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ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY 

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

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

PRZEDSZKOLE MALUCHY
Na Osiedlu Wł. Łokietka 3D i 4H

ZAPRASZA DO ZAPISÓW 
NA ROK SZK. 2013/2014.

zapisy w bloku 3 D
(Wysokość czesnego 390 PLN/m-c, stawka żywieniowa 8,50 PLN/dzień.

Opłata wpisowa 200 PLN, z której m. innymi 
ufundujemy dla naszych wszystkich Przedszkolaków wyprawki).

www.przedszkol.eu
tel. 515-660-787

W piątek 12 kwietnia 
na Osiedlu Jana III So-
bieskiego odbył się III 
Poznański Bieg im. o. Jó-
zefa Jońca SP zorganizo-
wany przez Zespół Szkół 
Zakonu Pijarów. Pomi-
mo deszczowej pogody 

bieg zgromadził rekor-
dową liczbę ponad 1000 
uczestników.

W zawodach wystarto-
wali uczniowie z 32 placó-
wek oświatowych z Pozna-
nia i z Wielkopolski, a tak-
że z Łowicza (woj. łódzkie). 

W kategorii open na dystan-
sie 3000 metrów pobiegli 
nauczyciele, rodzice, absol-
wenci, studenci, mieszkań-
cy miasta, w tym liczne gro-
no mieszkańców Piątkowa, 
a najstarszy zawodnik miał 
67 lat. Dzieci i młodzież ry-

walizowali na różnych dy-
stansach w sześciu katego-
riach wiekowych od sześcio-
latków (na 400 m) poprzez 
uczniów szkoły podstawo-
wej (400 lub 800 m), gim-
nazjalistów (1000-2000 m) 
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do młodzieży ponadgimna-
zjalnej (2000-3000 m).

Tradycją biegu jest me-
dal uczestnictwa – specjal-
nie zaprojektowany, wyjąt-
kowy odlewany medal, któ-
ry na mecie otrzymał każdy 
uczestnik z rąk gości hono-
rowych. W tym biegu każ-
dy jest zwycięzcą, bo każdy 
dobiegając do mety, poko-
nuje swoje słabości i ogra-
niczenia. Rozdano ponad 
1000 medali. Na ceremo-
nię otwarcia imprezy przy-
byli i głos zabrali: wicewoje-
woda wielkopolski, Przemy-
sław Pacia, prezydent Po-
znania, Ryszard Grobelny, 
oraz prezes Stowarzyszenia 
Parafiada, o. Marek Ku-
dach. Obecny był także de-
legat księdza arcybiskupa 
– ks. Szymon Nowicki, die-
cezjalny duszpasterz spor-
towców. Wśród głównych 

sponsorów wydarzenia by-
li: Poznańska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, Rada Osie-
dla Jana III Sobieskiego 
i Marysieńki, PKO Bank 
Polski, Fundacja Sporto-
wa Szansa oraz Fundacja 
BZ WBK. Dzięki wsparciu 

sponsorów, dla większości 
uczestników organizatorzy 
przygotowali pamiątkowe 
koszulki z logo biegu. Wszy-
scy biegacze i opiekunowie 
otrzymali gorący posiłek 
ufundowany przez radę ro-
dziców szkoły.

Organizatorów cieszą 
opinie uczestników zawo-
dów, którzy podkreślali bar-
dzo dobrą i zgodną z har-
monogramem organizację 
imprezy, dobre przygoto-
wanie trasy, startu i mety, 
wspaniały doping kibiców 
tak ważny dla biegnących 
zawodników oraz przede 
wszystkim znakomitą nie-
powtarzalną atmosferę. Co-
roczny bieg na osiedlu So-
bieskiego na stałe wpisał 
się już w kalendarz po-
znańskich wydarzeń spor-
towych. Upamiętnia on o. 
Józefa Jońca, pijara, który 
zginął w katastrofie smo-
leńskiej. Kolejny czwarty 
już bieg, odbędzie się za 
rok, w kwietniu 2014 r. Całe 
Piątkowo już dziś serdecz-
nie zaprasza Zespół Szkół 
Zakonu Pijarów, organiza-
tor zawodów.

Grażyna Gulczyńska

Łamanie stereo typów
W Niedzielę Palmową w Galerii Tesco przy 

ul. Opieńskiego nabyłam na święta pierniczki 
ręcznie malowane, śliczne, pachnące i bardzo 
apetycznie wyglądające. Nie były tanie, ale cóż 
hand made, więc trzeba płacić.

Jakież było moje zdziwienie, kiedy wieczorem prze-
czytałam u dołu etykiety małymi literkami napis „wy-
rób dekoracyjny nie do spożycia”. Do czego więc one 
są? Żeby leżały, pachniały i kusiły?... Podano też na-
miar na stronę internetową producenta www.slodki-
dom.pl i tam przeczytałam m.in.:

„Tradycyjnym sezonem na pierniki jest okres Świąt 
Bożego Narodzenia. My chcemy złamać ten stereo-
typ, jak również ich wykorzystanie. Nasze pierniki, 
choć dekoracyjne, zrobione są według staropolskie-
go przepisu, na bazie naturalnego miodu i karme-
lu, z dodatkiem cynamonu, imbiru, kardamonu oraz 
wielu innych korzennych przypraw, dodatek których 
daje nam wyjątkowy aromat i gwarantuje trwałość. 
Proponujemy Państwu pierniki na przeróżne okazje.”

No i ani słowa, że nie są do jedzenia… (emzetka)

 Misterium paschalne na 

Śmiałego
W Wielką Środę, jak co 

roku, w Szkole Podstawo-
wej nr 34 na Osiedlu Bole-
sława Śmiałego wystawione 
zostało, pod kierownictwem 
Pauliny Celki, misterium 
paschalne pt. „Mój Chry-
stus Połamany”. Aktorami, 
jak zwykle, byli uczniowie, 
nauczyciele i rodzice.

Scenariusz spektaklu zo-
stał opracowany na podstawie 
książki hiszpańskiego duchow-
nego, ojca Ramona Cue Ro-
mano. Głównym przesłaniem 
przedstawienia było zwrócenie 
uwagi na rolę, jaką w naszym 
życiu pełni krzyż. Ukazuje ono 
Chrystusa, który swoją miło-

ścią przemieniał zatwardzia-
łe serca różnych ludzi pysz-
nych, bogatych i zdemoralizo-
wanych.

Po gorących oklaskach, ja-
kie otrzymali aktorzy od ze-
branej w auli szkoły publicz-
ności, można wnioskować, iż 
przedstawienie naprawdę się 
podobało. Z pewnością każ-
dy ma indywidualne wraże-
nia i opinię o treściach przed-
stawionych w spektaklu. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że 
misterium wprowadziło w na-
strój zadumy i nadziei oraz 
wybrzmiało przesłanie świąt 
Wielkiej Nocy.

Maria Zielińska
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PRZEPROWADZKI – TRANSPORT 
 

PANDERA  -  FIRMA USŁUGOWO- TRANSPORTOWA      
 

*pełna usługa załadunku i wyładunku 
*zabezpieczenie ładunku na samochodzie 
*możliwość dostarczenia kartonów 
*zamówienia wyceniane bezpłatnie u klienta (Poznań  i okolice) 
*przewóz mebli antycznych oraz pianin 
*transport samochodami dostawczymi z windą załadowczą 
*likwidacje przedmiotów gabarytowych z mieszkań 
 

PROMOCJE W POZNANIU I OKOLICACH -zadzwoń i sprawdź osobiście!  
 

500-310-977 lub 511-801-827, e- mail : pandera_transport@interia.pl

R A D C A    P R A W N Y 
    - rozwód, podzia  maj tku, alimenty 
    - w adza rodzicielska, kontakty z dzieckiem  
    - spadki - nabycie, zachowek, testamenty 
    - ZUS - odwo ania w spr. emerytur i rent 
   

                  tel. 601 999 570 
 

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

Poznań, os. Przyjaźni 21N/144
obok kliniki weterynaryjnej 

i „Netto”
codziennie od godz. 8.00

Rejestracja: tel. 601 81 99 26
tel. 61 823 01 63

LECZENIE: trądziku, łuszczycy, 
grzybicy, alergii, chorób skóry, 
włosów i paznokci, chorób prze-
noszonych drogą płciową

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

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

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

POGOTOWIE 

KOMPUTEROWE

tel. 

693 313 315

  

  

NZOZ MED-FAMILIA
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO

OS. B. CHROBREGO 118, I piętro

Przyjmują lekarze z wieloletnią praktyką

Nasi pacjenci chwalą sobie:
-  możliwość leczenia całej rodziny 

u jednego lekarza
- możliwość rejestracji na określoną godzinę.

Nadal przyjmujemy deklaracje.
Rejestracja pacjentów telefoniczna lub osobista.

tel. 61 828 30 40
tel. 603 575 834

www.medfamilia.pl

M//SERWIS Marcin Szklarz
•  czyszczenie dywanów, wykładzin, 

tapicerki meblowej i samochodowej,
•  wykańczanie wnętrz – malowanie, 

tapetowanie, płytki, panele, itp.,
•  odnawianie marmuru i granitu

ul. Jasne Błonie 4, 61-602 Poznań
tel. 881 590 094, e-mail:mserwis1980@o2.pl

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

KWIACIARNIA
- bukiety

- wiązanki

- kompozycje

- dostarczamy kwiaty

PASMANTERIA

DEWOCJONALIA

ADRES
os. J III Sobieskiego Pawilon 18

(przy alejce spacerowej 
w pobliżu sklepu Biedronka)

www.MagdalenaW.pl
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Do spraw przekształ-
ceń własnościowych oraz 
przedsięwzięć moderniza-
cyjnych nawiązywali kan-
dydaci ubiegający się o 
mandaty w Radzie Nad-
zorczej oraz uczestnicy 
części Walnego Zgroma-
dzenia na Osiedlu Bole-
sława Chrobrego. Z zain-
teresowaniem przyjęto in-
formacje o możliwości uzy-
skania blisko 80-procen-
towej bonifikaty od mia-
sta na wykup gruntów 
pod spółdzielczymi budyn-
kami.

Przedwyborcze zapo-
wiedzi niektórych kandyda-
tów spotykały się z polemi-
ką uczestników zebrania i 
przedstawicieli spółdzielczych 
władz. Zapewniali oni, że 
wbrew twierdzeniom niektó-
rych kandydatów, nie ma 
planów „zagęszczania” osie-
dli. Natomiast postulowana 
przez innych modernizacja in-
frastruktury technicznej jest 
systematycznie realizowana, 

musi ona jednak uwzględniać 
realia ekonomiczne.

– Na remonty w minio-
nym roku spółdzielnia prze-
znaczyła ponad 26 milionów 
złotych. W tym ponad 4 mln zł 
wydano na docieplenia budyn-
ków, a około 3,7 mln zł na od-
nawianie klatek schodowych. 
Przebudowa osiedlowych ale-
jek i chodników pochłonęła 
ponad 2 mln zł, a blisko pół 
miliona skierowano na opiekę 
nad terenami zielonymi. Zna-
czącą pozycję stanowią także 
wydatki na usuwanie awarii i 
uszkodzeń, których z każdym 
rokiem przybywa. W ubie-
głym roku wydaliśmy na nie 
ponad 2 mln zł – mówił w 
sprawozdaniu Krzysztof Wi-
niarz, prezes Zarządu PSM. 

Podkreślił, że obecna sytu-
acja ekonomiczna spółdzielni 
jest dobra, co potwierdzają wy-
niki audytu i lustracji oraz po-
wierzanie jej administrowania 
budynkami przez prywatnego 
dewelopera. Zwrócił jednak 
uwagę na problem, jakim są 

zaległości czynszowe sięgające 
około 4 mln zł. Dotychczas ni-
welowano je wpływami z wy-
najmu lokali użytkowych, ale 
pogarszająca się sytuacja go-
spodarcza sprawia, że ulegają 
one zmniejszeniu. Zaległości 
mogą więc niebawem obcią-
żyć wszystkich spółdzielców.

Na osiedlu Chrobrego za-
ległości wprawdzie nieco się 
zmniejszyły, ale wynoszą one 
1,1 mln zł. Zmniejsza się tak-
że liczba mieszkańców, w mi-
nionym roku ubyło 300 osób. 
Przybywa natomiast miesz-
kań wynajmowanych, głów-
nie przez studentów, co rodzi 
niekiedy różne emocje i napię-
cia. Problemem są zwłaszcza 
dewastacje budynków i urzą-
dzeń, m.in. uszkodzono dwie 
windy. A ich naprawa jest nie-
zwykle kosztownym przedsię-
wzięciem.

- Na remonty wydaliśmy 
w minionym roku ponad 10 
mln złotych, głównie na do-
cieplenia budynków. Termo-
modernizacje prowadzone są 

na blokach 47 i 37, w kolejce 
są budynki nr 38, 27 i 41. W 
tym roku kontynuowane bę-
dą przedsięwzięcia usprawnia-
jące infrastrukturę technicz-
ną i przynoszące wymierne 
oszczędności. Prowadzić bę-
dziemy  wymiany wodomie-
rzy i podzielników ciepła oraz 
oświetlenia na ledowe. Zasto-
sowanie nowoczesnych lamp 
i czasowych wyłączników w 
kilku budynkach zmniejszy-
ło zużycie energii o blisko 50 
procent – mówił w sprawoz-
daniu Jerzy Czapczyk, kierow-
nik Administracji Osiedla Bo-
lesława Chrobrego.

Sprawozdane z trzyletniej 
działalności Rady Nadzorczej 
złożył jej przewodniczący Ra-
fał Kupś. W minionym ro-
ku Rada przyjęła 331 uchwał 
dotyczących najważniejszych 
spraw spółdzielni.

W głosowaniach uczestni-
cy prawie jednogłośnie przy-
jęli sprawozdania finansowe 
i udzielili absolutorium człon-
kom Zarządu PSM. (i)

Os. Władysława Łokietka

Między blokami ładniej i wygodniej

Os. Bolesława Chrobrego

Oszczędzanie przez remonty i docieplanie

Przychody osiedla z 
różnych form działalności 
gospodarczej wyniosły po-
nad pół miliona złotych, A 
po zakończeniu dociepleń 
wszystkich budynków i 
wymianie domofonów roz-
pocznie się kompleksowa 
modernizacja klatek scho-
dowych – mówił Aleksan-
der Meyza, kierownik Ad-
ministracji Osiedla Włady-
sława Łokietka podczas 
części Walnego Zgroma-
dzenia członków zamiesz-
kałych i posiadających ty-
tuł prawny do lokalu na 
tym osiedlu.

Zebranie rozpoczęła pre-
zentacja kandydatów do Ra-
dy Nadzorczej. Trzyletnia ka-
dencja obecnej Rady dobie-
gła końca i do 18-osobowej 
Rady wybranych zostanie po 
trzech przedstawicieli z każde-
go osiedla. 

Następnie uczestnicy ze-
brania rozpatrywali odwoła-
nia członków spółdzielni. Zo-
stali oni pozbawieni członko-
stwa z powodu zaległości w 
opłatach czynszowych. Kilku 
długi uregulowało, kilku nie 
zareagowało w ogóle na decy-
zje Rady Nadzorczej, a dwoje 

z pozbawionych członkostwa 
stawiło się na zebraniu i prze-
konywało jej uczestników, by 
dali im szansę i uwzględnili od-
wołania. Przedstawione przez 
nich argumenty o trudnej sy-
tuacji materialnej, kłopotach 
zdrowotnych i woli wywiązy-
wania się ze spółdzielczych 
powinności trafiały do głosują-
cych. Opowiedzieli się oni na-
tomiast za skreśleniem z listy 
kolejnych członków oczekują-
cych. Chociaż ubywa ich z każ-
dym rokiem, to nadal jest ich 
jeszcze ponad 600. Spółdziel-
nia nie buduje nowych bloków, 
zmieniły się przepisy i szanse 
na uzyskanie mieszkania są 
minimalne. Wykreślenie z li-
sty członków spółdzielni nie 
pozbawia jednak ich praw do 
bankowej premii gwarancyjnej 
z tytułu wkładu.

Prezes PSM, Krzysztof 
Winiarz, w sprawozdaniu pod-
kreślił że spółdzielnia zarzą-
dza ponad milionem metrów 
kwadratowych powierzchni i 
osiąga dobre wyniki ekono-
miczne. Potwierdzają to wy-
niki audytu i lustracji przed-
stawione na zebraniu oraz po-
wierzenie jej zarządu nad bu-
dynkami wzniesionymi przez 

dewelopera. Prezes zwrócił 
także uwagę na malejącą licz-
bę wniosków o wykup miesz-
kań. Jeszcze niedawno takich 
wniosków były tysiące, w mi-
nionym roku wpłynęło ich po 
kilka lub kilkanaście na po-
szczególnych osiedlach. Zna-
komite wyniki ekonomiczne 
to wynik rozsądnego i rzetel-
nego gospodarowania. Spół-
dzielnia wykorzystuje 140,3 
etatu, a więc mniej niż wy-
nika z zatwierdzonej przez 
Radę Nadzorczą struktury. 
Poprzez należyte przygoto-
wanie przetargów i sprawną 
organizację pracy udaje się 
ograniczać wydatki. Najwięk-
szą ich część stanowią opłaty 
za ogrzewanie i ciepłą wodę. 
Wzrost kosztów za nie jest 
minimalizowany poprzez do-
cieplenia budynków, wymia-
nę instalacji oraz wprowadza-
nie elektronicznych systemów 
sterowania ogrzewaniem. To 
sprawia, że choć ceny za cie-
pło podrożały średnio o ponad 
8 procent, to dla spółdzielców 
koszty wzrosły o niecałe 4%.

Dobre wyniki osiąga także 
administracja osiedla, składa-
jąca się z trzech pracowników 
umysłowych i dwóch konser-

watorów. Pod ich pieczą jest 
ponad tysiąc mieszkań i 73 
lokale użytkowe. Przychody z 
ich wynajmu, a także z innych 
źródeł wyniosły ponad pół mi-
liona złotych. Dobra współ-
praca z firmą Netto sprawiła, 
że firma zdecydowała się na 
gruntowną modernizację pa-
wilonu handlowego. Przebu-
dowane zostało też sąsiednie 
wejście do pawilonu, co zwięk-
szyło powierzchnię użytkową. 
Mieszkańców cieszą przede 
wszystkim nowe domofony i 
zmodernizowane podejścia do 
budynków. W tym roku pla-
nowana jest gruntowna mo-
dernizacja klatek schodowych 
oraz przebudowa ulicy wzdłuż 
bloków nr 1 i 6. Dzięki jej po-
szerzeniu oraz przesadzeniu 
drzew powstanie tam aż 88 
nowych miejsc postojowych. 
Dla zmotoryzowanych będzie 
to duża ulga.

Walne zebranie zakończy-
ły glosowania nad najważniej-
szymi sprawami spółdzielni. 
Jednogłośnie udzielono ab-
solutorium członkom zarzą-
du Krzysztofowi Winiarzowi i 
Michałowi Tokłowiczowi oraz 
przyjęto sprawozdania spół-
dzielczych organów. (i)
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KLUB LITERACKI 

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

7 V 2013 o godz. 18 (wtorek) Spotkanie autorskie 
Andrzeja Grabowskiego – poety, prozaika, redaktora 
„Iskry”. Słowo o Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni 
Literackiej. Debiut – Magdalena Nowak (XII Gimnazjum 
im. Jacka Kuronia, opieka art. – Elżbieta Kokot).
21 V 2013 o godz. 18 (wtorek) Jerzy B. Zimny prezentuje 
swoje książki – „Rubinosa”, „Hotel Angleterre”. Recenzja – 
Karol Samsel. Autor omówi wiersze (max. 5), nadesłane 
pod adres: ul. Worcela 9, 61-419 Poznań.
4 VI 2013 o godz. 18 (wtorek) Brygida Mielcarek – 
„W szczelinach czasu”, Katarzyna Michalewska – „Ziemia 
święta”. Omówienie – Teresa Januchta, Anna Kokot. 
Program i ustalenia odnośnie wycieczki do zagrody poety-
rolnika Stanisława Neumerta.
18 VI 2013 o godz. 18 (wtorek) Wieczór autorski Barbary 
Kęcińskiej-Lempki – piórem poetki i dziennikarki. 
Konkurs – „Klubowy mistrz ortografi i”. Prosimy o zabranie 
papieru i długopisu.
Wstęp wolny. Imprezy prowadzi Jerzy Grupiński

Pod koniec marca w 
auli Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących nr 15 na 
Osiedlu Bolesława Chro-
brego w Poznaniu odby-
ło się spotkanie z radną 
miejską, Ewą Jemielity. 
Wzięło w nim udział wie-
lu mieszkańców osiedla. 
Mówiono o problematyce 
użytkowania wieczystego 
oraz związanych z tym 
wzrastających opłatach.

Radna przedstawiła pre-
zentację multimedialną, na 
której wyłuszczyła sposoby 
przekształcania prawa użyt-
kowania wieczystego w peł-
ną własność. Wytłumaczyła, 
dlaczego posiadanie pełnej 
własności jest korzystniejsze 
dla mieszkańców. Wyjaśni-
ła także, że procedura prze-
kształcenia prawa użytkowa-
nia wieczystego w pełną wła-

sność, choć skomplikowana, 
nie musi być aż tak kosztow-
na, jak by mogło się wydawać 
mieszkańcom, a plusem jej 
jest pozbycie się bajońskich 
opłat za wieczystą dzierżawę.

Z dyskusji, jaka się wywią-
zała, można było wywniosko-
wać, iż w przypadku kwalifi-
kacji gruntów, na których sto-
ją budynki mieszkalne, istnie-
je chaos i prawie każdy budy-
nek ma inną kwalifikację do 
przysługującej bonifikaty w 
przypadku przekształcenia. 
Wątpliwości mieszkańców 
wzbudził fakt, że w przypad-
ku niektórych gruntów okres 
użytkowania został skrócony, 
co na dziś skutkuje mniejszą 
bonifikatą przy przekształce-
niu. Problem dotyczy roku 
1997, kiedy to część grun-
tów pod budynkami została 
skomunalizowana przez Mia-

sto Poznań. Radna Ewa Je-
mielity obiecała zająć się pro-
blemem i zobowiązała się do 
wystosowania interpelacji do 
urzędników miejskich w celu 
określenia, jaki jest faktycz-
ny stan prawny gruntów, a 
także do wyjaśnienia wątpli-
wości mieszkańców, którym 
obecnie przysługuje zaniżo-
na bonifikata.

Właśnie z inicjatywy rad-
nej Jemielity Rada Miasta 
Poznania przyjęła w listopa-
dzie ubiegłego roku uchwałę 
umożliwiającą Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
uzyskanie bonifikat w takiej 
wysokości, jaką mają odręb-
ni właściciele lokali miesz-
kalnych (od 20% do 80%). 
Jest to pierwszy etap przy-
wracania możliwości pozy-
skania gruntów od Miasta 
z bonifikatą. Ewa Jemieli-

ty pracuje już też nad ko-
lejną uchwałą, która ponow-
nie pozwalałaby na pozyska-
nie gruntów przez spółdziel-
nie mieszkaniowe w Pozna-
niu z najwyższą możliwą, 
95-procentową bonifikatą. 
Radna zobowiązała się tak-
że przyjść na Walne Zgro-
madzenie Spółdzielni, któ-
re w częściach odbyło się w 
pierwszej połowie kwietnia. 
Stwierdziła że jest to jej po-
dwójny obowiązek – jako 
członkini Spółdzielni i rad-
nej miejskiej.

Ponad dwugodzinne spo-
tkanie przebiegło w miłej, 
choć gorącej atmosferze, ale 
nie przeszkodziło to radnej 
wyjaśnić na spokojnie wie-
lu problemów dotyczących 
mieszkańców Piątkowa roz-
goryczonych ciągle rosnący-
mi opłatami. Słowa podzię-
kowania należą się dyrektor 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących, mgr Grażynie Lach, 
za udostępnienie nowo wy-
remontowanej auli.

10 kwietnia, na Walnym 
Zgromadzeniu Spółdzielni 
radna poinformowała miesz-
kańców o swoich dotychcza-
sowych staraniach w spra-
wie zwiększenia bonifikaty 
przy przekształceniu pra-
wa użytkowania wieczyste-
go w pełną własność oraz 
zaprosiła mieszkańców na 
kolejne spotkania informa-
cyjne dotyczące tego proble-
mu.  Szczegółowe informacje 
można znaleźć na stronie: 
www.ewajemielity.pl

Działo się w klubie KORONA
W klubie seniora Korona na Osiedlu Bolesława Śmiałe-

go działo się w kwietniu. 3 odbyło się spotkanie nestorów 
z Bankiem Pocztowym SA, którego przedstawiciele przed-
stawili ofertę dla emerytów i rencistów. 9 kwietnia panie: 
Miła i Barbara zaprosiły do kawiarenki na „Wspomnienie 
o Edith Piaf”. 16. odbyła się prezentacja sanktuariów o 
niezwykłej sile: Lourdes i Fatimy, a 18. można było posłu-
chać ciekawostek o naszych zachodnich sąsiadach pt. Po-
dróże po Niemczech. (lklo)

O bonifikatach za grunty z radną Ewą Jemielity 

          RENOWACJA MEBLIRENOWACJA MEBLI
          STYLOWYCH          STYLOWYCH

          ORAZ USŁUGI STOLARSKIE          ORAZ USŁUGI STOLARSKIE
Michał Maczkowski
Os. B. Chrobrego 2c
60-688 Poznań

Tel. 722 136 307
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Ligi koniec, ligi początek
W weekend na ty-

dzień przed Wielkano-
cą zakończyła rozgryw-
ki Piątkowska Liga Halo-
wej Piłki Nożnej. W zma-
ganiach, które toczyły się 
prawie przez 5 miesięcy 
(od początku listopada 
do końca marca), uczest-
niczyło 55 drużyn w 3 
kategoriach wiekowych. 
Wszystkie spotkania od-
bywały się w Gimnazjum 
nr 12 na Osiedlu Stefa-
na Batorego w sobotę i 
niedzielę.

Ta, zakończona już, 24 
edycja przyniosła wiele za-
skakujących rozstrzygnięć. 
Do dość dużych niespodzia-
nek doszło w kategorii 
Open, w której grały 32 ze-
społy. Na podium znalazły 
się trzy zespoły, które na 
początku nie były faworyta-
mi, lecz ich gra należała do 
jednych z lepszych. Po roze-
graniu 310 meczy rywaliza-
cję wygrał zespół UKS BA-
TORY, czyli przedstawiciel 
Piątkowa. Jest to drużyna, 
która już od wielu lat bierze 
udział w rozgrywkach piąt-
kowskiej ligi, czy to na po-
wietrzu, czy w sali.

Drugie miejsce zajęli za-
wodnicy z ekipy CZERWO-
NE DIABŁY, czyli zespo-
łu który wygrał edycję let-
nią w poprzednim sezonie. 
Najwięcej emocji jednak w 
ostatniej kolejce przyniosła 
walka o trzecie miejsce, w 
której uczestniczyły 3 ze-
społy: NIC TU PO NAS, 
AC MATERACE i AC STU-
DIO. W ostatecznej rywali-
zacji najlepsi okazali się za-
wodnicy z zespołu NIC TU 

PO NAS, którzy w bezpo-
średnich meczach w ostat-
niej kolejce mieli następują-
ce wyniki: NIC TU PO NAS 
– AC STUDIO 4:4 i NIC TU 
PO NAS – AC MATERACE 
6:4. Najlepszym strzelcem w 
tej grupie został przedsta-
wiciel zespołu NIC TU PO 
NAS – Bartosz Dylewski, 
zdobywca 92 bramek.

W kategorii C (szkoły 
ponadgimnazjalne) najlep-
szym okazał się zespół NIC 
TU PO NAS FUTURE, 
który wyprzedził o 3 punkty 
drużynę FC NOWA WIEŚ. 
Na najniższym stopniu po-
dium znaleźli się gracze 
zespołu TG SOKÓŁ PO-
ZNAŃ. Najlepszym strzel-
cem okazał się ponownie 
Bartosz Dylewski (NIC TU 
PO NAS FUTURE) zdobyw-
ca 57 bramek.

W kategorii B rywali-
zacja o zwycięstwo trwała 

do ostatniej kolejki. Wszyst-
kie zespoły aspirujące do po-
dium pewnie wygrały swo-
je spotkania i do żadnych 
niespodzianek nie doszło. 
Rywalizację wygrał zespół 
RO PODOLANY, który 
wyprzedził tylko o 1 punkt 
zespół UKS 12 BATORY 
VII. Trzecią lokatę zaję-
ła drużyna OKS OZ, któ-
ra po raz pierwszy brała 
udział w rozgrywkach piąt-
kowskiej ligi. Najlepszym 
strzelcem został zawodnik 
zespołu MŁODZI PIĄTKO-
WO – Oskar Plank – zdo-
bywca 44 bramek.

Na zakończenie ligi na-
stąpiły dekoracje drużyn. 
Nagrody, w postaci sprzętu 
sportowego oraz pucharów 
i piłek, otrzymały wszystkie 
zespoły z miejsc od pierw-
szego do trzeciego. Najlepsi 
strzelcy odebrali statuetki 
oraz koszulki i torby spor-
towe. Wszystkie nagrody 
wręczali pracownicy sekcji 
sportu i rekreacji Poznań-

skiej Spółdzielni Mieszka-
niowej: Andrzej Słabęcki – 
kierownik, oraz Robert Ha-
laburda, a także Leszek Par-
tyński, nauczyciel z Gim-
nazjum nr 12 na Osiedlu 
Stefana Batorego. L. Par-
tyński zasługuje na szcze-
gólne wyróżnienie. Ten by-
ły reprezentant Polski, za-
wodnik czołowych klubów, 
m.in. Amiki Lecha Poznań, 
jest mocno zaangażowany 
w rozwój sportu na Piątko-
wie. Znaczna część wystę-
pujących w lidze młodych 
zawodników to jego wycho-
wankowie. Na wspieranie 
zespołów i kibicowanie im 
poświęca swoje wolne sobo-
ty i niedziele.

Do 5 kwietnia przyjmo-
wane były zgłoszenia udzia-
łu w Piątkowskiej Lidze Pił-
ki Nożnej, której wszystkie 
mecze rozgrywane będą na 
orliku przy Szkole Podsta-
wowej nr 17 na Osiedlu Bo-
lesława Chrobrego. W inau-
guracyjnych potyczkach, 13 
i 14 kwietnia, uczestniczyły 
54 zespoły. Grać będą z prze-
rwą na wakacje do jesieni, 
kiedy znów ligowe rozgrywki 
przeniosą się do hali sporto-
wych. Pierwsza wiosenna ko-
lejka zakończyła się zwycię-
stwami COOLIOZUM w gru-
pie Open-1, CZERWONYCH 
DIABŁÓW w grupie Open-2, 
RO PODOLANY w grupie B 
oraz 4 KILO WYNGLA w 
grupie C. Do końca jednak 
wiele się może zdarzyć…

Andrzej Słabęcki
Robert Halaburda

PS. Na stronie 15 pre-
zentujemy najlepsze drużyny 
ligi halowej. 

Bartosz Dylewski - najlepszy 
strzelec grupy OPEN i C

Oskar Plank - najlepszy strze-
lec grupy B

Aż 17 osób wykreślo-
nych przez Radę Nad-
zorczą z rejestru człon-
ków PSM złożyło odwo-
łania od tej decyzji. 6 
osób przed Walnym Zgro-
madzeniem PSM spła-
ciło swoje długi wobec 
Spółdzielni, więc Zarząd 
PSM zaproponował, by 
uznać ich odwołania. Kil-

ka osób, które przyszły 
na zebranie wytłumaczyć 
swoją sytuację, uzyskało 
poparcie sali. Wyjaśnie-
nia pozostałych odczy-
tano, ale spółdzielcy nie 
przyjęli ich odwołań.

Członkowie oczekujący 
nie mają obecnie możliwo-
ści nabycia mieszkania ina-
czej jak za sto procent ich 

wartości oszacowanej przez 
biegłego. Większość z nich 
nie ma wystarczających na 
to środków. W przypadku 
zwolnienia się lokalu, Spół-
dzielnia proponuje osobom 
zainteresowanym danym 
typem mieszkania wzięcie 
udziału w przetargu. Jed-
nak członkowie oczekują-
cy nie kupują; kolejny prze-

targ, tym razem już otwar-
ty, odbywa się więc po go-
dzinie i mieszkania znajdu-
ją nowych właścicieli.

Prezes Krzysztof Wi-
niarz powiedział, że Spół-
dzielnia wdrożyła pilota-
żowo system oszczędzania 
energii adapterm. Po ro-
ku zauważono oszczędno-

Osiedle Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego, 

członkowie oczekujący

Kwiaty dla pań 

Dokończenie na stronie 7
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Zebranie rozpoczęło 
się od pytań na temat 
wykupu od miasta Pozna-
nia gruntów pod osiedlo-
wymi budynkami. Miasto 
podniosło bowiem stawki 
za użytkowanie wieczyste 
gruntów. Tymczasem jest 
problem z wykupem, bo 
jeśli choć jeden z miesz-
kańców nieruchomości 
posiadający pełne prawo 
własności lokalu nie wyra-
zi zgody na wykup gruntu, 
to Spółdzielnia ma związa-
ne ręce.

Aby wykupić ziemię mu-
siałaby zmusić do tego wła-
ściciela sądownie. Grunt mo-
gą bowiem wykupić wspólnie 
wszyscy właściciele. Takie po-
zwy ze względów społecznych 
będą trudne. Być może zain-
teresowani będą informowa-
ni, ile osób w nieruchomości 
nie wyraża zgody na wykup 
ziemi. Takie informacje poja-
wią się w budynkach.

Trzyletnią kadencję w 
tym roku kończy Rada Nad-
zorcza PSM. Chęć kandydo-
wania do niej wyraziło 37 
osób. Kandydaci na każdym 
z zebrań cząstkowych Walne-
go Zgromadzenia PSM prze-
konywali zebranych, że będą 

jak najlepiej dbać o sprawy 
spółdzielców i osiedli. Z każ-
dego osiedla w radzie zasia-
dać będą 3 osoby. Po zakoń-
czeniu wszystkich części Wal-
nego zbierze się Kolegium 
Walnego Zgromadzenia, któ-
re podliczy głosy z wszystkich 
osiedli i ogłosi dopiero wyni-
ki głosowań.

Prezes Krzysztof Winiarz 
powiedział przybyłym na ze-
branie, że wysokość zaległo-
ści czynszowych zrównała się 
z przychodami z działalno-
ści gospodarczej Spółdzielni. 
Dlatego, choć na razie spół-
dzielcy nie muszą płacić za in-
nych, to jednak sytuacja go-
spodarcza może się zmienić i 
wtedy decyzje o pozostawia-
niu w Spółdzielni dłużników 
nie będą takie proste jak dziś.

Część mieszkańców nie-
cierpliwiła się przy odczy-
tywaniu całego listu polu-
stracyjnego. Ryszard Frącko-
wiak, członek ustępującej Ra-
dy Nadzorczej przypomniał, 
że dzieje się tak, by nikt nie 
zarzucał iż informacje o sta-
nie PSM przyjmuje się bez 
wysłuchania opinii sprawdza-
jących go niezależnych bie-
głych.

Niemal jednogłośnie 

udzielono na osiedlu abso-
lutorium dla członków Za-
rządu PSM. Głosowano tak-
że nad przeznaczeniem nad-
wyżki bilansowej za 2012 
rok. Prawie 5 mln zł tra-
fi na wyodrębnione fundu-
sze remontowe poszczegól-
nych osiedli lub ogólny fun-
dusz remontowy, względnie 
fundusz zasobowy. Dochody 
wypracowane na osiedlach: 
Bolesława Chrobrego, Ja-
na III Sobieskiego, Bolesła-
wa Śmiałego, Marysieńki, 
Stefana Batorego, ul. Gro-
bla i ul. Rubież zwiększą 
fundusze remontowe osie-
dli. Dochody z bazy Boran-
ta, działalności Zarządu i 
Osiedla Marysieńki trafią 
na ogólny fundusz remon-
towy Spółdzielni. Połowa 
dochodu uzyskanego przez 
Osiedla Władysława Jagieł-
ły i Zygmunta Starego trafi 
na fundusz zasobowy PSM 
tytułem zwrotu nakładów 
inwestycyjnych na budowę 
nowej siedziby administra-
cji osiedli, a druga połowa 
na fundusz remontowy obu 
osiedli. Również część do-
chodu Osiedla Władysława 
Łokietka (13 tys. zł) trafi 
na fundusz zasobowy tytu-

łem zwrotu nakładów za wy-
kup gruntu, pozostała część 
zwiększy fundusz remonto-
wy osiedla.

1,2 mln zł – to najwyż-
sza suma zobowiązań, ja-
kie podjąć może w 2014 ro-
ku Zarząd PSM na cele ter-
momodernizacji budynków 
mieszkalnych. Zgodę na to 
mieszkańcy wyrazili jedno-
myślnie.

Na koniec odczytano 
wnioski, jakie zgłosili spół-
dzielcy ze Śmiałego. Pierw-
szy dotyczył niebudowania 
boiska i zagospodarowa-
nia przeznaczonej na niego 
działki na parking. Drugi 
– zamontowania zewnętrz-
nych skrzynek na ulotki i 
przeprogramowania kodów 
przy drzwiach, bo doręczy-
ciele niszczą drzwi wejścio-
we do budynków. Kolejny 
– zorganizowania rejonowej 
przychodni lekarskiej – udo-
stępnienia lokalu dla przy-
chodni. Następny wniosko-
dawca postulował rozwiąza-
nie problemów związanych 
z parkowaniem, a inny za-
pytał, czy w związku z cy-
fryzacją telewizji można na 
dachach budynków zainsta-
lować anteny zbiorcze. (big)

  

Osiedle Bolesława Śmiałego

5 milionów trafi na osiedla 

Osiedle Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego, 

członkowie oczekujący

Kwiaty dla pań 
ści 5-10 procent energii. To 
obiecujące. Na pytanie o ko-
lorystykę budynków zauwa-
żył, że o gustach się nie dys-
kutuje, jednym kolory się 
podobają, innym nie. Zapro-
jektowała i wykonała je pro-
fesjonalna firma.

Renata Michałowska, 
nowa kierowniczka Admini-
stracji Osiedli Władysława 
Jagiełły i Zygmunta Stare-
go, odczytała sprawozdanie 
napisane przez swojego po-
przednika. Osiedla zamiesz-
kuje 3394 mieszkańców, ty-
le co w małym miasteczku. 
Ubiegłoroczną porażką jest 
niewybudowanie boiska, na 
które miasto nie dołoży-
ło obiecanych stu tysięcy 
złotych za pośrednictwem 

samorządu pomocniczego. 
Członkowie rady osiedla 
zdecydowali, że wybudowa-
ny zostanie tam parking. 
W przeciwnym wypadku 
trzeba by zaciągnąć kredyt 
w banku, a później oprócz 
spłacania kredytu i odsetek 
trzeba by jeszcze wykładać 
pieniądze na utrzymywa-
nie obiektu. Oprócz jednego 
protestu, większość miesz-
kańców zaakceptowała ten 
pomysł. Po odczytaniu in-
formacji o bogatej działalno-
ści społeczno-wychowawczej 
osiedli, okazało się, że dla 
pań Krystyny Kaczmarek i 
Grażyny Turonek przygoto-
wano bukiety kwiatów. Wrę-
czył je Juliusz Kubel, prze-
wodniczący rady osiedla.

Jeden z mieszkańców za-

proponował, by na stronach 
internetowych umieszczać 
projekty sprawozdań Zarzą-
du i Rady Nadzorczej PSM. 
Postulował też ogrodzenie 
osiedlowych parkingów, by 
służyły tylko mieszkańcom. 
Będzie to jednak trudne do 
wykonania, bo przez osie-
dle biegnie droga miejska, 
której ogrodzić nie można. 
Zresztą doświadczenie po-
bliskiego Osiedla Jana III 
Sobieskiego pokazuje, że 
jest to nieskuteczne. Gdy 
ogrodzono parkingi na skra-
ju osiedla, samochody przy-
jezdnych zaczęły parkować 
wewnątrz osiedla, zwiększa-
jąc ruch na spokojnych do-
tychczas alejkach. Stawia-
nie tabliczek o tym, że są 
to miejsca tylko dla miesz-

kańców osiedla, tym bar-
dziej nikogo nie zniechęci.

Na osiedlach pojawiły 
się urządzenia do ćwiczeń 
dla seniorów. Jednak także 
młodzi mieszkańcy chcieli-
by poćwiczyć na świeżym 
powietrzu na przyrządach 
dostosowanych do swoich 
możliwości. Czy Spółdziel-
nia mogłaby się zastano-
wić nad urządzeniem takie-
go placu?

Na koniec odczytano 
wnioski zgłoszone przez 
mieszkańców. Była wśród 
nich propozycja ujęcia w 
planie prac remontowych 
zamykających dostęp do 
śmietników. A także, wyra-
żony już wcześniej postulat 
prezentowania na stronie 
internetowej uchwał. (big)

Dokończenie ze strony 6
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Od rozpatrzenia 
spraw spółdzielczych 
dłużników rozpoczęło się 
ostatnie w kadencji po-
siedzenie Rady Nadzor-
czej Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

Niezależny biegły re-
wident, Zbigniew Ozgo-
wicz, przedstawił osobi-
ście członkom Rady opi-
nię i raport z badania 
sprawozdania finansowego 
PSM za rok 2012. Stwier-
dził m.in., że sprawozda-
nie finansowe we wszyst-
kich istotnych aspektach 
przedstawia rzetelnie i ja-
sno wszystkie informacje 
potrzebne dla oceny sy-
tuacji majątkowej i finan-
sowej Spółdzielni, jak też 
jej wyniku finansowego 
za miniony rok obrotowy. 
Stwierdził też, że sprawoz-
danie zostało sporządzo-
ne zgodnie z zasadami ra-
chunkowości oraz na pod-
stawie prawidłowo prowa-
dzonych ksiąg rachunko-
wych. Jest też zgodne z 
przepisami prawa i posta-
nowieniami statutu Spół-
dzielni. Członkowie Ra-
dy przyjęli opinię i raport 
biegłego.

Związek Rewizyjny Spół-
dzielni Mieszkaniowych RP 
przeprowadził pełną lustra-
cję działalności Spółdzielni 

od 1 stycznia 2009 r. do 31 
grudnia 2011 r. W proto-
kole lustracji zawarto za-
lecenie, by organy statu-
towe Spółdzielni rozważy-
ły dokonanie analizy po-
siadanych unormowań we-
wnętrznych o odległych da-
tach uchwalenia pod ką-
tem zgodności zawartych 
w nich postanowień z ak-
tualnym porządkiem praw-
nym; zaktualizowały regu-
lamin organizacyjny Spół-
dzielni a także podjęły dzia-
łania zwiększające skutecz-
ność windykacji zaległości 
czynszowych, w szczególno-
ści opłat za lokale użytko-
we. Lustratorzy stwierdzili 
też, że dobre wyniki Spół-
dzielni to zasługa Zarządu 
i Rady Nadzorczej jako or-
ganu nadzorującego.

Następnie rozpatrywano 
sprawy członków oczekują-
cych, którzy co najmniej 
dwukrotnie nie skorzystali 
z możliwości wzięcia udzia-
łu w przetargu na zwalnia-
ne mieszkania. Część z tych 
osób przyszła na posiedze-
nie i udało im się przeko-
nać członków Rady, by ci nie 
wykreślili ich – zgodnie ze 

statutem PSM – z rejestru 
członków oczekujących.

Rada przyjęła też wyni-
ki ekonomiczne PSM za 12 
miesięcy ubiegłego roku. Na 
eksploatacji w gospodarce 
zasobami mieszkaniowymi 
na większości osiedli wyni-
ki były dodatnie. W niektó-
rych grupach kosztów na-
stąpiły przekroczenia wy-
datków, jednak w innych 
były oszczędności. Wyniki 
rozliczeń gazu były dodat-
nie. Podobnie było z rozli-

czeniami zimnej wody i fun-
duszu remontowego. Rozli-
czenia wywozu odpadów ko-
munalnych również były na 
plusie za wyjątkiem dwóch 
osiedli, w jednym deficyt 
miał pokrycie w rozliczeniu 
międzyokresowym, na Osie-
dlu Bolesława Śmiałego tyl-
ko częściowo. Występowa-
ła tendencja spadkowa licz-
by zamieszkujących osiedla, 
przez rok ich liczba na Piąt-
kowie zmalała o 747 osób.

Następnie zatwierdzono 
korektę Planu eksploatacji 
Osiedla Jana III Sobieskiego 
na ten rok. Nie wiąże się ona 
jednak ze zmianą obowiązu-
jącej stawki. Podjęto także 
uchwały korygujące plany 
remontowe na rok 2013 dla 
osiedli: Bolesława Śmiałego 
oraz Władysława Jagiełły i 
Zygmunta Starego.

Następnie członkowie 
Rady rozpatrzyli pisma 
mieszkańców z Osiedla Bo-
lesława Śmiałego 33, Bole-
sława Chrobrego 27, 38 i 39. 
Uzgodnili też treści odpo-
wiedzi do wysłania autorom 
wniosków i zapytań. (maja)

LOKAL  UŻYTKOWY  DO  WYNAJĘCIA:
Wł. Łokietka 9 E

 podpiwniczenie budynku mieszkalnego
 zejście z zewnątrz, 4 pomieszczenia
 nadający się na sklep lub biuro
 c.o. i zaplecze sanitarne
 w dobrym stanie
 powierzchnia 62,2 m2
 czynsz ok. 1.174 zł brutto (z ogrzewaniem)
 do wynajęcia od 1. 5. 2013 r. 
Informacje w Administracji Osiedla Władysława Łokietka 102 
– pawilon, tel. 61 8227 461

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Obrady ostatnie w kadencji 
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Rozpatrywanie przez 
uczestników części Wal-
nego Zgromadzenia PSM 
na Osiedlu Stefana Bato-
rego odwołań osób pozba-
wionych członkostwa wy-
wołało dyskusję nad moż-
liwościami wspierania 
tych spółdzielców, któ-
rzy z różnych przyczyn 
znaleźli się w trudnej sy-
tuacji finansowej. Kilka 
działających spółdzielni 
socjalnych nie rozwiązu-
je problemu, natomiast 
doświadczenia z odpra-
cowywania przez dłużni-
ków zaległych należno-
ści nie są dobre. Znikali 
wraz z przekazanymi im 
farbami i sprzętem.

Z problemem zadłużenia 
czynszowego, które wynosi 
w Spółdzielni obecnie ponad 
4 mln zł, oraz skutkami ma-
lejących wpływów z tytułu 
wynajmu lokali użytkowych 
zmierzą się nowi członkowie 
Rady Nadzorczej. W ich wy-
borczych prezentacjach do-
minowały jednak na razie za-
gadnienia związane z moder-
nizacją infrastruktury tech-
nicznej osiedli oraz kwestia-

mi wykupu gruntów od mia-
sta. Debaty nad przekształce-
niami własnościowymi toczą 
się od wielu lat. Spółdziel-
com zaangażowanym w prze-
jęcie mieszkań na własność 
trudno zrozumieć prawne 
zawiłości i domagali się jak 
najszybszego uzyskania peł-
nej własności lokalu wraz z 
gruntem. 

Prezes PSM, Krzysztof 
Winiarz, przypomniał proce-
dury związane z przekształ-
ceniami, zmiany w stanowi-
skach rad osiedlowych oraz 
miasta Poznania i apelował 
o cierpliwość. Rysuje się bo-
wiem możliwość uzyskania 
znaczącej 95-procentowej bo-
nifikaty przy wykupie grun-
tów od miasta. Wymaga to 
jednak zgodnego współdziała-
nia Spółdzielni i wszystkich 
właścicieli mieszkań. A z tym 
może jednak być różnie. Jeśli 
nie uda się przekonać wszyst-
kich właścicieli do wspólnego 
działania, konieczne będzie 
wstąpienie na drogę sądową, 
a ona znowu wydłuży proces 
przekształceń. 

W dyskusji nad tymi kwe-
stiami pojawiły się też ostrze-

żenia, że przejęcie gruntów 
może wiązać się z koniecz-
nością ponoszenia kosztów 
wynikających z podatku ka-
tastralnego, o którego wpro-
wadzeniu mówi się coraz czę-
ściej. Pojawiające się w me-
diach zapowiedzi kolejnych 
zmian w ustawie o spółdziel-
czości mieszkaniowej  zanie-
pokoiły też jednego ze spół-
dzielców.

- Pomysłów i projektów 
jest kilka, jednak wśród rzą-
dzących nie ma jednolitego 
stanowiska. Spółdzielczość 
przetrwała już ponad sto lat 
i przetrwa zapewne kolejne 
zmiany – uspokajał K. Wi-
niarz.

Przekonywał że dobre 
wyniki finansowe PSM, po-
twierdzane wynikami au-
dytu i lustracji, są najlep-
szym dowodem sprawności 
i skuteczności spółdzielcze-
go działania. Oprócz ad-
ministrowania ponad milio-
nem metrów własnych zaso-
bów, PSM administruje tak-
że lokalami wspólnot miesz-
kaniowych oraz budynkami 
dewelopera.

- Na Batorego w 68 budyn-

kach mieszka obecnie ponad 
7.500 osób. Na osiedlu jest 
też 113 lokali użytkowych. Na 
utrzymanie i remonty wydali-
śmy w minionym roku ponad 
3 miliony złotych. Najważ-
niejszym przedsięwzięciem 
była budowa nowego pawi-
lonu, w którym siedzibę bę-
dą miały administracja, klub 
seniora i przychodnia – mó-
wił Janusz Piskor, kierownik 
Administracji Osiedla Stefa-
na Batorego.

Podczas dyskusji oraz w 
zgłoszonych przez uczestni-
ków Walnego Zgromadze-
nia wnioskach kilkakrotnie 
domagano się uporządkowa-
nia oraz ogrodzenia śmietni-
ków. Nagminnie są bowiem 
do nich podrzucane śmieci. 
Zmiany w gospodarowaniu 
odpadami i wprowadzenie 
jednolitych opłat od osoby 
powinno jednak wyelimino-
wać ten problem. Postulowa-
no też większą dbałość o te-
reny zielone.

W głosowaniach uczestni-
cy jednogłośnie udzielili abso-
lutoriom prezesowi Zarządu 
i jego zastępcy oraz przyjęli 
sprawozdania finansowe. (i)

Ostatnia część Walne-
go Zgromadzenia PSM 
odbyła się na Osiedlu 
Jana III Sobieskiego 14 
kwietnia. Wielu przyby-
łych mieszkańców do-
trwało zaledwie do koń-
ca prezentacji kandyda-
tów na członków Rady 
Nadzorczej PSM i głoso-
wania na nich. Nastąpi-
ło to po godzinie 20. Dla-
czego prezentacja 35 osób 
(dwoje kandydatów zrezy-
gnowało), którym dano po 
2 minuty na przedstawie-
nie się, trwała tak długo?

Powodem była dociekli-
wość kilku mieszkańców osie-
dla, którzy kandydatom, ale 
tylko tym będącym obecnie 
w Radzie Nadzorczej, zada-
wali pytania, co zrobili dla 
Spółdzielni i mieszkańców w 
mijającej kadencji. Byłaby to 
chwalebna ciekawość, gdyby 
nie towarzyszące temu insy-
nuacje, że nie reagowali na 
„nieprawidłowości”. Zarzuty 
te prokuratura umorzyła jed-

nak wiele lat temu, nie po-
twierdzając ich. W pewnym 
momencie jeden z mieszkań-
ców osiedla zdenerwował się 
i złożył wniosek formalny, by 
nie dopuszczać do powtarza-
nia tych samych pytań, na 
które organa ścigania daw-
no odpowiedziały, że niepra-
widłowości nie było. Wezwa-
na na pomoc radczyni praw-
na Spółdzielni jednak stwier-
dziła, że nie można głosować 
ograniczania prawa zadawa-
nia pytań. Po głosowaniu na 
listy kandydatów do Rady 
Nadzorczej PSM większość 
obecnych opuściła salę.

A tymczasem zebranie do-
piero się rozpoczynało. Przed 
mieszkańcami Sobieskiego, 
Marysieńki i Baranowa by-
ły odwołania spółdzielców od 
decyzji Rady Nadzorczej o 
wykreśleniu z rejestru człon-
ków Spółdzielni, sprawozda-
nia Zarządu, przewodniczące-
go Rady Nadzorczej mijającej 
kadencji, kierownika admini-
stracji osiedla.

Najpierw rozpatrywano 
odwołania członków miesz-
kających i oczekujących. Oso-
by, które wykreślono z reje-
strów z powodu dwu krotne-
go nieskorzystania z wzię-
cia udziału w przetargu na 
mieszkania, i które stanęły 
przed spółdzielcami, prosząc 
o uwzględnienie swoich od-
wołań, zyskały poparcie obec-
nych na sali. Oczywiście, wy-
nik głosowania zostanie usta-
lony po obliczeniu głosów ze 
wszystkich części Walnego. 

Krzysztof Winiarz, pre-
zes PSM, opowiedział o histo-
rii wykupu gruntów na piąt-
kowskich osiedlach. Stwier-
dził też, że najwięcej prze-
kształceń prawa do lokalu 
wynikających z ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych, 
było w latach 2007-2010; w 
minionych dwóch latach na 
każdym z osiedli było już tyl-
ko po kilkanaście wykupów 
mieszkań.

Eugeniusz Jędrzejczak, 
kierownik administracji osie-

dla, w swoim sprawozdaniu 
zauważył, ze obecnie główny-
mi robotami są moderniza-
cje klatek schodowych, które 
zakończone zostaną w przy-
szłym roku. Fundusz remon-
towy osiedla zasilany jest z 
zysku gospodarczego osiedla. 
Wymieniane są także pozio-
my kanalizacji. W tym roku 
rozpoczną się remonty kapi-
talne loggi. Koszty eksploata-
cji na osiedlu w ostatnich pię-
ciu latach wzrosły o 2,5 pro-
cent, a w wysokich budyn-
kach o 6,5 proc.

Na koniec zebrania, któ-
re zakończyło się około godz. 
23, odczytano wnioski miesz-
kańców. Jeden z nich postu-
lował m.in. powołać komi-
sję do spraw oszczędności, 
zwłaszcza energii cieplnej, a 
kopię odpowiedzi na wniosek 
przesłać do kancelarii premie-
ra. Wniosek drugiego miesz-
kańca dotyczył nieurządzania 
przed blokiem 21 pokazów 
sztucznych ogni podczas Dni 
Piątkowa. (maja)

Os. Stefana Batorego

Bonifikaty za wspólne działania

Osiedle Jana III Sobieskiego, Marysieńki i Baranowo

Po głosowaniu mieszkańcy głosowali nogami
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Barbara Klimczyk,
prawnik

Elżbieta Celichowska – radca 
prawny

Dokument o zatrudnieniu nie za każdą cenę

Zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami usta-
wy o narodowym zaso-
bie archiwalnym i archi-
wach, dokumentację pła-
cową i osobową pracow-
ników pracodawca obo-
wiązany jest przechowy-
wać przez 50 lat.

Istnieje jednak możli-
wość powierzenia tego obo-
wiązku wyspecjalizowanym 
przedsiębiorcom prowadzą-
cym działalność gospodar-
czą w zakresie przechowy-
wania dokumentacji oso-
bowej i płacowej pracowni-
ków. W przypadku likwi-
dacji przedsiębiorstwa (za-
kładu pracy) na zasadach 
określonych w wymienionej 
ustawie, dokumentacja pra-
cownicza zostaje przekaza-
na konkretnemu przecho-
wawcy. Wykonywanie dzia-
łalności przechowywania do-
kumentacji stanowi działal-
ność gospodarczą regulo-
waną, tzn. oprócz spełnie-
nia szczególnych warunków 
określonych w ustawie, wy-
maga też uzyskania wpisu 
do rejestru przechowawców 
akt osobowych i płacowych 
prowadzonego przez mar-
szałka województwa właści-
wego ze względu na miejsce 
wykonywania działalności. 
Marszałek województwa jest 
również organem kontrol-
nym takiego przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy zwra-
camy się do przedsiębior-
stwa przechowującego dane 

osobowe i płacowe o spo-
rządzenie odpisu lub kopii 
przechowywanej dokumen-
tacji, gdyż pracodawca już 
nie istnieje lub też powie-
rzył wyspecjalizowanemu 
podmiotowi przechowanie 
wspomnianych dokumen-
tów, wówczas powinniśmy 
liczyć się z pewnymi koszta-
mi. Koszty te nie są jednak 
dowolne, ale również regu-
lowane, gdyż maksymalne 
stawki za te czynności zo-
stały jednoznacznie ogra-
niczone w Rozporządzeniu 
Ministra Kultury w sprawie 
określenia maksymalnej wy-
sokości opłat za sporządze-
nie odpisu lub kopii doku-
mentacji o czasowym okre-
sie przechowywania. I tak, 
jeżeli mówimy o zaświadcze-
niu o zatrudnieniu i wyna-
grodzeniu, w zależności od 
tego, czy dany dokument 
stanowi odpis, czy też tyl-
ko kopię, opłaty kształtują 
się w następujący sposób:
• za sporządzenie kopii, in-

nego niż świadectwo pra-
cy dokumentu z zakresu 
stosunku pracy, w tym do-
kumentu potwierdzające-

Co zrobić jednak, jeśli 
otrzymaliśmy pismo wzy-
wające do zapłaty niezasad-
nie wysokiej opłaty za wy-
danie dokumentów osobo-
wo-płacowych? Wówczas, w 
pierwszej kolejności należy 
zwrócić się do przedsiębior-
stwa, które żąda przedmio-
towej opłaty o podanie za-
sady ustalenia takiej opłaty. 
Wskazane jest także powo-
łanie się na przepis w spra-
wie obowiązujących przepi-
sów i stawek.

Jednocześnie możliwe 
jest złożenie do marszał-
ka województwa, jako orga-
nu nadzorującego tę dzia-
łalność, wniosku o przepro-
wadzenie kontroli w danym 
przedsiębiorstwie z uwagi 
na stosowanie niezgodnych 
z prawem stawek opłat za 
wydanie dokumentów.

Elżbieta Celichowska
radca prawny

Barbara Klimczyk
prawnik

Autorki pracują w Kancelarii 
Celichowski Spółka Partnerska

w Poznaniu, ul. Szkolna 5/15
www.kancelaria-csp.pl

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

go wysokość wynagrodze-
nia - 4 zł;

• za sporządzenie odpisu, 
innego niż świadectwo 
pracy dokumentu z za-
kresu stosunku pracy, w 
tym dokumentu potwier-
dzającego wysokość wyna-
grodzenia, za każdą roz-
poczętą stronę – 8 zł;
Przedsiębiorca może w 

regulaminie świadczenia 
usług określić inne stawki 
za wydanie dokumentów, 
jednakże musi pamiętać, że 
przywołane rozporządzenie 
wskazuje stawki maksymal-
ne, a zatem nie można żą-
dać wyższej opłaty ponad 
tą, jaką wskazuje rozporzą-
dzenie.

FERIE - LATO 2013r.
Piątkowskie Centrum Kultury
zaprasza dzieci do udziału w letnich półkoloniach. 

Zajęcia odbędą się w terminach:
I turnus – 1. 7 – 5. 7           II turnus – 8. 7 – 12. 7                  
III turnus – 15. 7 – 19. 7    IV turnus – 22. 7 – 26. 7

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
Obiad ok. godz. 14:30

W  programie:
 Spotkania w P.C.K. Dąbrówka 

- zajęcia plastyczne
- gry i zabawy
- spotkania integracyjne i poznawcze

 Centrum Sztuki Dziecka – Letnie Pogotowie Sztuki
 Seanse fi lmowe
 Zajęcia sportowe - wyjście na basen, boisko 

sportowe
 NIKU – bowling
 LOK. – zajęcia na strzelnicy sportowej
 Wyjazd do ZOO
 Spotkanie z Historią i z Astronomią

Zapewniamy fachową opiekę pedagogiczną, obiad i dobrą zabawę

Zapisy od 13 maja
 Informacje: Piątkowskie Centrum Kultury „Dąbrówka”,

Os. B. Chrobrego 120, Tel. 61 822 38 33
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W Klubie Seniora Het-
man na Osiedlu Jana III So-
bieskiego prężnie działa sek-
cja plastyczna. Pod okiem 
fachowców seniorzy uczą 
się mało znanych technik 
zdobienia przedmiotów – 
decoupage’u. 18 i 19 kwiet-
nia otwarta była wystawa 
prac florystycznych i deco-
upage wykonanych przez 
klubowiczów. Większość 
zachwycała pomysłowością 
i precyzją wykonania. (big))

  

22 marca w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym 
nr 1 na Osiedlu Włady-
sława Łokietka odbył się 
„Dzień Węgierski”. Pro-
jekt był objęty patronatem 
Honorowego Konsula Wę-
gier oraz Wydziału Ugrofi-
nistyki UAM i stał się wiel-
kim, wspaniałym festynem 
przyjaźni polsko-węgierskiej.

Podczas realizacji pro-
jektu wszyscy wychowan-
kowie nasycili się kulturą, 

tańcem i posiłkiem węgier-
skim. Poznali niektóre taj-
niki języka, znanych wyna-
lazców, literatów i wiele cie-
kawostek dotyczących wę-
gierskich przyjaciół. Odbyły 
się przedstawienia, koncert 
pieśni węgierskich, a tak-
że występy taneczne mło-
dzieży ze szkoły baletowej 
i zespołu tańca „Piroska”. 
Przez cały dzień uczniom 
towarzyszyli również stu-
denci Wydziału Ugrofini-

styki UAM, którzy prowa-
dzili lekcje i wykłady na te-
mat Węgier.

Od tego dnia przedszko-
laki, uczniowie młodsi i 
starsi Zespołu na Łokietka 
znają podstawowe słowa, za-
bawy oraz filmy dla dzieci 
charakterystyczne dla kul-
tury węgierskiej. Udowodni-
li to, biorąc udział w różno-
rodnych konkursach i pre-
zentacjach.

Projekt „Dzień Węgier-

ski” zjednoczył rodziców, 
dzieci, nauczycieli, studen-
tów i wielu przyjaciół Ze-
społu we wspólnej pracy i 
zabawie. Za pomoc organi-
zatorzy szczególnie dzięku-
ją licznym sponsorom indy-
widualnym, Radzie Osiedla 
Naramowice, Piekarni Ma-
ciejewscy i wszystkim, któ-
rzy z ogromnym zaangażo-
waniem przyczynili się do 
uświetnienia tego dnia.

Katarzyna Buziak

Pokazali swoje dzieła

Najlepiej zbliża wspólna praca i zabawa…
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Prosto z miasta 

Nasze poznańskie rekordy
Jest pięknie, wiosna 

wreszcie zawitała i zewsząd 
atakują nas informacje o re-
kordowych osiągnięciach Po-
znania i jego mieszkańców. 
Niby kryzys i w ogóle ciężko, 
a na Motor Show ludzie wa-
lili jak za najlepszych targo-
wych czasów. Takiej frekwen-
cji na MTP dawno nie wi-
dziano. Tysiące miłośników 
motoryzacji przyglądało się 
czterem kółkom w najróżniej-
szej postaci i marzyło, że mo-
że kiedyś będą nie tylko pa-
trzeć na niezwykłe wehikuły, 
ale także nimi jeździć.


Zanim jednak to nastąpi 

(jeśli w ogóle nastąpi), mogą 
sobie do woli pobiegać w wio-
sennym półmaratonie. W tym 
roku wzięła w nim udział re-
kordowa liczba uczestników. 
Pęd do biegania po Poznaniu 
jest coraz większy, nawet pre-
zydent miasta ochoczo staje 

w szranki. Oczywiście, prze-
biec się w doborowym towa-
rzystwie mają prawo wszy-
scy, ale zwyciężyć mogą tyl-
ko zawodnicy z Afryki. Tak 
dzieje się jednak we wszyst-
kich słynnych maratonach, 
a to oznacza, że nad Wartą 
też zrobiło się bardzo świa-
towo. Ciesząc się z rekordo-
wych osiągnięć naszego mia-
sta na niwie motoryzacyjnej 
i sportowej, wypada zauwa-
żyć, że koegzystencja kierow-
ców i biegaczy na ulicach po-
woduje także rekordowe kom-
plikacje komunikacyjne. Ale 
one w Poznaniu są już tak 
długotrwałe i powszechne, 
że mało kogo z prawdziwych 
poznaniaków jeszcze dziwią.


Kolejny sukces odnotowu-

jemy też w poznańskim ZOO, 
które niegdyś rozsławił na ca-
ły świat młody słoń podejrze-
wany o seksualne skłonno-

ści ku pobratymcom tej sa-
mej płci. Rozgłos podtrzymała 
nowoczesna słoniarnia zbudo-
wana z pomocą unijnych fun-
duszy. Słonie w Poznaniu ma-
ją się więc lepiej niż na sawan-
nie, a kierownictwo ZOO po-
stanowiło umilić życie niedź-
wiedziom. Dla sympatycznych 
misiów budowana jest tak-
że nowoczesna i ekskluzyw-
na garsoniera z wygodami. 
Luksusowa niedźwiedziarnia 
z pewnością przyciągnie re-
kordowe tłumy zwiedzających.


Potwierdzeniem poznań-

skich rekordów jest uhonoro-
wanie miasta po raz trzeci z 
rzędu nagrodą Superbrands 
przyznawaną przez świato-
wą organizację, która rozdaje 
takie brandy bodaj aż w 85 
krajach. Członkowie tej orga-
nizacji cieszą się z przyzna-
nia nagród, a jeszcze bardziej 
uhonorowani nimi włodarze 

miasta, tylko poznaniacy mo-
gą się trochę dziwić. Tyle za-
cnych i gospodarnych miast 
nie zasłużyło na takie hono-
ry. A tu Poznań, miasto z 
kiepską infrastrukturą tech-
niczną, niepotrafiące ukoń-
czyć wielu inwestycji rozpo-
czętych jeszcze na Euro, ma-
jące ciągle problemy z komu-
nikacją, kanalizacją i paupe-
ryzacją, otrzymuje po raz ko-
lejny wielce zaszczytne wyróż-
nienie. Po prostu świat jest 
już tak dziwnie urządzony, że 
jedne miasta mają sprawnie 
kursujące autobusy, tramwa-
je a nawet metro oraz upo-
rządkowane kwestie komu-
nalne, a inne mają tylko za-
szczytne tytuły i nagrody. A 
tych Poznań zbiera ostatnio 
rekordowo dużo. Co jednak 
z tych poznańskich rekordów 
i sukcesów wynika dla miesz-
kańców?

WIST

  

Piątkowskie opowieści

Piątkowskie świątynie (3)

Na Osiedlu Bolesława 
Śmiałego od niedawna mamy 
kościół pw. św. Stanisława Bi-
skupa i Męczennika. Pierw-
sza, tymczasowa kaplica zo-
stała poświęcona 23 grudnia 
1990 roku przez arcybiskupa 
Jerzego Strobę, ale oficjal-
na erekcja parafii nastąpiła 
1 stycznia 1992 roku – czyli 
w ubiegłym roku przypadło 
dwudziestolecie istnienia tej 
wspólnoty religijnej.

W październiku 1995 ro-
ku rozpoczęto prace budow-
lane związane z postawie-
niem nowego kościoła, we-
dług projektu Eugeniusza 
Skrzypczaka, a w cztery lata 
później, 21 marca 1999 ro-
ku arcybiskup Juliusz Paetz 
dokonał poświęcenia i wmu-
rowania kamienia węgielne-
go pod świątynię. Pierwszą 
pasterkę odprawiono w niej 
25 grudnia 2001 r. W nie-
cały rok później przystąpio-
no do budowy wieży, ukoń-
czonej w październiku 2004 
roku; wkrótce poświęcono 
i uruchomiono na niej no-

wy, półtonowy dzwon. Waż-
nym akcentem kultowym by-
ło wprowadzenie do kościo-
ła relikwii św. Stanisława, 
5 października 2005 r. Pra-
ce budowlane przy kościele 
trwały jeszcze przez cztery 
kolejne lata, oficjalna uro-
czystość poświęcenia świą-
tyni przez arcybiskupa Sta-
nisława Gądeckiego, odbyła 
się 8 maja 2012 roku. Moż-
na więc powiedzieć, że jest 
to „najmłodszy” stażem ko-
ściół na osiedlach piątkow-
skich. Równolegle, w latach 
2010-2011 budowano dom 
parafialny.

Kto zdąża na cmentarz 
przy ulicy Wojciechowskie-
go czy przechodzi koło Piąt-
kowskiego Centrum Kultury 
„Dąbrówka”, nie może nie 
zauważyć skromnego wyglą-
dem kościoła pw. Opatrzno-
ści Bożej przy ul. Wacława 
Gieburowskiego, na Osiedlu 
Bolesława Chrobrego. Tra-
dycja parafii jest dość dłu-
ga, bo już w okresie mię-
dzywojennym, w 1935 roku, 

mieszkańcy Piątkowa starali 
się o powołanie nowej parafii 
i budowę kościoła. Ostatecz-
nie jednak dopiero w 1959 
roku podjęto (bezskuteczną) 
próbę u władz państwowych 
o wyrażenie zgody na powo-
łanie parafii i budowę nowe-
go kościoła. Zatem władze 
duchowne zezwoliły na od-
prawianie mszy dla okolicz-
nych mieszkańców w kapli-
cy przedpogrzebowej pobli-
skiego cmentarza parafii św. 
Stanisława Kostki. Wreszcie 
udało się zdobyć pozwolenie 
na budowę „wiaty kateche-
tycznej”, którą zaczęto bu-
dować 21 lipca 1980 roku, 
już w zmieniającej się sytu-
acji politycznej w kraju. 1 lip-
ca następnego roku arcybi-
skup Jerzy Stroba otworzył 
Ośrodek Duszpasterski pw. 
Opatrzności Bożej, a 1 lute-
go 1983 roku oficjalnie ery-
gowano parafię pod owym 
wezwaniem.

Piszący te słowa pamię-
ta, jak w początkach lat 
osiemdziesiątych, równole-

gle z budową „Dąbrówki” i 
stojących przed nią wieżow-
ców, zaczęto gromadzenie 
materiałów budowlanych na 
nowy dom parafialny, który 
wkrótce stanął na miejscu 
bodajże, domku grabarza. 
Kolejną inwestycją były ga-
raże. Jednak oficjalnego po-
święcenia ołtarza i kościoła, 
arcybiskup Stanisław Gą-
decki dokonał dopiero 15 
grudnia 2002 roku.

Świątynia prezentuje się 
skromnie, wyglądem bar-
dziej przypomina barak, 
magazyn, niż kościół. A jed-
nak jest w stanie zaspokoić 
potrzeby duchowe parafian 
mieszkających na południo-
wym Piątkowie. Od kilku 
lat obok świątyni stoi spe-
cyficznego kształtu dzwon-
nica. Przypomnijmy: poło-
żony obok cmentarz nie jest 
nekropolią tej parafii, lecz 
od początku istnienia (od 
1933 roku) należy do para-
fii św. Stanisława Kostki, 
na Winiarach.

Marek Rezler



ECHO 5/214 (XVI) 13

„Echo Piątkowa” 

Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 
Zapraszamy do reklamy 

Tel. 61 822 78 57,  601 56 87 32 

Gabinet Weterynaryjny
Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób 

psów i kotów,
chirurgia, czipowanie 

i wystawianie paszportów

Os. B. Śmiałego, ul. Wachowiaka 10,  
tel. 61 825 55 61

Czynny codziennie w godz. 9 – 19
soboty 14 – 17, niedziele 15 - 17

Kilka uwag o zwracaniu uwagi dzieciom
Jaka jest najbardziej oczywista reakcja, kiedy 

dziecko coś przeskrobie? Zwrócić mu uwagę, czyli 
poinformować, że źle się zachowało.

Zwracanie uwagi przybiera różne formy. Od „jesteś 
niegrzeczny” przez „uspokój się”, „przestań się tak zacho-
wywać” po bardziej konkretne „nie wolno bić brata” czy 
„popsułeś zabawkę”. W naszym przekonaniu, reakcją na 
zwrócenie uwagi powinna być skrucha i zawstydzenie się 
małego winowajcy oraz gorące postanowienie, że już ni-
gdy tak nie zrobi. Jednak teoria swoje, a praktyka swoje. 
Reprymendy dorosłych spotykają się z bardzo różnymi re-
akcjami dzieci. Niektóre maluchy z uśmiechem robią da-
lej to samo. Niektóre zachowują się tak, jakbyśmy powie-
dzieli: „świetne – zrób to jeszcze raz”. Jeszcze inne robią 
wrażenie jakby nie wiedziały, o co nam chodzi, albo nagle 
ogłuchły. Inne przestają rozrabiać na kilka albo kilkana-
ście minut. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego, mimo ta-
kich doświadczeń, nadal uważamy zwrócenie uwagi dziec-
ku za nasz obowiązek? Wszystko to ma związek z głębo-
ko zakorzenionymi mitami na temat wychowania dzieci.

Mit pierwszy to częste przekonanie, że zwrócenie 
uwagi jest karą. Uwaga rodziców jest dziecku niezbędna 
do rozwoju. Zwracając uwagę, zaspokajamy tak ważną dla 
dziecka potrzebę. Dlatego, jeśli jakieś zachowanie wywo-
łuje nasze zainteresowanie, dziecko będzie je powtarzać. 
Sprawdzając przy okazji, czy zareagujemy tak samo. Dlate-
go lepiej, zamiast zwracać uwagę dziecku, kiedy coś zbroi, 
zwracać uwagę na dziecko tak często, jak tego potrzebuje.

Kolejnym stereotypem jest przeświadczenie rodziców, 
że jak dziecko dowie się, że coś źle robi, to się poprawi. 
Nieprawda! Po pierwsze, nieodpowiednie zachowanie dziec-
ka, szczególnie małego, rzadko jest świadome i zaplanowa-
ne. Najczęściej jest tylko reakcją na coś. Nie znając przy-
czyny zachowania, rzadko mamy szansę wpłynąć na jego 
zmianę. Po drugie, dziecko, które ciągle słyszy, że jest złe 
lub, że źle robi, ma szansę się zmienić – na gorsze. Bar-
dziej przyda mu się podpowiedź, jak może naprawić swój 
błąd lub uniknąć go w przyszłości.

Trzecim zarzutem wobec dzieci, który często słyszę 
od rodziców w gabinecie, jest „ono robi to mi/nam spe-
cjalnie”. Niekoniecznie. Często zachowanie dziecka inter-
pretujemy jako złośliwość czy lenistwo i tak je nazywamy. 
To sprawia, że dziecko poddaje się naszemu punktowi wi-
dzenia. Dlatego lepiej mówić dziecku, że w nie wierzymy 
i doceniać jego dobre intencje.

Wśród rodziców panuje też powszechne przekonanie, 
że dziecko samo wie, o co nam chodzi. Nieprawda! Cza-
sem formułujemy uwagę tak ogólnikowo, że dziecko nie 
ma szans zrozumieć, o co nam chodzi. Tak jest wtedy, gdy 
mówimy do niego na przykład, „bądź grzeczny” czy „uspo-
kój się” itp. Czasem jednak jest tak, że dziecko doskonale 
wie, że dane zachowanie nam się nie podoba, a mimo to 
powtarza je – to najlepszy dowód na to, że nasza strate-
gia nie działa. Kiedy dziecko trzyma w ręku niebezpiecz-

ne narzędzie albo bije kolegę, zamiast mówić do dziecka, 
trzeba przerwać takie zachowanie i zadbać o jego (lub ko-
legi) bezpieczeństwo. Jeśli będziemy w takiej sytuacji tyl-
ko tłumaczyć, dziecko pomyśli, że sprawa nie jest widać 
taka poważna.

Czas na tłumaczenie jest podczas spokojnej rozmowy, a 
nie gdy chcemy przerwać jakąś czynność. Rodzice czasem 
przekonani są, że jak dziecko zrobi coś złego lub popełni 
błąd, trzeba mu to koniecznie pokazać, by zaniechało ta-
kiego zachowania w przyszłości. Ta strategia nie jest sku-
teczna. Kiedy zwracamy dziecku uwagę, tak naprawdę de-
koncentrujemy dziecko – zamiast myśleć o koledze, który 
płacze, myśli o tym, że mama ma do niego znowu preten-
sje. Zamiast zawstydzać, lepiej zaproponować więc dziec-
ku, że razem poszukamy sposobu, jak błąd naprawić. Kie-
dy widzimy, że dziecko rozumie swój błąd i próbuje go na-
prawić, można w ogóle nie zwracać uwagi.

Wychowawczym grzechem, jest przekonanie, że jak 
nie zwrócę uwagi, to dziecko pomyśli, że akceptuję jego 
złe zachowanie. Nieprawda! Najczęściej dziecko wie, ja-
kie zdanie mamy na temat danego zachowania. Powtarza-
nie tego bez końca jest podważaniem wiary w inteligen-
cję dziecka. Możemy nie lubić danego zachowania, ale je-
śli coś już się stało, to nie mamy na to wpływu, postaraj-
my się nie narzekać.

Kolejnym mitem jest opinia, że dziecko się poprawi, 
jak będzie wiedziało, czego ma nie robić. Niezupełnie. Je-
śli powiemy dziecku tylko, czego ma nie robić, to istnieje 
spora szansa, że zrobi to jeszcze raz. W przypadku małe-
go dziecka dużo lepiej niż karcenie słowne działa odwraca-
nie uwagi i dawanie dziecku wyboru. W przypadku dzieci 
w każdym wieku warto też jasno mówić, jakiego zachowa-
nia oczekujemy w zamian.

Nie oczekujmy też, że jak zwrócimy dziecku uwagę, 
to ono powinno przeprosić. Przepraszanie ma sens, kiedy 
płynie z serca. Jeśli jest tylko spełnieniem polecenia, naj-
częściej wiąże się z poczuciem krzywdy dziecka. Zamiast 
uczyć empatii, można w ten sposób nauczyć braku wraż-
liwości. Niektóre dzieci uważają, że jak przeproszą, dosta-
ną karę, to już są kwita i mogą zacząć się źle zachowy-
wać od nowa. Najcenniejsze dla dziecka ponad wszystko 
jest spędzanie z nim czasu, a w wychowaniu najważniejsze 
jest zwracać uwagę na dziecko, a nie na każde jego niepo-
żądane zachowanie. Zawsze też warto pamiętać, że najlep-
szą metodą wychowawczą, jak mówi stare przysłowie, jest 
„najlepszy wykład, to własny przykład”.

Małgorzata Remlein
psycholog

Autorka tekstu jest psychologiem. Prowadzi psychoterapię 
indywidualną oraz terapię par. Pracuje z osobami nad popra-
wą ich samopoczucia psychicznego i fizycznego, budowaniem 
poczucia własnej wartości, głębszym poznaniem siebie i upo-

rządkowaniem relacji z innymi. Specjalizuje się w psycho-
terapii zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod 

postacią psychosomatyczną oraz zaburzeń lękowych. Prowadzi 
warsztaty dla osób, które chcą budować dobre relacje i two-

rzyć szczęśliwe związki. Gabinet Psychologiczny – 660 140 88 
lub www.malgorzataremlein.pl
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Krzyżówka
z Echem

Hasło krzyżówki z po-
przedniego numeru brzmia-
ło: Miesiąc Walnego.

BARAN (21.03 - 20.04). Nie czas na nygusowanie, wysta-
wianie kalafy na słonyszko abo gapienie się wew  komputer. Trza 
się akuratnie przyłożyć do porządnej  roboty i chapać, ile wlezie.

BYK (21.04 - 21.05). Zez wielgim szwungiem zabieraj się do 
wiosennych porzundków wew chałupie, ogrodzie i całkiej famule. 
Zwłaszcza szczuny i kejtra trza poustawiać jak należy.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Trochę chapaniny przed tobą, 
ale zaś potem uzorgujesz pełną kabzę bejmów. Z ich wuchtą bę-
dziesz se mógł do woli lofrować po cołkiem świecie.

RAK (22.06 - 22.07). Nie jest z ciebie taki znowu wielki nyrol, 
przestań więc szporać bez przerwy. Daj se nieco luzu i fundnij famu-
le nowe jupki czy insze dyrdony, abo zaproś jaką melę na słodkie.

LEW (23.07 - 22.08). Całkiem szportowny szczun z ciebie 
i masz sporo fifnych pomysłów. Ze szwungiem wprowadzaj je w ży-
cie, a bejmy same skapną i uznanie wiary też.

PANNA (23.08 - 22.09). Przestań się już borchać i bryn-
czeć na famułę. Zabierz ją do marketu i lajsnij jaką nowiznę, abo 
też zafunduj słodkie. I nie próbuj za wiele szporać podczas tego 
wspólnego wygibu.

WAGA (23.09 - 22.10). Wymysłami i brynczeniem szefów 
wew robocie zbytnio się nie przejmuj. Jakoś to przepynkasz. Daj 
se tylko więcej luzu i bez gapienia się na innych z fifem rób swoje.

SKORPION (23.10 - 22.11). Ze swoją eką trzeba dobrze żyć. 
Przestań się więc borchać na kumpli i zróbcie razem jaki wygib za 
miasto. Nocne lofrowanie i blubranie tyż będzie ciekawe.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Wew chałupie nazbierało się zby-
rów i inszych klamotów. Najlepiej wyćpnąć je na gemyle, i lajsnąć se 
nowe szafonierki. Warto tyż zaprowadzić porzundek wew kwitach.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Za frechownie wew robocie 
se nie poczynaj, ani tyż mądrego nie udawaj, bo se ino poruty na-
robisz abo jeszcze całkiem niepotrzebnie w kinol zarobisz.

WODNIK (21.01 - 20.02). Szykuje się parę dni laby i słod-
kiego nygusowania. Ale zaś na balangach miej się na baczności, 
kabzy pilnuj i przed wiarą zbytnio się nie staluj.

RYBY (21.02 - 20.03). Zez wiosennym słonyszkiem wuchta 
głupich, ale zaś całkiem przyjemnych myśli przychodzi ci do łba. 
Lepiej jednak za wiela się nie staluj ani frechownie se nie poczynaj.

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. 
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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 5

HUMORKI
Świeżo poślubiony małżo-

nek pisze do mamy z podró-
ży poślubnej: „Mamo, jestem 
zadowolony i zadbany, żona 
spisuje się na medal.”

- Ledwo co wzięli ślub – 
denerwuje się kobieta – a ta 
już nauczyła go kłamać.



Akademik, koniec sesji. 
Student pyta kolegę:

- No i co, zdałeś coś w 
tej sesji?

- Tak, pościel.


- Doktorze, znowu swędzi 
mnie całe ciało.

- Robił pan tak, jak ka-
załem? Kąpiel nie pomogła?

- Pomogła, ale na miesiąc. 
Teraz od nowa to samo…

1 2 3 4 5 6 7

9 10 11 12 13 14
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Wygrani ligi halowej

CZERWONE DIABŁY - II miejsce w grupie OPEN

NIC TU PO NAS - III miejsce w grupie Open

UKS BATORY VII - II miejsce w grupie B

FC NOWA WIEŚ - II miejsce grupa C

NIC TU PO NAS FUTURE - I miejsce w grupie C

RO PODOLANY - I miejsce grupa B

UKS BATORY - I miejsce w grupie Open

OKS  OZ - III miejsce w grupie B
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Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A, 
tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28

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

i na wynos 

  

  

Kolorowe dni przedszkolaków

Przedszkolne Dni Dla 
Klimatu – to tytuł spo-
tkań, jakie od 15 do 
25 marca odbywały się 
w Przedszkolu „Królew-
ny Śnieżki” w Poznaniu. 
Każdego dnia dzieci za-
praszały gości i utrwala-
ły wiedzę na temat ochro-
ny przyrody i segregacji 
odpadów.

Na spotkaniu z przed-
stawicielem Fundacji AR-
KA utwierdziły się w prze-
konaniu, że to nie krasno-

ludki palą śmieci, dowie-
działy się też, jakie czekają 
nas zmiany klimatu i co się 
z tym wiąże. Zastanawiały 
się, jak mogą pomóc naszej 
planecie.

Na spotkaniu z Fel-
kiem Flaszką, maskotką 
Zakładu Zagospodarowa-
nia Odpadami w Pozna-
niu, utrwaliły wiadomo-
ści na temat segregacji 
odpadów. Felek pochwalił 
przedszkolaków za ogrom-
ną wiedzę. Dzieci pokaza-

ły też zrobione z odpadów 
zabawki. Zielniak, maskot-
ka portalu zielonalekcja.pl 
zadziwił się żywą grą plan-
szową i sprawnym rozwią-
zywaniem zadań.

Każdy dzień miał in-
ny kolor. Dzień brązowy to 
dzień lasu, dzień zielony był 
dniem wiosny i spotkania z 
Zielniakiem. W dzień nie-
bieski obchodzono dzień wo-
dy. Nawet maluszki poznały 
jej siłę, biorąc udział w za-
bawach badawczych. 

Marzena Achtenberg


