawa wprowadzająca tzw. rewo-

lucję śmieciową, dopuszczała do sto-
sowania. Oprócz nich można również 
było za podstawę naliczania opłaty 
wybrać powierzchnię użytkową lokali 
lub ilość zużywanej wody. Za tą ostat-
nią publicznie optował niżej podpisa-
ny, jednakże jego propozycja, jak i 
sugestie innych spółdzielczych repre-
zentantów nie zostały uwzględnione.

Oparto się na ekspertyzie na-
ukowców z Poznańskiego Uniwersy-
tetu Ekonomicznego, którzy w swej 
opinii dowodzili, iż wybrana metoda 
naliczania opłaty od osoby jest obar-
czona najmniejszą ilością cech ne-
gatywnych. Trudno się zatem dziwić, 
iż zaczęła ona funkcjonować od dnia 
wejścia w życie nowej ustawy, pogrą-
żając z miesiąca na miesiąc w coraz 
większych kłopotach dyrekcję GO-
AP-u. Wiążą się one z fi nansami tej 
jednostki, która zwiększając straty, 
musiała w roku ubiegłym zaciągnąć 
kredyt bankowy w wysokości 15 mi-
lionów złotych, by na początku bie-
żącego roku zwiększyć go o dalsze 
10 milionów złotych (vide „GOAP ma 
problemy ze śmieciami i z pieniędz-
mi”, Gazeta Wyborcza z 30.12.2014 
r.). Skąd ta dziura budżetowa w kasie 
GOAP-u? Ano stąd, iż liczba osób pła-
cących w aglomeracji jest niższa od 
tej, którą wzięto do wyliczeń wysoko-
ści opłaty miesięcznej od osoby, tj. 12 
zł. Były wiceprezydent Poznania, Mi-
rosław Kruszyński, w tym samym ar-
tykule stwierdza, iż „duża grupa osób 
wciąż nie złożyła deklaracji i nie płaci 
w ogóle (ci zalegają ok. 10 mln. zł)”. 
Natomiast radny PiS, Michał Grześ 
szacuje, iż rocznie do kasy GOAP-u 
winno wpływać więcej nawet o ok. 20 
mln. zł. Wniosek swój konstruuje na 
podstawie porównania osobowej bazy 
danych Aquanetu i GOAP-u („Kto 
płaci za te śmieci” – Gazeta Wybor-
cza z 8.1.2015 r.). Osoby, które sta-
nowią bazę rozliczeniową GOAP-u, 
nie zawsze się rejestrują w miejscu 
zamieszkania, a ponadto są bardzo 
mobilne i właśnie na to zwracały uwa-
gę spółdzielnie mieszkaniowe. Przy 
wysokiej stawce miesięcznej opłaty 
chętnie się bowiem wyrejestrowują ze 
spółdzielni, np. w PSM-ie w okresie 
styczeń – październik 2014 roku uby-
ło 759 osób.

A przecież do 30 czerwca 2013 
roku było tak dobrze. W tym czasie, 
gdy o śmieciach decydowała sama 
Spółdzielnia, opłata ta wynosiła prze-
ciętnie ok. 8 zł od osoby i nie było 
problemu ze śmieciami na osiedlach. 
W ramach tej opłaty były wywożo-
ne odpady zmieszane, selektywne, 

zielone oraz gabaryty. Zatem było 
czysto i niedrogo. Podobny poziom 
opłat dominował i w innych spółdziel-
niach mieszkaniowych, które – co tu 
ukrywać – wywierały swoją presję na 
GOAP, by obniżył pierwotnie prze-
widywany w Poznaniu poziom opłat 
(14,75 zł od osoby) na starcie nowe-
go systemu. O tym fakcie, jako kolej-
nej przyczynie defi cytu w GOAP-ie, 
wspomina były wiceprezydent miasta 
w wyżej już cytowanej wypowiedzi. 
Powiększająca się z miesiąca na mie-
siąc luka pomiędzy wpływami a kosz-
tami zmusiła GOAP do szukania roz-
wiązania problemu. W obliczu braku 
społecznej zgody na korektę wysoko-
ści opłat, przy braku organizacyjnych 
możliwości uniknięcia luki wynikającej 
z migracji ludności, jedyną szansę 
dawał nakazany ustawą przetarg ma-
jący zmusić fi rmy wywożące odpady 
do obniżenia ceny za swoje usługi. 
I tak też się stało, po pierwszej bo-
wiem wpadce z FB Serwis (brak bazy 
transportowej), w drugim przetargu 
stworzono nowy układ podmiotów ob-
sługujących aglomerację po niższych 
kosztach.

Informował o tym dyrektor ZM 
GOAP, Przemysław Gonera, w wy-
wiadzie udzielonym Głosowi Wielko-
polskiemu 13 września 2014 roku. 
Natomiast Jerzy Wolski, kierownik 
Działu Gospodarki Komunalnej GO-
AP-u, w tym samym wydaniu gazety 
stwierdził: „trzeba dobrze przygo-
tować przejęcie sektorów przez FB 
Serwis, by nie odczuli tego mieszkań-
cy. Pracujemy nad tym, by wymiana 
pojemników była elastyczna”. W te 
zapowiedzi nie uwierzyła Rada Nad-
zorcza PSM, która zobowiązała Za-
rząd Spółdzielni do ciągłego kontaktu 
z GOAP-em, by nie było niespodzia-
nek. Spełniając wolę Rady, Zarząd 
Spółdzielni już 15 września wysłał do 
GOAP-u pismo, sygnalizując swoje 
obawy co do skuteczności operacji 
wymiany pojemników na Piątkowie 
w niekorzystnym okresie świąteczno-
-noworocznym. Kolejne pismo Zarząd 
Spółdzielni skierował do GOAP-u 20 
listopada, prosząc o przesłanie har-
monogramu wymiany pojemników. 
Zamiast odpowiedzi, GOAP podczas 
dwóch bezpośrednich spotkań w swo-
jej siedzibie ze spółdzielniami miesz-
kaniowymi zapewniał, iż wszystko jest 
należycie przygotowane i nie powinno 
być większych kłopotów z wymianą 
pojemników i wywozem nieczystości.

Zarząd Spółdzielni, nie dając wia-
ry tym zapowiedziom, zaprosił rów-
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Oprócz stałych zajęć, w klu-
bie odbędą się dodatkowe. 3 lu-
tego o godz. 16.30 rozpoczną się 
warsztaty kosmetyczne z wizażu 
Mary Kay.

14 lutego seniorzy wybiorą się 

(oczywiście każdy na własny koszt) 
na jednodniowy wyjazd pod tytułem: 
Walentynki w mieście zakochanych 
Chełmno.

24 lutego o godz. 14.30 rozpocz-
nie się turniej gry w warcaby. Po-

prowadzi go Jan Matuszewski (pro-
wadzący zajęcia stałe z gier plan-
szowych). Zwycięzca turnieju zosta-
nie uhonorowany specjalną nagrodą 
oraz tytułem mistrza gry w warcaby 
klubu Korona. 

Poetycki rzut beretem do Hongkongu
Czytasz jakąś książkę po raz 

pierwszy, poznajesz nowego przy-
jaciela; czytasz ją po raz drugi, 
spotykasz starego – poucza stare, 
chińskie przysłowie. Tak oto i pol-
ski czytelnik ma szansę zawrzeć 
intymną nić porozumienia z owym 
nowym przyjacielem.

Prawda, nieco „pulchnym” – bo 
liczącym sobie ponad 350 stron, ale 
niezwykle intrygującym, zaskakują-
cym. W ostatnim czasie do rąk miło-
śników poezji na całym świecie trafił 
bowiem międzynarodowy słownik po-
etów „World Poetry Yearbook 2013”, 
wydany przez The Earth Culture 
Press. Pomysłodawcami przygotowa-
nia tego wydawnictwa jest Choi Lai 
Sheung i Zhang Zhi. Opublikowano w 
nim 211 poetów z 93 państw.

Urodzona w roku 1961 roku Choi 
Lai Sheung jest nie tylko znaną w kra-
jach chińskojęzycznych poetką oraz pi-
sarką z Hongkongu, ale również zasły-
nęła jako utalentowana mistrzyni kali-
grafii oraz wirtuoz tańca z mieczami. 
Stoi na czele pisma „Newspaper of 
Hong Kong Literature” oraz jest wy-
dawcą „Newspaper of Hong Kong Li-
terature & Art”. Opublikowała ponad 
80 książek, w tym kolekcje poematów 
dla dzieci, jak chińskie haiku. W roku 
2007 organizacja „International Wri-
ters’ Association” zaproponowała, by 

wysunąć jej kandydaturę do nagrody 
literackiego Nobla.

Dr Zhang Zhi jest chińskim poetą 
i krytykiem literackim, urodzonym w 
roku 1965. Pracuje między innymi ja-
ko redaktor naczelny kwartalnika „Gu-
ozi Hanyu Shitan” (międzynarodowy 
kwartalnik chińskiej poezji) oraz pre-
zydent Pen-Clubu. Od lat stoi na cze-
le międzynarodowej organizacji, zrze-
szającej wybitnych poetów i tłumaczy 
poezji z całego świata – „Internatio-
nal Poety Research and Translation 
Centre”. Jest także członkiem „Inter-
national Executive Committee of the 
World Congress of Poets”, jak również 
wydawcą angielsko-chińskiego pisma, 
publikującego wiersze poetów z róż-
nych zakątków ziemi – „The World Po-
ets Quarterly”. Dr Zhang Zhi – czyli 
Diablo, dokonał także wyboru recen-
zji do książki „Choi Lai Sheung’s Pro-
se and Poetry Seen in the Eyes of In-
ternational Poets”, w której pojawiła 
się także recenzja autorstwa Jerzego 
Grupińskiego, dotycząca twórczości 
chińskiej poetki Choi Lai Sheung. Esej 
na język angielski tłumaczyła Agniesz-
ka Mąkinia.

Chiński twórca zaczął publikować 
swoje wiersze już w roku 1986. Jak do-
tąd, doczekał się tłumaczeń na ponad 
20 języków. Jego teksty zyskały uzna-
nie członków jury wielu międzynaro-
dowych konkursów poetyckich, mię-
dzy innymi w Grecji, Brazylii, Stanach 
Zjednoczonych, Izraelu, Francji, In-
diach czy Włoszech. Pojawiały się tak-
że w piśmie Klubu Literackiego „Dą-
brówka” – „Protokole Kulturalnym”.

Na okładce książki znalazła się pra-
ca występującej też w Klubie Literac-
kim „Dąbrówka” – Grażyny Kieliń-
skiej. Artystka studiowała w Państwo-
wej Wyższej Szkole Sztuk Plastycz-
nych w Poznaniu. W roku 1992 uzy-
skała dyplom z malarstwa. Aktywnie 
zajmuje się zarówno malarstwem, jak 
również rysunkiem. To właśnie także 
jej wiersze publikowane są w opraco-
waniu. Warto odnotować, że Polska, 
Indie oraz Chiny to w książce kraje 
najliczniej reprezentowane przez twór-
ców. Dodatkowo przeczytać tam moż-
na prace poetyckie Agnieszki Mąki-
ni, Anny Kokot, Bogumiły Janickiej, 
Jerzego Grupińskiego, Marii Kogut, 
Marleny Zyner, Mirosławy Poncy-

liusz oraz Sebastiana Nowaka. Opie-
kun Klubu Literackiego „Dąbrówka” 
– Jerzy Grupiński, został uhonoro-
wany Nagrodą Roku 2005 Międzyna-
rodowego Centrum Poezji, Przekładu 
i Prac Badawczych w Hongkongu za 
almanach Klubu Literackiego „Arka”.

Sebastian Nowak od lat publikuje 
nietuzinkową poezję lingwistyczną na 
łamach „Protokołu Kulturalnego”, pis-
ma Klubu Literackiego „Dąbrówka” 
w Poznaniu, jest także autorem wielu 
haseł do „Słownika wyrazów bliskona-
śladowczych”. Jego poezja znalazła się 
także w poprzednim chińskim wyda-
niu książki z roku 2010. Teksty poety 
tłumaczono na język angielski i chiń-
ski. Zanim zajął się pisaniem wier-
szy, pracował między innymi jako in-
struktor tańca, grafik komputerowy 
oraz technik dentystyczny. W książ-
ce przeczytać można jeden z jego de-
biutanckich wierszy „Wspaniała wol-
ność”: wszyscy wokoło uśmiechają się 
/ chcą jak najlepiej / wiem o tym / 
jednak prawdziwą swobodą / jest moja 
głowa / myśl sen / tam robię / co chcę.

W najbliższym czasie Klub Lite-
racki „Dąbrówka” świętować będzie 
ważny jubileusz: w roku 2015 wcho-
dzi bowiem w dziesiąty rok współpra-
cy z PSM w Piątkowskim Centrum 
Kultury. Gościnne mury tej placówki 
to miejsce niejednej poetyckiej meta-
morfozy. Przez drzwi centrum wcho-
dzi bowiem wiele osób, które po pew-
nym czasie wychodzą z nich jako peł-
noprawni, utalentowani poeci.

Anna Kokot

Będzie się działo w klubie KORONA

Sebastian Nowak



ECHO 2/235 (XVIII) 11

  

Z notatnika miejskiego strażnika
  2 grudnia strażnicy z piątkowskie-

go referatu Straży Miejskiej Po-
znania przekazali Komisariatowi 
Policji Poznań Północ informację 
o trzech mężczyznach spożywają-
cych alkohol w budynku nr 10 na 
osiedlu Stefana Batorego. 8 grud-
nia przekazali podobną informa-
cję, ale o ośmiu mężczyznach piją-
cych alkohol na terenie pawilonów 
handlowych na osiedlu Bolesława 
Śmiałego 104.

  10 grudnia w komisariacie na osie-
dlu Jana III Sobieskiego odbyło się 
spotkanie policji, straży miejskiej, 
przedstawicieli rad osiedli z po-
szczególnych dzielnic oraz pracow-
ników Wydziału Zarządzania Kry-
zysowego Urzędu Miasta Pozna-
nia. Omawiano wdrażanie projektu 
„Bezpieczna dzielnica – bezpieczny 
mieszkaniec”. Przedstawiciele rad 
osiedli zgłosili problem parkujących 
pojazdów na całej szerokości chod-
ników przy ulicach Naramowickiej, 
Łagodnej, Widłakowej. Konieczne 
byłoby też wycięcie zwisających ga-
łęzi z posesji przy ul. Widłakowej 
25, które przeszkadzają pieszym w 
korzystaniu z chodnika.

  Do Zarządu Dróg Miejskich zgłoszo-
no informacje: o konieczności usu-
nięcia zalegających śmieci oraz li-
ści na pasie zieleni przy zbiegu ulic 
Stróżyńskiego i Wilanowskiej, zbyt 
bliskiej odległości od siebie dwóch 
znaków ostrzegawczych A-30 (in-
ne niebezpieczeństwo) i A-3 (dwa 
niebezpieczne zakręty) na ul. Na-
ramowickiej 321, przekrzywionego 
znaku drogowego C-13 (droga dla 
rowerów) przy ul. Szymanowskie-
go, przewróconego znaku drogo-
wego A-30 przy ul. Umultowskiej 
oraz obróconego znaku drogowego 
D-40 (strefa zamieszkania) na osie-
dlu Władysława Jagiełły 12. Zgło-
szono także brak pokrywy studzien-
ki kanalizacyjnej na ul. Szymanow-
skiego (przy dojściu do przystanku 
PST); tutaj studzienkę zabezpieczo-
no taśmą.

  W grudniu piątkowscy strażnicy 

miejscy założyli 121 blokad na koła 
nieprawidłowo zaparkowanych aut. 
Pouczyli 48 kierowców, mandatami 
ukarali 71, w jednym przypadku wy-
stąpili do sądu o ukaranie kierow-
cy odmawiającego przyjęcia manda-
tu. W jednym przypadku stwierdzi-
li zabór blokady.

  Dziewięciokrotnie kontrolowali tar-
gowiska, sprawdzili również jedną 
taksówkę. Jednak żadnych niepra-
widłowości nie stwierdzili.

  Dziewięciokrotnie sprawdzali też 
miejsca, gdzie występują przypadki 
spożywania alkoholu pomimo zaka-
zu. Nie stwierdzili, by ktoś tam pił.

  Było zimno, więc aż 47 razy lu-
strowali miejsca znane z bytowa-
nia bądź grupowania się osób bez-
domnych. Strażnicy przeprowadzi-
li 41 rozmów na temat możliwości 
uzyskania wsparcia socjalnego, jed-
nak nikt nie zechciał z niego skorzy-
stać. Czterem bezdomnym umożli-
wiono otrzymanie pomocy medycz-
nej, trzy nietrzeźwe osoby zostały 
przewiezione do Ośrodka dla Osób 
Nietrzeźwych.

  9 grudnia odbył się patrol służb 
Nadzoru Ruchu MPK i straży miej-
skiej w autobusach i tramwajach. 
Jego celem miała być pomoc bez-
domnym i wskazanie im wolnych 
miejsc w noclegowniach oraz ośrod-
kach pomocy społecznej. Podobne 
akcje przeprowadzono 22 i 29 grud-
nia na dworcu oraz pętli tramwajo-
wej i autobusowej na Sobieskiego. 
Bezdomnych nie zauważono.

  W grudniu u zbiegu ulic Umul-
towskiej i Lechickiej, w miejscu 
gdzie występują przypadki żebrac-
twa, strażnicy dwukrotnie patrolo-
wali teren. 

  W grudniu „municypalni” ujawni-
li sześć nielegalnych wysypisk od-
padów, zostały one usunięte wła-
snym staraniem strażników. Prze-
prowadzili także kontrole sześciu 
prywatnych posesji, nie stwierdzi-
li, by w piecach grzewczych spala-
no odpady.

  9 grudnia w Szkole Podstawowej 
nr 34 na Śmiałego, a 16 grudnia 
w Szkole Podstawowej nr 48 przy 
ul. Sarmackiej strażniczka szkol-
na przeprowadziła wśród najmłod-
szych uczniów pogadanki na temat 
bezpieczeństwa w okresie zimowym 
oraz bezpiecznego używania fajer-
werków.

  9, 11 i 12 grudnia funkcjonariu-
sze szkolni skontrolowali kilka 
piątkowskich szkół podstawowych, 
gimnazjalnych oraz Liceum Zawo-
dowe przy ul. Rubież. W tej ostat-
niej szkole strażniczka ujęła trzech 
uczniów, którzy na jej terenie pali-
li papierosy. Uczniowie zostali po-
uczeni przez dyrektora szkoły.

  7 i 12 grudnia patrole wzywały na 
ul. Umultowską pogotowie ratunko-
we do nietrzeźwych mężczyzn. Jed-
nego przewieziono do szpitala, dru-
giego do Centrum Redukcji Szkód i 
Wczesnej Interwencji Terapeutycz-
nej. Do wskazanego Centrum 12 
grudnia lekarz pogotowia nakazał 
przewiezienie innego mężczyzny z 
dworca autobusowego na Sobieskie-
go. 13 grudnia do Centrum przewie-
ziono nietrzeźwego znalezionego na 
schodach przystanku PST przy ul. 
Szymanowskiego.

  10 grudnia strażnicy udali się na in-
terwencję dotyczącą braku żeliwnej 
pokrywy włazu studzienki na par-
kingu przy ul. Hulewiczów. Strażni-
cy zabezpieczyli studzienkę taśmą i 
nakazali właścicielowi (firmie Dal-
kia) jej naprawę.

  13 grudnia brak żeliwnej pokrywy 
włazu studzienki wodno-kanaliza-
cyjnej strażnicy stwierdzili przy bu-
dynku 3 na Sobieskiego. Studzien-
kę zabezpieczyli taśmą oraz nakaza-
li pracownikom Pogotowia Wodno-
-Kanalizacyjnego jej uzupełnienie.

  16 grudnia na osiedlu Władysława 
Łokietka obok sklepu Netto znale-
ziono bezpańskiego psa bez czipa. 
Pies został zabrany do Schroniska 
dla Zwierząt. (rafa) 

nież na rozmowę szefa fi rmy Altrans, 
podwykonawcę konsorcjum FB Ser-
wis obsługującego od 1 stycznia tego 
roku Piątkowo, celem zasygnalizo-
wania mu swoich obaw co do szcze-
gólnego okresu przeprowadzenia 
operacji wymiany pojemników oraz 
przedstawienia obsługiwanego terenu 
(lokalizacja altan śmietnikowych i ilo-
ści pojemników). 

Pomimo tych spotkań i zapewnień 
o właściwym przygotowaniu operacji, 
przebiegła ona inaczej niż zakładano. 
Od minionych świąt narastał problem 
przepełnionych pojemników i powsta-
wania „obsypów”, spowodowanych 
przede wszystkim brakiem synchroni-
zacji wymian pojemników, opóźniania 
wywozu nieczystości przez fi rmy wy-
chodzące z Piątkowa i wchodzące na 
Piątkowo, a później braku dostatecznej 

ilości pojemników na odpady zmiesza-
ne i selektywne. Zmusiło to Spółdziel-
nię do monitorowania sytuacji i ciągłego 
telefonicznego i mailowego informowa-
nia GOAP-u o narastających kłopotach. 
Czynności te powtarzano praktycznie 
codziennie przez okres pierwszych 
dwóch tygodni nowego roku. Dopiero 
14 stycznia zaobserwowano poprawę 
sytuacji na Piątkowie.

M. T.

Śmieci a PSM
Dokończenie ze strony 9
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Prosto z miasta 

Działamy czy... przepraszamy
Nowy rok w Pozna-

niu zaczęliśmy od serialu 
przeprosin. Jednego dnia 
przepraszał nowy prezy-
dent miasta za komuni-
kację. Zgodnie z wyborczy-
mi zapowiedziami, wybrał 
się do pracy nie limuzy-
ną, lecz środkami komu-
nikacji miejskiej. Dojechał 
cały i zdrowy, ale zszo-
kowany długim wyczeki-
waniem na przystankach 
oraz „urokami” podróży w 
tramwajach i autobusach, 
postanowił zaraz przepro-
sić poznaniaków za fatal-
nie funkcjonującą miejską 
komunikację. Miły gest, 
który oczywiście niczego 
w kursowaniu autobusów 
i tramwajów nie zmienił. 
Czyżby jednak przed tą 
fatalną wyprawą do ma-
gistratu prezydent nie ko-
rzystał z MPK, że był aż 
tak bardzo zadziwiony po-
ziomem jego usług? Może 
rzeczywiście nie, gdyż – 
jak już powszechnie wia-
domo – nowy pan prezy-
dent preferuje rower. Ko-
lejnego dnia dojechał nim 

do pracy szybciej, tyle że 
nie całkiem zdrowo.


Nazajutrz po przepro-

sinach prezydenta prze-
praszał poznaniaków wi-
ceprezydent odpowiedzial-
ny za gospodarkę komu-
nalną. Wprowadzanie ko-
lejnego etapu rewolucji 
śmieciowej spowodowało 
bowiem spory bałagan. 
Wielu mieszkańców po-
zostało bez pojemników i 
worków, za to z rosnący-
mi górami odpadów. Prze-
prosiny za hiszpańsko-nie-
miecko-polskie dwa kon-
sorcja, które wygrały la-
tem przetarg i do nowe-
go roku nie potrafiły się 
należycie przygotować do 
obsługi mieszkańców, są 
jak najbardziej wskaza-
ne. Dzięki temu między-
narodowemu towarzystwu 
mieliśmy trochę Neapolu 
w Poznaniu.


W następne dni z cie-

kawością czekałem na ko-
lejne przeprosiny nowych 
włodarzy miasta. A tu nic, 
jakby nożem uciął. A prze-

cież powodów do przepra-
szania w Poznaniu chyba 
z dnia na dzień nie za-
brakło. Choćby za kolejne 
podwyżki opłat za wodę i 
ścieki. Rosną one sobie co 
roku i nikogo to już na-
wet nie dziwi. A czy mu-
simy płacić coraz drożej? 
Przecież ceny paliw znacz-
nie ostatnio spadły. Dla-
czego to nie przekłada się 
na opłaty za wodę, ścieki 
i inne media. Gdyby po-
drożała benzyna, to ich 
dostawcy z pewnością za-
raz uwzględnili by to w 
swych kalkulacjach, ale 
obniżek nie dostrzegają. 
I nikt, ani dostawcy, ani 
nadzorujący ich prezyden-
ci do przepraszania za to 
klientów się nie kwapią.


Mogli by też przepro-

sić za ulice pełne dziur i 
ciągłych remontowych wy-
kopków, za kiepskie chod-
niki i prowadzące często 
donikąd odcinki rowero-
wych ścieżek, za rozba-
brane inwestycje, kolej-
ki w urzędach oraz wie-
le innych spraw. Powo-

dów do przepraszania jest 
bez liku. Na razie wszyst-
ko jeszcze można zwalić 
na karb nieudolności po-
przedników, ale czas bie-
gnie szybko i może wkrót-
ce trzeba będzie już prze-
praszać za siebie. Realiza-
cja wyborczych zapowiedzi 
nie rysuje się bowiem pro-
sto, łatwo i przyjemnie. 
Zwłaszcza gdy jeden wice-
prezydent chce na Golęci-
nie rozwijać żużel, a dru-
gi jest temu zdecydowanie 
przeciwny. Nawet budowa 
przejścia do dworca kole-
jowego, które skróci dro-
gę i pozwoli ominąć gale-
rię handlową, okazuje się 
skomplikowanym przed-
sięwzięciem. Przyjdzie na 
nie poczekać parę miesię-
cy, albo i więcej. Na ra-
zie najsprawniej idzie po-
woływanie nowych urzęd-
ników. Przybył nam już 
miejski inspektor ruchu i 
oficer rowerowy. No i cze-
kamy na efekty, albo…. 
kolejne przeprosiny.

WIST

  

Patroni ulic piątkowskich

Władysław Bortnowski (1891 – 1966)
Był generałem, do-

wódcą armii „Pomorze” 
w 1939 roku, patronuje 
dziś ulicy w pobliżu osie-
dla Władysława Łokiet-
ka, równoległej do Sar-
mackiej.

Nie był Wielkopolani-
nem, urodził się 12 listopa-
da 1891 roku w Radomiu, 
był synem Józefa i Zofii 
z Kałużyńskich. Po ukoń-
czeniu gimnazjum w Ży-
tomierzu (należał tam do 
tajnej organizacji uczniow-
skiej), podjął studia me-
dyczne na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. 
Po wybuchu I wojny świa-

towej wstąpił do Legionów 
Polskich, uczestniczył we 
wszystkich walkach I Bryga-
dy, walczył m.in. pod Łow-
czówkiem. Po tzw. kryzysie 
przysięgowym w lipcu 1917 
roku internowany w Benia-
minowie, w następnym ro-
ku został zwolniony i objął 
dowództwo Okręgu Krakow-
skiego Polskiej Organizacji 
Wojskowej.

Od końca października 
1918 roku był już w sze-
regach Wojska Polskiego. 
Szybko awansował, odbył 
przeszkolenie w Szkole Wo-
jennej Sztabu Generalne-
go i w paryskiej Ecole Su-

pèrieure de Guerre. W 
sierpniu 1924 roku mia-
nowany pułkownikiem, w 
styczniu 1932 roku awanso-
wany na generała brygady. 
W sześć lat później, na czele 
Grupy Operacyjnej „Śląsk” 
dowodził obejmowaniem Za-
olzia. W marcu 1939 r. mia-
nowany generałem dywizji i 
wyznaczony na dowódcę ar-
mii „Pomorze”; miał w tym 
czasie opinię doskonałego, 
zdecydowanego oficera, jed-
nego z kandydatów na na-
stępcę marszałka Śmigłego-
-Rydza. Podczas kampanii 
wrześniowej armia „Pomo-
rze” poniosła wielkie stra-

ty i musiała wycofać się do 
Polski centralnej, następnie 
gen. W. Bortnowski (zdru-
zgotany porażką i zniechę-
cony) podporządkował się 
gen. Tadeuszowi Kutrzebie 
w czasie bitwy nad Bzurą. 
Ranny dostał się do niewo-
li, którą spędził w obozie je-
nieckim w Murnau.

Po uwolnieniu gen. W. 
Bortnowski najpierw za-
mieszkał w Wielkiej Bry-
tanii, zaś od 1954 roku – 
w Stanach Zjednoczonych. 
Zmarł 21 listopada 1966 
roku w Glencove, Long Is-
land (Nowy Jork), spoczywa 
na cmentarzu Doylestown.

Marek Rezler
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KLUB LITERACKI 

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

3 II 2015 o godz. 18. Jerzy Ł. Kaczmarek – poezja, proza i prze-
kłady literatury niemieckojęzycznej. Nowe wiersze Marii Ciążeli.
17 II 2015 o godz. 18. Prezentacja twórczości plastycznej i po-
etyckiej Jana W. Malika. Klubowe debiuty – Stanisława Chutkow-
skiego wiersze osobiste i polityczne. 
Spotkania odbywają się w sali nr 40 Zarządu PSM lub w „Bistro”, 
os. Boleslawa Chrobrego 117. Prowadzi Jerzy Grupiński.

„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

POGOTOWIE
Komputerowe

tel. 
693 313 315

Kobiety, które sztukę uwodzenia
opanowały doskonale

Każdy z nas widział lub zna jedną taką kobietę: czarują-
cą, nienagannie zadbaną, czasem głośną i teatralnie emo-
cjonalną. Jednak pod przykrywką kobiety idealnej często 
kryje się osoba niestabilna emocjonalnie i niezdolna do na-
wiązywania bliskiej relacji emocjonalnej.

Kiedyś takie kobiety nazywano histeryczkami. Z czasem zde-
cydowano się jednak zamienić to określenie na histrionizm, od 
łacińskiego histrio, czyli „aktor”. Dla obserwatorów z boku takie 
kobiety wydają się grać. Kuszą mężczyzn wyglądem i zachowa-
niem, eksponując swoją seksualność. Uwielbiają być w centrum 
zainteresowania. Jeżeli uwaga zaczyna skupiać się na kimś lub 
czymś innym, zaraz robią coś, żeby skoncentrować ją na sobie. 
W ostateczności mogą nawet teatralnie stracić przytomność.

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD 10 wymienia na-
stępujące cechy histrionicznego zaburzenia osobowości: teatral-
ność; sugestywność; płytka uczuciowość; poszukiwanie doce-
nienia (bycie w centrum uwagi); niestosowna uwodzicielskość; 
koncentracja na atrakcyjności fizycznej.

Taka kobieta musi stale udowodniać wszystkim, jaka jest 
wspaniała. Jej styl bycia i ubierania sprawia, że mężczyźni 
zwracają na nią uwagę. Osobowość histrioniczna jest typowa 
dla kobiet i stosunkowo niewielka liczba panów cierpi na to za-
burzenie. To swojego rodzaju żeński narcyzm. W naszej kultu-
rze, mimo ciągłego dążenia do równouprawnienia płci, wciąż 
bardzo zwraca się uwagę na wygląd kobiety. Histrioniczka wy-
grywa więc zainteresowanie innych głównie tym, jak się prezen-
tuje. Dba o to, by być czarująca i pełna entuzjazmu, co bardzo 
imponuje mężczyznom. Niektóre kobiety opanowały sztukę ma-
nipulacji otoczeniem do takiego stopnia, że praktycznie nikt nie 
jest wobec nich obojętny. Można je kochać albo nienawidzić.

Histrioniczki uwielbiają flirtować, w młodości mają kilku chło-
paków jednocześnie. Trudno im tworzyć stabilne związki z in-
nymi ludźmi, raczej szybko „eksploatują” relację i znajdują so-
bie nowe ofiary. Tak samo, jak w przypadku osób z osobowo-
ścią narcystyczną, ich emocjonalność jest płytka. Nie martwią 
się o uczucia innych ludzi, a najważniejsze są dla nich własne 
potrzeby. Często wykorzystują mężczyzn do swoich celów, wda-
jąc się w liczne romanse.

Wielu mężczyzn ulega czarowi kobiety histrionicznej. Jed-
nak takie osoby nie flirtują po to, by zdobyć stałego partnera. 

Dla nich jest to forma potwierdzenia samych siebie. Im większe 
budzą zainteresowanie, tym większe ich poczucie własnej war-
tości. Przy tym nie obchodzi ich, że przez takie zachowanie psu-
ją swoją opinię, szczególnie wśród koleżanek. Przeważnie ma-
ją one wielu adoratorów, a wokół nich roi się od mężczyzn. Jed-
nak w głębi duszy pogardzają one tymi osobami, nie przywiązują 
się do nich. Na męża wybierają zwykle mężczyznę statecznego, 
opiekuńczego, który jest odbierany jako miły i sympatyczny czło-
wiek. Zwykle okazuje się, że jego potrzeby seksualne są dosyć 
ograniczone, udowadnia za to swoją męskość troską i zaradno-
ścią. To właśnie pociąga histrioniczną kobietę. Wydaje się jej, że 
wszystkim innym mężczyznom zależy jedynie na seksie, a tylko 
on jeden jedyny dostrzega jej wewnętrzne piękno.

Taki partner to jedyna osoba, która może okiełznać kobietę hi-
strioniczną. Właśnie dlatego, że nie jest do końca podatny na jej 
fizyczność i histeryczne zachowanie. Wszystkie jej fanaberie trak-
tuje z dystansem. Nic dziwnego, że wkrótce taka kobieta zaczy-
na „dusić się” w tym związku. Szuka flirtów i romansów. Czasami 
nawet opowiada mężowi, jak dobrze było jej z innym mężczyzną. 
Ten jednak pozostaje niewzruszony. Dobrze wie, że ona od niego 
nie odejdzie, bo nikt nie da jej takiego poczucia bezpieczeństwa. 
Tymczasem im bardziej on pozostaje zdystansowany, tym bar-
dziej ona czuje, że musi udowodnić całemu światu swoją wartość.

Histrioniczki jeśli zgłaszają się do gabinetu i decydują się 
na psychoterapię, przeważnie skarżą się na depresję i zabu-
rzenia lękowe. Z wielkim przejęciem opowiadają o swoich ob-
jawach, żywo gestykulując, często łkają i szlochają, nie roniąc 
przy tym ani jednej łzy. Pod tą fasadą kryją się głęboko skrywane 
lęki. Nierzadko okazuje się, że taka osoba odczuwa głęboką 
wewnętrzną pustkę, niepewność, rozczarowanie życiem i smu-
tek. Nie chce jednak się do tego przyznać, nawet sama przed 
sobą. Kobiety te częstokroć nie zdają sobie sprawy, że zacho-
wują się niestosownie. W końcu od wielu lat żyją w taki sposób 
i nie wydaje im się, żeby w ich zachowaniu było cokolwiek nie-
zwykłego. Nie rozumieją, że krzywdzą same siebie, ale też i in-
ne osoby w swoim otoczeniu.

Małgorzata Remlein
psycholog

Autorka tekstu jest psychologiem. 
Prowadzi psychoterapię indywidualną 

oraz terapię par (również LGBT). 
Gabinet Psychologiczny – tel. 660 140 488 

lub www.malgorzataremlein.pl 
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Krzyżówka
z Echem

Hasło krzyżówki z po-
przedniego numeru brzmia-
ło: Dosiego roku.

BARAN (21.03 - 20.04). Jakoś te zimowe tygodnie trzeba będzie 
przepynkać, ale zaś potem będzie już ino lepiej. Skapnie ci trochę bejmów 
oraz sporo dobrych rad od różnych mądrych.
BYK (21.04 - 21.05). Z karnawałowymi szaleństwami lepiej nie przesadzaj, 
bo ino zdrowie i bejmy przenorasz. Przed wiarą też się za wiele nie staluj ani 
se frechownie nie poczynaj.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Zez szefami wew biurze lepiej za wiela nie 
blubraj ani tyż się nie staluj. Na luzie, z wielką rułą rób swoje, a wnet skapną 
ci pochwały i  uzorgujesz trochę bejmów. 
RAK (22.06 - 22.07). Ady przestań już borchać się na chlabrę i zimno, taki 
mamy klimat. Lepiej pomyśl o jakim urlopowym wygibie z famułą abo 
kumplami do ciepłych krajów.
LEW (23.07 - 22.08). Czeka cię trochę lofrowania ze starą wiarą, ino zaś 
za wiele nie blubraj i przekabacić się nie daj. Bez wielkiego stalowania się 
i mądrowania zabieraj się do chapania.
PANNA (23.08 - 22.09). Bez to ciągłe glapienie się wew telewizor 
abo komputer ino głupie, chociaż cołkiem przyjemne, myśli do łba ci 
przychodzą. Kończ z nygusowaniem i zabieraj się do roboty.

WAGA (23.09 - 22.10). Fest rajza wew góry ci się szykuje. Ino zaś na tych 
balangach z dylaniem oraz korbolami i blondkami za frechownie se nie 
poczynaj, bo ino poruty se narobisz.
SKORPION (23.10 - 22.11). Wew zimowe dni warto wysztafi rować się 
z całką famułą na jaki wygib za miasto lub do marketu. Z takiego lofrowania 
i blubrania wynikną fi fne pomysły na rajzy.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Wew robocie wiara znów wyjechała na narty, 
a tobie przyjdzie chapać za dwóch abo i trzech. Ale zaś potem uzorgujesz 
wuchtę bejmów, będziesz mógł się stalować. 
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Wew nowym roku trza się przyłożyć 
do akuratnego załatwiania wszelkich spraw urzędowych i zaprowadzenia 
porzundku wew kwitach i szpargałach.
WODNIK (21.01 - 20.02). Po karnawałowych balangach uzbierało się 
wew chałupie trochę klamotów a na dodatek w krzyżu coś strzyka, trza 
więc zaprowadzić porzundek i zadbać o zdowie.
RYBY (21.02 - 20.03). Zez ciągłego bręczenia i rozmymłania nic dobrego 
nie wyniknie. Jesteś szportowny szczun, masz gadane i fi fa do roboty, jak 
się tylko akuratnie przyłożysz, kabza będzie pełna.

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 2

HUMORKI
- Oszust, podlec! Wyzywam 

cię na pojedynek!
- Dobrze. Szpada czy pi-

stolet?
- Szpada.
- To ja wezmę pistolet.


- Jak życie?
- Beznadziejnie. Wiesz po-

życzyłem znajomej pieniądze 
na operację plastyczną i teraz 
nie wiem, jak wygląda…


- Pański scenariusz nie jest 

zły, tylko nieco zagmatwany. 
Trzeba go tak poprawić, by zro-
zumiał go każdy idiota.

- A które miejsca są dla pa-
na niezrozumiałe?

98 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7
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Proszę przyjąć ser-
deczne podziękowanie za 
pięknie ukwiecony bal-
kon. Dzięki pasji i wysił-
kowi ludzi kochających i 
pielęgnujących zieleń w 
swoim otoczeniu nasze 
osiedle jest ładniejsze i 
bardziej przyjazne – na-
pisali organizatorzy kon-
kursu Pięknie ukwiecony 
balkon osiedla Jana III 
Sobieskiego w listach do 
laureatów. A ci byli tym 
milej zaskoczeni, bo do 
żadnego konkursu się nie 
zgłaszali.

Zaczęło się w maju 2014 
roku. Rada osiedla podjęła 
uchwałę, by doceniając trud 

mieszkańców i ich wkład w 
upiększanie osiedla, nagro-
dzić trzy najpiękniejsze osie-
dlowe loggie i wyróżnić dzie-
sięć. Ustalono że nagrody 
dla najlepszych będą w po-
staci statuetek oraz finanso-
we: bony na 300, 200 i 150 
zł na zakup kwiatów i ak-
cesoriów wiosną 2015 r. we 

wskazanych sklepach ogrod-
niczych. Wyróżnieni nato-
miast otrzymają pamiątko-
we medale i kwiaty. Rada 
powołała komisję konkur-
sową pod przewodnictwem 
Ryszarda Musiałowskiego, 
długoletniego przewodniczą-
cego komisji w konkursie 
Zielony Poznań. Do komi-
sji weszli też Elżbieta Bycz-
ko, mistrz osiedlowej Grupy 
Zieleni, oraz przedstawiciele 
rady osiedla: Adam Kubala 
oraz Kazimierz Nowak.

- To nie miała być kon-
kurencja dla Zielonego Po-
znania – mówi Eugeniusz 
Jędrzejczak, kierownik ad-
ministracji – rada i admini-

stracja od lat wspierają ten 
miejski konkurs. Co szósty-
-siódmy zgłoszony w Pozna-
niu balkon, to balkon z na-
szego osiedla. Od wielu lat 
rozwieszamy plakaty, cho-
dzimy i namawiamy twór-
ców najładniejszych balko-
nów do udziału w konkur-
sie. Postanowiliśmy docenić 

i wyróżnić starania miesz-
kańców, także tych, którzy 
do żadnych konkursów się 
nie zgłaszają. Nasz konkurs 
ma bowiem inny charakter. 
Tutaj nie trzeba się było zgła-
szać, a komisja sama wybie-
rała najlepszych. Pod koniec 
czerwca jej członkowie prze-
szli się po osiedlu i wytypo-
wali 30 balkonów. Balkony 
te zostały obejrzane także 
w sierpniu a następnie pod 
koniec września.

- Zwracaliśmy uwagę – 
mówi E. Byczko – na kompo-

zycję i kolorystykę. Standar-
dowo na balkonie zamonto-
wana jest jedna skrzynka na 
kwiaty. Zwracaliśmy uwagę 
na takie, gdzie mieszkańcy 
zrobili więcej. Ludzie budu-
ją w loggiach pergole, pro-
wadzą kwiaty na sznurkach, 
podwieszają ample kwiato-
we. Niektórzy zrobili tam 
kwietne oazy.

Jury miało trudny wy-
bór. Ostatecznie pierwszą 

nagrodę przyznano Wiesła-
wie i Tadeuszowi Spychal-
skim z budynku 27, drugą 
– Janowi Banaszkiewiczowi 
z budynku 3, a trzecią Elż-
biecie Wójcik z bloku nr 26. 
Wyróżniono Barbarę Wacła-
wek, Zdzisława Tabernac-
kiego, Halinę Kędziorę, An-
drzeja Kozakiewicza, Wik-
torię Ławicką, Danutę Ka-
niewską, Władysława Cior-
gę, Lidię Kończal, Mirosławę 
Kosicką i Bolesławę Stojek. 
Pani Bolesława otrzymała 
także prywatną nagrodę od 

przewodniczącego komisji, 
któremu jej balkon spodo-
bał się najbardziej. Był to 
własnoręcznie namalowany 
pejzaż. Spotkanie z laureata-
mi pierwszej edycji konkur-
su odbyło się w listopadzie 
w klubie seniora Hetman. 
Już wiadomo, że konkurs 
będzie kontynuowany w ko-
lejnych latach. Wszyscy liczą 
na jeszcze piękniejsze balko-
ny. (maja)

Konkursem zaskoczono
balkonowych ogrodników z Sobieskiego

Pierwszą nagrodę odbierają Wiesława i Tadeusz Spychalscy

Laureaci podczas spotkania, pierwsza od lewej: Elżbieta Wójcik

Bolesława Stojek z obrazem
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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 i na wynos 

bez dowozu
 

  

  

Na Piątkowie rozegrano  turniej piłki wodnej

5 stycznia w pływalni 
Atlantis na osiedlu Ste-
fana Batorego rozegrano 
po raz pierwszy Piątkow-
ski Turniej Piłki Wodnej. 
Celem imprezy była po-
pularyzacja piłki wodnej 
oraz propagowanie ak-
tywności fizycznej wśród 
dzieci i młodzieży.

W turnieju udział wzię-
ło 11 zespołów z 5 klubów: 
K.S. Alfa Gorzów, Gorzow-
ski Klub Piłki Wodnej, UKS 
Neptun Łódź, Łódzkie Spor-
towe Towarzystwo Waterpo-
lowe oraz K.S. AZS AWF 
Poznań. Zawodnicy zmie-
rzyli się w dwóch katego-
riach wiekowych.

W roczniku 2002 po bar-
dzo zaciętych meczach fi-
nałowych zwyciężył zespół 
UKS Neptun Łódź przed 
K.S. Alfa Gorzów, trzecie 
miejsce przypadło K.S. AZS 
AWF Poznań. W roczniku 
2004 pierwsze miejsce zdo-

była drużyna Gorzowskiego 
Klubu Piłki Wodnej przed 
Łódzkim Sportowym Towa-
rzystwem Waterpolowym i 
UKS Neptun z Łodzi.

Organizacja turnieju 
wzbudziła uznanie działa-
czy, trenerów, rodziców i 
samych zawodników. Był 
to największy turniej piłki 
wodnej dla dzieci najmłod-
szych kategorii wiekowych. 
Mamy nadzieję, że wpisze 
się na stałe w kalendarz 

imprez waterpolowych dzię-
ki współpracy z Poznań-
ską Spółdzielnią Mieszka-
niową oraz Pływalnią Miej-
ską Atlantis.

Organizatorem byli: 
Pływalnia Miejska Atlan-

tis, Gimnazjum nr 12 z Po-
znania, Szkoła Podstawowa 
nr 34 z Poznania oraz K.S. 
AZS AWF Poznań, a funda-
torem pucharów – Poznań-
ska Spółdzielnia Mieszka-
niowa. (rh)


