Czy można odwołać darowiznę - zwłaszcza nieruchomości ?
Nowa trasa lini nocnych 216 + 226
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Krzyżowniki-Smochowice

Kiekrz

Strzeszyn

www.mojaStomatologia.pl/poznan

Podolany

Suchy

Las

tel. +48 571 345 - 323

Poznań, ul. Obornicka 229, lok. 204 (GALERIA ARKADA, II ptr - nieopodal RONDA OBORNICKIEGO, naprzeciwko marketu ALDI)

ODBIÓR
ODPADÓW
PRZEMYSŁOWYCH
tel : 503 012 186
odpady@eco-cars.pl

Kontenery: 1,7m³ do 14m³

Złomu stalowego
Kabli
Akumulatorów
Metali kolorowych
WAGA SAMOCHODOWA
PRZEŹMIEROWO

Płatne g

otówką!

ul. Wichrowa 22
531 322 222

od poniedziałku do piątku w godz. 8-16

www.skupzlomu-poznan.pl

MALOWANIE
konkurencyjne niskie ceny
szybko i solidnie
zniżki dla seniorów

10%

608 778 112
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www.odpady-skip.pl
TOALETY PRZENOŚNE

wc

Wycinanie i pielęgnacja drzew;
skracanie formowanie drzew;
usuwamy korzenie;
wykonujemy usługi ogrodnicze;
usługi rębakiem do 10 cm średnicy gałęzi;
używamy technik alpinistycznych lub podnośnika;

WYNAJEM I SERWIS

514 041 959

www.toalety-przenosne-poznan.pl

OGRODY

511 284 420

TANI OPAŁ
SPRZEDAŻ:

drewna kominkowego i opałowego
Dąb, buk, jesion, grab, olcha, brzoza, osika, sosna, świerk oraz gałęziówka liściasta iiglasta.
Drewno w postaci wałków 120cm, klocków lub rąbane.

PRODUKCJA:
faszyna, stęple budowlane oraz więźba dachowa

DODATKOWO WYKONUJEMY:
wycinkę drzew, wykaszanie traw,
pielęgnacja parków i ogrodów,
odśnieżanie dachów
oraz stawianie ogrodzeń
z siatki i z płyt betonowych

TRANSPORT
z dowozem na miejsce

667 176 595
690 645 191
665 347 281

PODNOŚNIK
KOSZOWY

KLIMATYZACJA
MONTAŻ
SERWIS
NAPRAWA
e-mail: biuro@instalklimapoznan.pl
www.instalklimapoznan.pl

tel. 608 443 604

DRZEWA

WYCINANIE I PRZYCINANIE

tel. 785 915 492

tel. 608 443 604

KALORYFERY GRZEJNIKI

AUTA KOZŁOWSKI

MARKOWE NOWE I UŻYWANE

. zasobniki/bojlery
. piece
. wymienniki
. bufory
. palniki
. pompy

Przeźmierowo ul. Ogrodowa 86

Mechanika samochodowa - pełen zakres usług
Auto zastepcze
na czas naprawy
,
Klimatyzacja - pełen serwis
Diagnostyka komputerowa
Ozonowanie

500 200 478
61 8 193 076

tel. 609 470 998

ANTENY

Czy można odwołać darowiznę - zwłaszcza nieruchomości ?

TELEWIZORY

10%
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SERWIS RTV

ABA

tą

z

MONTAŻ

R

DEKODERY

g a z et

501 791 623
Poznań - Smochowice ul. Lęborska 46

klimatyzacja
automatyka do bram
.
bramy garazowe
systemy alarmowe
domofony

50zł

40zł

Przepisy polskiego prawa dopuszczają odwołanie darowi-

niewdzięczności mogą objawiać się zarówno w sferze mo-

spadkobiercy darczyńcy mogą odwołać darowiznę z po-

zny w wyjątkowych sytuacjach, a zasadniczo gdy zacho-

ralnej darczyńcy, jak i polegać na wyrządzeniu mu szkody

wodu niewdzięczności tylko wtedy, gdy darczyńca w chwili

wanie obdarowanego jest rażąco niewdzięczne, a więc

fizycznej lub majątkowej. Odwołanie darowizny będzie

śmierci był uprawniony do odwołania albo gdy obdarowany

jeśli uporczywie narusza on normy etyczne. Kwestie te

tez niemożliwe jeśli darczyńca wybaczył obdarowanemu.

umyślnie pozbawił darczyńcę życia lub umyślnie wywołał

uregulowane są w artykule XXXIII kodeksu cywilnego.

Skuteczne odwołanie darowizny wymaga pisemnego

rozstrój zdrowia, którego skutkiem była śmierć darczyńcy.

Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną,

oświadczenia wysłanego do obdarowanego listem poleco-

W sporze sądowym kluczowe będą wiarygodne dowody

jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej

nym, najlepiej za potwierdzeniem odbioru, w którym ważne

na to, że obdarowany dopuścił się czynów niegodnych

niewdzięczności. Przepis art. 898 par. 1 k.c. stanowi wentyl

jest aby poza wyraźnym oświadczeniem woli podane były

wobec darczyńcy, ale także dowody na darczyńca to zda-

bezpieczeństwa dla tych darczyńców, którzy po dokonaniu

również przyczyny odwołania darowizny. Jeżeli przedmiotem

rzenie odczuł na tyle silnie, iż zachowanie to odbiera jako

darowizny spotkali się z rażąco nagannymi zachowania-

darowizny była nieruchomość, której umowa darowizny mia-

niegodziwość za jego dar i poświęcenie. W celu wykazania

mi ze strony obdarowanych. Zawarcie umowy darowizny

ła formę aktu notarialnego, również oświadczanie o odwo-

tych zdarzeń należy przedstawić dowody świadczące o po-

nakłada bowiem na obdarowanego moralny obowiązek

łaniu byłoby wskazane, aby miało formę aktu notarialnego.

pełnieniu danego czynu przez obdarowanego, a także do-

wdzięczności wobec tego, kto przekazał mu określony ma-

Formalnie jest istotne, że termin na takie odwoła-

wody świadczące o sferze przeżyć psychicznych darczyńcy.

jątek. Rażąca niewdzięczność nie jest pojęciem prawnie

nie darowizny wynosi 1 rok od zdarzenia/eń cią-

W tej materii pierwszoplanowym dowodem z pewnością

zdefiniowanym i opera się na normach moralnych, oraz

głych

darowizny.

jest przesłuchanie stron postępowania oraz świadków.

ocenie stosunków społecznie akceptowalnych. Ważnym

Pisemne oświadczenie darczyńcy nie spowoduje, że wła-

Kwestie te pozostają niezwykle trudne, dotykające za-

czynnikiem jest też to, czy darczyńca subiektywnie zwa-

sność nieruchomości przejdzie automatycznie na dar-

zwyczaj relacji rodzinnych dlatego, warto nie tylko sko-

żywszy na całokształt stosunków osobistych, rodzinnych

czyńcę. Dopiero obdarowany powinien w formie aktu

rzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, ale

jakie go łączą z obdarowanym, odczuwa je jako wysoce

notarialnego dokonać jej zwrotu. Jeśli tego nie zrobi,

też posłuchać jego zaleceń, nawet trudnych do wy-

ujemne. Mowa jest nie o każdym negatywnym zachowaniu

darczyńca musi wystąpić do sądu z powództwem o zobo-

konania, gdyż jako osoba z zewnątrz ocenia wszyst-

obdarowanego, lecz o takim zachowaniu, które jest na tyle

wiązanie obdarowanego do złożenia oświadczenia woli,

ko bardziej racjonalnie niż emocjonalnie jak strony.

intensywnym aspołecznym, niewdzięcznym, złym, nega-

którego treścią będzie powrotne przeniesienie własności

radca prawny Magdalena Pauszek

tywnym zachowaniu, iż jego ocena pozwala na ustalenie, iż

nieruchomości. W razie uwzględnienia powództwa, wy-

jest to nie tylko niewdzięczność, lecz jest ona rażąca, nie-

rok stanowi podstawę dla darczyńcy do wpisania go w

normatywna i uporczywa, a czasami nawet celowa po to,

księdze wieczystej jako właściciela. Oczywiście, że w 99

by darczyńcy wyrządzić szkodę. Zachowanie kwalifikujące

przypadkach konieczne jest skierowanie sprawy do sądu,

się jako rażąca niewdzięczność może polegać zarówno na

bowiem jeśli stosunki są tak złe i niegodziwe, to obdaro-

działaniu jak i zaniechaniu oraz wcale nie musi być niezgod-

wany zazwyczaj kwestionuje ocenę swoich zachowań ,
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ne z prawem czy to karnym czy cywilnym. Skutki rażącej

spadki

2

godz. otwarcia: pn-pt 8:30-17:00, soboty 7:30-12:00

rozwody

podziały majątku

.

uzasadniającego

odwołanie

.

które wg obdarowane są dla niego krzywdzące. Natomiast

unieważnianie kredytów frankowych

Agnieszka Juskowiak * tel. 505 528 144 * e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl

Kontakt: tel. 604 08 22 23
kancelaria@pauszek.eu
ul. Łanowa 12, 60-185 Skórzewo
sprawy o zapłatę

.

prawo gospodarcze
marzec
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Trenerka Personalna
Kobiet w ciąży i po ciąży

OKA ZJA !

Joanna Bailey

W YJĄT KOWA OFERTA!

pergolemarkizy.pl

DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ LUB WYNAJEM
CHLUDOWO 5145m2.

696 013 579

Chcesz wrócić do sportu i zdrowia?
Masz podejrzenie rozejścia mięśnia prostego brzucha, nie trzymasz
moczu, masz bóle miednicy, lub odcinka lędźwiowo-krzyżowego?

Grunt rolny klasa III, IV Przy S11. (vis-a-vis stacji Lotos).

Zgłoś się nakieruje Cię co robić.
Dobiorę bezpieczne ćwiczenia pod Twój zakres ruchowy,
czy jesteś w ciąży czy też po ciąży.
Pamiętaj po ciąży się już jest do końca życia...

CENA DO NEGOCJACJI

Znajdź mnie na mediach społecznościowych,
zadzwoń, napisz – spotkajmy się!
Jestem tu dla Ciebie i służę pomocą.

www.herjoy.pl
joanna@herjoy.pl

@herjoy.pl

Pergola Premium

Pergola Form

Pergola Lamelowa

Markizy Tarasowe

Pergola Soft

Przeszklenia

/herjoy.pl

+48 518 611 703

tel. 698-332-333

SKLEP ZOOLOGICZNY
- wysokiej jakości karmy dla zwierząt

Zapraszamy do naszego salonów
Pn.- Pt 10:00 - 18:00, Sob. 10:00 - 14:00
Skórzewo, ul. Poznańska 52
Baranowo, ul. Szamotulska 26J (przy rondzie)

- oryginalne akcesoria i zabawki
- produkty lecznicze OTC
- kosmetyki i suplementy
- akwarystyka, małe ssaki

KOSZTORYSOWANIE

- ściółki i podłoża

Poznań, Ul. Złotowska 65

www.moniverti.pl

.

Mamy też zwierzaki. Zapraszamy !

Branze:
budowlana, sanitarna,
elektryczna, drogowa,
telekomunikacyjna

DUŻY
PARKING
..........................................
wjazd przez bramę

ŻALUZJE

.

Poznań - Podolany

metody pracy oparte na wielozmysłowym rozwoju dziecka
własna, zdrowa kuchnia (również wg indywidualnych potrzeb)
spektakle teatralne wystawiane przez dzieci na deskach teatrów

ul. Kosowska 42

tel. 668 860960

www.eduges.pl

JAZ
DO

. WYCE

rolety materiałowe
rolety dzień i noc
rolety na okna dachowe
rolety rzymskie
plisy
panele przesuwne (panel track)
żaluzje drewniane
żaluzje aluminiowe
verticale
refleksole

NA

* indywidualizacja pracy z dzieckiem
*
* opieka logopedyczna i terapeutyczna
*
* język angielski na bardzo wysokim poziomie *

D

TIS .
GRA

.P

R

Kosztorysy dla PFRON

tel : 693-988-526

O MIA

PLANUJESZ ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?
PRZECHODZISZ NA WSPÓŁPRACĘ B2B?
CHCESZ ZMIENIĆ DOTYCHCZASOWĄ KSIĘGOWĄ?
MASZ JAKIEŚ ZALEGŁOŚCI KSIĘGOWE?
SAM PROWADZISZ KSIĘGOWOŚĆ SWOJEJ FIRMY,
ALE CIĄGŁA ZMIANA PRZEPISÓW CIĘ PRZERASTA?
UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE! SPRAWDŹ JAK PRACUJEMY!

ZAPRASZAMY DO SALONÓW
SOBOTA 10 - 14
10 - 18
SKÓRZEWO, UL. POZNAŃSKA 52
PN -PT

tel. 696 013 579

BARANOWO, UL. SZAMOTULSKA 26J (

4
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Agnieszka Juskowiak * tel. 505 528 144 * e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl

VERTICALE

OSŁONY WEWNĘTRZNE

Kosztorysy dla ubezpieczalni
Kosztorysy dla ARiMR

.

ROLETY

przy rondzie

)

Agnieszka Juskowiak * tel. 505 528 144 * e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl
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BADANIE WZROKU

DBAMY O TWÓJ WZROK

Szeroki wybór szkieł progresywnych
Okulary do pracy i na co dzień
Aplikacja soczewek kontaktowych
Pomiar ciśnienia śródgałkowego
Badanie zaburzeń widzenia

Projektowanie
montaż i instalacja
automatycznych
systemów nawadniających

Bezpłatny serwis
Twoich okularów

ul. Poznańska 97/1
Tarnowo Podgórne

Tel. 575 300 443
optykdolinski

pielęgnacja terenów zielonych
zakładanie trawników
przycinanie krzewów
ścinanie drzew
naprawy i usprawnienia

OD LAT ŚWIADCZYMY DLA PAŃSTWA
USŁUGI FIZJOTERAPEUTYCZNE

tel: 501 81 90 66

A TERAZ ZAPRASZAMY TAKŻE NA WIZYTY DO:

ORTOPEDY Z BADANIEM USG
NEUROLOGA
PSYCHIATRY

podlejogrod.pl

USŁUGI REMONTOWE

DERMATOLOGA
REUMATOLOGA
ENDOKRYNOLOGA Z USG

- instalacje CO i WOD-KAN
- izolacje, naprawy balkonów i tarasów
- izolacje, osuszanie budynków z zew. i wew.
- schody betonowe, kamienne i lastrykowe
oraz naprawy schodów i lastryka
- ocieplenie fundamentu
- drenaz,. odprowadzenie wód
- drobne naprawy, kominy
.
- transport zwir,
przywóz i wywóz
Z własnym materiałem

info@gabinety-novina.pl
www.gabinety-novina.pl

tel. 61 84 11 100, 665 505 606
ul. Nowina 12A, 60-589 Poznań

LARYNGOLOG
Dr n. med.
Dorota Miętkiewska - Leszniewska

GWARANCJA

519 516 776

(wjazd od ul. Mieszka I, za blokiem nr 13)

Konsultacje laryngologiczne przez cały tydzień

szkółka roślin ozdobnych
usługi ogrodnicze:

-systemy nawadniające
DOPIEWIEC
-drenaże

kora sosnowa 60l - 9,00zł

tel. 798 673 567, 61 89 43 158
6
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Gabinet Stomatologiczny
lek.stom. - D. Barczyńska

Agnieszka Juskowiak * tel. 505 528 144 * e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl

tel. 606 336 975

ul. Zakopiańska 91
Poznań - Podolany
Godziny otwarcia

Pn-Pt - 10:00-19:00
www.stomatologiabakowscy.pl

Płukanie uszu, przedmuchiwanie trąbek słuchowych,
podcięcie wędzidełka języka, plastyka podniebienia,
ablacja błony śluzowej nosa (w krwawieniach z nosa),
plastyka małżowin nosowych, endoskopia krtani,
operacje migdałków, nosa i zatok przynosowych,
wyłuszczanie kaszaka i włókniaka.
Gabinet laryngologiczny:
os. Przyjazni 142, pawilon 142

Wycinka i przycinka drzew
Sprzątanie i
karczowanie ogrodów
ransport do 1,5 tony
Prace ślusarskie
Remonty
Przeprowadzki
Odśnieżanie

BĄKOWSCY
pełen zakres usług
cyfrowy rtg
ORTODONCJA

REJESTRACJA TEL. 61 822 12 87

Szeroki zakres usług:
- laser biostymulacyjny
- wybielanie zębów
- krótkie terminy protezowania
- mała chirurgia
- stomatologia zachowawcza
- umowa z

ul. Grunwaldzka 50

tel. 601 886 019

Agnieszka Juskowiak * tel. 505 528 144 * e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl

Stomatologia
Ortodoncja . Protetyka
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie pod mikroskopem
Poznań, ul. Obornicka 229, lok. 204
(GALERIA ARKADA, 2 piętro
nieopodal RONDA OBORNICKIEGO
naprzeciwko marketu ALDI)

tel. +48 571- 345 - 323
www.mojaStomatologia.pl/poznan
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Motto numeru:

„Jakże często powołują się na uczciwość ci, którzy nie zamienili z nią ani słowa”
(Wiesław Malicki)

Miesięcznik zachodniego Poznania
nakład: 14.000 szt.

Wydawca i Biuro Ogłoszeń
Agnieszka Juskowiak
tel. 505 528 144
biuro@fachowcywmiescie.pl
www.fachowcywmiescie.pl
Poznań, ul. Dedala 5

Szanowni Państwo,
„Co słychać na Podolanach?” – członkowie Zarządu Osiedla Podolany odbyli mnóstwo spotkań w ramach
ustalania szczegółów tegorocznych zadań. Zaplanowano wykonanie projektu skweru przy ul. Karpińskiej a
jeśli starczy środków to i jego realizację.
Realizowane będą kolejne etapy budowy ulic Karpińskiej i Nałęczowskiej. Trwa aktualizacja projektu
budowy brakujących chodników przy ul. Szarych Szeregów w celu nadania estetycznego i funkcjonalnego
wyglądu jednej z głównych arterii osiedla, gdzie działają lokalne sklepiki, znajduje się plac zabaw i Pomnik
Harcerzy, a już wkrótce także niewielki park. Przewodnicząca Rady Osiedla, Elżbiety Sobkowiak informuje o
rozpoczęciu w niedługim czasie budowy wiaduktów w ciągu ul. Lutyckiej i Golęcińskiej.
W ramach realizacji miejskiego programu dotacyjnego Kawka Bis w 2022 roku koordynowanego
przez Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, trwa nabór wniosków na pozyskanie
środków z budżetu Miasta na likwidację uciążliwych pieców i kotłów zasilanych paliwami stałymi
oraz zastąpienie ich ciepłem systemowym, gazem, energią elektryczną lub pompami ciepła.
Zapraszam do dalszej współpracy stowarzyszenia, kluby, prywatnych przedsiębiorców i innych oraz gorąco
zachęcamy tych, którzy nie gościli jeszcze na naszych stronach, a mają coś ciekawego do zaoferowania.
Agnieszka Juskowiak
Wszelkie zapytania i sprawy proszę kierować pod nr telefonu:
505-528-144 lub na e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i artykułów. Redakcja zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu ukazania się ogłoszenia
do 15 dni. Wzory ogłoszeń zamieszczonych w miesięczniku pozostają własnością Wydawnictwa. Publikowanie lub kopiowanie, w części lub w całości, wyłącznie za
zgodą wydawcy. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Nowa trasa lini nocnych 216 + 226
ZATRUDNI:
- GRAFIKA
KOMPUTEROWEGO

Kontakt

f

@

- DRUKARZA
CYFROWEGO
I FLEKSOGRAFICZNEGO

Przyjazne Literki i Cyferki
przyjazneliterki.cyferki@gmail.com
605 257 448

- PRACOWNIKÓW
PRODUKCYJNYCH

Poznań, Strzeszyn

Przyjazne Literki i Cyferki

Zajęcia indywidualne dla dzieci w wieku 4 -10 lat, wspomagające naukę czytania, pisania i liczenia.
Potrafię udowodnić, iż nauka powyższych umiejętności może być przyjemna
nawet dla ucznia z ryzykiem dysleksji, dysgrafii lub dyskalkulii.
Czy to możliwe? Tak
W moim gabinecie dziecko uczy się przez zabawę, w tym celu wykorzystuję m.in.:
• ponad 70 gier/układanek edukacyjnych
• wagę numeryczną do nauki dodawania i mnożenia
• pomoce dydaktyczne Montessori oraz Metody Krakowskiej
• uwielbiany przez dzieci System Edukacji PUS

SPRZEDAJĘ

Co to?

Na nieodpłatnej i niezobowiązującej konsultacji z Rodzicami i Dzieckiem wszystko wyjaśnię.
Dzięki temu możemy się lepiej poznać i ustalić:
- czy podejmujemy współpracę
- plan indywidualnego nauczania dziecka.

NIERUCHOMOŚCI

Szukasz skutecznego
agenta nieruchomości?

Czas – 45 min, w tym:
- 15 min rozmowa z Rodzicami/Rodzicem
- 30 min wstępna diagnoza umiejętności dziecka.

Zadzwoń!

STOLARSTWO
SCHODY. SZAFY WNĘKOWE
DRZWI . KUCHNIE . DOMKI
KONSTRUKCJE DREWNIANE

tel. +48 601 917 516
www.stolarstwoszudera.pl
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Usługi płytkarskie
remonty mieszkań

515 550 833
Agnieszka Juskowiak * tel. 505 528 144 * e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl

Twój osobisty
doradca nieruchomości

www.emhome.pl

SZYBKO I EFEKTYWNIE

609 002 026
emilia.kniter@emhome.pl

Emilia Kniter-Nowak

Agnieszka Juskowiak * tel. 505 528 144 * e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl
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Kompleks Edypa i kompleks Elektry
Mity to historie o herosach i bogach często zawierają w sobie alegorie dotyczące bardzo uniwersalnych cech ludzkiego życia. Mit o Edypie i mit o Elektrze opowiadają o bardzo
powszechnym konflikcie, który w jakimś zakresie dotyka
każdego człowieka.
Mit o Edypie
Edyp był synem Jokasty i Lajosa, któremu wyrocznia zapowiedziała, że umrze z rąk własnego syna. Kiedy rodzicom
urodził się syn, nie zastanawiając się długo wyrzucili go z
królestwa. Chłopca znaleźli pasterze, którzy oddali go królowej Koryntu, a ta nazwała go imieniem Edyp. Wyrocznia
w Delfach ostrzegła Edypa, aby nie wracał do ojczyzny, bo
tam zabije własnego ojca i ożeni się z matką. Któregoś dnia
idąc wąwozem Edyp napotkał bogatych podróżnych, którzy
prosili go o ustąpienie im drogi. Doszło do awantury, której
skutkiem była śmierć podróżników. Edyp nie był świadom,
że zabił własnego ojca, który był jednym z podróżników.
Udał się następnie do Teb, gdzie rozwiązał zagadkę, dzięki
czemu miasto uwolniło się od grasującego tam Sfinksa. W
nagrodę Król Kreon ofiarował mu wdowę po Lajosie - Jokastę. Edyp nie wiedząc, ożenił się z własną matką i miał z nią
dzieci. Teby jednak cały czas nawiedzały różne nieszczęścia.
Sprowadzony z tego powodu wieszcz Terezjasz wyjawił, że
jest to spowodowane tym, iż Edyp jest winien: zabójstwa
ojca i kazirodczej relacji z własną matką. Na wieść o tym
Jokasta popełniła samobójstwo, a Edyp wykuł sobie oczy.
Uciekł z miasta i razem z córkami, które go prowadziły, poszukiwał ziemi gdzie mógłby umrzeć. Jak zapewne się drodzy Czytelnicy domyślacie ta mitologiczna mroczna historia
niesie pewne przesłanie. Relacja kazirodcza jest niedopuszczalna i dla obydwu stron krzywdząca, ale skłonność do niej
współcześnie żyjącym jest niestety nadal aktualna, o czym
przekonać się można czytając doniesienia prasowe. Świadomość tendencji kazirodczych budzi w nas ogromne poczucie
winy, co Edyp zamanifestował w swoim zachowaniu samo
karząc się pozbawiając się wzroku. Realizacja tych skłonności
związana jest z podświadomym zwycięstwem i dominacją,
ponieważ wiąże się z pokonaniem własnego rodzica.
Co to jest kompleks Edypa?
Nazwa kompleksu Edypa pochodzi z przywołanej wcześniej starożytnej legendzie o Edypie. Kompleks Edypa został opisany przez twórcę psychoanalizy Zygmunta Freuda.
Kompleks Edypa może rozwinąć się u chłopca między 4 a
6 rokiem życia, w którym to zainteresowania erotyczne,
związane dotąd tylko z własnym ciałem, zaczynają oddzielać
się od dziecka i kierować na inne osoby, przede wszystkim
na opiekunów, w przypadku chłopców na osobę matki. Z
koncentracją na jednym z rodziców wiąże się negatywny
stosunek do drugiego, zazdrość i odrzucenie. Kiedy dziecko
szczególnym przywiązaniem zaczyna darzyć rodzica przeciwnej płci, rywalizuje z rodzicem tej samej płci. Kiedy kilkuletni chłopiec zauważa, że matka nie jest wyłącznie jego
własnością, w walce o jej względy ojciec staje się rywalem.
Chłopiec zaczyna mieć sprzeczne odczucia wobec ojca, nienawidzi go, bo odbiera mu matkę, ale również kocha i zaczyna podziwiać go i naśladować. Freud uważał, że poprawne
rozwiązanie tego konfliktu leży u podłoża moralności człowieka i rozwoju superego, powstawania u niego pewnych
wzorów i ideałów. Według psychoanalityków kompleks
Edypa to kompleks nieprzyjemnych uczuć do ojca, fantazji o
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jego śmierci, o pokonaniu go i zabiciu go, a także związanego
z tym poczucia winy oraz lęku przed karą. Mechanizm ten
odgrywa ważną rolę w kształtowaniu się osobowości mężczyzny. Nierozwiązany kompleks Edypa staje się przyczyną u
mężczyzny późniejszych zaburzeń seksualnych, problemów
małżeńskich, rodzinnych oraz społecznych.
Co to jest kompleks Elektry?
W przypadku kobiet kompleks Edypa nosi nazwę kompleksu Elektry. Dziewczynka nieświadomie podkochuje się we
własnym ojcu wchodząc w rywalizację z matką. Rodzi się
konflikt, który powinien zostać rozwiązany przez porażkę
dziewczynki w tej wojnie o ojca, a w konsekwencji przez
identyfikację z mamą. Kiedy się tak nie dzieje i ojciec adoruje
córkę i okazuje jej szczególne względy, staje się ona małą królewną, czyli „córeczką tatusia”.
Skutki w dorosłym życiu
Takie zachowania u dzieci są wpisane w jego etap rozwojowy. Jednak każde dziecko przeżywa je w inny sposób i z różną intensyfikacją. U dziewczynek może on przejawiać się w
takich zachowaniach jak: przytulanie się do taty, całowanie
go w usta czy dotykanie w miejscach intymnych. Chłopcy
„zakochani” w swoich mamach reagują bardzo spontanicznie na ich widok, często przytulają się i dotykają ich piersi. By
doszło do zdrowego rozwiązania tych rozwojowych konfliktów rodzice na pewno nie powinni reagować gwałtowanie
i karcąco. Należy jednak delikatnie i z dużą wyrozumiałością
wyjaśnić dziecku, w jaki sposób powinno się z nami bawić,
pokazać, w jaki sposób lubimy być przez nie dotykani, a co
nam nie odpowiada. Dzieci powinny być zapewniane o
miłości obojga rodziców, pomimo tego, że rodzice wobec
siebie też darzą się ogromnym uczuciem. Zdrowym rozwojowo rozwiązaniem jest sytuacja, w której dziecko w
naturalny sposób przegrywa rywalizację o rodzica. Dziecko
musi przegrać w rywalizacji o rodzica: syn musi „przegrać”
z ojcem w rywalizacji o matkę, córka musi „przegrać” z matką w rywalizacji o ojca, wtedy w przyszłości stworzą zdrowe
związki ze swoimi partnerami. Jeśli z jakichś przyczyn córka
poczuje się ważniejsza w życiu ojca niż jego żona/partnerka
a syn ważniejszy w życiu matki niż jej mąż/partner wtedy zaczynają się długoterminowe problemy. Matka jest zarezerwowana dla ojca, a ojciec dla matki. W sytuacji przegranej
dziecko zaczyna godzić się z przegraną i rekompensuje sobie
swoje odrzucenie na tym polu przekierowaniem zainteresowania na bardziej dostępne obiekty – swoich rówieśników.
Jednocześnie chłopiec ma szansę zacząć się identyfikować
z własnym ojcem, a dziewczynka z mamą. W ten sposób
manifestuje się w naszym zachowaniu mechanizm obronny
noszący nazwę identyfikacji. Działa on na zasadzie: „Skoro ja
nie mogę być ze swoją matką, to niech już będzie mój rywal
(ojciec), a ja będę taki jak on, dzięki czemu nie stracę jego miłości, a do tego będąc takim jak on, będę po części tak potężny jak on”. Tak wygląda zdrowe dla dziecka rozwiązanie tego
naturalnego problemu rozwojowego. Niestety nie każdemu
jest dany tak pozytywny scenariusz i u niektórych chłopców
kompleks Edypa, czy u niektórych dziewczynek kompleks
Elektry pozostaje aktywny i nierozwiązany. Część chłopców,
niczym mityczny Edyp, wygrywa swoje pojedynki z ojcami.
Dzieje się tak z różnych powodów. Często przyczyną jest
rozwód rodziców. Ojciec chłopca znika, matka jest nim rozczarowana i w swoim rozżaleniu nieświadomie komuniku-

je swojemu synowi: „Ty nie jesteś taki jak on, jesteś lepszy
i nigdy byś czegoś takiego mamusi nie zrobił”. W tym momencie syn jest już po części „uwiedzony”, ponieważ nie ma
możliwości, by przeciwstawić się temu twierdzeniu. Właśnie
poprzez takie i temu podobne komunikaty kompleks Edypa aktywizuje się w podświadomości chłopca. Później taki
chłopiec zostaje zwycięskim Edypem. Jest roszczeniowy
wobec świata, kobiet, wszystko mu się należy, nie umie
przegrywać. Wywalczył przecież główną nagrodę – swoją
matkę. Zwycięski Edyp jest dumny, zarozumiały, roszczeniowy i nieugięty. Wobec świata ma bojową postawę, jest
waleczny, jednak głęboko przeżywa porażkę nie umiejąc się
do niej przyznać, a jeśli już musi staje się mściwy. Podobnie
dzieje się w przypadku, gdy mężczyzna nie opuścił rodziny
mieszka z żoną/partnerką i synem pod jednym dachem, ale
nie spełnia oczekiwań żony/partnerki. Wtedy zawiedziona
kobieta również może zwrócić się ku synowi, który jest z nią
bardziej zżyty niż mąż i lepiej ją rozumie. Choć królem oficjalnie wciąż pozostaje ojciec, matka daje wtedy swojemu
synowi odczuć, że to on jest tym lepszym, tym, który jest
jej bliższy. Chłopiec, który już raz wszedł w buty zwycięzcy,
nie będzie chciał już z nich wyjść – stanie się synkiem mamusi, na zawsze z nią związanym. Może już nigdy nie zdecydować się na związanie z inną kobietą – w końcu żadna
nie będzie dorównywać jego matce. Nie da się jednak zabić
impulsów płynących z id (wewnętrznych popędów), można
je jedynie sublimować. Dlatego zamiast używać swojego
libido (popędu seksualnego), osoba taka może kierować
swoją energię do walki intelektualnej lub politycznej. Może
też wypierać swoje poczucie winy związane z kompleksem
Edypa i projektować ją na innych. Dzięki temu ktoś taki sam
przyjmuje pozę niepokonanego Edypa, objawiając się światu, jako waleczny, mściwy i nieugięty wojownik. Jest królem
swojego podwórka, a dzięki wspomnianych projekcjom we
wszystkich innych widzi złe intencje, nie rozumiejąc, że to
tylko jego wyparte poczucie winy i fałszywej wyjątkowości.
W przyszłości taki młody mężczyzna może mieć niezdolność
do stworzenia satysfakcjonującego związku intymno - seksualnego. W przypadku niezdrowej relacji dziecka z jednym
z rodziców w przyszłości może to manifestować się pewną
nadmierną lojalnością względem tego rodzica i niezdolnością do wejścia w związek intymny z osobą płci przeciwnej.
Ten mechanizm możemy zaobserwować u osób, które mają
skłonność do „miłości zakazanych”. Osoby te zakochują się
nieszczęśliwie, albo w osobach, z którymi nie mogą zbudować satysfakcjonującego związku (księża, żonaci mężczyźni
oraz zamężne kobiety). To też te osoby, które wchodzą w
związki powierzchownie, uniemożliwiając tym relacjom rozwój i psychiczną intymność. Innym skutkiem nieprawidłowo
rozwiązanego konfliktu może być impotencja u mężczyzn,
bądź przedwczesny wytrysk, a u kobiet anorgazmia.
Kompleks edypalny jest kontrowersyjną akademicką hipotezą, jednak istotne jest to, że ta teoria jest pewną metaforą
dotyczącą życia psychicznego, która okazuje się być pomocna w pracy psychoterapeutycznej.

OD RADY OSIEDLA PODOLANY

Początek roku kalendarzowego dla członków Zarządu Osiedla Podolany oznacza mnóstwo spotkań i
ustalania szczegółów tegorocznych zadań.
W zakresie naprawdę dużych inwestycji - 11 lutego
spotkaliśmy się z prezydentem Mariuszem Wiśniewskim w sprawie budowy wiaduktów w ciągu ulicy
Lutyckiej oraz Golęcińskiej. Uzyskaliśmy “z pierwszej ręki” informacje na temat tego zadania:
● Miasto ma na ten cel zaplanowane środki własne,
a PKP dotację z UE.
● W lutym uprawomocniła się decyzja środowiskowa oraz został złożony przez Miasto Poznań wniosek
na pozwolenie wodno-prawne.
● W następnej kolejności zostanie złożony wniosek
ZRiD.
● Roboty zaplanowano na 15 miesięcy roboczych
samej budowy wiaduktów.
● Harmonogram jest bardzo napięty, ale na razie
wszystko idzie zgodnie z planem.
● Zakończenie prac zaplanowano do końca 2023 r.
Udało nam się spotkać z Zarządem Zieleni Miejskiej
i ustalić działania na 2022 rok: wykonanie projektu
skweru przy ul. Karpińskiej, a jeśli zdążymy to także jego realizację, ze środków zdobytych wspólnie
w Poznańskim Budżecie Obywatelskim w ramach
projektu “Zielone fyrtle - niech połączą nas drzewa”.
Odbyło się również spotkanie z Zarządem Dróg
Miejskich. W tym roku wykonana zostanie budowa
ulicy Krynickiej etap III, odcinek pomiędzy ul. Zakopiańską a przystankiem kolei metropolitalnej. Prace
już się zaczęły, a realizatorem jest nasza lokalna firma JACH-GUM, z czego się bardzo cieszymy. Prace są

zsynchronizowane z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej przez Aquanet. Omówiliśmy wstępnie
problemy związane z przebudową ulicy Krynickiej
etap Ia (przy szkole), która nie została dotychczas
wykonana m.in. ze względu na ciężki sprzęt jadący
na budowę szkoły tą jezdnią. Jak wiemy, inwestycja
szkolna wkrótce się zakończy, chcemy więc uporządkować również bałagan w tym ważnym rejonie osie-

dla. Budowa ul. Nałęczowskiej etap III - odcinek od
ul. Iwonickiej do ul. Krynickiej wkrótce się rozpocznie, przetarg został już rozstrzygnięty, a realizatorem
będzie firma RDR sp. z o.o. z Czerwonaka. Mamy
również zabezpieczone środki na realizację budowy
ulicy Anny Danysz - w ramach współpracy z mieszkańcami działającymi jako Stowarzyszenie. Niestety ta inwestycja musi jeszcze trochę poczekać, ze

względu na modernizację podziemnej sieci gazowej
na tej ulicy, zaplanowaną przez Polskie Spółki Gazowe na II/III kwartał 2022 r. Trwa aktualizacja projektu budowy brakujących chodników przy ul. Szarych
Szeregów. Chcielibyśmy nadać estetyczny i funkcjonalny wygląd jednej z głównych arterii osiedla, gdzie
działają lokalne sklepiki, znajduje się plac zabaw i
Pomnik Harcerzy, a już wkrótce także niewielki park.
Stan naszych dróg po zimie uległ znacznej degradacji, dlatego prosimy mieszkańców, aby zgłaszać bezpośrednio do ZDM dziury w jezdni na adres: zdm@
zdm.poznan.pl - warto wpisać dokładną lokalizację
wraz ze zdjęciem. To zdecydowanie przyspieszy naprawy. Można też korzystać z aplikacji SmartCity.
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu uwzględnił wnioski Rady Osiedla w zakresie linii nocnych. W
nocy 1/2.03.2022 zmianie ulegnie trasa linii autobusowych nr 216 i 226. Dziękujemy mieszkańcowi
- p. Bartoszowi za inicjatywę i analizę potencjalnych
tras. Po raz kolejny złożyliśmy również wnioski o
dostosowanie kursowania pociągów kolei metropolitalnej do standardowych godzin pracy i zajęć
szkolnych.
Rozbudowa szkoły zmierza naprawdę dużymi krokami ku końcowi, co nas niezmiernie cieszy, a jeszcze
bardziej uczniów i nauczycieli, którzy skorzystają z
nowych pomieszczeń. Na szczególną uwagę zasługuje winda, dzięki której nasza placówka nareszcie stanie się przyjazna dzieciom z niepełnosprawnościami
ruchowymi. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć oraz
oglądania na żywo - podczas wiosennych spacerów.
Elżbieta Sobkowiak Przewodnicząca Zarządu Osiedla Podolany

Małgorzata Remlein
Autorka jest psychologiem. Specjalizuje się w pracy z osobami
cierpiącymi na zaburzenia lękowe. Prowadzi terapię par LGBT.

Agnieszka Juskowiak * tel. 505 528 144

Gabinet Psychologiczny
tel. 660-140-488 lub
malgorzataremlein.pl

Agnieszka Juskowiak * tel. 505 528 144 * e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl
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Kawka - Bis „Kopciuszek musi zniknać”
W ramach realizacji miejskiego programu dotacyjnego Kawka Bis w 2022 roku koordynowanego przez
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, trwa
nabór wniosków na pozyskanie środków z budżetu Miasta na likwidację uciążliwych pieców i kotłów
zasilanych paliwami stałymi oraz zastąpienie ich
ciepłem systemowym, gazem, energią elektryczną
lub pompami ciepła. Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów
drobnych emitowanych ze źródeł niskiej emisji, a
także doprowadzenie do trwałej likwidacji urządzeń
do ogrzewania opartych na spalaniu paliw stałych.
W związku z tym kierujemy do Państwa uprzejmą
prośbę o dystrybucję ulotek (zakładek) promujących akcję w ilości po 40 sztuk w siedzibach 10 rad
osiedli: Strzeszyn, Krzyżowniki-Smochowice, Morasko-Radojewo, Umultowo, Wola, Osiedle Kwiatowe, Świerczewo, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo,
Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
oraz
Głuszyna.
Ponad to zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie drogą elektroniczną do rad osiedli załączonych

materiałów promocyjnych w formie cyfrowej. Studio
Kreatywne Gabinetu Prezydenta Miasta Poznania
przygotowało dla rad osiedli spersonalizowaną grafikę, którą można wykorzystać w social mediach np. na
Facebooku Rady Osiedla. Jest to nietypowa kampania
mająca zwrócić uwagę mieszkańców na problem z pozaklasowymi źródłami ogrzewania w mieście, w przewrotny i angażujący sposób. Do promocji wykorzystano
nieistniejący kryminał pt. „Kopciuszek musi zniknąć”.
Od 2024 r. posiadaczom pozaklasowych pieców centralnego ogrzewania będzie grozić kara grzywny w
wysokości do 5 tys. zł. Ograniczenia i zakazy w zakresie
eksploatacji na terenie Poznania instalacji, w których
następuje spalanie paliw, wprowadziła uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z grudnia 2017
r. Osoby, które posiadają stary piec centralnego ogrzewania, mają czas na jego likwidację do końca 2023 r., a
korzystający z pieców kaflowych i typu koza - do końca
2025 r. Nabór do programu potrwa do 31 lipca 2022
r. Im wcześniej jednak zostanie złożony wniosek, tym
szybciej będzie on rozpatrzony i pozostanie więcej cza-

su na realizację inwestycji. Rozliczenie z otrzymanego
dofinansowania musi nastąpić do 31 października 2022
roku. Więcej informacji dotyczących Kawki Bis wraz z
formularzami wniosków do pobrania można znaleźć na
stronie internetowej: https://www.poznan.pl/kawka/.
Równocześnie proponujemy treść komunikatu zamieszczonego na profilu/stronie rady osiedla: „I Ty
możesz zostać lokalnym bohaterem! Wejdź na www.
poznan.pl/kawka/ i złóż wniosek o dofinansowanie
do wymiany pieca. Ten kopciuszek musi zniknąć!”
W najbliższych dniach tutejszy Wydział planuje kolejną turę dystrybucji materiałów promocyjnych w
formie tradycyjnej, od dnia 25 lutego br. w postaci ulotek oraz plakatów informacyjnych. W sprawie
możliwości powtórnego skorzystania z Państwa
uprzejmości w związku z dystrybucją materiałów,
przygotujemy kolejne pismo w późniejszym terminie.

-Tanie nagrobki granitowe już od 2000zł
Do 3 lat gwarancji!
-Parapety, schody, blaty kuchenne
w cenie już od 450zł/m2

T 10 %tów
UePmUerSytów ii preonwcyisżej

Dla nagrobk 00zł
za
ty 30
kwo
kupu

ć za

woś
Możli

na

Trumny - Urny - Wieńce - Wiązanki

RATY

Usługi pogrzebowe

Przewozy

CZYSZCZENIE MALOWANIE

ZABUDOWY

TARASY

Nadszedł czas kiedy Wasze dziecko idzie do przedszkola, ważny etap w życiu każdego człowieka, tego małego ale także tego dużego – rodzica. To dobra decyzja z socjologicznego i psychologicznego punktu widzenia, ale ileż nasuwa wątpliwości i obaw,ile niepewności i pytań :
„ czy moje dziecko będzie zrozumiane?, czy sobie poradzi?, czy pani będzie potrafiła ukoić jego płacz i smutek? Jak sprawić by nie płakało
podczas rozstania?
W naszym przedszkolu czeka na dzieci nie tylko porcja fantastycznej nauki przez zabawę, ale właśnie nieskończenie mnóstwo akceptacji,
czułości i ciepła, którym otaczamy dzieci. Małe, kameralne przedszkole z tradycją, znane dawniej jako przedszkole Estetyczne, oferuje dzieciom przygotowanie do podjęcia nauki w szkole poprzez metody, które w sposób wielozmysłowo rozwijają dzieci. Dzięki prowadzonym w
ciągu roku szkolnego diagnozom, możemy pracować z dzieckiem indywidualnie, wskazując obszar do pracy.

603
603 635
635 878
878 Eko Dom
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elewacji

78 40 50 400

ODZYSK H2O
MONTAŻ SYSTEMÓW NAWADNIANIA OGRODU
Z WYKORZYSTANIEM WODY OPADOWEJ

506 122 506

BRUDNA ROBOTA
Aleksander Zaporowski

POGOTOWIE KANALIZACYJNE

. usługi drobne oraz kompleksowe
. montaż nowej instalacji oraz remonty
. podłączenie płyt indukcyjnych - kuchenek
. montaż lamp oraz gniazd
. pomiary elektryczne
. usuwanie awarii 24h

- MYCIE I MALOWANIE ELEWACJI

- TERENY ZIELONE

- MYCIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

- OGRODZENIA

- KONSERWACJA DACHÓW

WOJCIECH BUTOWSKI

www.brudna-robota.pl

tel. 693-162-698
marzec2015
2022
listopad

schody

układanie
cyklinowanie

USŁUGI ELEKTRYCZNE

12

KUCHNIE

podłogi

ul. Kosowska 42

Katarzyna Wnęk – Joniec „Nie przydeptuj małych skrzydeł”

usługi
stolarskie

meble

TRAWA NABÓR DO PRYWTNEGO PRZEDSZKOLA GAUDIUM et STUDIUM

Jeżeli twierdzisz, że mi ufasz - ufaj mi całym sobą. Ufaj mi – naprawdę.
Potrzebuję Twojej wiary we mnie. Ona unosi moje skrzydła.
Ty, moja mądra, dorosła Mamo we mnie wierzysz;
Ty, dorosły, potężny Tato – ufasz, że dam radę,
więc ja – Wasz malutki syn, Wasza mała córeczka – PORADZĘ SOBIE.
Otoczony Twoimi ciepłymi zapewnieniami odnajdę w sobie siłę do tego, by sobie poradzić. Otulony Twoim wsparciem, Twoją pewnością i wiarą we mnie – będę latał…”

Wypłata ZUS

www.nagrobkipoznan.pl

Z poważaniem,
Przemysław Surdyk

MAMO!, TATO! IDĘ DO PRZEDSZKOLA

Kremacja

Agnieszka Juskowiak * tel. 505 528 144 * e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl

506 122 506

Agnieszka Juskowiak * tel. 505 528 144 * e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl
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nadzory inwestorskie

Umowa najmu okazjonalnego – to warto wiedzieć
Na rynku mieszkaniowym coraz bardziej popularną opcją inwestowania jest zakup mieszkania na wynajem, a umowy najmu okazjonalnego stały się coraz częstszą formą
umowy pomiędzy wynajmującym, a najemcą.
Główną korzyścią wynikająca z najmu okazjonalnego jest większe zabezpieczenie praw
wynajmującego oraz łatwiejsza eksmisja nierzetelnego lokatora, który np. zalega z opłatami albo naruszył warunki zawartej umowy.
1. Dla kogo najem okazjonalny
Umowę najmu okazjonalnego dotyczy tylko lokali mieszkalnych, a skorzystać z niej mogą właściciele lokali, będącymi osobami fizycznymi,
które nie prowadzą działalności gospodarczej w
zakresie wynajmowania lokali. Jeśli chodzi zaś
o najemcę, jest on przeznaczony dla osób, które mogą spełnić formalne wymogi tj. dla osób
które są w stanie wskazać lokal do którego będą
mogły się przeprowadzić gdy np. umowa najmu
wygaśnie.

DUZE FORMATY

Firma Team Instal zajmuje się kompleksową realizacją

remonty
kompleksowo

Instalacje przemysłowe

784 05 04 00

Wod - Kan. Co. Gaz.

DEKARSKIE
KONSERWACJA
I MIEJSCOWE NAPRAWY DACHÓW
NAPRAWA DACHÓW Z PAPY
PRZEGLĄDY OKRESOWE DACHÓW
DOCIEPLANIE DACHÓW STYROPAPĄ
KRYCIE BALKONÓW I TARASÓW

ciągu miesiąca od dnia opuszczenia lokalu, po
potrąceniu ewentualnych należności właściciela. Umowa najmu okazjonalnego lokalu oraz
zmiany tej umowy, muszą być zawarte w formie
pisemnej, w przeciwnym razie będzie nieważna
4. Zgłoszenie do US
Zawarcie umowy najmu okazjonalnego musi
zostać zgłoszone właściwemu urzędowi skarbowemu przez właściciela lokalu. Na dopełnienie tego obowiązku ma 14 dni od dnia
rozpoczęcia najmu. Jeśli wynajmujący niedopełni tej formalności, nie będzie mógł złożyć
skutecznego wniosku o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym
znajduje się oświadczenie najemcy. Bez tego
nie będzie możliwe uruchomienie procedury
eksmisyjnej względem nierzetelnego najemcy.
Reasumując: umowa najmu okazjonalnego to
skrócenie procesu eksmisyjnego w porównaniu

ze zwykłą umową najmu. Wynajmującym może
być jednak trudniej będzie znaleźć najemcę,
ponieważ nie każdy będzie mógł spełnić wymogi formalne związane z takim najmem. Należy
jednak pamiętać, że interesy właściciela z taka
umowa są bardziej zabezpieczone, zatem czasem
warto poczekać nieco dłużej by spać spokojnie
i uniknąć problemów z uciążliwym najemcą.
Najemcy czasem sceptycznie podchodzą do tej
formy najmu, wynika to najczęściej z niewiedzy
i krążących mitów na jej temat. Dlatego warto
rozmawiać, wyjaśnić na czym polega taka umowa i z jakimi wymogami formalnymi się wiąże.
Absolutnie nie ma się czego obawiać, a uczciwy najemca który jest w stanie spełnić wymogi
formalne i ma wiedzę na temat najmu okazjonalnego przystanie na proponowaną umowę.
Chcesz szerszych i bardziej spersonalizowanych
wskazówek? Zadzwoń i umów się na spotkanie

USŁUGI BLACHARSKO-DEKARSKIE
tel: 792 942 766 / 732 777 944
email: dr.dachWalkowiak@gmail.com

Pompy ciepła
Fotowoltaika
Klimatyzacja

517 174 747

Adres siedziby:
Ul. Serdeczna 8
62-081 Wysogotowo

USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE
Malowanie, tapetowanie
Montaż paneli

Układanie płytek
Płyty GK, Sufity podwieszane
Montaż drzwi i okien
Instalacje elektryczne
Instalacje WOD-KAN, CO i GAZ

tel. 602-370-190

Ul. Żytnia 7, 62-081 Wysogotowo
tel: 698 626 071, tel: 604 176 013

608 014 136

OFERUJEMY:
DRZWI WEWNETRZNE
`
DRZWI ZEWNETRZNE
`
PANELE
.
POMIAR I MONTAZ

www.robpol.net

Agnieszka Juskowiak * tel. 505 528 144 * e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl

e-mail: info@teaminstal.pl
Facebook.com/teaminstal

www.teaminstal.com

ul. Sprzeczna 1, Suchy Las

Umowa najmu okazjonalnego może być zawarta tylko na czas oznaczony, nie dłużej jednak
niż 10 lat. W przypadku tzw. zwykłej umowy
najmu czas umowy może być zarówno na czas
oznaczony jak i nieoznaczony. Zawarcie umowy
najmu okazjonalnego może być uzależnione od
wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu oraz
ewentualnych kosztów egzekucji. Kaucja ta nie
może przekraczać 6-cio krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, podlega zwrotowi w
marzec2015
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OD REKI
`
.

PROFESJONALNE USŁUGI

3. Na jaki okres jest zawierana umowa

14

FACHOWO

Kotłownie gazowe

2. Jakie formalności
Aby skorzystać z zalet z niej wynikających musi
być spełnionych kilka warunków. Do umowy
najmu okazjonalnego konieczne jest dołączenie
załączników:
• Oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca podda się egzekucji i zobowiąże się do opróżnienia używanego
lokalu w terminie wskazanym przez właściciela
• Wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym
będzie on mógł zamieszkać w przypadku eksmisji
• Oświadczenie właściciela lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na
żądanie właściciela (wynajmującego) oświadczenie powinno być potwierdzone notarialnie
Oświadczenie w formie aktu notarialnego, wiąże się z kosztami notariusza, zwykle ponosi je
wynajmujący, w ramach rekompensaty za dopełnienie wszystkich formalności leżących po
stronie najemcy. Choć nie jest to regułą, jeśli
mieszkanie jest w dobrym standardzie, a czynsz
najmu korzystny, najemca, któremu będzie zależało na tym konkretnym mieszkaniu i lokalizacji, taksę notarialna weźmie na siebie. Koszt
oświadczenia w formie aktu notarialnego to ok.
300-400 zł

ŁAZIENKI

20
LAT

e-mail:biuro@robpol.net

Agnieszka Juskowiak * tel. 505 528 144 * e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl
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AUTO GUMA OPON
WYMIANA

Kompleksowe osuszanie budynków

SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH

• izolacje przeciwwilgociowe
• izolacje przeciwwodne
• naprawa powłok izolacyjnych
• doradztwo techniczne
• iniekcja
• systemy wentylacji
• odgrzybianie ścian
• drenaże

SPRZEDAŻ OPON NOWYCH I UŻYWANYCH
KOMPLEKSOWA
WYWAŻANIE KÓŁ Z TESTEM DROGOWYM REGENERACJA FELG
ZAAWANSOWANA ANALIZA GEOMETRYCZNA KOŁA . OPTYMALIZACJA ODCHYLEŃ OD WAGI

tel. 607 122 521

www.auto-guma.poznan.pl
poniedziałek-piątek 9:00-17:00
soboty 10:00-13:00

tel. 609 270 132

michal-hydro-fob@wp.pl

Poznań-Smochowice ul. Polanowska 163

. Profilaktyka . Leczenie . USG
. Zabiegi chirurgiczne
. Badania laboratoryjne
. Czipowanie . Paszporty
Strzyżenie. Zabiegi kosmetyczne
GABINET WETERYNARYJNY
Kiekrz, Chojnicka 56
tel. 537-765-865

0<&,(2.,(1
(NR 'RP 

ZZZHNRGRPSO

Zapraszam pon. i wt. 8-16, śr. i czw. 10-16, pt. 8-15

USŁUGI REMONTOWE
* malowanie
* szpachlowanie
* układanie płytek
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GRPyZ
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tel. 515 550 833 - SPEC

Michał Bartoszkiewicz
Zakres usług:

i nasad wiatrochronnych

ROCZNE PRZEGLĄDY
DO UBEZPIECZENIA
BUDYNKÓW

tel. 664 135 832

. .

KARCHER

mail: biuro@superclima.pl
tel: 692-492-268

REMONTY

Usługi Kominiarskie
. czyszczenie przewodów kominowych
. odbiory
. opinie do gazowni
. ustalanie przyczyn złego działania
. montaż wkładów kominkowych

* panele
* płyta GK
* tapetowanie

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce
naprawy lodówek i zamrażarek
pralek i zmywarek w domu klienta.
Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

KOMPLEKSOWE REMONTY
ŁAZIENEK, KUCHNI I INNYCH POMIESZCZEŃ

696 017 449

(wymiana wszelkich instalacji, układanie glazury,
biały montaż, inne roboty wykończeniowe)

Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych (sklepowych, gastronomicznych)

ŚCIANKI DZIAŁOWE, SUFITY PODWIESZANE
SUCHE TYNKI
GIPSOWANIE
USŁUGI MALARSKIE

ow

Fach

Poznań - Ławica
email: andrzej.szalamacha@gmail.com

ZAKŁAD TAPICERSKI

!

enne

mi
o i su

MEBLE TAPICEROWANE
NOWE I NAPRAWA
Poznań - Naramowice,
ul. Andaluzyjska 17

tel. 601-770-642

tel. 61 821 - 96 - 45
kom. 602 - 180 - 551

ANTENY

EKOLOGICZNE CZYSZCZENIE ODZIEŻY
obiady także dla firm

pon-pt: 12.00-19.00
sob: 11.00-15.00

..
..
..
.

czyszczenie chemiczne i wodne odzieży
pranie/czyszczenie: kołder wełnianych,
grubych narzut, kocy, zasłon
pranie, krochmalenie, maglowanie
pranie dywanów, usuwanie alergenów
obsługa firm, hoteli i restauracji
wynajem, szycie i serwis odzieży roboczej
wynajem i sprzedaż szafek BHP

Pranie na telefon - 61 662 8 662
Pn - Pt
Poznań, ul. Polna 40
Soboty
tel. 604 460 820
ab@asap.com.pl

16
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ANTENY
DEKODERY
NAPRAWA SPRZETU RTV
NAPRAWA INSTALACJI ANTENOWYCH
MONTAŻ KAMER I SIECI MONITORINGU

PRALNIA

.. 7
8

602-814-317

00 -

19 00
00 - 14 00

Kiekrz, ul. Kierska 63
www.anteny-poznan.pl

Dla Klientów z tą reklamą 10% rabatu na czyszczenie i pranie odzieży

Agnieszka Juskowiak * tel. 505 528 144 * e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl

Agnieszka Juskowiak * tel. 505 528 144 * e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl
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BAHMUS

ogrodzenia

SUCHY LAS UL. OBORNICKA 71

FIRMA SPRZĄTAJĄCA
MikoMag

Sprzątanie:

25

na lat
ryn
ku

Oszczędzaj już dzisiaj!
Przedsezonowa wyprzedaż ogrodzeń!

biur • domów
oraz po remoncie

KOMPOSTOWNIKI

603 203 079

WARZYWNIKI

www.mikomag.pl

Ogrodzenia frontowe wykonujemy kompleksowo- z montażem!

Bramy, furtki, przęsła, automatyka - z montażem!
Ogrodzenia betonowe i panelowe - z montażem!

A3
NCJ

A
LAT

RA
GWA

BIELIZNA NOCNA
piżamy
BAHMUS SUCHY LAS UL. OBORNICKA 71. czynne od pon- pt od 9 - 18, sob 9 - 14
email: bahmus@wp.pl, tel.61 8 116 694, kom. 503 511 484
Zapraszamy

BAHMUS

MEBLE

jesień 2021

szlafroki:
męskie,
damskie,
dziecięce

OPIEKA 24h W DOMU

Zestaw wypoczynkowy LENIUCH

t
25ryla
nku

Firma z kilkuletnim doświadczeniem zapewnia opiekę 24h
w domu nad osobami starszymi, niesamodzielnymi.
Poznań i okolice do 50km.

na

Zestaw TOGO

Specjalizujemy się w opiece:

Narożnik SAN DIEGO
Narożnik prawo lub lewostronny. Funkcja spania,
pojemnik na pościel, regulowane zagłówki
oraz ruchome oparcia w części narożnej.
Siedziska na podwójnej sprężynie falistej i bonelowej ,
bardzo wygodny do siedzenia.
Wym. 220 x 270, Spanie 205 x 120

- dziennej
- całodobowej

Zestaw TOGO;
Kanapa z funkcją spania, pojemnik na pościel + 2 Fotele.
wymiary kanapy; dł. 206 cm. wys. 92 cm. gł. 93 cm.
fotel; dł. 66 cm. wys. 101 cm. gł.82 cm.

- okazjonalnej
- długoterminowej

Możliwość prowadzenia domu.

Zapraszamy: Pn-Pt:10-17, Sob:10-14

Poznań, ul. Ściegiennego 47
tel: 61 662 03 76

Kanapa BETA

na podwójnych sprężynach.

(przy Cmentarzu Górczyńskim)

https://www.facebook.com/Kolis-Bielizna-Nocna-748412141973352/

Posiadamy wykwaliﬁkowaną kadrę,
która z sercem podchodzi do każdego podopiecznego.
Oferujemy konsultacje medyczne, rehabilitację oraz transport.

tel. 508-254-545

american restaurant

Meble Tłok - PROWANSJA
Narożnik KOMO
Kanapa PIK

dowÓz
do klienta

*
*
imprezy

transmisje
sportowe

okolicznoŚciowe

Tapczanik jednoosobowy
Narożnik AMOS

Meble Tłok - OPAL

z regulowanym zagłówkiem oraz pojemnikiem na pościel.
wymiary ; dł. 200 cm. szer. 85 cm.

SKLEP MEBLOWY SUCHY LAS, UL. OBORNICKA 71 TEL. 61 8 116 694, 503 511 484, e-mail: bahmus@wp.pl
18
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70 LAT TRADYCJI

CENTRUM STOMATOLOGII NA SMOCHOWICACH
Tomograf 3D
Skaner 3D
Znieczulenie podtlenkiem azotu i the wand

`
`
Koscierzynska
30

727 430 480
maternadental.pl

AUTO-SZYBY VARIA
SPRZEDAŻ - MONTAŻ
Tel. 602 693 657
Ul. Dąbrowskiego 129

Zniżki w OC i AC do

70%

www.szybysamochodowepoznan.pl

NAJWIĘKSZY WYBÓR W POZNANIU

NAGROBKI GRANITOWE
ul. Dąbrowskiego 139
(przed pętlą tramwajową Ogrody)

61 8436 237

781 999 551

Zadzwoń by poznać ofertę! 730 268 533
lub napisz: sobkowiak.ubezpieczenia@gmail.com

ul. Lubiatowska 1, 60- 439 Poznań

(Obok Chaty Polskiej)

www.nagrobki-wicherek.pl

SYSTEMY

CZYSTO - TANIO - FACHOWO

NAWADNIANIA
DRENAŻE

usługi remontowo-budowlane
.
..
..
.
.

MONTAŻ
NAPRAWY
PRZEBUDOWY
KONSERWACJA

605 217 212

simon130@wp.pl

PRZYGOTOWANIE SYSTEMU
DO PRACY
MASZ PROBLEM Z WODĄ?
ZADZWOŃ

20
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malowanie, tapetowanie
szpachlowanie
płyty gk, sufity podwieszane
panele podłogowe
montaz, osadzanie drzwi I OKIEN
prace instalacyjne wod.kan i c.o.

604 454 899

