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OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU
WSZYSTKIE PIZZE ZA PÓŁ CENY 

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO NAPOJU* 
oferta obowiązuje w lokalu i na wynos bez dowozu 
Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,

tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28
*dotyczy rozmiaru 24 i 31 cm

                                    OBIADY DOMOWE

chrzciny * komunie * rocznice ślubu
stypy * garmażerka * catering

os. Bolesława Śmiałego 4a 
(pawilon naprzeciw Poczty)

facebook: Na górce, e-mail: nagorce@op.pl
telefon: 600 595 762 

Czerwiec obrodził w festyny rodzinne oraz imprezy dla dzie-
ci. Radośnie i wesoło bawiono się na piątkowskich osiedlach. 
Na osiedlu Władysława Łokietka festyn zorganizowany przy 
odnowionym niedawno budynku Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego połączony był z mistrzostwami Piątkowa w koszykówce 
ulicznej  (na zdjęciu), o czym piszemy na stronie 6. Tego sa-
mego dnia, w pierwszy czerwcowy weekend, świętowano także 
na osiedlu Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego (str. 16).

Równie udanie bawiono się tydzień później, 12 czerwca, pod-
czas festynu rodzinnego przygotowanego przez Radę Osiedla 
Stefana Batorego. - W grach i zabawach chętnie uczestniczy-
ły dzieci  oraz rodzice. Staraliśmy się, by dla każdego uczest-
nika było coś miłego i ciekawego – zapewnia Mariusz Szym-
czak, przewodniczący Rady Osiedla.

11 czerwca festyn dla dzieci odbył się w KS Sobieski (str. 
15). W kolejny weekend, 18 czerwca, świętowano na osiedlu 
Bolesława Śmiałego. (i)

Kolorowe festyny  
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Imprezy sportowo-rekreacyjne
towarzyszące Dniom Piątkowa

1. Młodzieżowe Mistrzostwa Sztafet Pływackich Gimnazjów z okazji Dni Piątkowa – 8 czerwca
2. Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego z okazji Dni Piątkowa (kat. Open) – korty na os. Ja-

na III Sobieskiego – 12 czerwca
3. Młodzieżowy Turniej Tenisa Stołowego – Gimnazjum nr 12, os. Stefana Batorego 

– 13 czerwca
4. Młodzieżowy Turniej Tenisa Ziemnego z okazji Dni Piątkowa – korty na os. Jana III 

Sobieskiego – 19 czerwca
5. Turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z osiedli piątkowskich – boisko Orlik na 

os. Bolesława Chrobrego (II kategorie wiekowe) – 25 czerwca
1. Singlowy Turniej Tenisa Ziemnego z okazji Dni Piątkowa (kat. Open) – korty 

na os. Jana III Sobieskiego – 26 czerwca
2. Rodzinny Rajd Rowerowy – na trasie Poznań – Biedrusko – Poznań – 26 czerwca 

       PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

25 czerwca 2016 r.
Godz. 14.15 Rozpoczęcie imprezy 
Godz. 14.30 Program dla dzieci - „Koncert Stwora Głodomora”
Godz. 15.30 Zespół taneczny seniorek – „Zakręcone Babki”
Godz. 16.00 Michał Jenerowicz „Edote” – „Odnaleźć się” (rap)
Godz. 16.15 Duo Fenix – Szlagry Śląskie
Godz. 17.15  Otwarcie imprezy – zastępca prezesa PSM, Michał 

Tokłowicz
Godz. 17.30 Kabaret „K2”
Godz. 18.45  Konkurs muzyczny z okazji wydania pierwszej 

płyty SONO TUO w 2015 roku i czwartej rocznicy 
debiutanckiego koncertu  zespołu SONO TUO na 
Dniach Piątkowa.

Godz. 19.30  Koncert zespołu „Lord  - Sound of Queen” (cover rock 
lata 80)

Godz. 21.00  Gwiazda wieczoru – zespół 
„UK LEGENDS 
Tribute to Smokie”

Godz. 22.30  Pokaz ogni sztucznych 
– zakończenie.

Imprezę poprowadzi Wiesław Herman
Podczas Dni Piątkowa odbędą się również:
• BEZPŁATNE BADANIA KONTROLNE 

prowadzone przez SYNEXUS Centrum Medyczne
• Nieodpłatne znakowanie rowerów

Duo Fenix

K2
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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

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 

ul. Dzięgielowa 27

OPRAWA 
OBRAZÓW

Os. B. Chrobrego – 
pawilon k. Złotego Grosza

- renowacja ram
- ceramika
- materiały plastyczne
- pozłotnictwo

Tel. 517 750 665

WARZYWA 
I OWOCE

bez nawozów i oprysków,
polecane dla małych dzieci!

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

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

FRYZJER 
„Izabella” 

os. B. Śmiałego 30k
pon. 8-14, wt.-pt. 10-19, 

sob. 8-14

w czwartki zniżka 20%
Tel. 669 594 924

501 018 416

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

  instalacja systemów operacyjnych Windows
  rozwiązywanie problemów z działaniem 

komputera
  diagnozowanie problemów sprzętowych
  usuwanie wirusów i programów
  instalacja i konfiguracja sieci 

(routery, WI-FI, modemy ADSL, kablowe itp.)
  udostępnianie internetu dla innych 

komputerów
  instalacja dodatkowych akcesoriów 

i sterowników

dojazd gratis, faktury

„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 

Tel. 61 822 78 57,  601 56 87 32 

Hirek rządził w bibliotece

Biblioteka im. Emilii Waśniowskiej w Szkole Pod-
stawowej nr 34 to miejsce niecodzienne. W całej Wiel-
kopolsce, a chyba i w kraju, nie ma czytelni, w której go-
ściłby kogut. Szef Stowarzyszenia na Rzecz Rehabilitacji, 
Ekologii i Ratowania Zwierząt Rzeźnych BENEK – Mi-
chał Bednarek regularnie odwiedza uczniów, ucząc odpo-
wiedzialności i wrażliwości. Zawsze zabiera ze sobą pod-
opiecznego. Tym razem był nim kogut. Trafił do stowa-
rzyszenia w postaci... jajka. Okazało się, że wiele dzieci 
ma obawy przed kontaktem z tak dużym ptakiem. Hirek 
udowodnił, że zadbane, szczęśliwe zwierzę pragnie kontak-
tu z człowiekiem.

Tekst i zdjęcie 
Magdalena Kozłowska
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Od 1 do 13 czerw-
ca na piątkowskich osie-
dlach odbywało się Wal-
ne Zgromadzenie Poznań-
skiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. Zgodnie ze Statu-
tem PSM, odbywało się 
ono w sześciu częściach 
dla poszczególnych osie-

dli. 20 czerwca, a więc po 
zamknięciu tego numeru 
Echa,  spotkało się Kole-
gium Walnego Zgromadze-
nia złożone z przewodni-
czących obrad i przewod-
niczących komisji man-
datowo-skrutacyjnych po-

szczególnych części Wal-
nego Zgromadzenia. 

Na podstawie protokołów 
zebrań Kolegium autoryzuje 
treść podjętych uchwał i po 
podliczeniu głosów ze wszyst-
kich części Walnego stwier-
dza, które uchwały zostały 
podjęte, a które nie i jaką 

większością głosów. Informa-
cję o obradach Kolegium za-
mieszcza na stronie inter-
netowej PSM. Echo Piątko-
wa napisze o tym w następ-
nym numerze. Poinformuje-
my również o tym, kto został 
wybrany do nowej Rady Nad-
zorczej PSM. (maj)

Walne w PSM zakończone

Os. Stefana Batorego

Kolorowe elewacje wizytówką osiedla

Podczas części Walne-
go Zgromadzenia człon-
ków PSM zamieszka-
łych na osiedlu Bolesława 
Chrobrego, które odby-
ło się 10 czerwca, dysku-
sja koncentrowała się wo-
kół kwestii podnoszonych 
przez niektórych kandy-
datów startujących w wy-
borach do Rady Nadzor-
czej.

Przedstawiając sprawoz-
danie z działalności spółdziel-
ni, Krzysztof Winiarz, prezes 
Zarządu, odniósł się do tych 
spraw. Zauważył, że niektó-
rzy kandydaci chcą zyskać 
poparcie wyborców poprzez 
mnożenie roszczeń oraz rzu-
canie bezpodstawnych oskar-
żeń pod adresem członków 
Zarządu PSM oraz innych 
spółdzielców z zaangażowa-
niem pracujących dla jej do-
bra. Wyjaśnił, że zawarcie 
umowy i ponoszenie opłat 
za odprowadzanie wód opa-
dowych było koniecznością, 

gdyż nakładająca ten obowią-
zek uchwała Rady Miasta jest 
wiążącym aktem prawa miej-
scowego. Sprawa bazy przy 
ul. Boranta jest rozpatrywa-
na od wielu miesięcy. Doko-
nano wycen gruntów, które 
się znacznie różnią. Zamiast 
sprzedaży tej działki, co wy-
magać będzie zgody Walnego 
Zgromadzenia, możliwe jest 
jednak jej wykorzystanie pod 
budowę mieszkań, co może 
przynieść Spółdzielni znacz-
ne wpływy.

- Na docieplenie budyn-
ku nr 18 na osiedlu Bole-
sława Śmiałego – kontynu-
ował prezes – przeprowadzo-
no trzy przetargi. Wybrano 
wykonawcę, który zaofero-
wał cenę znacznie niższą od 
pozostałych. W sprawie za-
wieszenia przez prokuratora 
członków zarządu K. Winiarz 
przypomniał uzasadnienie są-
du uchylające ten środek za-
pobiegawczy i jednoznacznie 

stwierdzające, że jego zasto-
sowanie było całkowicie bez-
zasadne.

- Natomiast Karta Etyki 
Spółdzielcy, tzw. Karta Ge-
newska, której rzekomo nie 
chcieliśmy przed kilku laty 
przyjąć w spółdzielni, jest do-
kumentem powszechnie obo-
wiązującym w całym ruchu 
spółdzielczym i nie wyma-
ga specjalnego przegłosowa-
nia w PSM – wyjaśnił K. 
Winiarz.

Przekształcenia własno-
ściowe są systematycznie 
realizowane w Spółdzielni, 
świadczy o tym rosnąca licz-
ba mieszkań własnościowych 
– 8751 oraz mieszkań z pełną 
własnością – 6841. Mieszkań 
o statusie lokatorskim jest 
obecnie 781. Przebieg prze-
kształceń uzależniony jest od 
możliwości wykupu gruntów 
od miasta oraz postawy sa-
mych mieszkańców. Część z 
nich z różnych względów nie 

składa wymaganych prawem 
wniosków. Na terenie osie-
dla Chrobrego wydzielono 29 
nieruchomości, dla 13 z nich 
grunty zostały już wykupio-
ne. Mieszkańcy znajdujących 
się na nich budynków mogą 
uzyskać pełną własność lo-
kali. Wymagana jest jednak 
zgoda wszystkich właścicieli 
mieszkań w danym budynku, 
a z tym bywa różnie. Niekiedy 
trzeba ją uzyskiwać na drodze 
sądowej. Procedury przedłu-
żają się również w przypad-
ku toczących się spraw spad-
kowych a także gdy właści-
cielem któregoś z lokali jest 
Skarb Państwa.

Największy udział w kosz-
tach Spółdzielni mają opłaty 
za ogrzewanie i ciepłą wodę. 
W ubiegłym roku wyniosły 
one ponad 30 mln zł. Mo-
dernizacja sieci ciepłowniczej 
oraz instalacja elektroniczne-
go systemu monitoringu i re-

Najważniejszym punk-
tem części Walnego Zgro-
madzenia PSM członków 
zamieszkałych i posiadają-
cych tytuł prawny do loka-
lu na terenie osiedla Ste-
fana Batorego, które od-
było 1 czerwca i rozpo-
częło cykl osiedlowych ze-
brań, były wybory nowej 
12-osobowej Rady Nadzor-
czej PSM. W szranki stanę-
ło 24 kandydatów, którzy 
w wystąpieniach przedsta-
wili swe osiągnięcia oraz 
zamierzenia. Kilku z nich 
próbowało pozyskać głosy 
wyborców, atakując obec-
ne spółdzielcze władze. Ich 
przedstawiciele szybko jed-
nak wykazali bezzasadność 
tych zarzutów, dotyczących 
m.in. rzekomej opieszałości 
w przekształcaniu własno-
ści spółdzielczych miesz-
kań czy nieprawidłowości 
w przeprowadzaniu prze-
targów na prace remon-
towe.

- W sprawie przyszłości 
tzw. bazy przy ul. Boranta roz-
ważane są różne warianty. Ist-
nieje możliwość jej sprzedaży, 
ale wyceny sporządzone przez 
rzeczoznawców różnią się o kil-
ka milionów złotych. Ponadto 
o nabywcę nie jest łatwo, spół-
dzielnia Grunwald od kilku lat 
bezskutecznie próbuje sprze-
dać podobny obiekt. Dlatego 
prowadzimy rozmowy w spra-
wie postawienia tam budyn-
ków, w których miasto wynaj-
mowałoby przez dziesięć lat 
mieszkania. Z analiz wynika, 
że takie rozwiązanie przynio-
słoby zyski prawie jak ze sprze-
daży tej działki, a byłaby ona 
nadal własnością spółdzielni 
– wyjaśnił Krzysztof Winiarz, 
prezes Zarządu.

Podkreślił że PSM, która 
administruje ponad 1,1 m kw. 
powierzchni mieszkaniowej i 
użytkowej, jest w dobrej sytu-
acji finansowej i osiągnęła w 
ubiegłym roku ponad 4,5 mln 
zł zysku. Dobrą sytuację po-

twierdzają audyt biegłego rewi-
denta a także wyniki lustracji. 
Największy udział w spółdziel-
czych wydatkach mają opłaty 
za ogrzewanie i ciepłą wodę, 
które w ubiegłym roku wynio-
sły około 30 mln zł oraz nakła-
dy na remonty i utrzymanie 
obiektów – 25,6 mln zł.

Również Rafał Kupś, prze-
wodniczący Rady Nadzorczej, 
podkreślił rzetelność i zaan-
gażowanie członków spółdziel-
czych władz w poszukiwa-
nie optymalnych rozwiązań. 
– Spółdzielnia jest naszym 
wspólnym dobrem i sumien-
nie dbamy o jej rozwój.

- W 73 budynkach na osie-
dlu zamieszkuje blisko 7500 
osób. Na remonty przeznaczy-
liśmy w ubiegłym roku ponad 
3,3 mln złotych. Najważniej-
szym przedsięwzięciem jest 
kompleksowy remont klatek 
schodowych. Odnowionych zo-
stało 19 klatek, a w kolejnych 
13 wkrótce rozpoczną się pra-
ce. Planujemy także budowę 

kolejnego parkingu przy ul. 
Umultowskiej – mówił Janusz 
Piskor, kierownik Administra-
cji Osiedla Stefana Batorego.

W dyskusji poruszono 
kwestie docieplania budyn-
ków. Wskazywano na koniecz-
ność przeprowadzania rzetel-
nych ankiet wśród mieszkań-
ców poszczególnych budynków 
oraz zadbania o jednolitą zhar-
monizowaną kolorystykę ele-
wacji, która będzie wyróżniać 
osiedle.

Uczestnicy zebrania jedno-
głośnie przyjęli sprawozdania 
finansowe oraz udzielili abso-
lutorium członkom Zarządu 
PSM. Wyniki przeprowadzo-
nego głosowania na członków 
RN będą przedstawione dopie-
ro po podsumowaniu wszyst-
kich głosowań, które odbędą 
się na kolejnych częściach Wal-
nego Zgromadzenia. (i) 

 Os. Bolesława Chrobrego

Najwięcej na ogrzewanie i remonty

Dokończenie na stronie 8
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Spokojnie i sprawnie 
przebiegły obrady części 
Walnego Zgromadzenia 
członków PSM zamieszka-
łych na osiedlu Władysła-
wa Łokietka, które odbyło 
się 3 czerwca. Po prezen-
tacjach 24 kandydatów do 
Rady Nadzorczej przepro-
wadzono wybory a następ-
nie uczestnicy zebrania roz-
patrzyli dwa odwołania od 
decyzji Rady Nadzorczej o 
pozbawieniu członkostwa 
PSM oraz wysłuchali spra-
wozdań z działalności spół-
dzielczych władz w minio-
nym roku.

Z każdym rokiem ubywa 
mieszkańców na Piątkowie.  
W spółdzielczych budynkach 
mieszka ich obecnie około 37 
tysięcy, a jeszcze kilka lat te-
mu było ich ponad 40 tys. 
Wpływ na tę statystykę ma 
chyba m.in. wymóg wnosze-
nia opłat za odpady komunal-
ne od każdego zgłoszonego 

mieszkańca. Zgłaszanych jest 
ich mniej, a Spółdzielnia nie 
ma na to wpływu. W wyni-
ku konsekwentnie prowadzo-
nych przekształceń własno-
ściowych oraz wykupu grun-
tów od miasta przybywa na-
tomiast w Spółdzielni miesz-
kań o pełnej własności – mó-
wił Krzysztof Winiarz, prezes 
Zarządu PSM. Pokreślił, że 
Spółdzielnia jest w dobrej sy-
tuacji finansowej i w ubiegłym 
roku wypracowała ponad 4,5 
mln zysku. Odnosząc się do 
wątpliwości pojawiających się 
w wypowiedziach kandydatów 
do nowej Rady Nadzorczej wy-
jaśnił, że Spółdzielnia była zo-
bowiązana do zawarcia umo-
wy i ponoszenia opłat za od-
prowadzanie wód opadowych. 
Zapewnił również, że w spra-
wie zagospodarowania tzw. 
bazy Boranta wybrane zosta-
nie optymalne rozwiązanie za-
pewniające największe korzy-
ści dla Spółdzielni.

- Docieplenie budynków 
oraz gruntowne modernizacje 
klatek schodowych i remonty 
sieci przyczyniają się do ob-
niżenia kosztów ogrzewania. 
W tym roku będziemy konty-
nuować remonty w klatkach 
schodowych budynków nr 6 
a następnie w blokach 5 i 11. 
Łącznie na osiedlu odnowione 
zostaną 33 klatki schodowe. 
Planujemy także, po uzyska-
niu akceptacji mieszkańców, 
zbudować parking przy bloku 
nr 3 a jesienią we wszystkich 
budynkach przeprowadzona 
zostanie wymiana wodomie-
rzy – mówił Aleksander Mey-
za, kierownik Administracji 
Os. Władysława Łokietka.

- Dla członków ustępują-
cej Rady Nadzorczej najważ-
niejsze znaczenie miała tro-
ska o bezpieczeństwo, zarów-
no ekonomiczne Spółdzielni, 
jak i życiowe mieszkańców 
osiedli. Dlatego z uwagą ana-
lizowaliśmy wszelkie wydatki i 

przedsięwzięcia oraz podejmo-
waliśmy starania o zminima-
lizowanie zadłużenia czynszo-
wego. Długów lokatorów ni-
gdy nie umarzaliśmy, choć na 
różne sposoby staraliśmy się 
ułatwić im spłatę zadłużenia. 
Dbaliśmy też o rozwój osiedlo-
wego monitoringu oraz wpro-
wadzanie rozwiązań popra-
wiających warunki życia – mó-
wił Rafał Kupś, przewodniczą-
cy Rady Nadzorczej, dziękując 
jej członkom oraz wszystkim 
mieszkańcom za owocną kil-
kuletnią współpracę.

Podczas zebrania zgłoszo-
no wniosek o zweryfikowanie 
zasadności urządzania oraz 
przydzielania miejsc parkingo-
wych dla osób niepełnospraw-
nych. Następnie w serii gło-
sowań jednogłośnie przyjęto 
sprawozdania finansowe oraz 
z działalności poszczególnych 
spółdzielczych organów wła-
dzy i udzielono absolutorium 
członkom zarządu. (i)

Sprawy wyborów do 
Rady Nadzorczej PSM 
oraz rady osiedla zdo-
minowały przebieg czę-
ści Walnego Zgromadze-
nia członków PSM za-
mieszkałych na osiedlach 
Jana III Sobieskiego, Ma-
rysieńki oraz Baranowa. 
Jeden z kandydatów do 
tych spółdzielczych orga-
nów atakował niektórych 
rywali, a przede wszyst-
kim członków spółdziel-
czych władz za rzekome 
nieprawidłowości w trwa-
jącym od lat procesie prze-
kształceń własnościowych 
nieruchomości, tj. wykupu 
gruntów od miasta. Nawet 
wykazanie, że on sam wy-
magany wniosek o prze-
kształcenie złożył dopiero 
kilkanaście dni przed ter-
minem zebrania nie po-
wstrzymało go przed ko-
lejnymi próbami stawiania 
bezpodstawnych zarzutów 
oraz utrudniania obrad.

Złożone kwestie prze-
kształceń lokatorskiego pra-
wa do lokalu we własno-
ściowe prawo do lokalu lub 
w pełną własność przedsta-
wił w swym sprawozdaniu 

Krzysztof Winiarz, prezes 
Zarządu PSM. Wyjaśnił, że 
spośród 39 budynków poło-
żonych na osiedlu Jana III 
Sobieskiego aż 14 znajduje 
się na tzw. gruntach zwrot-
nych, czyli takich wobec któ-
rych byli właściciele wystąpili 
już o ich zwrot. Do czasu jed-
noznacznego rozstrzygnięcia 
ich roszczeń i określenia sta-
tusu tych gruntów miasto nie 
ma możliwości przekształce-
nia przysługującego obecnie 
Spółdzielni prawa ich użyt-
kowania wieczystego w pełną 
własność. A to dla mieszkań-
ców tych budynków oznacza 
wstrzymanie procedury prze-
kształceń własnościowych.

W pozostałych budyn-
kach przekształcenia są pro-
wadzone i znajdują się na 
różnych etapach zaawanso-
wania. Wynika to przede 
wszystkim z podstawowe-
go wymogu prawnego, ja-
kim jest konieczność złoże-
nia przez wszystkich właści-
cieli mieszkań w danym bu-
dynku wniosków o wykup 
gruntu. Z różnych względów 
część mieszkańców nie skła-
da takich wniosków lub zwle-
ka z ich złożeniem i to mimo 

kilkukrotnych zawiadomień 
ze strony PSM. W skrajnych 
sytuacjach zarząd decyduje 
się na wystąpienie do sądu, 
którego wyrok zastępuje wy-
magany wniosek właściciela 
mieszkania. W budynkach 8 
i 25 wpłynęły już wnioski od 
wszystkich właścicieli i nie-
bawem można będzie przy-
stąpić do wykupu gruntu od 
miasta z 95-procentową bo-
nifikatą. W pozostałych bu-
dynkach wnioski są składa-
ne. Niekiedy sporym utrud-
nieniem bywa zgon właści-
ciela mieszkania i związa-
na z tym konieczność prze-
prowadzenia postępowania 
spadkowego.

Prezes K. Winiarz pod-
kreślił, że Spółdzielnia jest 
w dobrej sytuacji finansowej 
i wypracowała w minionym 
roku ponad 4,5 mln zł zy-
sku. Przeznaczony on zosta-
nie na dalszą poprawę osie-
dlowej infrastruktury, na ter-
momodernizacje a także dzia-
łalność kulturalną. Również 
przedstawione wyniki lustra-
cji oraz opinia biegłego rewi-
denta potwierdzają dobrą sy-
tuację PSM. 

- Wartość remontów prze-

prowadzonych w ubiegłym ro-
ku na naszym osiedlu wynio-
sła ponad 4 mln zł. Kończy-
my remonty klatek schodo-
wych i zaczynamy dociepla-
nie stropów piwnic. A jesie-
nią dzięki przeprowadzonym 
remontom węzłów ciepłow-
niczych wprowadzimy we 
wszystkich budynkach roz-
dzielenie ogrzewania miesz-
kań od ogrzewania klatek i 
korytarzy. Każdy mieszka-
niec sam będzie decydował, 
kiedy włączyć i jak ogrzewać 
swe mieszkanie – zapewnił 
Eugeniusz Jędrzejczak, kie-
rownik Administracji Osiedla 
Jana III Sobieskiego.

Uczestnicy zebrania nie-
mal jednogłośnie podjęli 
uchwały o przyjęciu spra-
wozdań finansowych, podzia-
le zysku oraz udzieleniu ab-
solutorium członkom zarzą-
du. Ogłoszono też wyniki 
wyborów do rady osiedla. 
Jej członkami zostali: Gra-
żyna Grzelczak, Tadeusz 
Jerzewski, Adam Kubala, 
Mikołaj Małasiewicz, Ry-
szard Musiałowski, Kazi-
mierz Nowak, Konrad Pa-
licki i Piotr Szczepanow-
ski. (i)

 Os. Władysława Łokietka

Ładniej, wygodniej i bezpieczniej

 Os. Jana III Sobieskiego

Wybrano Radę Osiedla Jana III Sobieskiego
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Działo się w czerwcu w Koronie

XVII Mistrzostwa Piątkowa w Koszykówce Ulicznej

Kosmiczne nazwy i poziom

Na boiskach Szkoły 
Podstawowej 35 na osie-
dlu Władysława Łokiet-
ka już po raz siedemna-
sty rozegrano pod pa-
tronatem Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej otwarte mistrzostwa 
Piątkowa w koszykówce 
ulicznej. O zaszczytne ty-
tuły mistrzów Piątkowa 
walczyło 30 zespołów wy-
różniających się sporymi 
umiejętnościami oraz nie-
zwykłymi nazwami.

Zacięta rywalizacja to-
czyła się przy pięknej po-
godzie i sporym zaintereso-

waniu widzów. Zmaganiom 
sportowców towarzyszył bo-
wiem piknik rodzinny, pod-
czas którego odbywały się 
pokazy oraz liczne zabawy 
i konkursy przygotowane 
przez dyrekcję i nauczycie-
li Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 1.

Drużynom, które stanę-
ły na podium, medale, dy-
plomy i nagrody wręcza-
li Jolanta Zielińska-Wacho-
wiak, dyrektor SP 35, Rafał 
Kupś, przewodniczący Rady 
Nadzorczej PSM, oraz Mi-
chał Tokłowicz, wiceprezes 
PSM i zapalony niegdyś ko-

szykarz. Docenił on wysiłek 
sportowców i organizato-
rów turnieju oraz zapowie-
dział, że za rok w streetbal-

lowych mistrzostwach do-
skonale promujących sport 
na Piątkowie powinna wy-
startować także drużyna re-
prezentująca PSM.

W klasyfikacji końcowej 
w kategorii C zwyciężyła 
Kosmiczna Drużyna, druga 
była Konstantyno Winogra-
dy, a trzecia II LO. W ka-
tegorii D pierwsze miejsce 
zajęło XX LO, drugie KD 
Team, a trzecie Marynka. 
W kategorii Open zwycię-
żyły Obleśne Wilki, za nimi 
uplasowały się Grubasy, a 
na najniższym podium sta-
nęła drużyna Air Bollers. 
W konkursie rzutów za 
trzy punkty, w którym wy-
startowało 20 zawodników, 
zwyciężył Filip Pawlak. (tm)

2 czerwca delegacja klubu Korona została zaproszona 
na VIII Piknik na końskiej polanie przez Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Mosinie oraz 
Fundację Stworzenia Pana Smolenia.

8 i 22 czerwca odbywały się klubowe zabawy. 25 czerwca 
natomiast zaplanowano zabawę pod hasłem „Przywitanie lata”.

10 czerwca odbył się wernisaż i wystawa malarstwa 
(akwarela i akryl) Ryszarda Rogalskiego. 

12 czerwca Krystyna Kasprzyk zorganizowała wyciecz-
kę do Łagowa i okolic, a 19. do Dziekanowic i Ostrowa 
Lednickiego.

18 czerwca kółka klubowe zorganizowały wystawę swo-
ich prac oraz zajęcia pokazowe fitness latino podczas fe-
stynu osiedlowego.

Otwarte w lipcu
PONIEDZIAŁEK, godz. 9-15
WTOREK, godz. 14-20
ŚRODA, godz. 14-20
CZWARTEK, godz. 12.30-18.30
PIĄTEK , godz. 9-15

Zajęcia w klubie
    4  oraz 11 lipca, godz. 11 – Letnia Szkoła Języka An-

gielskiego (dla chętnych)
    5  oraz 12 lipca, godz. 18.15–19 – Letnia Orientalna 

Akademia Tańca
   13  lipca, godz. 17–20 – zabawa taneczna
   14  lipca, godz. 12.30 – Zdrowy kręgosłup
17–27  lipca – wyjazd seniorów na wczasy do Rewala



ECHO 7/252 (XIX) 7

 Wyprawy z KOiR

W świat nauki i dzieje Piątkowa 

sportowe lato z psm 2016
2 7  c z e r w i e c  –  2 6  s i e r p i eŃ

W GIMNAZJUM NR 12 -  OS.  STEFANA BATOREGO

ob iek ty  szko lne  udos tępn ione  d la  dz iec i  i  m łodz ieży  w godz .  9 -  13
 p i łk a  n ożn a  ( b o i s k o  s z k o l n e  –  s z t u c z n a  t r a w a ) ;
 t e n i s  s t o ło w y  –  h o l  w  G i m n a z j u m  n r  1 2 ;
 z a jęc i a  s p o r t o w o  –  r e k r e a c y j n e  ( t r e n e r  o s i e d l o w y )  w  g o d z . 9  -  1 4 .

KORT Y TENISOWE  -  OS.  JANA I I I  SOBIESKIEGO
 Z A JĘC I A Z   T E N I S A Z I E M N E G O  w  g o d z .  9  -  13  ( N I E O D PŁAT N E )

-  s z k ó ł k a  t e n i s a  z i e m n e g o  ( i n s t r u k t o r  t e n i s a ) ;
-  t u r n i e j e  w a k a c y j n e ;
-  m o ż l i w o ś ć  w y p o ż y c z e n i a  r a k i e t  t e n i s o w y c h ;
-  z a p i s y  u  i n s t r u k t o r a  –  t e l .  6 0 3  1 2 6  5 3 2 .

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH!!!

Przedwakacyjna wyprawa Klubu Odkrywców 
i Reporterów w świat nauki oraz historii Piątkowa 
dostarczyła wielu ciekawych wrażeń. W PCK „Dą-
brówka” z młodymi i nieco starszymi miłośnikami 
dziennikarstwa oraz wiedzy spotkał się prof. Michał 
Januszczyk, na co dzień wykładowca na sąsiadują-
cym z piątkowskimi osiedlami Wydziale Fizyki UAM.

- Dziennikarz powinien być przede wszystkim rzetelny 
i prawdziwie przedstawiać wszelkie sprawy oraz zdarze-
nia. Powinien więc wszystko sprawdzać i nie ulegać złu-

dzeniom – mówił M. Januszczyk. A na dowód, jak 
łatwo mogą nas zwieść zmysły, zaprezentował sta-
lowe kółko, które swobodnie toczyło się pod górkę. 
Widok był tak przekonujący, że można było zwąt-
pić w prawa fizyki. Dopiero dokładne pomiary wy-
kazały, że choć oczy mówiły co innego, to jednak 
kółko toczyło się z góry. Podobne złudzenia wystę-
pują na niektórych odcinkach dróg i wtedy wyda-
wać się może, że samochody jadą pod górę. Najbliż-
szy taki „fenomen natury” znajduje się w okolicach 
Wałcza i wielokrotnie pokazywany był w mediach.

Zaciekawienie, a niejednokrotnie spore zdziwie-
nie, wywoływały wyjaśnienia M. Januszczyka o ro-
li w przyrodzie tlenu, dwutlenku węgla czy poli-
merów, którymi są także popularne butelki PET. 
Z uśmiechem przekonywał, że nawet dwa i dwa 
nie zawsze jest cztery. W świecie liczb oczywiście 
jest cztery, ale przy dodawaniu wektorów już tak 
nie musi być. - Warto więc odkrywać tajniki nauki 
i rzetelnie je przedstawiać, ale nie należy ulegać 
złudzeniom własnych zmysłów ani utartym sche-
matom – stwierdził.

Podczas spotkania przypomniano, że mija wła-
śnie 40 lat od rozpoczęcia stawiania pierwszych budynków 
na Piątkowie. W 1976 r. na pola tej wsi wjechały kopar-
ki. Dzieje Piątkowa sięgają jednak znacznie dalej. Pierw-
sza wzmianka o tej wsi pochodzi z aktu lokacyjnego mia-
sta Poznania z 1253 r. KOiR zamierza podczas kolejnych 
spotkań przybliżać historię Piątkowa a także odkrywać je-
go tajemnice i atrakcje. Zapraszamy do wspólnych wypraw 
a także udziału w konkursie na najciekawsze publikacje o 
Piątkowie. Szczegóły na www.echopiatkowa.pl. (i)
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 Z prac Rady Nadzorczej PSM

Nie ma zgody na grodzenie bloków

Majowe (25.) posie-
dzenie Rady Nadzorczej 
Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej rozpoczę-
ło się od rozpatrzenia 
spraw członków niepłacą-
cych czynszu; dwie osoby 
Rada postanowiła pozba-
wić członkostwa.

Następnie wysłuchano in-
formacji o wynikach ekono-
micznych PSM za trzy pierw-
sze miesiące tego roku. Na ko-
niec marca w stosunku do lu-
tego zaległości czynszowe za-
równo z lokali mieszkalnych, 
jak i użytkowych zmalały o 
przeszło 5 procent. W go-
spodarce zasobami mieszka-
niowymi na wszystkich osie-
dlach, za wyjątkiem ul. Gro-
bla, wyniki były dodatnie. 
Dodatnie było również sal-

do rozliczeń gazu, łącznie z 
rozliczeniami międzyokreso-
wymi kosztów tego medium; 
wyjątkiem były jedynie osie-
dle Zygmunta Starego i ul. 
Grobla. Natomiast salda roz-
liczeń zimnej wody były ujem-
ne na osiedlach Władysława 
Łokietka, Stefana Batorego 
oraz Bolesława Chrobrego, 
gdzie nastąpiły rozliczenia zu-
życia wody, w wyniku czego 
mieszkańcy otrzymali w lu-
tym zwrot ponad 87,5 tysią-
ca złotych. Nie bilansowały 
się natomiast koszty i wpływy 
opłat za dźwigi w niektórych 
budynkach osiedla Bolesława 
Śmiałego, dlatego wkrótce 
Zarząd PSM ma zapropono-
wać tam podwyżkę opłat. Od 
lutego do marca o 45 osób 

zmalała liczba mieszkańców 
spółdzielczych bloków.

Członkowie Rady zgodzili 
się na nabycie stanowiącego 
odrębną nieruchomość lokalu 
na os. Władysława Łokietka 
2/20. Nastąpić to może dro-
gą udziału w licytacji sądowej. 
Nabycie tego lokalu umożliwi-
łoby odzyskanie w całości lub 
dużej części swoich wierzytel-
ności poprzez późniejsze jego 
sprzedanie lub wynajem.

Rada nie zgodziła się na 
grodzenie w całości lub w czę-
ści działek gruntowych nale-
żących do Spółdzielni. Jest 
to spowodowane chęcią za-
bezpieczenia równego prawa 
dostępu do nieruchomości 
gruntowych wszystkim człon-

kom Spółdzielni oraz prze-
ciwdziałania zakłócaniu ładu 
przestrzennego. Wyjątkiem 
mogą być boiska sportowe i 
place zabaw, gdzie grodzenie 
zapewnia bezpieczeństwo ko-
rzystających z nich osób. W 
dyskusji podkreślono, że nie 
można niszczyć wizji archi-
tektonicznej, gdzie osiedla 
są całością. Wyrażenie zgo-
dy na postawienie pierwsze-
go wysokiego płotu mogłoby 
spowodować bowiem lawinę 
takich żądań.

W związku z powstaniem 
deficytu na rozliczeniu kosz-
tów eksploatacji i wpływów 
z nieruchomości ul. Grobla 
11, 12 i 13 Rada zaakcepto-

wała decyzję Zarządu PSM z 
maja tego roku zwiększającą 
opłaty eksploatacyjne o 50 
gr za metr kwadratowy lo-
kalu miesięcznie. Podwyżka 
wejdzie w życie od września.

Następnie rozpatrzono pi-
smo z 4 maja mieszkańców 
bloku nr 18 na osiedlu Bole-
sława Śmiałego. Prosili oni o 
pilne spotkanie w sprawie ter-
momodernizacji swojego blo-
ku. Takie spotkanie się odby-
ło, a o historii trzech przetar-
gów i przebiegu termomoder-
nizacji budynku poinformo-
wał Radę prezes Krzysztof 
Winiarz. Powiedział on, że 
wykonawca wiedział, jakie są 
warunki techniczne i że prace 

będą się odbywały w okresie 
zimowym. Podczas spotka-
nia z mieszkańcami poinfor-
mowano, że do odbioru prac 
zatrudniono inspektora nad-
zoru spoza Spółdzielni. Jego 
zadaniem było dopilnowanie, 
by prace zostały wykonane 
zgodnie z dokumentacją tech-
niczną, jaką przygotowano do 
przetargu i którą wykonawca 
przyjął do wiadomości, podpi-
sując umowę. PSM zaakcep-
towała nawet 21-dniowy ter-
min przedłużenia prac, w ma-
ju wykonawca poinformował, 
że prace zakończył.

Na koniec Rada omówi-
ła przygotowania do Walne-
go Zgromadzenia PSM. (big)

gulacji dopływu ciepła przy-
nosi oszczędności. Ponad 25 
mln zł przeznaczono na re-
monty, modernizacje i utrzy-
manie infrastruktury tech-
nicznej.

- Na osiedlu na remonty 
i naprawy wydaliśmy w ubie-

głym roku ogółem 8,8 mln 
zł. Przeznaczyliśmy je m.in. 
na remonty klatek schodo-
wych, chodników i dachów 
oraz utrzymanie 17 placów 
zabaw. Wkrótce zbudujemy 
też siłownię na świeżym po-
wietrzu – mówił Jerzy Czap-

czyk, kierownik Administra-
cji Os. Bolesława Chrobrego.

Rafał Kupś przedstawił 
sprawozdanie z działalności 
Rady Nadzorczej, która przy-
jęła 41 uchwał i rzetelnie roz-
liczała spółdzielcze władze z 
ich wykonania.

Chociaż jeden z dysku-

tantów stwierdził, że tych 
rzeczowych informacji i wy-
jaśnień „ciemny naród nie 
kupi”, niemal jednogłośnie 
przyjęto sprawozdania fi-
nansowe, uchwały o podzia-
le zysku oraz udzielono ab-
solutorium członkom zarzą-
du. (i)

 Os. Bolesława Chrobrego

Najwięcej na ogrzewanie i remonty
Dokończenie ze strony 4
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Dokończenie na stronie 10

Os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego

Prezentacje konstruktywne i atakujące
- Co to za spółdzielnia, która 

nie wysyła swoich przedstawicieli 
na przedkongresowy zjazd VI Kon-
gresu Spółdzielczości? – denerwo-
wała się członkini, gdy przy usta-
laniu porządku obrad wnioskowa-
no o wykreślenie punktów doty-
czących wyboru przedstawicieli, 
bo nie zgłosił się żaden kandydat. 
Pani chciała, by na części Walnego 
Zgromadzenia PSM dla mieszkań-
ców osiedli Władysława Jagiełły 
i Zygmunta Starego dokonać wy-
boru chętnej osoby. Było to nie-
możliwe, bo kandydat musiałby 
się prezentować i być wybierany 
na każdej z części Walnego.

Nastąpiły więc prezentacje kan-
dydatów do Rady Nadzorczej. Jedni 
mówili o tym, co chcieliby zrobić dla 
spółdzielców, inni prezentowali swoje 
niezadowolenie z poczynań zarządu 
i działaczy. Kto przekonał obecnych, 
dowiemy się po zliczeniu przez Ko-
legium głosów wszystkich biorących 
udział w Walnym.

W porządku obrad było rozpatrze-
nie czterech odwołań od uchwał wy-
kluczających z członkostwa w Spół-
dzielni z powodu zaległości czynszo-
w ych. Dwie osoby uregulowały swo-
je zobowiązania w całości i wycofały 
swoje odwołania. Jedna zobowiązała 
się spłacić zaległości w ratach i po-
zostało jej niewiele, w tym przypad-
ku na tej części Walnego zdecydowa-
no, by odwołanie przyjąć. Nie miano 
takich skrupułów w przypadku osoby, 
która obiecała spłacać dług, a tymcza-
sem on jeszcze urósł.

W sprawozdaniu Zarządu prezes 
Krzysztof Winiarz najpierw odniósł się 

do zarzutów kandydatów do Rady Nad-
zorczej. Przypomniał, że w 2011 roku 
Walne podjęło uchwałę zobowiązującą  
Zarząd do rozpoczęcia procedury zwią-
zanej ze sprzedażą bazy Boranta. A te 
zostały rozpoczęte. Powołano biegłe-
go, który wycenił działkę na blisko 19 
mln zł. Gdyby tego nie zrobiono, Za-
rząd spotkałby się z zarzutem, że chce 
sprzedać za tanio. Ponieważ sprzedaż 
nie jest taka łatwa, zwrócono się do Ra-
dy Nadzorczej z propozycją, by na tym 
terenie realizować budownictwo miesz-
kaniowe. Również wprowadzenie opła-
ty za odprowadzanie wód opadowych 
było koniecznością, by mieszkańcy za 
chwilę nie płacili większych kwot. Przy-
pomniał też, że wszystkie uchwały Za-
rządu i Rady Nadzorczej znajdują się 
na stronie internetowej i każdy spół-
dzielca może je przeglądać po zalogowa-
niu się przy użyciu hasła otrzymanego 
w administracji osiedlowej.

W ostatnich trzech latach liczba 
mieszkańców osiedli zmalała o cztery 
tysiące, bo tyle osób wyrejestrowano 
z ewidencji Spółdzielni. Wiele miesz-
kań jest jednak wynajmowanych stu-
dentom, których jednak właściciele 
nie zgłaszają w administracjach.

- W ubiegłym roku – wyliczała Re-
nata Michałowska, kierownik admi-
nistracji osiedli Władysława Jagiełły 
i Zygmunta Starego – naprawiliśmy 
elewację budynku nr 12 na osiedlu 
Jagiełły, zmodernizowaliśmy plac za-
baw przy budynkach 27 i 28 na tym 
samym osiedlu, rozpoczęliśmy proces 
zamykania boksów śmietnikowych, 
wymieniliśmy piony instalacji elek-
trycznej z aluminiowych na miedzia-
ne w dwóch rozdzielniach elektrycz-

nych, wymienialiśmy podzielniki cie-
pła, ciepłomierze, stolarkę okienną i 
drzwiową, piony i poziomy zimnej i 
ciepłej wody wraz z cyrkulacją. Wy-
remontowano chodniki przy budyn-
kach 13 i 21. Osiedla są monitorowa-
ne przez 8 kamer. Firma monitorują-
ca osiedla zarejestrowała 19 zdarzeń, 
które zgłoszono na policję, a ta pod-
jęła interwencje. Ponadto na osiedlu 
prowadzona jest bogata działalność 
społeczno-kulturalna: prężnie działa-
ją dwie świetlice młodzieżowe a tak-
że klub seniora „Królewska Oaza”.

Rafał Kupś, przewodniczący Rady 
Nadzorczej w imieniu swoim oraz Ry-
szarda Frąckowiaka, przewodniczące-
go Komisji Rewizyjnej, podziękował 
pracownikom Spółdzielni za współ-
pracę podczas pełnienia obowiązków 
członków Zarządu.

Podczas dyskusji na temat dociepla-
nia budynków na osiedlach mówiono, 
iż mają one mało własnych dochodów 
z działalności gospodarczej. Wszelkie 
prace finansowane są po kolei z fundu-
szu remontowego. Gdyby chcieć je przy-
spieszyć, trzeba byłoby podnieść wpłaty 
na ten fundusz o około 2 zł od metra 
kwadratowego. Nikt się jednak nie od-
waży na tak duże podwyżki.

Uczestnicy tej części Walnego prze-
głosowali uchwałę w sprawie oznacze-
nia najwyższej sumy zobowiązań, jakie 
Spółdzielnia może zaciągnąć od lipca 
tego roku do końca czerwca 2017 r. 
(kredyty termomodernizacyjne). Zade-
cydowano też o podziale nadwyżki bi-
lansowej PSM za 2015 r. oraz udzie-
lono absolutorium członkom Zarządu 
Spółdzielni. Obecni żadnych wniosków 
do realizacji nie złożyli. (big)

 Os. Bolesława Śmiałego
Długie obrady i… zmiana ich przewodniczącego

Przeciąganie obrad, udzielanie 
głosu osobom nieuprawnionym i 
mnożenie proceduralnych proble-
mów sprawiły, że po kilku godzi-
nach uczestnicy części Walnego 
Zgromadzenia członków PSM za-
mieszkałych na osiedlu Bolesła-
wa Śmiałego zdecydowali odwołać 
przewodniczącą zebrania i powie-
rzyć jego dalsze prowadzenie inne-
mu członkowi Spółdzielni. Zdecy-
dowaną większością głosów przy-
jęte zostały sprawozdania oraz 
uchwały o podziale zysku i udzie-
leniu absolutorium członkom Za-
rządu PSM.

Obrady, na które 13 czerwca przy-
było ponad 150 spółdzielców z osiedla, 
rozpoczęły się od dyskusji nad wybo-

rem prezydium zebrania oraz porząd-
kiem obrad. W głosowaniu przewodni-
czącą wybrano Małgorzatę Nowak. Po 
długich dyskusjach proceduralnych, 
wątpliwościach co do liczby osób, któ-
re pobrały mandaty i mogą brać udział 
w głosowaniu, przystąpiono do pre-
zentacji osób kandydujących do Ra-
dy Nadzorczej. Zarzuty podnoszone 
przez niektórych z nich wobec człon-
ków spółdzielczych władz nie uspo-
koiły atmosfery. Również próby wy-
jaśniania zawiłości, a przede wszyst-
kim nieprzychylnego komentowania 
zasad wyboru Rady Nadzorczej, któ-
re są szczegółowo określone w Statu-
cie PSM, potęgowały napięcie. Coraz 
więcej uczestników zdegustowanych 

przebiegiem obrad po oddaniu głosu 
opuszczało więc zebranie. 

Nadal przebiegało ono w nerwo-
wej atmosferze. Co rusz ktoś próbo-
wał przerywać mówcom albo zgłaszał 
jakieś pytanie. Podczas kolejnego za-
mieszania przewodniczący Rady Osie-
dla Bolesława Śmiałego zgłosił formal-
ny wniosek o zmianę przewodniczące-
go zebrania. Prowadząca obrady dłu-
go jednak rozważała ten wniosek, gdyż 
jak stwierdziła, „nie przegłosuję, bo nie 
będę w kolegium” zliczającym wyniki 
wszystkich części Walnego Zgroma-
dzenia. Zgodnie ze statutem, w jego 
skład wchodzą przewodniczący części 
Walnego oraz szefowie komisji man-
datowo-skrutacyjnych. Prowadziła na-
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Dokończenie ze strony 9

 Os. Bolesława Śmiałego
Długie obrady i… zmiana ich przewodniczącego
dal obrady. Jednak podczas składania 
sprawozdania przez Krzysztofa Winia-
rza, prezesa Zarządu PSM, kilka razy 
przerywała jego wypowiedzi, w których 
starał się on odnieść do zarzutów pod-
noszonych przez niektórych kandyda-
tów. Wyjaśnił sprawę tzw. bazy Boran-
ta, podkreślając że Walne Zgromadze-
nie w 2011 r. nie podjęło uchwały o jej 
sprzedaży, ale tylko o podjęciu do niej 
przygotowań. Zlecono więc jej wyceny 
i rozważane są nadal różne warianty 
zagospodarowania bazy. Szczegółowo 
przedstawił procedury przekształceń 
własnościowych na osiedlu, wyjaśnia-
jąc że często wstrzymuje ich prowadze-
nie brak zgody wszystkich właścicieli 
mieszkań w danym budynku lub toczą-
ce się postępowania spadkowe.

Prezes podkreślił dobre wyniki 
ekonomiczne spółdzielni, która mi-
niony rok zakończyła zyskiem ponad 
4,5 mln zł i próbował przedstawić tak-
że okoliczności przebiegu przetargów 
na wykonanie docieplenia budynku 

nr 18 oraz budowy bloków tzw. Bota-
niki w pobliżu osiedla Śmiałego. Jed-
nak jego wystąpienie było przerywane 
przez przewodniczącą oraz niektórych 
kandydatów. Jednakże pod naciskiem 
kilku członków upominających się o 
głosowanie wniosku, przewodniczą-
ca ustąpiła i zdecydowała to uczynić.

Wybrany nowy przewodniczący 
poddał pod głosowanie, wniosek o 
kontynuowaniu zebrania. Zdecydowa-
ną większością głosów postanowiono 
kontynuować obrady. Sprawozdania 
złożyli Rafał Kupś, przewodniczący Ra-
dy Nadzorczej oraz Wiesław Konieczny, 
kierownik administracji osiedla, który 
stwierdził, że w poprzednim roku prze-
prowadzono wymianę ponad 7200 wo-
domierzy, w tym roku wymienionych 
zostanie ponad 13 tys. podzielników cie-
pła, którym kończy się pięcioletni okres 
wymiany urządzeń po utracie ich lega-
lizacji. Kontynuowane będzie na osie-
dlu docieplanie budynków, naprawy da-
chów, klatek schodowych, chodników i 
dróg oraz wymiana stolarki.

Chętnych do dyskusji nad tymi 
sprawami już nie było i przystąpiono 
do głosowania nad uchwałami. Przy 
kilku głosach przeciwnych przyjęto 
sprawozdania oraz udzielono abso-
lutorium członkom zarządu. Wyni-
kła jeszcze sprawa próby wykonania 
przez jednego z członków komisji 
skrutacyjnej zdjęć wyników wyborów 
do Rady Nadzorczej, co jest zakaza-
ne. W zalakowanej kopercie są one 
przekazywane Kolegium wyborcze-
mu, które podsumuje wybory wszyst-
kich części Walnego Zgromadzenia. 

Na koniec odczytano wnioski, któ-
re wpłynęły podczas zebrania. Doty-
czyły one m.in. spraw szczegółowych, 
jak na przykład obcięcia gałęzi drzew, 
usunięcia pojawiającego się nalotu na 
ścianach budynków, czy udostępnie-
nia przez Zarząd konkretnych doku-
mentów, ale też ogólnych jak na przy-
kład funkcjonowania spółdzielczych 
organów. Obrady z udziałem male-
jącej liczby uczestników zakończono 
krótko przed północą. (i)

Najlepsi gimnazjaliści z Batorego

111 zawodników i zawodniczek z dzie-
więciu wielkopolskich klubów uczestniczy-
ło w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej 2016. Walczono na trzech matach 
w grupach wiekowych. Drużynowo pierw-
sze miejsce zajął KS Sobieski Poznań, 
a wśród gimnazjów najlepszymi zawodnicz-
kami i zawodnikami może poszczycić się 
Gimnazjum nr 12 z os. Stefana Batorego.

Podczas zawodów uhonorowano meda-
listów Mistrzostw Europy Seniorów 2016 
Edgara Babayana i Tadeusza Michalika. 

Patronat nad imprezą objęła Poznań-
ska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Tomek Rosada 
Fot. – Andrzej Słabęcki
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Od Grunwaldu do Bawarii

W klubie seniora Het-
man na osiedlu Jana III 
Sobieskiego cały rok coś 
się dzieje. Klubowiczów 
jest tylu, że nowi chęt-
ni przyjmowani są tylko 
z osiedla.

Pod koniec kwietnia se-
niorzy z Hetmana i innych 
piątkowskich klubów wybra-
li się autokarem na cztero-
dniową wycieczkę na Ma-
zury. Byli na polach grun-
waldzk ich, w Wilczym Szań-
cu, Świętej Lipce, Resz-
lu, Mikołajkach i Gietrz-
wałdzie. Pogoda dopisała, 
przewodnicy też. Jak powie-
działa Stenia Golińska, kie-
rowniczka klubu, wycieczka 

jest udana wtedy, gdy lu-
dziom się podoba. A atmos-
fera była cudowna, ognisko, 
śpiewy, pieczenie kiełbasek, 
żarty i żartobliwe monologi.

2 maja seniorzy z Het-
mana pojechali do Chrzyp-
ska Wielkiego na Między-
narodowe Targi Tulipanów. 
Oprócz wystawy oglądali 
też plantację tulipanów, któ-
ra na większości zrobiła du-
że wrażenie.

19 maja artyści z Teatru 
Nowego zaprezentowali wie-
czór twórczości Juliana Tu-
wima, gdzie śmiech przepla-
tał się z zadumą. Potem se-
niorzy wyjechali na wyciecz-
kę do Częstochowy i Szla-
kiem Orlich Gniazd. Pod ko-
niec miesiąca był występ se-
niorów na festiwalu w Sza-
motułach, w klubie śpiewał 
też Piotr Woźniak, był rów-
nież koncert operetkowy.

Klubowa scena użyczo-
na została na potrzeby na-
grywania filmu „Dom Słoń-

ca – Wszyscy razem”. Po-
wstał on w oparciu o spek-
takl pod tym samym tytu-
łem, który swoją premierę 
miał w listopadzie 2015 r. 
Wystąpili w nim uczniowie 
Niepublicznej Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum „Za-
wsze Razem”. Film obejrzeć 
można np. na youtube.

Podczas wakacji plano-
wane jest zwiedzanie zam-
ków króla Ludwika II w Ba-
warii. A na początku wrze-
śnia grupa seniorów wybie-
ra się na wczasy do Rewala. 
Trzeba dodać, że wszystkie 
wycieczki i zagraniczne wy-
jazdy są finansowane w cało-
ści przez uczestników. (maja)

 Najlepsza sztafeta z Batorego

IV Mistrzostwa Gimna-
zjów z podstaw ratownic-
twa wodnego były uwień-
czeniem projektu „Bez-
pieczna Woda” – akcji edu-
kacyjnej z samoratownic-
twa w wodzie.

Wodne Ochotnicze Po-
gotowie Ratunkowe Woje-
wództwa Wielkopolskiego w 
Poznaniu, aktywizując mło-
dzież szkolną do świadomego, 
zrównoważonego i bezpiecz-
nego korzystania z wody prze-

prowadziło akcję edukacyjną. 
Pierwsza część – edukacyjna, 
prowadzona była przez prele-
gentów w gimnazjach w opar-
ciu o program „Bezpieczna 
Woda”. Część druga realizo-
wana była na pływalni w for-
mie rywalizacji reprezentu-
jących szkoły trzyosobowych 
zespołów.

W przedsięwzięciu uczest-
niczyło 10 poznańskich gim-
nazjów. Zawody odbyły się na 
Pływalni Miejskiej Atlantis i 
składały się z testu i czterech 
konkurencji wodnych: szta-
feta kraulem ratowniczym, 
sztafeta w holowaniu maneki-
na, sztafeta – holowanie spo-
sobem most oraz rzuty rzut-
ka ratowniczą do koła w od-
ległości 10 metrów.

Zwyciężyła sztafeta Gim-
nazjum 12 w składzie: Bar-
tłomiej Banachowicz, Ja-
cek Andrzejewski i Kac-
per Wandel przed Gim-
nazjum Pijarów i Gimna-
zjum 54. Nagrodą dla uczniów 
tych gimnazjów jest kurs ra-
townika wodnego. Miejsce 
piąte zdobyła druga druży-
na Gimnazjum 12 – Jolanta 
Grajzer, Dominika Węgrzyn 
i Ala Kubanek.

Organizatorami akcji byli: 
Wydział Oświaty Urzędu Mia-
sta Poznania; WOPR Woje-
wództwa Wielkopolskiego, a 
podmiotami współpracujący-
mi: Pływalnia Miejska Atlan-
tis i Gimnazjum 12 im. Jacka 
Kuronia w Poznaniu.

Anna Kałmuczak
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Prosto z miasta 

Mniej emocji, więcej logiki
Świat się dzisiaj pod-

bija nie głową, ale piłką 
futbolową! Kto ją najle-
piej kopie, ten król. Od 
kilku tygodni media, za-
równo prywatne, publicz-
ne, jak i te najnowsze – 
narodowe, nachalnie zmu-
szają wszystkich do prze-
żywania wyczynów piłkar-
skiej reprezentacji kraju. 
Tej emocjonalnej przemocy 
poddajemy się bez większe-
go oporu a nawet z pew-
nym zadowoleniem. No bo 
wszędzie w mediach są na-
si i wokoło tylko o naszych 
chłopcach gadają. W spe-
cjalnych studiach na okrą-
gło lecą wypowiedzi zawod-
ników, trenerów i wszela-
kiej maści ekspertów. Lu-
bię sport i cieszą mnie suk-
cesy białoczerwonych. Ale 
robienia wokół nich naro-
dowej histerii już nie wy-
trzymuję. Przecież to tylko 
piłka, sport, zabawa. Jak 
się zakończą mistrzostwa 
tak naprawdę nie ma więk-
szego znaczenia. Już za kil-
ka miesięcy będą kolejne 
eliminacje do jakichś kolej-
nych mistrzostw, a potem 

znowu jakieś finały, pu-
chary, i tak w kółko. Nie 
dajmy się więc zwariować. 
A jednak w starciu z emo-
cjami, które wzbudzają pił-
karskie mecze, logika wy-
daje się bez szans.


W obliczu rozbuchanych 

emocji  piłkarskich na dal-
szy plan zeszły wszystkie in-
ne sprawy, nawet doniesie-
nia z frontów zmagań o de-
mokrację zatraciły powab i 
nie wywołują większego za-
interesowania. A niesłusz-
nie, gdyż dzieje się tam spo-
ro. Szczególnie w Pozna-
niu walka o prawdziwą de-
mokrację i praworządność 
przybrała zadziwiające for-
my. W Komitecie Obrony 
Demokracji doszło do spo-
rów i rozłamów oraz prób 
usuwania jednych działaczy 
przez drugich. Trzeba było 
wzywać szefów z centrali i 
podejmować uchwały ape-
lujące o więcej demokracji 
w Komitecie Obrony Demo-
kracji. Można byłoby to na-
wet uznać za stan prawdzi-
wej demokracji, czyli wojny 
wszystkich ze wszystkimi. 

Jednak dla uniknięcia ta-
kiego poziomu rozwoju de-
mokracji zasadne wydaje 
się powołanie w poznań-
skim Komitecie Obrony De-
mokracji specjalnej komór-
ki czuwającej nad prze-
strzeganiem demokratycz-
nych zasad, czyli Podko-
mitetu Obrony Demokracji.


Problemy z niedorozwo-

jem demokracji, a może 
raczej z jej nadrozwojem 
nie są jednak nad Wartą 
niczym nowym. To raczej 
stan naturalny. Polską spe-
cjalnością polityczną jest 
przecież jednoczenie przez 
dzielenie.  Nawet związ-
ków kombatanckich skupia-
jących weteranów Poznań-
skiego Czerwca są w Po-
znaniu aż trzy.


Nad tym wszystkim czu-

wa już na szczęście w Po-
znaniu Chrystus Król. Je-
go okazała, choć artystycz-
nie kontrowersyjna, figura 
wjechała do miasta nie do 
końca legalnie, ale za to 
w asyście wojskowej. Tym-
czasowo ustawiono ją przy 

kościele na Jeżycach. Do-
celowo jej inicjatorzy wi-
dzą ją na  Malcie, jednak 
władze miasta nie wyrażają 
na to zgody i proponują in-
ne miejsca, np. Łęgi Dębiń-
skie, gdzie gościł Jan Pa-
weł II. Zanosi się więc, że 
w Poznaniu, podobnie jak 
w stolicy, będziemy mieli 
wojnę o pomniki. 


Przy ich stawianiu za-

wsze jest wiele szumu i emo-
cji, a gdy już staną, to mało 
kto zwraca na nie uwagę. 
Najlepszym przykładem są 
poznańskie krzyże, o któ-
rych ustawienie na Pl. Mic-
kiewicza toczyła się niemal 
prawdziwa wojna. A dzisiaj 
wrosły w miejski krajobraz 
i coraz mniej ludzi pod nie 
przychodzi. Nawet w rocz-
nice. Zamiast więc podgrze-
wać narodowe emocje, czy 
to w sprawie piłki czy po-
mników, może jednak le-
piej ruszyć głową i odwo-
łać się do żelaznej logiki. 
Tylko zgodnie z nią moż-
na bowiem coś zbudować.

WIST

Patroni ulic piątkowskich
Władysław Tomaszewski (1865-1914)

Patron ulicy położo-
nej na osiedlu Bolesła-
wa Chrobrego, łączą-
cej ulice: Drobnika i 
Wojciechowskiego; był 
bankowcem i ekonomi-
stą działającym na Po-
morzu i w Poznaniu.

Urodzony 27 czerwca 
1865 roku w Chełmnie 
na Pomorzu, był synem 
Józefa Franciszka Toma-
szewskiego i Teresy z 
Chrzanowskich. Uczył się 
w Collegium Marianum 
w Pelplinie, a potem w 
gimnazjum w rodzinnym 
mieście. Po uzyskaniu 
świadectwa dojrzałości 

od 1885 roku pracował 
już w Poznaniu, w Ban-
ku Włościańskim; trzy la-
ta później przeniósł się 
do Banku Związku Spół-
ek Zarobkowych – insty-
tucji, która była głów-
nym finansowym opar-
ciem dla polskiego ru-
chu narodowego w zabo-
rze pruskim. Awansował 
stopniowo i systematycz-
nie, w 1911 roku był już 
dyrektorem banku i nale-
żał do zarządu Patrona-
tu Spółek Zarobkowych 
– czyli ścisłego „sztabu” 
kierującego całą instytu-
cją. Poza tym należał do 

dyrekcji: Spółki Budow-
lanej „Pomoc” i Spółki 
Teatralnej, zajmował się 
kontrolowaniem spółek 
terenowych, był jednym 
z najbliższych współpra-
cowników księdza Piotra 
Wawrzyniaka. Należał do 
zarządu Korporacji Kup-
ców Chrześcijańskich i 
sekcji ekonomicznej Po-
znańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. Wiele 
pisał na temat spółdziel-
czości rolniczej, był m.in. 
autorem monumentalne-
go, dwutomowego dzieła 
„Pół wieku polskich spół-
ek zarobkowych i gospo-

darczych w W. Księstwie 
Poznańskim, Prusach Za-
chodnich i na Górnym 
Śląsku”, wydanej w 1912 
roku, a także księgi pa-
miątkowej Banku Związ-
ku Spółek Zarobkowych.

Niezależnie od niezwy-
kle aktywnej działalności 
zawodowej znany był ja-
ko kolekcjoner obrazów, 
miał uzdolnienia muzycz-
ne, interesował się lite-
raturą. On też rozpoczął 
willową zabudowę Pusz-
czykowa i Puszczykówka. 
Nie dożył wolnej Polski, 
zmarł nagle w Poznaniu 
10 września 1914 roku.

Marek Rezler
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Dzieci i rozstanie rodziców
Osoby rozważające rozwód często pytają, co będzie dla 

dziecka dobre? Dorośli nierzadko koncentrują się na mate-
rialnym zabezpieczeniu bytu dziecka, nie doceniając faktu, 
że najbardziej pomocna dla rozwoju dziecka będzie ich wza-
jemna zgoda. Jeśli nie ma zgody, wtedy dziecko zmuszane 
jest (nieświadomie) do opowiedzenia się po czyjejś stronie, 
wejścia w trójkąt między rodzicami.

To głównie ten mechanizm przyczynia się do problemów 
emocjonalnych dziecka rozwodzących się rodziców, czasem 
nawet zaburzeń psychicznych wymagających pomocy psychia-
trycznej. Reakcja dziecka na rozstanie rodziców zależy od wie-
lu czynników: wieku dziecka, jego płci, osobowości, dojrzałości 
intelektualnej i emocjonalnej, rozmiaru konfliktu między rodzica-
mi, sytuacji ekonomicznej osoby, z którą dziecko mieszka, oraz 
jakości relacji pomiędzy byłymi partnerami.

W trakcie rozstania i po nim
Drodzy Rodzice, jeśli planujecie rozstanie lub jesteście 

w jego trakcie, pamiętajcie, by unikać sporów sądowych o dziec-
ko. One najczęściej powodują tylko narastanie wrogości, co za-
wsze odbija się na psychice dziecka. Spróbujcie się porozumieć 
bez pośrednictwa sądu, np. za pomocą mediacji rodzinnych. Nie 
musicie się przyjaźnić, odłóżcie na bok urazy, gdy rozmawiacie 
z partnerem o dziecku, i wypracujcie taki rodzaj kontaktów, któ-
ry sprzyja pełnieniu zdrowej oraz odpowiedzialnej roli taty i ma-
my. Im lepsze są stosunki między rodzicami, tym dziecku jest 
lżej znieść rozstanie rodziców. Pamiętajcie, żeby nie kłócić się 
w obecności dziecka. To zawsze przynosi mu szkodę. Pokażcie 
dziecku, że umiecie się porozumieć pomimo konfliktu. Jeśli się 
pokłócicie przy dziecku, to zadbajcie by się też przy nim prze-
prosić i pogodzić.

Okropną praktyką wielu rozstających się dorosłych jest ro-
bienie z dziecka szpiega czy posłańca, wplątując dziecko w kon-
flikt lojalności. Nie róbcie tego sami i wymagajcie tego od dru-
giej strony. Nie róbcie też z dziecka swego sojusznika – dziecko 
chce kochać oboje rodziców. Niech wasze rozstanie nie będzie 
sposobnością dla dziecka do nauczenia się kłamania i manipu-
lowania innymi – nie każcie dziecku zachowywać jakiejś spra-
wy w tajemnicy. To dla dziecka zbyt wielki ciężar. Krytykowanie, 
ocenianie, wyśmiewanie, poniżanie, w ogóle złe mówienie o dru-
gim rodzicu przy dziecku sprawia mu ból, więc powstrzymajcie 
się od takich praktyk.

Rozstanie rodziców a wiek
U dzieci w wieku przedszkolnym w obliczu rozwodu rodziców 

często dochodzi do regresji, czyli cofania się w rozwoju. Dzieci te 
mogą przestać radzić sobie z podstawowymi czynnościami życia 
codziennego, np. z ubieraniem się czy korzystaniem z toalety, 
z którymi wcześniej już sobie świetnie radziły. Często odczuwa-
ją strach przed chwilowym rozstaniem, cierpią na bezsenność, 
są bardziej płaczliwe, szybciej się złoszczą, stają się podrażnio-
ne, bierne i wymagające.

Dzieci w wieku szkolnym cechuje irracjonalny lęk przed po-
rzuceniem, dziecko może się zacząć znowu moczyć w nocy i cier-
pieć na bezsenność. Zmagając się w tym wieku z rozwodem ro-
dziców, stają się przygnębione, smutne, często uciekają w świat 
fantazji, by choć na chwilę zapomnieć o traumatyzującym wyda-
rzeniu w ich życiu. Dzieci te często mają także niskie poczucie 
własnej wartości, przejawiają trudności w nawiązywaniu kontak-
tów, a ich zachowaniu może towarzyszyć nadmierna drażliwość.

Starsze dzieci (9-12 lat) znacznie lepiej rozumieją zmiany za-
chodzące w ich rodzinie, ale podobnie jak młodsze nie potrafią 
sobie z nimi poradzić. Czują się gorsze, porzucone, często też 
niepotrzebne. Zazwyczaj za rozpad rodziny obwiniają rodzica, 
z którym mieszkają. Stosują również pewne mechanizmy obron-
ne, takie jak: ucieczka w marzenia, przyjmowanie ról dorosłych 
(np. biorąc na siebie odpowiedzialność za obowiązki domowe), 
czy zaspokajanie swoich potrzeb poza rodziną, np. w grupach 
rówieśniczych.

Adolescenci (12-18 lat) doświadczający rozwodu rodziców 
izolują się od świata zewnętrznego, nierzadko popadając w de-
presję. Ponadto mają trudności z uczestnictwem w związkach 
emocjonalnych z innymi ludźmi. Chodzi tu przede wszystkim 
o problem zarówno obdarzania kogoś miłością, jak i przyjmowa-

nia tej miłości. Badania pokazały, że w sytuacjach bliskich kon-
taktów często pojawia się u nich lęk przed utratą bliskiej osoby 
i przed przyszłym rozpadem potencjalnego związku. Obawy te 
wywołują pewne strategie mogące przybierać formę: uczciwo-
ści, rozwagi, ostrożności, rozwiązłości czy dystansowania się, 
a nawet manipulowania i wykorzystywania innych.

Reakcje na emocje rodzica
Gdy dorośli się rozstają jako partnerzy, to nadal pozostają ro-

dzicami. Jeżeli sami emocjonalnie zostaną na etapie żalu, gnie-
wu, a w konsekwencji wrogości do siebie, to największą krzywdę 
wyrządzają swojemu dziecku, bo osoby dla niego najważniejsze 
stają się dla siebie agresorami. Jeżeli dorosła osoba w sytuacji 
rozstania skupia swoją uwagę na myśleniu: „Nie wiem, jak to się 
stało”, to tak naprawdę nadal jest na etapie szoku. Jeśli rozsta-
nie było zaskoczeniem, to etap szoku jest tym pierwszym eta-
pem, po którym zazwyczaj następuje etap zrozumienia tego, co 
miało miejsce. Jeśli do tego etapu nie dochodzi, to nie ma moż-
liwości dokonać refleksji, co się wydarzyło, a to w konsekwen-
cji nie prowadzi do emocjonalnej zmiany i przeżycia wszystkich 
etapów żałoby po rozstaniu. Gdy długo towarzyszy uczucie ża-
lu do byłego/byłej partnera/partnerki, to ten żal w końcu wpływa 
na relacje z dzieckiem.

By dziecko najmniej ucierpiało 
Gdy się rozstajemy, nie bójmy się okazywać własnych uczuć, 

bo dziecko i tak uczestniczy w tym procesie rozstawania się. 
Jeśli zobaczy, że rodzic płacze, to nie ma powodu udawać ra-
dości, jeżeli jej nie czujemy. To jest przestrzeń na to, by powie-
dzieć dziecku: „Jest mi smutno, że nie mieszkamy razem, tę-
sknię czasami za tatą/mamą itd.”. To będzie spójne z tym, co 
dziecko samo przeżywa i sensowne pod warunkiem, że nie jest 
to ciągnąca się rozpacz.

Maluch musi od obojga rodziców uzyskać podstawowe infor-
macje: „Nie będziemy już mieszkać razem, ale bardzo cię kocha-
my i będziemy się starać utrzymywać kontakt”. Dziecko powinno 
ten komunikat usłyszeć podczas wspólnego spotkania od oboj-
ga rodziców oraz to, jak będzie wyglądał kontakt z tym z rodzi-
ców, który z nim nie będzie mieszkał. Dziecko nie powinno na-
tomiast znać szczegółowych przyczyn rozwodu. Dzieci nie mo-
gą dostawać informacji, których nie rozumieją, a które je emo-
cjonalnie obciążają.

Na pewno pierwszą informacją nie może być ta, że jeden 
z rodziców wyprowadził się do innej osoby. Jak już dziecko oswoi 
się ze wszystkimi zmianami, to można mu powiedzieć, że mama 
czy tata kocha kogoś innego. Rozwód jest dla dziecka pojęciem 
abstrakcyjnym, dziecko nie wie, na czym ta procedura polega 
i jakie są jej konsekwencje. Sytuacja rozstania rodziców jest dla 
dziecka trudna emocjonalnie do zrozumienia.

By dziecko najmniej ucierpiało podczas rozstania rodziców, 
trzeba pamiętać, by stworzyć dla niego takie warunki, które bę-
dą wprowadzały najmniej zmian w życie dziecka. Jeżeli dziec-
ko musi zmienić miejsce zamieszkania, to ważne, żeby się nie 
zmieniło przedszkole czy szkoła, żeby przy okazji nie straciło 
kolegów i koleżanek. Ważne też jest zapewnienie dotychcza-
sowego stałego rytmu życia. Jeżeli tych zmian będzie bardzo 
dużo, to konsekwencje rozwodu stają się dla dziecka bardziej 
dotkliwe. Dzieci mają inną perspektywę. Nawet, jeżeli my my-
ślimy, że nasz partner/ka był/a beznadziejny/a, dla dziecka 
on/ona jest zupełnie inną postacią. Jeśli dziecko zacznie myśleć 
o swoim rodzicu, że był beznadziejny, to będzie to niekorzystne 
dla jego sposobu myślenia. Jeżeli czujemy wrogość, mówimy 
źle o innych ludziach, to deformujemy rzeczywistość. Nie sza-
nujemy też uczuć dziecka, bo patrzymy przez własne emocje, 
narzucamy własną wizję świata.

 
Druga część artykułu ukaże się w kolejnym numerze Echa 

Piątkowa
Małgorzata Remlein

Autorka tekstu jest psychologiem. 
Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię par.

Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń lękowych. 
Informacje – tel. 660 140 488

 lub www.malgorzataremlein.pl
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Krzyżówka
z Echem

Rozwiązanie krzyżów-
ki z poprzedniego numeru 
brzmiało: Za chwilę Wal-
ne PSM.

BARAN (21.03 - 20.04). Bez tyn żar we łbie ci się ino legną głupie, cho-
ciaż cołkiem przyjemne myśli. Ale zaś na wygibach lepiej się ustatkuj 
i żodnych brewerii ze znajomą wiarą nie wyczyniaj.
BYK (21.04 - 21.05). Na nygusowanie i cywanie na letnim słonyszku 
szkoda czasu. Wew fi rmie znów się szykują reformy, a na dodatek przyj-
dzie chapać za wiarę, która wypoczywa.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Po całych zmianach wew robocie skapną 
ci awanse i wuchta bejmów. Jak się akuratnie przyłożysz do nowych obo-
wiązków, to czekają cię miłe niespodzianki.
RAK (22.06 - 22.07). Bez oglądania się na innych wykorzystaj ciepłe dni 
na wygib za miasto lub spotkanie z wiarą. Z tego lofrowania i blubrania 
mogą wyniknąć całkiem fi fne pomysły.
LEW (23.07 - 22.08). Daj se spokój z boczeniem się na famułę, szczunów 
i kejtra. Szkoda czasu na bręczenie i marudzenie. Lepiej lajsnij gzubom 
anzugi albo fundnij im jakie słodkie.
PANNA (23.08 - 22.09). Wakacyjna rajza zez famułą abo znajomą wiarą 
będzie fest. Ale zaś na tych balangach za frechownie se nie poczynaj ani się 
nie staluj, bo ino wew kalafę zarobisz.

WAGA (23.09 - 22.10). Chociaż bez lato przestań się glapić wew telewizor 
abo komputer. Lepiej zadbaj o własne zdrowie i zacznij biegać za piłką, 
jeździć rowerem abo spacerować z kijkami.
SKORPION (23.10 - 22.11). Bez wielkiego stalowania się i mądrowania 
bierz się do chapania wew robocie. Trza się będzie trochę umordować, ale 
zaś wnet uzorgujesz pełną kabzę bejmów.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Za frechownie zez starą wiarą se nie poczy-
naj. Zamiast się stalować, warto z kumplami poblubrać. Razem macie fi fne 
pomysły i możecie zrobić fest interesy.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Przed letnimi rajzami zadbaj o porzun-
dek wew kwitach, bo jeszcze popadniesz w jakie bachandryje. Lepiej więc 
przejrzeć szpargały i akuratnie wszystko pozałatwiać.
WODNIK (21.01 - 20.02). Wew wakacje będziesz musiał chapać za 
dwóch abo i trzech, ale zaś potem będzie już ino lepiej. Uzorgujesz wuchtę 
bejmów i będziesz mógł dylać i bachać się do woli w ciepłych wodach.
RYBY (21.02 - 20.03). Nie ma się co borchać na szefów. Lepiej pomyśleć 
o jakim krótkim wygibie za miasto albo na działkę. Lofrowanie będzie fest, 
ino uważej, by poruty nie narobić.

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 7

HUMORKI
- Tato, to prawda, że praw-

dziwy mężczyzna powinien 
zachować zimną krew w sytu-
acjach dramatycznych?

- Tak, synu, to prawda.
- To co chcesz najpierw 

zobaczyć: moje świadectwo 
czy rachunek za nową toreb-
kę mamy?


Przychodzi baba do le-

karza:
- Witam, co pani najbar-

dziej dokucza?
- Mąż, ale ja do pana dok-

tora w innej sprawie…


Trzech Duńczyków – 
Lars, Larsen i Larsoden po-
jechało do pracy do Czech. 
Jednak miejscowym myliły 
się ich nazwiska . Postanowili 
czytać więc je od końca.

31 42

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16 17
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Dziecięcy festyn na sportowo 

O Puchar kierownika 

Blisko 60 osób uczestniczyło w zawodach i festynie z 
okazji Dnia Dziecka w Klubie Sportowym Sobieski Poznań. 
Zawody miały formę rekreacji ruchowej.

Dla każdego uczestnika przewidziany był dyplom, me-
dal oraz mały prezent z okazji Dnia Dziecka. Po zawodach 
odbył się festyn, którego uczestnicy mieli do dyspozycji 
zamek dmuchany oraz zjeżdżalnię. Kto chciał, mógł ura-
czyć się watą cukrową. A na koniec wszyscy spotkali się 
przy wspólnym grillu.

KS Sobieski Poznań dziękuje Poznańskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej za objęcie patronatem obchodów Dnia 
Dziecka.

Andrzej Słabęcki
Fot. - Piotr Rychter

Zawody towarzyskie o puchary ufundowane przez 
kierownika osiedla Bolesława Śmiałego odbyły się 
4 czerwca na wodach Kanału Wojnowickiego. Ter-
min zawodów nie nastrajał optymistycznie, gdyż płytkie 
wody kanału szybko zarastają (moczarka, kapelony), co 
znacznie utrudnia wędkowanie. Lepiej byłoby tutaj połowić 
w kwietniu i na początku maja.

Na zbiórkę stawiło się 18 wędkarzy, w tym samym cza-
sie odbywała się impreza dla dzieci z okazji ich święta. Ło-
wili na jedną wędkę, metodą spławikową.

Ryby jak to ryby, jednym biorą innym nie. Jednak naj-
większą rybą zawodów okazał się 44-centymetrowy leszcz 
Macieja Lenarczyka. Po zważeniu wszystkich ryb okazało 
się, że pierwsze miejsce zajął Jacek Galas, drugie Ryszard 
Styperek, a trzecie Maciej Lenarczyk. A za tydzień spoty-
kamy się nad jeziorem Mistrzewskim.

Zbigniew Jędrys
 Fot. – B. Gmerek
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Kwiaty  od wieków i we wszystkich kulturach 
są najlepszymi wyrazicielami tego 

co w sercu i duszy, są ozdobą uczuć.

Zapraszamy: poniedziałek-piątek 9-18
sobota 9-16, niedziela 10-14

Osiedle Bolesława Chrobrego 13A/2, 60-681 Poznań
tel. 662-044-452

makiichabry.pracownia@o2.pl

Oferujemy Państwu
-bukiety okolicznościowe
-bukiety ślubne
- kompozycje kwiatowe 
na 4 pory roku

-kompozycje świąteczne
- wiązanki i wieńce pogrzebowe
-kwiaty doniczkowe
- wystrój imprez 
okolicznościowych

-upominki i ozdoby
-kartki okolicznościowe
-pakowanie prezentów
-możliwość dowozu do klienta
-możliwość płatności kartą. 

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

*dotyczy rozmiaru 24 i 31 cm

OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU
WSZYSTKIE PIZZE ZA PÓŁ CENY 

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO NAPOJU* 
oferta obowiązuje w lokalu i na wynos bez dowozu

 

Dyskoteka z Sindbadem 

Lody za darmo dla 
każdego dziecka, któ-
re przyszło na festyn! 
Oprócz innych atrakcji 
ta milusińskich ucieszy-
ła najbardziej. 4 czerw-
ca na placu przy budyn-
ku nr 5 na osiedlu Włady-
sława Jagiełły odbył się 
doroczny festyn Piątkow-
ski Dnia Dziecka.

Pogoda dopisała, jedynie 
deszcz przerwał na chwilę 
imprezę. Ale przedstawie-
nie pt. „Sindbad” i tak od-
było się. A potem bawiono 

się na dyskotece z Sindba-
dem. Wcześniej dzieci obej-
rzały bajkę „Jaś i Małgo-
sia”. Wystąpiły też: dziecię-
ca grupa taneczno-wokal-
na New Voice, młodzieżowa 
grupa Bee Zee oraz dziecię-
ca grupa baletowa.

Były konkursy z nagro-
dami – słodyczami od spon-
sora – Żabki – oraz wspólne 
śpiewanie piosenek. Z zain-
teresowaniem dzieci obser-
wowały doświadczenia che-
miczne.

Wśród atrakcji było też 

malowanie twarzy, prezen-
tacja sprzętu straży miej-
skiej, tradycyjnego rzemio-
sła, zagroda ze zwierzętami 
domowymi, trampolina, ba-
sen z piłeczkami, dmucha-
na zjeżdżalnia i kolejka na 
szynach. Dzieci malowały 
węglem, ołówkiem i farba-
mi, uczestnicząc w warsz-
tatach plastycznych, malo-
wały pocztówki. Chętni mo-
gli zmierzyć ciśnienie tętni-
cze, klinika stomatologicz-

na zorganizowała konkursy 
z nagrodami, lekarz i higie-
nistka udzielali porad.

Organizatorami festynu 
była Poznańska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa, Rada 
Osiedli Władysława Jagieł-
ły i Zygmunta Starego oraz 
administracja osiedla. (nas)

Fot. – Danuta Zając


