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ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY 

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

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

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu
serdeczne życzenia.

Niech Państwa Święta miłe będą,
Z dźwiękiem śpiewu i kolędą.

Z wigilią tuż po zmroku
i radością 

w Nowym 
2013 Roku.

Rada Nadzorcza, Zarząd
Administracje Osiedli 

Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
oraz redakcja Echa Piątkowa
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Ścigali się na ergometrze

Ergometr dla wszystkich 
– pod takim hasłem 28 li-
stopada w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym nr 1 na Osie-
dlu Władysława Łokietka od-
była się V edycja miejskich 
zawodów sportowych. Weszły 
one do terminarza sportowe-
go w 2008 roku i dotychczas 
wystartowało w nich około 
80 szkół i blisko 2000 dzieci 
i młodzieży ze szkół poznań-
skich i podmiejskich.

Z roku na rok zawody cie-
szą się coraz większą popular-
nością. Uczestnicy doskonale 
wiedzą, czym jest ergometr 
wioślarski i bardzo chętnie 

na nim trenują. Tegoroczna 
edycja zgromadziła przeszło 
300 uczestników z 18 szkół.

Całe przedpołudnie, mi-
mo listopadowej smętnej po-
gody, upłynęło w blasku świa-
teł, zabawy i zdrowej rywali-
zacji ostro wspomaganej głoś-
nym dopingiem. Budynek pe-
łen był rozemocjonowanej, za-
grzanej do boju młodzieży. 
Uczestnicy walczyli w czte-
rech kategoriach: dziewczyn-
ki i chłopcy klas piątych szko-
ły podstawowej i odpowiednio 
dziewczynki oraz chłopcy klas 
szóstych. Każdy mógł spró-

bować swych sił i w czasie 
ćwiczeń, obserwując własny 
wynik na medialnej tablicy, 
walczyć o wygraną ze współ-
zawodnikami.

W przerwie uczestnicy 
mieli do dyspozycji sale re-
kreacyjne i sportowe, mogli 
zakupić ciasto i soki w szkol-
nym sklepiku, a także wspo-
magać w ćwiczeniach i przy-
gotowaniach swych kolegów 
z reprezentacji.

Punktowano po dwana-
ście najlepszych wyników 
z każdej kategorii, najlepsi 
sportowcy otrzymali impo-
nujące nagrody sponsorowa-

ne przez Poznański Szkolny 
Związek Sportowy, Poznań-
ską Spółdzielnię Mieszka-
niową, firmy „Olimpijczyk”, 
„Chemik” i „Podium”, któ-
rym serdecznie dziękujemy 
za współudział w realizacji na-
szego przedsięwzięcia.

Suma punktów wyłoniła 
najlepszą szkołę, która otrzy-
mała Puchar Przechodni Za-
wodów. Z prawdziwą przy-
jemnością zawiadamiamy, że 
po zaciętej rywalizacji Pu-

char wygrała szkoła organi-
zatorów.

Szczególnym gościem za-
wodów był mistrz olimpijski z 
Pekinu i czterokrotny mistrz 
świata – Michał Jeliński. 
Otrzymanie nagrody z rąk ta-
kiego sportowca stanowiło z 
pewnością dodatkową radość 
wyróżnionych uczestników.

Na otwarcie zawodów 
przybyli dyrektor Wydziału 
Sportu Urzędu Miasta Pozna-
nia – dr Ewa Bąk, prezes Po-
znańskiego Szkolnego Związ-
ku Sportowego – Paweł Fili-
powski, przedstawiciele Po-
znańskiej Spółdzielni Miesz-

kaniowej – Michał Tokłowicz i 
Andrzej Słabęcki oraz prezesi 
firm: „Olimpijczyk” – Irene-
usz Pracharczyk, „Chemik” – 
Jerzy Krygier oraz „Podium” 
– Karolina Rychter.

Twórcą zawodów sporto-
wych Ergometr dla wszyst-
kich jest nauczyciel szkoły 
z Łokietka, wioślarski me-
dalista olimpijski z Moskwy, 
Grzegorz Nowak.

Katarzyna Buziak
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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, 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 

www.psm.poznan.pl
www.echopiatkowa.pl

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.

KWIACIARNIA
KOMPOZYCJE ŚWIĄTECZNE

 
PASMANTERIA

OZDOBY ŚWIĄTECZNE
 

UPOMINKI
DUŻY WYBÓR UPOMINKÓW 
ŚWIĄTECZNYCH, ŚWIEC 
RĘCZNIE ZDOBIONYCH

 

DEWOCJONALIA
ZESTAWY KOLĘDOWE

 

Wszystkim Klientom, Przyjaciołom
życzymy pełnych miłości i spokoju

Świąt Bożego Narodzenia.
Niech Nowy Rok przyniesie Państwu
tę odrobinę szczęścia, która sprawi,
że wszystkie podjęte działania

zakończą się sukcesem.
Z najlepszymi życzeniami 

Magdalena i Łukasz Warciarek
 

ADRES
os. J III Sobieskiego Pawilon 18

(przy alejce spacerowej w pobliżu sklepu Biedronka)
www.MagdalenaW.pl

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

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

  

  

NZOZ MED-FAMILIA
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO

OS. B. CHROBREGO 118, I piętro

Przyjmują lekarze z wieloletnią praktyką

Nasi pacjenci chwalą sobie:
-  możliwość leczenia całej rodziny 

u jednego lekarza
- możliwość rejestracji na określoną godzinę.

Nadal przyjmujemy deklaracje.
Rejestracja pacjentów telefoniczna lub osobista.

tel. 61 828 30 40
tel. 603 575 834

www.medfamilia.pl

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
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Qigong (Lecący Żu-
raw) to starochińskie 
ćwiczenia zdrowotne 
przeznaczone dla każ-
dego z nas. Ich tradycja 
sięga kilku tysięcy lat i 
wywodzi się ze słynnego 
klasztoru Shaolin, któ-
rego zakonnicy opraco-
wali pięć zestawów ćwi-
czeń naśladujących ru-
chy zwierząt. Były to: 

tygrys, lampart, smok, 
wąż i żuraw.

Żuraw jest w kulturze 
chińskiej symbolem poko-
ju i długiego życia. A sys-
tem ćwiczeń szkoły Lecą-
cego Żurawia pozytywnie 
wpływa na zdrowie, podno-
si odporność, pozwalając 
zarazem uspokoić umysł i 
zrelaksować ciało. Wzma-
ga witalność i spowalnia 
proces starzenia się.

Ćwiczenia te polegają 
na łagodnym wykonywaniu 
kolejnych sekwencji rucho-
wych, przy jednoczesnym 
wykorzystaniu trzech pod-
stawowych funkcji orga-
nizmu: koncentracji, od-
dechu i ruchu. Powolne, 
eleganckie, jakby tanecz-
ne ruchy ćwiczeń otwie-
rają wszystkie meridiany 
w ludzkim ciele, odbloko-

wują stawy, przywracają 
harmonię energetyczną w 
organizmie i niewątpliwie 
przyczyniają się do popra-
wy samopoczucia i złago-
dzenia, a nawet ustąpie-
nia chorób.

Współtwórcą szkoły Le-
cącego Żurawia jest prof. 
Liu Zhongchun – mistrz 
Pekińskiego Stowarzysze-
nia Qigong, zamieszkujący 
na stałe w Polsce i kształ-
cący tu kolejnych dyplomo-
wanych instruktorów ćwi-
czeń.

W Poznaniu mamy sil-
ny ośrodek Qigong. Sys-
tematyczne zajęcia odby-
wają się w różnych punk-
tach miasta i jego okolic. 
Teraz dołączyło również 
Piątkowo!

Od października chętni 
ćwiczą w sali gimnastycz-
nej Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 1 na Osiedlu 
Władysława Łokietka. W 

zajęciach mogą uczestni-
czyć wszyscy, niezależnie 
od wieku, płci i kondycji 
– serdecznie zapraszamy! 
Spotkania odbywają się w 
środy o godz. 16, ale moż-
na też ustalić inne, od-
powiadające uczestnikom, 
terminy. Ćwiczenia prowa-
dzi Krystyna Jankowska.

Współczesny, zabiega-
ny i obciążony stresem 
człowiek coraz wyraźniej 
potrzebuje wsparcia. Dzię-
ki medytacji, wyciszeniu 
i zebraniu dobrej energii 
możesz sam pomóc sobie. 
Zadbać o zdrowie, zyskać 
witalność i siłę. Nie zwle-
kaj. Spróbuj ćwiczeń Qi-
gong.

Za rozmowę i informa-
cje na temat szkoły Le-
cącego Żurawia serdecz-
nie dziękuję Teresie Wo-
siewicz i Danucie Siekier-
skiej.

Katarzyna Buziak

Z mistrzami kolarstwa 
już w styczniu

Mistrzowie kolarstwa – Wyścig Pokoju – tak nazwano pierw-
sze spotkanie z mistrzami polskiego kolarstwa z czasów, gdy 
święcili oni największe tryumfy. Odbyło się 26 października w 
Dąbrówce. Zaproszenie przyjęli poznaniacy: Zenon Czechowski i 
Andrzej Kaczmarek oraz mieszkający obecnie w Warszawie Ry-
szard Szurkowski.

Jak zapowiadaliśmy, kolejne spotkanie z mistrzami odbędzie 
się 18 stycznia (piątek) o godz. 18. Można będzie posłuchać i za-
dać pytania trzem bohaterom Tour de Pologne. Obecność potwier-
dzili Czesław Lang (obecny dyrektor Tour de Pologne), mieszka-
jący w Suchym Lesie – Janusz Kowalski oraz Tadeusz Krawczyk, 
który specjalnie przyjedzie z Francji, gdzie mieszka na stałe.

Następne będą spotkania z kolarskimi mistrzami z olimpiady 
i mistrzostw świata. (big)

Zebrali pieniądze 
dla kotów

Koło Miłośników i Obrońców Zwierząt przy Piąt-
kowskim Centrum Kultury „Dąbrówka” 30 paździer-
nika podczas Światowej Wystawy Kotów Rasowych 
w Poznaniu przeprowadziło zbiórkę pieniędzy. Pie-
niądze z puszki po zakończeniu wystawy przeliczono 
komisyjnie i stwierdzono że łącznie zebrano 1112,71 
zł oraz 12,90 euro.

Uzyskane fundusze przeznaczone zostaną wyłącz-
nie na potrzeby wolno bytujących kotów: ich dokar-
mianie, leczenie, kastrację i sterylizację. Zaintere-
sowani wsparciem kotów mogą pomagać członkom 
koła przez cały rok, choć zimą, gdy w budynkach 
zamykane są okna do piwnic, ta pomoc jest szcze-
gólnie cenna. Członkowie koła spotykają się na Osie-
dlu Bolesława Chrobrego 120.

Lecący Żuraw na Piątkowie
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Pod choinkę... bonifikaty

Prawdziwy prezent pod choinkę 
w postaci bonifikat od opłat za prze-
kształcenie prawa użytkowania wie-
czystego gruntu w pełne prawo wła-
sności przyniosła dla naszej Spół-
dzielni Mieszkaniowej radna miej-
ska, Ewa Jemielity. Z jej inicjaty-
wy Rada Miasta Poznania przyjęła 
uchwałę przywracającą możliwość 
uzyskania bonifikaty spółdzielniom 
mieszkaniowym w Poznaniu.

Dotychczas taka bonifikata spół-
dzielniom nie przysługiwała, za to te-
raz nasza Spółdzielnia będzie wnosić 
opłatę w takiej samej wysokości jak 
właściciel wyodrębnionego na wła-
sność mieszkania. Do tej pory ten 
przywilej posiadali tylko właściciele 
już wyodrębnionych lokali mieszkal-
nych. Wcześniejsze starania władz 
PSM, apele i petycja członków Spół-
dzielni (autorstwa Krystiana Hara-
burdy) do radnych i prezydenta mia-
sta pozostawały bez satysfakcjonują-
cej mieszkańców odpowiedzi. Jeszcze 
w lipcu zastępca prezydenta miasta, 
Mirosław Kruszyński, informował pre-
zesa Spółdzielni i sygnatariuszy pety-
cji o przywrócenie bonifikat, że… brak 
uzasadnienia dla „uprzywilejowania 
spółdzielni mieszkaniowych”.

Jak się jednak okazuje, dla chcą-
cego nie ma nic trudnego. Kiedy Ewa 
Jemielity objęła we wrześniu tego ro-
ku mandat radnej miejskiej, nie zapo-
mniała o obietnicach składanych wy-
borcom. Efektem jej pracy był projekt 
uchwały pozwalający spółdzielni miesz-
kaniowej na uzyskanie bonifikat w tej 
samej wysokości, jaką uzyskują osoby 
fizyczne, czyli indywidualni właścicie-
le mieszkań. Jeśli grunt pozostawał w 
użytkowaniu wieczystym spółdzielni od 
np. 30 lat, zgodnie z tabelą bonifikat, 
spółdzielnia otrzyma aż 70-procentowy 
upust przy przekształcaniu tego gruntu 
w pełną własność. Uchwała została przy-
jęta przez Radę Miasta i już obowiązuje. 
Przed jej uchwaleniem Spółdzielnia mu-

siała wnosić pełną opłatę za przekształ-
cenie, ponieważ żadna bonifikata jej nie 
przysługiwała. Nie trzeba dodawać, jak 
wysokie koszty musiałaby ponosić Spół-
dzielnia w chwili przekształcenia grun-
tu. Teraz to się zmieni – nowe, korzyst-
niejsze zasady przekształcania gruntów 
powinny przynieść wymierne zyski na-
szej Spółdzielni i znaleźć odzwierciedle-
nie zarówno w niższych czynszach, jak 
i ich wolniejszym wzroście.

- Czy warto przekształcać grunty 
będące w użytkowaniu wieczystym 
we własność? – pytamy naszą no-
wą radną, Ewę Jemielity.

Uważam, że tak. Podwyżki opłat za 
użytkowanie wieczyste są bardzo dotkli-
we. Już dziesięciokrotny wzrost cen sta-
nowi spore obciążenie dla budżetu do-
mowego. Podam przykład, mój własny, 
jestem również członkiem Spółdzielni, 
mieszkam na Osiedlu Bolesława Chro-
brego od trzydziestu lat i znam proble-
my mieszkańców, to również moje pro-
blemy. Dotychczasowa stawka wynosiła 
około 120 złotych, po podwyżce, chociaż 
rozłożonej na trzy lata, wyniesie prawie 
900 złotych rocznie. Nawet jeśli jednora-
zowa opłata za przekształcenie to kilka 
tysięcy złotych, już po kilku latach kosz-
ty mi się zwrócą. Pozostanie tylko poda-
tek od nieruchomości. Teraz płacę dwie 
daniny, a końca podwyżek nie widać, po-
mimo że ceny nieruchomości spadają.

- Co warto zrobić jeszcze w tym 
roku?

Jeśli otrzymamy wypowiedzenie do-
tychczasowej stawki opłaty za użytko-
wanie wieczyste, warto odwołać się do 
Samorządowego Kolegium Odwoławcze-
go – nie dla samego odwoływania się – 
ceny nieruchomości spadają, drastyczny 
10-krotny wzrost opłaty musi budzić za-
strzeżenia. Na odwołanie mamy 30 dni 
od dnia otrzymania pisma z wypowie-
dzeniem dotychczasowych, niższych sta-
wek opłat.

W tym roku warto jeszcze załatwić 
bardzo ważną sprawę – o ile wiem, do-
tyczy to zwłaszcza mieszkańców Osie-
dla Jana III Sobieskiego, tam nadal 
nie jest uregulowana kwestia własności 
gruntów, stąd przekształcenie mieszka-
nia spółdzielczego (lokatorskiego lub 
własnościowego) w pełną własność jest 
w tej chwili bardzo utrudnione. Jednak 
mieszkańcy lokali o statusie spółdziel-
czym lokatorskim z mieszkaniami zbu-
dowanymi na gruncie o nieuregulowa-
nym statusie własnościowym, mają czas 
tylko do końca 2012 roku, żeby prze-
kształcić swoje mieszkanie lokatorskie 
w mieszkanie własnościowe. Jeśli ktoś 
planuje takie przekształcenie – musi 
się pośpieszyć.

- Jest pani specjalistką w dzie-
dzinie nieruchomości, zwłaszcza w 
dziedzinie przekształceń własno-
ściowych, co by pani radziła człon-
kom Poznańskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej – przekształcać mieszka-

nia spółdzielcze lokatorskie i wła-
snościowe w pełną własność, czy 
utrzymywać dotychczasowy status?

Mówi się, że własność to rzecz świę-
ta i ja taką zasadę również wyznaję, sa-
ma zresztą przekształciłam swoje spół-
dzielcze własnościowe mieszkanie w 
pełną własność. Można wtedy w pełni 
dysponować swoją własnością – sprze-
dać, podarować dzieciom, wziąć pożycz-
kę hipoteczną, jesteśmy pełnymi dyspo-
nentami naszej własności. Jeśli o pra-
wie podobnym statusie możemy mówić 
w przypadku własnościowego prawa do 
mieszkania, to w przypadku lokatorskie-
go spółdzielczego prawa do lokalu, ta-
kich szerokich możliwości już nie ma-
my. Przekształcenie jest łatwe, co praw-
da musimy się liczyć z wydatkiem oko-
ło tysiąca złotych (koszty administracyj-
ne), żeby stać się pełnymi właścicielami 
mieszkania. Osobiście dokładam starań, 
aby nawet i ta opłata tysiąca złotych zo-
stała zniesiona. Niestety, pomimo wielu 
obietnic, obecne władze nie kwapią się 
do zmiany ustawy znoszącej opłatę no-
tarialną obowiązującą w tym przypadku. 
Należy jednak pamiętać, że przekształce-
nie we własność niesie za sobą również 
obowiązki, konsekwencją zadłużenia się, 
np. w wyniku utraty pracy, może być 
zabezpieczenie wierzycieli ustanowione 
na naszej nieruchomości. W przypadku 
większych długów może nam grozić na-
wet utrata mieszkania. Z drugiej stro-
ny Spółdzielnia, której jesteśmy członka-
mi, ma łatwiejszy sposób egzekwowania 
swoich należności od dłużników, zmniej-
szając w ten sposób obciążenie finan-
sowe spółdzielni, czyli nas wszystkich.

- Czy można zgłosić się do pani 
radnej z pytaniami i problemami do-
tyczącymi przekształcenia mieszka-
nia, jak i gruntu w pełną własność?

Oczywiście, pierwsze spotkania z 
mieszkańcami, nie tylko naszej spół-
dzielni, mam nadzieję zorganizować 
już w grudniu, następne w nowym ro-
ku. Chciałabym szczególnie zorganizo-
wać spotkania z radami osiedlowymi, 
jak i mieszkańcami poszczególnych osie-
dli, żeby w miarę moich skromnych sił 
i możliwości, podzielić się zdobytą już 
wiedzą na temat przekształceń. Mój ad-
res e-mailowy: ejemielity@op.pl, telefon: 
603-776-775. Nie zawsze odpiszę od razu 
lub odbiorę telefon – pracuję zawodowo 
i wypełniam obowiązki radnej miejskiej 
– ale na pewno odpowiem na każdy list 
i oddzwonię.

- Jakie plany pracy na przyszły 
rok? Co dobrego w nowym roku 
chce pani wywalczyć dla miesz-
kańców?

(śmiech). Chciałabym wiele, cieszę 
się, że już się udało uzyskać bonifika-
ty dla spółdzielni, czyli dla nas wszyst-
kich, z tymi bonifikatami chcę jeszcze 
powalczyć, żeby były jeszcze większe, ale 
będę potrzebowała pomocy wszystkich 

Dokończenie na stronie 6
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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

mieszkańców. Sama proce-
dura przekształceń jest dość 
skomplikowana i uciążliwa. O 
tym będę mówić na spotka-
niach z mieszkańcami PSM 
już wkrótce. Na sercu leży 
mi też sprawa parkingu przy 
bloku 6 na Osiedlu Bolesła-
wa Chrobrego, to chyba naj-
gorszy parking na Piątkowie, 
mam też kilka pomysłów od-
nośnie samorządów pomoc-
niczych i prac poszczegól-
nych rad osiedli.

Na spotkaniach z miesz-
kańcami chcę również mówić 
o hipotece wstecznej, o zagro-
żeniach z nią związanych, o 

podatku katastralnym i jego 
możliwych skutkach. To waż-
ne problemy, z którymi trze-
ba się prawdopodobnie bę-
dzie zmierzyć w niedalekiej 
przyszłości. Trzeba o tym in-
formować obywateli.

- Dziękujemy za roz-
mowę.

Rozmawiał:
Maciej Niemier

Od redakcji: Radna miej-
ska, Ewa Jemielity, została 
właśnie wybrana najlepszą 
radną miejską w Poznaniu 
w plebiscycie czytelników gaze-
ty Polska Głos Wielkopolski. 
Gratulujemy naszej radnej!

Pod choinkę... bonifikaty
Dokończenie ze strony 5

PSM zasłużona dla wędkarstwa

7 grudnia minęła 10. 
rocznica powstania ko-
ła wędkarskiego Chrobry. 
Z tej okazji zarząd ko-
ła zorganizował spotkanie 
z sympatykami wędkar-
stwa, którzy przez czas 
dziesięciolecia wspierali 
w różnych formach dzia-
łalność koła.

Spotkanie otworzył pre-
zes koła a zarazem jego za-
łożyciel, Piotr Wągrowski, 
witając zaproszonych gości: 
Krzysztofa Winiarza, preze-
sa Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, Michała To-
kłowicza, wiceprezesa, kie-
rowników administracji: Je-
rzego Czapczyka z Osiedla 
Bolesława Chrobrego, Zbi-

gniewa Francuzowicza z 
Osiedli Władysława Jagiełły 
i Zygmunta Starego, Euge-
niusza Jędrzejczaka z Osiedla 
Jana III Sobieskiego, Wiesła-
wa Koniecznego z Osiedla 
Bolesława Śmiałego, Janu-
sza Piskora z Osiedla Stefa-
na Batorego, a także kierow-
nika sekcji sportu i rekreacji 
PSM, Andrzeja Słabęckiego. 
Obecni byli również przedsta-
wiciele innych instytucji: An-
na Bekas – Samorządu Po-
mocniczego – Osiedla Piątko-
wo, Andrzej Lenarczyk – Al-
transu, Anna Knapik z Me-
ga Sport i Piotr Szafrański 
ze Stowarzyszenia Wędkar-
stwa i Rekreacji Czerwonak.

Prezes koła przypomniał 

obecnym genezę powstania 
koła i jego osiągnięcia. Na-
kreślił również plan działania 
na dalsze lata, kładąc szcze-

gólny nacisk na pracę z mło-
dzieżą i integrację wszystkich 
grup społecznych piątkow-
skich osiedli. W podziękowa-
niu za dotychczasową pomoc 
wyróżniono odznaką za Za-
sługi dla Wędkarstwa Wiel-
kopolskiego Poznańską Spół-
dzielnię Mieszkaniową (wer-
sja specjalna) oraz Eugeniu-
sza Jędrzejczaka. Pozosta-
li goście otrzymali albumy 
„Nadwarciański Park Krajo-
brazowy”.

Michał Tokłowicz, wice-
prezes PSM, zapewnił zarząd 
koła o dalszej pomocy, wrę-
czając na ręce prezesa koła 
pamiątkową statuetkę. By-
ły również torty ufundowa-
ne przez samorząd pomocni-
czy i firmę Mega Sport. W 
tak miłej atmosferze spotka-
nie dobiegło końca. Mając 
tylu przyjaciół, możemy bez 
obaw wkroczyć w następne 
dziesięciolecie i działać dla 
dobra społeczności osiedli 
Piątkowa.

Piotr Wągrowski

Tort dla wędkarzy musi być z rybą

Wiceprezes Michał Tokłowicz wręcza prezesowi koła, Piotrowi Wągrowskiemu, pamiątkową statuetkę
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Opłatek przy szopce
W klubie seniora Hetman na Osiedlu Jana III So-

bieskiego tradycyjne spotkanie opłatkowe nie może 
obyć się bez choinki i szopki bożonarodzeniowej. W 
tym roku również obok nich składano sobie życzenia.

♦  14 listopada funkcjonariusze piątkowskiego referatu Stra-
ży Miejskiej zgłosili policjantom zdarzenie krótkotrwałego 
zaboru blokady założonej na koło pojazdu. Auto stało w 
niedozwolonym miejscu w tzw. strefie zamieszkania. Spo-
rządzono wniosek o ukaranie winnego do Wydziału Kar-
nego Sądu Rejonowego w Poznaniu.

♦  W listopadzie piątkowscy strażnicy miejscy odebrali 433 
zgłoszenia od mieszkańców. Zdecydowanie najwięcej (163) 
dotyczyło nieprawidłowo zaparkowanych samochodów. Na 
koła tych aut strażnicy nałożyli 90 blokad, wobec właścicie-
li zastosowali 27 pouczeń, nałożyli 51 mandatów, wystąpi-
li dwukrotnie do sądu z wnioskiem o ukaranie, 9 osób we-
zwali do stawiennictwa. Drugie pod względem liczebności 
były sprawy porządkowe (64 zgłoszenia).

♦  Funkcjonariusze piątkowskiego referatu 11-krotnie interwe-
niowali w przypadkach spożywania alkoholu w miejscach pu-
blicznych. 16 osobom nakazali rozejście się.

♦  Strażnicy w listopadzie 24 razy odwiedzili miejsca znane 
z bytowania bądź grupowania się bezdomnych. Przepro-
wadzili 50 rozmów prewencyjnych.

♦  6 listopada funkcjonariusze piątkowskiej Straży Miejskiej 
kontrolowali wał przy PST na wysokości Osiedla Stefana 
Batorego, gdzie pojawiły się lisy. Zlikwidowali jedną no-
rę na wysokości szczytu budynku nr 11 od strony Osiedla 
Bolesława Chrobrego. Dokumentację przekazali leśnicze-
mu. Administracji przekazali, by gospodarze domów dopil-
nowali zamykania klap od pojemników na śmieci, zwłasz-
cza po godzinie 21.

♦  W listopadzie strażnicy przeprowadzili w 50 placówkach 
handlowo-usługowych kontrole: uwidoczniania cen i ilości 
nominalnej towaru, informowania o zakazie sprzedaży al-
koholu nieletnim a także stanu sanitarnego obiektów. Nie 
jest źle, bo uwag żadnych nie mieli.

Z notatnika miejskiego strażnika

Z targów na osiedla?

♦  Mieszkańcy licznie zgłaszali obecność dzików w pobliżu 
domów. Widziano je przy ul. Umultowskiej za sklepem 
Bodzio, przy ul. Meteorytowej, na Osiedlu Władysława 
Łokietka od strony terenów leśnych (pisaliśmy też o tym 
w poprzednim Echu), w kompleksie leśnym Żurawiniec, 
na terenach uniwersytetu na Morasku, na Osiedlu Jana 
III Sobieskiego, ul. Rubież i Dzięgielowej. We wszystkich 
przypadkach informowano o tym oficera dyżurnego Stra-
ży Miejskiej Poznania.

♦  29 listopada strażnicy zwrócili się do właściciela o upo-
rządkowanie należącej do niego posesji niezabudowanej 
na przedłużeniu ul. Czarnucha. Na terenie tym ktoś po-
zostawił niebezpieczne odpady w postaci płyt azbesto-
wych. Strażnicy wystąpili o zabezpieczenie a następnie 
usunięcie płyt.

♦  W okolicy ul. Rubież i Strumienia Różanego odkryto nie-
legalne wysypisko śmieci: styropian, części samochodowe 
i odpady komunalne. Po znalezionych dokumentach straż-
nicy dotarli do osoby, która przyznała się do wykrocze-
nia. Zapłaciła mandat i w ciągu doby posprzątała teren. 
Innego dnia w tej samej okolicy zastano inną osobę wy-
rzucającą śmieci. Otrzymała grzywnę, nakaz bezzwłocz-
nego posprzątania i dostarczenia w ciągu dwóch dni ra-
chunków za wywóz śmieci. Zalecenia zostały wykonane.

♦  23 listopada pies rasy amstaff pogryzł dotkliwie kobie-
tę na Osiedlu Władysława Łokietka. Poszkodowaną do 
szpitala zabrała karetka pogotowia. Trzech mężczyzn z 
trudem opanowywało psa, leżąc na nim. Strażnicy prze-
jęli psa i w taki sam sposób go uciskali, gdyż był bardzo 
agresywny. Po blisko godzinie przyjechał pracownik schro-
niska dla zwierząt i zabrał psa. Właściciela zwierzęcia 
ukarano trzema mandatami karnymi. Nakazano mu go 
zaczipować oraz poddać obserwacji weterynaryjnej. (rafa)

Targowych imprez w Poznaniu jest bez liku. Na jesiennej eks-
pozycji poświęconej gospodarce komunalnej i ekologii spotkali-
śmy wiceprezesa Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Micha-
ła Tokłowicza. 

— Spółdzielnia ma do zagospodarowania dziesiątki hektarów 
terenów zielonych, potrzebujemy więc dobrego specjalistycznego 
sprzętu. Musimy też dbać o estetykę alejek i placów zabaw. War-
to więc zapoznać się z najnowszymi propozycjami na ich urzą-
dzenie — mówił M. Tokłowicz, odwiedzając kolejne targowe hale.

Rzeczywiście, było w czym wybierać. Różnych ciągników i sa-
mochodzików, a także specjalistycznych pojazdów do kopania, za-
miatania, zbierania liści czy odśnieżania prezentowano na tar-
gach bardzo dużo. Jednak wybór najlepszego urządzenia wyma-
ga rozwagi i przeanalizowania różnych ofert. Zainteresowanie 
wzbudzały też ciekawe propozycje na ozdobienie alejek i placy-
ków. Stylowe lampy czy zegary oferowane na stoisku Promaru 
mogą dodać uroku wielu blokom. (wal)
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Z prac Rady Nadzorczej PSM

Coraz mniej członków oczekujących

Listopadowe posie-
dzenie Rady Nadzorczej 
Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej rozpoczę-
ło się i zakończyło rozpa-
trywaniem spraw człon-
kowskich. 

Najpierw członkowie Ra-
dy zajęli się sprawami osób 
zalegających z płaceniem 
czynszu. Postanowili pozba-
wić członkostwa 21 osób, w 
tym przez wykreślenie z listy 
członków 6 osób, a przez wy-
gaśnięcie spółdzielczego loka-
torskiego prawa do lokalu – 
15 osób. W przypadku 8 osób, 
które swoje zaległości wobec 
Spółdzielni spłaciły w całości, 
członkowie Rady zdecydowa-
li o uchyleniu wcześniejszych 
uchwał wykluczeniowych.

Na koniec natomiast za-
jęto się sprawami członków 
oczekujących. Z zaproszenia 
wysłanego do 143 osób przy-
było kilka. Zgodnie ze Statu-
tem PSM wykreśleni mogą 
być członkowie oczekujący, 
którzy nie informują Spół-
dzielni o zmianie adresu za-
mieszkania a także członko-
wie, którzy dwukrotnie nie 
skorzystali z oferty kupna 
mieszkania. Ci, którzy przy-
szli, byli zdziwieni, że mu-
szą wykupić mieszkanie po 
cenie rynkowej (wycenione 

przez biegłego). Mówili, że 
po wielu latach oczekiwania 
(wkład mieszkaniowy wnie-
śli w latach siedemdziesią-
tych lub osiemdziesiątych) 
spodziewali się, że otrzymają 
mieszkania znacznie poniżej 
ich rzeczywistych cen. A na 
przedstawione oferty ich nie 
stać i dlatego nie odpowiada-
li na propozycje Spółdzielni. 
Członkowie Rady tłumaczyli 
każdemu z osobna, że ustawo-
dawca zlikwidował możliwo-
ści przydziału tak zwanego lo-
katorskiego prawa do miesz-
kania, a wpłacone kiedyś 
pieniądze przechowywane są 
nie na kontach Spółdzielni, 
a w banku. Zaskoczeniem 
dla obecnych było stwier-
dzenie jednego z mężczyzn, 
który dowodził, że otrzymał 
pod koniec lat 80. przydział 
na mieszkanie, wpłacił pełen 
wkład, do mieszkania jednak 
się nie wprowadził z powodu 
zdarzenia życiowego. Osta-
tecznie, 102 członków oczeku-
jących zostało wykreślonych z 
rejestru spółdzielców.

Omawiano także wy-
niki ekonomiczne PSM 
za dziewięć miesięcy tego 
roku. W gospodarce zasoba-
mi mieszkaniowymi na więk-
szości osiedli były dodatnie. 
Wyjątek stanowiły osiedla: 

Władysława Łokietka, Wła-
dysława Jagiełły i Zygmunta 
Starego, gdzie zaplanowano 
deficyt. Dodatnie były rów-
nież salda rozliczenia gazu, 
zimnej wody i wywozu odpa-
dów komunalnych. Na osie-
dlach utrzymuje się tenden-
cja spadkowa liczby zamel-
dowanych osób. 30 września 
było ich mniej o 618 w sto-
sunku do końca poprzednie-
go roku oraz o 79 mniej niż 
pod koniec sierpnia tego ro-
ku. Zaległości czynszowe w 
lokalach mieszkalnych osie-
dli we wrześniu wzrosły o 19 
tysięcy złotych, a w lokalach 
użytkowych spadły o prawie 
5 tys. zł.

Następnie członkowie Ra-
dy podjęli uchwały korygujące 
plan remontowy Osiedla Bo-
lesława Śmiałego na rok 2012 
oraz plan eksploatacyjny dla 
Osiedla Jana III Sobieskiego 
też na ten rok. W przypadku 
Sobieskiego nastąpiło przesu-
niecie środków między działa-
mi. Na Śmiałego postanowio-
no zmniejszyć o 72,5 tys. zł 
nakłady na termomoderniza-
cję budynku nr 16, a kwotę 
tę przeznaczyć na przygoto-
wanie dokumentacji dla bu-
dynków 19 i 21 oraz sfinan-
sowanie termomodernizacji 
bloku 19. Blisko sto tysięcy 
złotych zaplanowanych na wy-
konanie chodnika wraz z jezd-
nią przy budynku nr 4 posta-
nowiono przeznaczyć na bu-
dowę nowych miejsc postojo-
wych na osiedlu. Do planu 
włączono także środki nad-
wyżki bilansowej za ubiegły 
rok, czyli zysku osiągniętego 
z działalności gospodarczej 
osiedla. Przeznaczone zosta-
ną one na: pokrycie boiska 
sportowego przy budynkach 
36 i 37 sztuczną trawą oraz 
zakup urządzeń do fitness, 

przebudowę wiaty śmietniko-
wej przy budynku 1, budowę 
nowych miejsc parkingowych 
oraz remonty chodników i 
opasek wokół budynków.

Rada zaakceptowała też 
korekty zaliczek i opłat za 
wodę i odprowadzane ścieki. 
O 6 punktów procentowych 
wzrosną miesięczne zaliczki 
wnoszone przez użytkowni-
ków lokali, o tyle samo wzro-
sną miesięczne opłaty ryczał-
towe. O 30 punktów procen-
towych wzrosną natomiast 
miesięczne opłaty stałe za 
dostarczoną wodę i odprowa-
dzane ścieki.

Następnie podjęto 
uchwały o nieodpłatnym 
obciążeniu służebnością 
przejazdu i przechodu nie-
ruchomości na Osiedlu 
Bolesława Śmiałego 104 
dla umożliwienia dostępu 
do pawilonu handlowego. 
Wyrażono także zgodę dzie-
więciu dostawcom mediów 
na nieodpłatne prawo użytko-
wania nieruchomości grunto-
wej, na której stoi ten pawi-
lon, w celu i na czas dostawy 
i odbioru mediów oraz doko-
nywania napraw lub moder-
nizacji sieci stanowiących ich 
własność, a biegnących przez 
działkę.

Rada rozpatrzyła trzy pi-
sma od mieszkańców: lokato-
ra z Osiedla Bolesława Chro-
brego 39 w sprawie sposobu 
wprowadzenia stawek czyn-
szowych na osiedlu, drugie-
go z Osiedla Bolesława Chro-
brego 27 w sprawie barier 
dla osób niepełnosprawnych  
oraz trzecie – z Osiedla Bo-
lesława Śmiałego 33 w spra-
wie nieruchomości stanowią-
cych własność Miasta Pozna-
nia. We wszystkich przypad-
kach uzgodniono teksty odpo-
wiedzi mieszkańcom. (maja)

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Osiedle Bolesława Chrobrego 117, 

60-681 Poznań
tel. 61 8272-200, fax 61 8223-053

Godziny przyjmowania interesantów w Zarzą-
dzie i administracjach osiedli: poniedziałek 12 - 17 
wtorek, środa, czwartek, piątek 9 - 12

Dyżur członków Zarządu: 
poniedziałek 15 - 17
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Rada Osiedla Bolesława Śmiałego 
podsumowuje i rozlicza

Koniec roku, to czas 
podsumowań i rozliczeń. 
Rada Osiedla Bolesława 
Śmiałego postanowiła 
przekazać Państwu spra-
wozdanie ze swojej dzia-
łalności na łamach Echa 
Piątkowa. Zdecydowali-
śmy się wybrać taką for-
mę po ostatnich publika-
cjach prasowych, które 
mogły zmylić wszystkich 
niezorientowanych, co do 
działalności rady osiedla.

Na terenie każdego z 
osiedli Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej dzia-
łają bowiem dwie rady. Spół-
dzielcza rada osiedla wybie-
rana przez Państwa na wal-
nych zgromadzeniach człon-
ków spółdzielni, na każdym 
osiedlu oddzielnie, oraz rada 
osiedla – samorząd pomoc-
niczy miasta Poznania. Na 
Osiedlu Bolesława Śmiałe-
go organem Samorządu Po-
mocniczego Miasta Pozna-
nia jest Rada Osiedla Piąt-
kowo, która swym zasięgiem 
obejmuje większość osiedli 
piątkowskich. Siedziby rad 
osiedli PSM mieszczą się w 
administracjach poszczegól-
nych osiedli.

Spółdzielcza Rada Osie-
dla Bolesława Śmiałego w 
obecnym składzie działa już 
od ponad 2 lat, współpracu-
jąc z administracją Osiedla 
Bolesława Śmiałego, Zarzą-
dem i Radą Nadzorczą PSM.

Już na początku kaden-
cji wyznaczyła sobie prio-
rytety. Działania związa-
ne z realizacją priorytetów 
obejmują w większości zada-
nia długofalowe. Prioryte-
tami tymi są: powiększenie 
liczby miejsc parkingowych, 
poprawa ładu i bezpieczeń-
stwa na terenie osiedla, 

stworzenie strony interne-
towej osiedla oraz budowa 
nowych zamykanych pawi-
lonów handlowych w miej-
sce dotychczasowych stra-
ganów.

Co udało się już zreali-
zować?

Z inicjatywy naszej oraz 
Administracji Osiedla Bo-
lesława Śmiałego powstało 
kilkadziesiąt nowych miejsc 
parkingowych i stale po-
wstają kolejne. Utworzona 
została strona interneto-
wa osiedla www.obs.psm.
poznan.pl, która jest na bie-
żąco aktualizowana.

W minionym okresie 
bardzo dużo uwagi poświę-
ciliśmy zapewnieniu ładu 
i bezpieczeństwa na osiedlu. 
Szczególnie wiele działań 
podjęliśmy w celu rozwią-
zania problemu gromadze-
nia się młodzieży palącej, 
pijącej, dewastującej mie-
nie spółdzielni i jej człon-
ków. Dużo czasu przezna-
czyliśmy na rozwiązywanie 
międzysąsiedzkich konflik-
tów. Za każdym razem pró-
bujemy znaleźć kompromis 
umożliwiający pogodzenie 
zwaśnionych stron. Wspie-
ramy i współuczestniczy-
my w działaniach Osiedlo-
wego Klubu „Korona”, na 
przykład, pomocy dla dzie-
ci ze Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawcze-
go w Stemplewie. Współ-
działamy w zakresie orga-
nizacji czasu wolnego dla 
dzieci i młodzieży (półko-
lonie, turnieje piłkarskie). 
Współuczestniczyliśmy w 
organizacji dwóch Piątkow-
skich Majówek Country, 
które przyciągnęły wielu 
mieszkańców Spółdzielni i 
na stałe zagościły w ka-

lendarzu imprez. Podczas 
ostatniej majówki dodatko-
wo mieszkańcy mogli sko-
rzystać z bezpłatnych badań 
profilaktycznych.

Z założonych działań nie 
zostanie zrealizowana jedy-
nie budowa nowych pawilo-
nów, gdyż po wielu rozmo-
wach z projektantami i zain-
teresowanymi stronami do-
szliśmy do wniosku, że in-
westycja byłaby zbyt droga 
i pochłonęłaby zbyt dużo 
wspólnych pieniędzy. W ro-
ku 2011 postanowiliśmy zli-
kwidować istniejące od po-
nad 10 lat stragany, które 
poza godzinami pracy były 
miejscem patologicznych za-
chowań.

O tym, że praca w Radzie 
nie jest łatwa, świadczą wie-
logodzinne trudne rozmowy, 
comiesięczne analizy wyni-
ków ekonomicznych i sposo-
bu gospodarowania środka-
mi finansowymi osiedla. Z 
uwagi na ogólny kryzys, zu-
bożenie społeczeństwa, ro-
snące stale wydatki miesz-
kańców, Rada stara się do-
kładnie analizować poziom 
podwyżek czynszowych opi-
niując pozytywnie tylko te, 
które są ekonomicznie uza-
sadnione. Najlepszym tego 
przykładem jest sytuacja z 
czerwca 2012 roku, której 
chciałbym poświęcić kilka 
zdań. Przedstawionych na 
posiedzeniu Rady propozy-
cji podwyżek czynszu o 15 
groszy za metr kwadrato-
wy (łącznie na funduszu 
eksploatacyjnym i remonto-
wym) Rada nie zaakceptowa-
ła, uznając że stawki są za 
wysokie. Po merytorycznych 
rozmowach wypracowaliśmy 
stanowisko, w wyniku które-
go stawka czynszowa całko-
wita wzrośnie o 6 gr za m 
kw. Zmniejszenie skali pod-
wyżki nie będzie wiązać się z 
opóźnieniem prac termomo-

dernizacyjnych, co można 
było wywnioskować czyta-
jąc artykuł pt. „W Śmiałych 
kolorach” zamieszczony w li-
stopadowym numerze Echa 
Piątkowa. Zdaniem Rady 
Osiedla podwyżka czynszu 
to ostateczność. Wszędzie 
tam, gdzie jest to możliwe, 
należy szukać oszczędności.

Jesteśmy zawsze otwar-
ci na spotkania, rozmo-
wy i propozycje mieszkań-
ców. Rada Osiedla Bole-
sława Śmiałego jest orga-
nem samorządowym, któ-
ry jest najbliżej mieszkań-
ców i ich problemów. Stara-
my się wsłuchiwać w Pań-
stwa głosy, działać dla do-
bra mieszkańców i całego 
osiedla. Liczymy na równie 
owocną dalszą współpracę.

Uważam, że wielkim 
sukcesem wszystkich człon-
ków Rady Osiedla Bolesła-
wa Śmiałego jest wzajemna 
współpraca z administracją, 
za którą u progu starego 
roku, w imieniu Rady Osie-
dla serdecznie dziękuję. O 
pracownikach wypowiada-
łem się już wielokrotnie na 
zebraniach i dalej uważam, 
że wykonują dobrą, solid-
ną pracę, którą doceniają 
mieszkańcy naszego osie-
dla, a ich praca to tak na-
prawdę osiedlowa służba.

W imieniu Rady Osie-
dla Bolesława Śmiałego ży-
czę wszystkim mieszkań-
com piątkowskich osiedli, 
kierownictwu i pracowni-
kom administracji OBŚ, Za-
rządowi i Radzie Nadzor-
czej PSM zdrowych, rado-
snych i prawdziwie rodzin-
nych Świąt Bożego Naro-
dzenia oraz wiele szczęścia, 
sukcesów i pomyślności w 
nadchodzącym 2013 roku.

Piotr Koper
przewodniczący

Rady Osiedla 
Bolesława Śmiałego

Flaga na rocznicę Powstania
Zbliża się 94. rocznica wybuchu Powstania Wielkopol-

skiego 1918 roku. Towarzystwo Pamięci Powstania Wiel-
kopolskiego wraz z Poznańską Spółdzielnią Mieszkanio-
wą zwracają się do mieszkańców o uczczenie pamięci po-
wstania poprzez wywieszenie w dniu rocznicy wybuchu, 
to jest 27 grudnia 2012 r. flagi narodowej. Będzie to wy-
razem naszego patriotyzmu. (na)

Piotr Koper, Urszula Cicha, czlonkowie rady osiedla, i Wieslaw 
Konieczny, kierownik administracji osiedla
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Mam 30 lat, ostatnio w gabinecie kosmetycznym po-
wiedziano mi, że mam cerę normalną. Taka skóra nie 
potrzebuje specjalnej pielęgnacji, tylko jakiś krem. Jed-
nak wydaje mi się, że to za mało. Czy mam rację? – py-
ta Małgosia.

W przypadku tego typu cery najczęściej popełnianym błę-
dem jest za mało pielęgnacji lub zupełny jej brak.

Cera normalna jest różowa, dobrze napięta, gładka i jędr-
na. Ten rodzaj cery dobrze reaguje na warunki atmosferycz-
ne oraz na wodę i żele. Jest też nieprzepuszczalna dla światła 
i nie prześwitują przez nią naczynia krwionośne. To idealna 
skóra. Sprawia wrażenie matowej, gdyż nie produkuje nad-

miaru wydzieliny łojowej, a pory są właściwie niewidocz-
ne. Jest dobrze nawilżona, delikatna i dość cienka. Kolor ce-
ry normalnej zależy nie tylko od ilości barwnika (melaniny) 
zawartej w skórze, lecz także od grubości naskórka. Jednak 
wymaga dobrej pielęgnacji.

Kremy powinno się dopasować do wieku. Należy zwró-
cić uwagę również na intensywność składników wybranego 
produktu na przykład; witaminy B, C, kwasu hialuronowe-
go, antyoksydantów itp. Chodzi o to, że nadmiar niektórych 
aktywnych składników, takich jak witamina A, E i F, zamiast 
chronić naszą skórę, powodują szybsze jej starzenie oraz blo-
kowanie ujść łojotokowych. Najlepiej w lecie używać lekkie-
go kremu beztłuszczowego, a w zimie półtłustego.

Osobiście dla takiej cery polecam odpowiednie zabiegi 
raz na 3 miesiące i – w zależności od pory roku – dobieram 
też kosmetyki.

Cera normalna jest bez defektów i występuje głównie 
u dzieci do okresu pokwitania. Codzienna jej pielęgnacja 
powinna obejmować: oczyszczanie, złuszczanie, nawilża-
nie, ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, głównie pro-
mieniami UV, odżywianie, zapobieganie starzeniu się skóry.

Switłana Werk
Autorka tekstu jest kosmetyczką, właścicielką Specjalistycznego 

Gabinetu Kosmetycznego SWITŁANA 
na Os. Bol. Chrobrego paw 110, tel. 794 798 895

GRUPA OPEN
Lp. Nazwa drużyny li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo

1 KKS WIARA LECHA I 8 24 67 26 41
2 STARE MIASTO 8 20 50 25 25
3 AC STUDIO 8 19 51 31 20
4 HETMANIA POZNAŃ 8 16 40 13 27
5 NIC TU PO NAS 8 16 35 23 12
6 PI - KO TEAM 8 16 27 18 9
7 CZERWONE DIABŁY 8 16 30 23 7
8 AC MATERACE 8 16 33 27 6
9 UKS BATORY 7 15 28 12 16
10 NDW POZNAŃ 8 15 35 24 11
11 GREN SQUAD 7 14 36 18 18
12 BLACK DYNAMITE 8 14 39 30 9
13 CASTORAMA POZNAŃ 8 14 27 19 8
14 NO NAME 8 13 43 26 17
15 EVERYBODY WINOGRADY 8 13 32 29 3
16 FC NOWA WIEŚ 8 13 30 34 -4
17 SALATKO 8 12 40 33 7
18 BLUE DEVILS 8 12 31 28 3
19 BALBINA 8 11 23 24 -1
20 KKS WIARA LECHA II 7 10 34 26 8
21 BRYGADA POŚCIGOWA 8 10 21 24 -3
22 BAYERN POZNAŃ 8 7 19 33 -14
23 CZARNI 8 6 40 49 -9
24 TĘGIE PYTONY 7 6 26 38 -12
25 FLORIAN SUCHY LAS 8 6 27 44 -17
26 MIDAS POZNAŃ 7 6 27 47 -20
27 DIADAL MITRE POZNAŃ 8 6 26 47 -21
28 FC PYZDRY 8 5 17 43 -26 1wo

29 MŁODE WILKI 8 4 26 44 -18 1wo
30 WUCHTA WIARY TEJ 8 3 14 45 -31
31 FC LADS 7 3 22 56 -34
32 NISZCZYCIELE BARÓW 8 0 14 51 -37

GRUPA B  
1 UKS 12 BATORY VII 6 15 38 10 28
2 RO PODOLANY 6 15 42 15 27
3 OKS  OZ 5 12 26 8 18
4 UKS 12 BATORY V 6 10 23 31 -8
5 MŁODZI PIĄTKOWO 5 9 28 15 13
6 UKS 12 BATORY II 5 9 21 27 -6
7 UKS 12 BATORY IV 5 6 15 15 0 1wo 
8 UKS 12 BATORY III 5 5 14 17 -3 1wo/1p
9 LOS WAFLOS 5 3 11 30 -19
10 UKS 12 BATORY VI 6 3 21 47 -26
11 UKS 12 BATORY I 6 0 14 38 -24

GRUPA C 
1 UKS CITY ZEN FUTSAL CLUB 6 15 32 7 25
2 NIC TU PO NAS FUTURE 6 15 36 13 23
3 FC NOWA WIEŚ 6 15 32 12 20
4 NIEWINNI RAWICZ 6 13 37 20 17
5 TG SOKÓŁ POZNAŃ 5 12 15 9 6
6 HURAGAN KOKOSZKI 6 9 20 16 4
7 MOBIL POZNAŃ 6 7 22 28 -6
8 BATORY IV 6 6 22 26 -4
9 MONGOLSCY PRZEMYTNICY 6 6 14 21 -7
10 NOO NIEE TEEJ 6 5 26 28 -2
11 NARAMOWICE FC 5 0 14 46 -32
12 ORŁY GOŁUSKI 6 -1 9 53 -44 1wo 

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Piątkowska Liga Halowej Piłki Nożnej 
Tabela po meczach rozegranych  9. 12. 2012 r.



ECHO 1/210 (XVI) 11

  

KLUB LITERACKI 

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY
8 I 2013 o godz. 18.00 (wtorek) „Spotkałam” – w XXX rocznicę śmierci 
Kazimiery Iłłakowiczówny wieczór autorski Wandy Wasik, połączony z 
prezentacją autobiografi cznej prozy. Prosimy o czytanie wierszy Słowika 
Litewskiego.
29 I 2013 o godz. 18.00 (wtorek) Promocja książki Danuty Bartosz 
„Tylko smutek jest wierny”. Omówienie – Paweł Kuszczyński. Aldona 
Wiśniewska – rysunki i wiersze.
5 II 2013 o godz. 18.00 (wtorek) Prezentacja powieści Elżbiety 
Stankiewicz-Daleszyńskiej – „7 Światów i Siódme Niebo”. Omówienie 
Barbara Lempka. Nowe wiersze Jolanty Pawełczyk.
19 II 2013 o godz. 18.00 (wtorek) Spotkanie autorskie laureata VII 
Turnieju Wierszy o „Pierścień Dąbrówki” – Piotra Paschke. Miniatury 
prozatorskie Zdzisława Czwartosa.
Wstęp wolny. Imprezy prowadzi Jerzy Grupiński

Dwadzieścia dziewięć piór w walce
„O pierścień Dąbrówki”

Już po raz siódmy odbył się Turniej Wierszy „O pier-
ścień Dąbrówki”, nagrodę – rzeźbę Kazimierza Rafalika, 
ufundowaną przez Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową. 

Wśród jurorów konkursu był redaktor naczelny ogólnopol-
skiego miesięcznika „Akant” – Stanisław Pastuszewski, postać 
niezwykła: pisarz, były więzień PRL-u, były wiceprezydent Byd-
goszczy, poseł na Sejm.

W konkursie startowało dwadzieścia dziewięć osób w róż-
nym wieku, od uczniów gimnazjów po osoby dojrzałe. W poetyc-
kie szranki stanęli członkowie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 
i Związku Literatów Polskich oraz poeci przed debiutem lite-
rackim. Emocje potęgowały liczne nagrody ufundowane przez 
Mariolę Kalicką, Annę Kokot, dr. Jana Majewskiego, Brygidę 
Mielcarek, Rozalię Nowak, Kazimierza Rafalika, Jolantę Szwarc 
i Marka Słomiaka.

Turniej wygrał Piotr Paschke wierszem „Kaleka wzajemność”, 
opisującym związek dwojga ludzi ze starej kamienicy.

Kaleka wzajemność
Uczepił się jej, uchodźca z sąsiedniego mieszkania,
i używał jak notatnika.
Jej łokcie stopniowo traciły rozpęd.

Bezimienna kamienica, podobna do kolejowego dworca,
(z którego wychodzi się uważnie, a wchodzi incognito);
niczym pod mikroskopem śledziła kaleką wzajemność.

Kiedy wracał przez szparę,
wystukiwał w parapet umówiony numer kierunkowy
do układu planetarnego Małgorzaty
ona potem cały dzień wypłukiwała kawałki siebie do wanny,
przecierała zwilżoną powierzchnię swojej otyłości
gotowa na krajowe perfumy,
dokładnie sprawdzała ją z numerem pesel
i dopiero wtedy rozwijała sznur ramion.
W nocy zlepieni wysłuchiwali przebojów
na tramwajowe szyny,
wypalali jednym wspólnym papierosem dziury w niebie,
stawiali zasieki na progu, każde z osobna,
własnych pustelni.

Mistrza znaleziono nazajutrz;
owinięty w staroświeckie kalendarze
zapładniał nieobecność

Małgorzata wyszła z kamienicy
ubrana w zielone myśli i kraciastą przeszłość;
do tej pory nie uroniła ani jednej części
ze złotego podziału.

Marek Słomiak z Klubu Literackiego „Dąbrówka” wręczył 
nagrodę najmłodszej uczestniczce turnieju trzynastoletniej Pauli-
nie Kwiecińskiej , uczennicy Gimnazjum nr 12 (opieka artystycz-
na polonistki i wicedyrektorki Elżbiety Kokot), która przeczyta-
ła wiersz „Memento mori”, rozprawiający się z ludzką pychą i 
przypominający o śmierci. Oto jego fragment:

Memento Mori
Choć czasem coś w nas
Umiera
I nie chce zmartwychwstać
Memento
Ale ty chyba zapomniałeś
Że to nie ty jesteś Bogiem
I nie ty wydajesz wyroki śmierci

Jury wyróżniło Sebastiana Szlinkę, jednego z młodszych twór-
ców, pracującego pod kierunkiem Katarzyny Jeziółkowskiej, za 
wiersz bez tytułu:

Ilu już bliskich zabrał czas?
Ile tragedii dzieje się wokół nas
By zakończono wojny, spraw Panie Boże
Skąd tyle zła się w ludziach bierze?
Miłość, nienawiść, dobro i zło
W sercach ludzi wymieszane są
Spraw Panie Boże ukochany,
by dobro nie było wyśmiewane

„Chleby dla poety” – rzeźby Marioli Kalickiej – otrzymały Jo-
lanta Pawełczyk za wiersz „Przynajmniej” i Kalina Izabela Zioła, 
autorka pięknego erotyku pod tytułem 

Muzyka
muzyka jest
na strunach ciemności
na krawędziach kamieni
w szelestliwym poruszeniu liści
w wiolonczeli kobiecego ciała
i uścisku mężczyzny

jak klawiszy fortepianu mówisz coś
i melodia słów jak kamerton
wprawia w wibracje powietrze i mnie

dotknij tylko
a cała muzyka świata
będzie we mnie

Słynna nalewka „Liquor Benedictinorum”, fundowana co ro-
ku przez dr. Jana Majewskiego z „Apteki pod złotym lwem” tra-
fiła do rąk Marka Słomiaka za filozoficzny „Psalm Habakuka”, 
z którego pochodzi poniższy fragment:

słońce jest jeszcze
jasne i ciepłe
jasność trwa poza przestrzenią wzroku
ciepło bywa tylko chwilę w tobie
nikt nie wie
co to jest jasność
co to jest ciepło

Wśród wyróżnionych poetów znaleźli się: Mirosława Poncy-
liusz (nagrodą jest omówienie twórczości przez Annę Kokot w 
„Protokole Kulturalnym”), Katarzyna Jeziółkowska i Marek Ko-
śmider (otrzymali rzeźby Kazimierza Rafalika), Andrzej Szmal, 
Stanisław Szwarc, Andrzej Sikorski i Łucja Dudzińska. Poza wy-
różnieniami znalazło się kilka wartościowych tekstów, ciekawych 
i budzących zainteresowanie. Są to wiersze Krystyny Wojciech-
-Ratajczak i Zygmunta Dekierta. Szczególnie wstrząsający obraz 
człowieka pozbawionego nadziei zawarł Bartłomiej Walkowiak 
w swoim wierszu

Cisza
Puste ściany, krople krwi zaschnięte na nich
Podłoga odbija światło dnia, strużki krwi
Jak deszczu spadają na nią
Odbijając w locie światło błękitu
I blask słońca, znaczą smugami czas
Swego istnienia (...)
Tylko cisza pustych ścian, niemy świadek
Dramatu szkarłatu, mija obojętnie
Zmierzając w nieskończoność

W konkursie wystąpiła także przedstawicielka środowiska Ro-
mów – Agata Róża Łakatosz, czytając utwór „W tamtym lesie”.

Na zakończenie turnieju Stefan Pastuszewski podziękował 
wszystkim za wspaniały wieczór i podkreślił, jak ważne i niezwy-
kłe są takie spotkania w zmaterializowanym, pędzącym świecie. 
Turniej zorganizował i prowadził Jerzy Grupiński, poeta, czło-
nek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, opiekun Klubu Literackie-
go „Dąbrówka”. (BL)
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Prosto z miasta 
Nowe nadzieje i stare kłopoty

W nowym roku, jak zwykle 
budzą się nowe nadzieje, jed-
nak problemy pozostają stare. 
Podwyżki opłat komunalnych, 
likwidacje szkół, tłok na uli-
cach oraz nieustające debaty 
nad poznańskim stadionem 
miejskim. Okazuje się, że mi-
mo kilkukrotnego oficjalne-
go otwierania jest on ciągle 
obiektem w budowie i wymaga 
dalszych nakładów. Skoro za-
inwestowano w niego już po-
nad 700 milionów złotych, to 
trzeba wydawać kolejne milio-
ny, żeby mógł on jakoś egzy-
stować i nie popaść całkiem 
w ruinę, co przytrafiło się jego 
poprzednikowi. Tyle, że końca 
dokładania do tego sportowo-
-promocyjnego interesu jakoś 
nie widać. Szanse, że stadion 
zacznie wreszcie zarabiać na 
swe utrzymanie, zwłaszcza w 
czasach kryzysu i konkurencji 
ze strony podobnych obiektów 

zbudowanych w innych mia-
stach, wydają się iluzoryczne.


Podobnie jak mało realne 

okazały się zapowiedzi zbudo-
wania w Poznaniu silnej eu-
ropejskiej drużyny piłkarskiej. 
Mimo wysiłków trenerów i me-
diów, piłkarze „Lecha” konse-
kwentnie grają w coś odmien-
nego od tego, w co grają czo-
łowe kluby piłkarskie. Do po-
ziomu zawodników starają się 
dorównać kibice, którzy także 
usiłują kibicować inaczej niż 
to powszechnie jest przyjęte i 
akceptowane. Sławetne „opra-
wy” i „zadymy” mogą się podo-
bać ich uczestnikom oraz wy-
twórcom rac i petard, jednak 
dla zwykłych ludzi są niebez-
piecznym wynaturzeniem. Al-
bo idzie się oglądać mecz, albo 
popisy zadowolonych z siebie 
kiboli. Zadziwiające, że nowa-
torską formą dopingu, ponoć 

docenioną nawet na wyspach 
brytyjskich, stało się odwra-
canie plecami do boiska. Ki-
bice, którzy nie chcą oglądać 
meczu? Trudno to zrozumieć. 
Podobnie jak i to, że po Euro 
pozostaliśmy w Poznaniu nie 
tylko ze stadionem bez dachu, 
ale co gorsze także bez dna.


Równie kiepskim pomy-

słem jest wydawanie kolejnych 
pieniędzy na kampanię pro-
mocyjną miasta pod hasłem 
„Poznań zatrudni warszawia-
ka, wrocławianina czy krako-
wiaka”. Jak się muszą czuć 
tysiące poznaniaków, którzy 
bezskutecznie szukają pracy, 
widząc takie bilbordy? Tym 
bardziej że przesłanka do gło-
szenia takich prowokacyjnych 
haseł jest nader wątła. Staty-
stycznie bezrobocie w Pozna-
niu jest może najniższe spo-
śród podobnych ośrodków, ale 

jednak jest. I to całkiem spo-
re. W dodatku, czy ten niski 
wskaźnik nie wynika z tego, 
że wielu poznaniaków wyje-
chało właśnie za pracą do in-
nych miast, głównie Warsza-
wy. Często nie robili tego z 
własnej woli. A teraz się oka-
zuje, że miasto, które nie mia-
ło im nic do zaproponowania, 
lekko szafuje słowami i grom-
ko zaprasza innych. Kampa-
nijne zapewnienia o pracy cze-
kającej w naszym mieście nie 
są więc ani prawdą, ani żar-
tem. Zresztą, komu na progu 
jakby nieco pechowego – bo 
z trzynastką w liczbie – roku 
do śmiechu? Chyba tylko nie-
poprawnym optymistom, któ-
rymi są zwykle niedoinformo-
wani pesymiści.

WIST

  

Piątkowskie opowieści

„Dąbrówka” raz jeszcze
W grudniowym nume-

rze „Echa Piątkowa” mówi-
liśmy o Piątkowskim Cen-
trum Kultury „Dąbrów-
ka”, o dziejach domu kul-
tury, ludziach związanych 
z tą instytucją, o inicjaty-
wach, jakie były tam reali-
zowane. W dokumentacji 
przechowywanej przez dy-
rekcję PCK zachowała się 
pewna liczba notatek pra-
sowych związanych tema-
tycznie z okolicznościami 
powstania „Dąbrówki”, z 
samego początku, z 1987 
roku. Szkoda byłoby o nich 
zapomnieć.

Pierwsza zachowana 
wzmianka na ten temat 
pochodzi z „Gazety Po-
znańskiej”, z 19 stycznia 
1987 roku. Zapowiadano 
wtedy, że otwarcie domu 
kultury na Osiedlu Bole-
sława Chrobrego nastą-
pi w kwietniu. Znana już 
była nazwa instytucji, do 
czytelników zwrócono się 
z prośbą o zgłaszanie pro-
pozycji programowych. Po-
dobne domy kultury zamie-
rzano uruchomić też na 

osiedlach: Jana III Sobie-
skiego i Bolesława Śmiałe-
go; każdy miał powstać we-
dług odrębnego projektu.

Apel o zgłaszanie pro-
pozycji spotkał się z dość 
przeciętnym odzewem. 
Nadeszło trochę propozy-
cji dotyczących utworze-
nia różnych kół zaintere-
sowań – łącznie z mini-
akademią filmową („GP” z 
22 I 1987 r.).

Naszedł kwiecień i… 
dom kultury jeszcze po-
wstaje. Zdzisław Beryt w 
„Gazecie Poznańskiej” z 
17-20 kwietnia 1987 r. pi-
sze najpierw o oburzeniu, 
jakie spowodowała wypo-
wiedź aktora Zbigniewa 
Zapasiewicza o zaniku ma-
sowości odbioru kultury 
teatralnej. Potem przecho-
dzi do analizy wspaniałego 
programu filmowego, jaki 
będzie prezentowany na 
ekranie kina w „Dąbrów-
ce”. Jak najbardziej elitar-
nego, dla wyjątkowo zain-
teresowanych tą dziedziną 
sztuki. Miał powstać klub 
filmowy, a na ekranach 

monitorów można będzie 
oglądać równocześnie fil-
my prezentowane na du-
żym ekranie…

Potem było kilka mie-
sięcy ciszy, aż wreszcie 
13 sierpnia „Gazeta Po-
znańska” oznajmiła, że
„W „Dąbrówce” na finiszu”. 
We wnętrzu trwają prace 
wykończeniowe, ze swo-
im księgozbiorem wpro-
wadza się filia Biblioteki 
Raczyńskich. Wreszcie 28-
30 sierpnia „Express Po-
znański”: triumfalnie ogło-
sił „Otwarcie nowego sezo-
nu w „Dąbrówce” na Osie-
dlu Chrobrego. Poznań bę-
dzie w centrum uwagi całej 
kulturalnej Polski”. Jednak 
pod tym wielkim hasłem 
krył się opis przedsięwzięć 
kulturalnych, jakie w ogóle 
będą realizowane w stoli-
cy Wielkopolski w sezonie 
1987/1988. Na końcu in-
formacji zamieszczono za-
powiedź centralnej w re-
gionie inauguracji sezonu 
we właśnie wyposażanej 
„Dąbrówce”, przewidzianej 
na 25 września.

22 września „Gazeta 
Poznańska” oznajmiała, 
że „Wszyscy czekają na 
„Dąbrówkę”. Zaprezento-
wano działalność kultural-
ną Poznańskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w mi-
nionym roku i zapowiada-
no, że nowo otwarty dom 
kultury będzie stanowił 
centrum tej działalności 
na Piątkowie – razem z 
dwiema innymi, podobny-
mi placówkami, będącymi 
dopiero w planie.

W miarę upływu czasu 
informacja o „Dąbrówce” 
przyspieszyła. Zaczęto za-
mieszczać zdjęcia nowego 
budynku, obficie szafowa-
no liczbami, przedsięwzię-
ciami, które będą świad-
czyły o kulturalnej aktyw-
ności działaczy tej części 
Poznania. Przygotowywa-
no mieszkańców do wiel-
kiego wydarzenia.

Nadeszło 25 września 
1987 roku – ale o tym już 
pisaliśmy.

Marek Rezler



ECHO 1/210 (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

Najważniejszy i pierwszy mężczyzna
Kobieta w relacji z oj-

cem, jeszcze będąc dziew-
czynką, sprawdza, czy 
może się podobać i być 
kochaną. Ojciec jest dla 
córki jak lustro, w którym 
odbija się jej kobiecość.

Jeśli jest to krzywe 
zwierciadło – milczące, obo-
jętne, krytyczne – to taki 
zniekształcony obraz siebie 
kobieta może nosić w sobie 
przez całe życie. Jako pier-
wotny model mężczyzny w 
życiu dziewczynki ojciec od-
działuje na córkę na wielu 
poziomach: począwszy od 
tego, jak ona widzi samą 
siebie, aż po oczekiwania, 
jakie ma wobec mężczyzn i 
świata. Niestety, mężczyź-
ni często nie uświadamiają 
sobie powagi znaczenia re-
lacji, jaką tworzą z córką, 
często z braku wiedzy i do-
świadczenia uciekają przed 
tą bliskością. Szczególnie w 
okresie dojrzewania ojcowie 
dystansują się od swoich có-
rek i często czują się wręcz 
niezręcznie, widząc zmiany 
zachodzące w ich ciałach. 
Trudniejsza staje się komu-
nikacja, a wraz z nią rola 
ojca. A to czas, kiedy córka 
potrzebuje ojca szczególnie.

Czego córka uczy się od 
ojca? Ojciec odgrywa wie-
le ról w życiu swojej córki. 
Dziewczyna od ojca powin-
na dostać przede wszyst-
kim szacunek. Wzrok ojca 
to pierwszy refleks jej ko-
biecości, budujący podsta-
wowe poczucie samoakcep-
tacji lub jej braku. Szacu-

nek dla siebie i poczucie 
godności budują się na pod-
stawie szacunku otrzyma-
nego w dzieciństwie od bli-
skich nam osób. To, jak się 
postrzegamy, jest w dużym 
stopniu kształtowane przez 
pierwotne relacje z rodzica-
mi. Krótko mówiąc, dzieci 
widzą siebie tak, jak myślą, 
że widzą je inni.

A tata to ten bardzo waż-
ny inny. I w dodatku pierw-
szy mężczyzna poznany w 
życiu. Ojciec ma być także 
osobą, której można bez-
piecznie okazywać uczucia. 
Oznacza to, że nie patrzy 
na wyznającą mu miłość có-
reczkę jak na obiekt seksu-
alny, tylko jak na człowie-
ka. Córka uczy się wtedy, 
że można bez konsekwencji 
okazywać uczucia mężczy-
znom. Jeśli do tego ojciec 
uznaje prawo do prywatno-
ści swojej córki, dziewczyn-
ka rozwija zdrowe poczucie 
granic i nie będąc za to ka-
raną, uczy się, kim jest i co 
jest dla niej ważne, a potem 
potrafi tego bronić.

To od ojca córka uczy 
się także, że kobiety i 
mężczyźni są równi. Kiedy 
ojcowie wprowadzają władzę 
absolutną i próbują sprawo-
wać pełną kontrolę w domu, 
córki szybko uczą się bunto-
wać, a mężczyźni generalnie 
stają się w ich oczach wroga-
mi. Ojciec sprawiedliwy, słu-
chający tego, co córka ma 
do powiedzenia, pomoże jej 
zbudować poczucie wartości 
i wiary w swoje opinie. Kie-

dy rozmawiając z ojcem, ufa 
że jej opinia się dla niego li-
czy, może rozwinąć poczucie 
dobrze rozumianej siły i wia-
ry w siebie. Potrzeba tu ojca 
słuchającego i szanującego 
cudzy punkt widzenia nawet, 
jeśli się z nim nie zgadza.

To ojciec kształtuje w 
umyśle córki obraz całego 
świata męskiego. Jeśli jest 
tyranem, wszyscy mężczyź-
ni są postrzegani jako tacy. 
Jeśli jest alkoholikiem czy 
wykorzystuje córkę, dziew-
czyna będzie postrzegać 
mężczyzn jako ludzi, którzy 
mają prawo tracić kontrolę i 
ranić. W umyśle dziecka ist-
nieje nie do końca uświado-
mione przekonanie: „Jeśli 
tata traktuje mnie dobrze, 
jestem wartościową osobą. 
Jeśli tata mnie odrzuca lub 
krytykuje, nie ma we mnie 
nic dobrego”. Kluczowym 
aspektem tej relacji jest wy-
rażenie przez ojca zgody na 
to, by córka uczyła się i eks-
plorowała świat sama.

Akceptacja kobiecości 
zależy w dużej mierze od 
tego, jaki był ojciec. Czy 
słuchał, szanował opinie i 
zapraszał do udziału w dys-
kusjach? Jak ogólnie trak-
tował kobiety? Czy szano-
wał swoją żonę i okazywał 
jej uczucia? Czy żona była 
równoprawnym partnerem? 
Czy brał udział w sprawach 
domowych, czy też najważ-
niejsza była praca? Czy an-
gażował się w szkolne spra-
wy swojej córki? Czy dotrzy-
mywał obietnic? Czy bywał 
agresywny, czy nadużywa-
jący w stosunku do kobiet? 
Jeśli ojciec dyskredytuje lub 
jest nieobecny w życiu, ko-
bieta może czuć się niewy-
godnie w swojej kobiecej 
skórze i w dorosłym życiu 
wybiera podobnych do oj-
ca mężczyzn. Można by są-
dzić, że życie z alkoholikiem 
czy nadużywającym, nie-
czułym emocjonalnie, nie-
dostępnym ojcem powinno 
uczulić na takich mężczyzn 
i spowodować, że takich wła-
śnie kobieta będzie unikać. 
Niestety, jest dokładnie od-
wrotnie.

Kobiety mają tenden-
cję do wybierania męż-
czyzn podobnych do swo-
ich ojców. Nieważne, czy 

mieli oni pozytywny, czy 
negatywny wpływ na życie. 
To przedziwne zjawisko. By-
cie traktowaną w sposób 
nadużywający w dzieciń-
stwie kruszy poczucie wła-
snej wartości i zniekształca 
tym samym oczekiwania od 
siebie i od innych. W tym 
oczekiwanie, jak powinni 
traktować nas inni ludzie. 
Tendencja do akceptowania 
okoliczności bez względu na 
to, jak bardzo przekraczają 
granice, okazuje się jednak 
silniejsza.

Większość agresyw-
nych, nadużywających 
mężczyzn woli kobiety 
łatwe do zdominowania. 
Oznacza to, że kruche po-
czucie wartości czyni ideal-
ny cel do nadużyć. Powstaje 
błędne koło kruchego poczu-
cia wartości i nadużywają-
cych relacji. Kruche poczu-
cie wartości przyciąga ludzi, 
którzy je jeszcze bardziej 
kruszą. Kobiety poślubiają 
wtedy mężczyzn takich jak 
„kochany tatuś” lub żyją z 
nimi, albo szukają nieświa-
domie mężczyzny, który ni-
gdy nie jest tak naprawdę 
obecny czy dostępny emo-
cjonalnie. Kiedy w końcu 
znajdą odwagę, żeby go zo-
stawić, angażują się zwy-
kle w identyczny związek! 
W moim gabinecie pojawia 
się wiele kobiet, które nie-
świadomie z partnerem po-
wtarzają relację z ojcem. 
Tak naprawdę wiążą się 
z mężczyznami podobnymi 
do własnego ojca. Przezwy-
ciężenie tego wzorca jest 
kluczowe, jeśli mają kiedy-
kolwiek czerpać radość z 
relacji z mężczyzną. Naj-
pierw muszą dostrzec pro-
blem, następnie pracować 
nad odbudowaniem poczu-
cia własnej wartości i często 
też porzuceniem roli ofiary.

Małgorzata Remlein
psycholog

Autorka jest psychologiem. 
Pracuje z osobami, które: doś-
wiadczają lęków, obniżonego 
nastroju, depresji, zaburzeń ner-
wicowych oraz psychosomatycz-
nych, mają problemy w relacjach 
z innymi, znajdują się w sytuacji 
kryzysu życiowego. Prowadzi rów-
nież terapię par.

Gabinet Pomocy Psycholo-
gicznej 660-140-488 www.malgo-
rzataremlein.pl
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Krzyżówka
z Echem

Hasło krzyżówki z po-
przedniego numeru brzmia-
ło: Gwiazdek pod choinkę.

BARAN (21.03 - 20.04). Karnawałowe wygiby ze starą wiarą oraz 
nowymi znajomymi będą fest udane, ale zaś na różne korbole i ber-
beluchy uważaj, by sobie nie narobić poruty i zdrowia nie przenorać.

BYK (21.04 - 21.05). Przestań się borchać i brynczeć o byle co 
na szczunów i resztę famuły. Lepiej z większym szwungiem zabierz 
się do roboty i poświątecznych porzundków. 

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Bez te chlabre i ćmę na dworze 
ino byś cołkie dnie nygusował i glapił się wew komputer. A przecież 
warto się akuratnie do roboty przyłożyć i uzorgować wuchtę bejmów.

RAK (22.06 - 22.07). Wew biurze cała wiara na wygibach i przyj-
dzie ci chapać za dwóch abo i trzech. Ale zaś potem z pełną kabzą 
będziesz se mógł do woli lofrować po ciepłych krajach.

LEW (23.07 - 22.08). Zimowe dni można jakoś przepynkać. Wew 
ciepłej chałupie z całką famułą i kejtrem tyż będzie pięknie. Ino za-
proś ich na słodkie albo jakie zakupy w markecie.

PANNA (23.08 - 22.09). Szykuje ci się parę dni urlopowej la-
by i słodkiego nygusowania. Ale zaś uważej na blondki oraz inksze 
trunki i zbytnio się nie staluj ani z wiarą frechownie nie poczynaj.

WAGA (23.09 - 22.10). Niespodziany wygib wew góry na narty 
będzie udany i przyniesie nowe znajomości. Ale zaś bacz byś na ba-
langach za wiela zdrowia i bejmów nie przenorał.

SKORPION (23.10 - 22.11). Skończ już z tym rozmemłaniem 
i wiecznym marudzeniem. Jesteś szportowny szczun, masz fifa do 
roboty i wew nowym roku pokażesz co potrafisz.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Zez famułą, nawet jak ci da po-
palić wew święta, zawsze lepiej dobrze żyć. Nie borchaj się więc na 
gzubów i kejtra, że ino szuszwolą po całych dniach.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Na karnawałowych spotkaniach 
i balangach skapnie ci fest propozycja nowej roboty. Bez zbędnego 
stalowania się podejmuj to wyzwanie, sukces murowany.

WODNIK (21.01 - 20.02). Poświąteczne dni będą dobre na lo-
frowanie zez starą wiarą. Z tego blubrania wynikną całkiem ciekawe 
pomysły, które przyniosą wuchtę bejmów.

RYBY (21.02 - 20.03). W nowy rok wejdź z dużym szwungiem 
i ochotą do chapania. Jak się tylko akuratnie przyłożysz i będziesz 
usłuchany, to wnet skapną ci fest bejmy oraz insze profity.

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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Gwiazdy mówią... po naszymu  

Krzyżówka nr 1

HUMORKI
-- Jest u mnie pani mąż z 

psem i prosi o uśpienie. Zga-
dza się pani? – telefonuje we-
terynarz.

-- Oczywiście. A psa niech 
pan puści wolno, zna drogę 
do domu.


Spotyka się dwóch stu-

dentów:
-- Gdzie idziesz?
-- Na wódkę.
-- Dobra, namówiłeś 

mnie.


Mąż wchodzi na wagę 
w łazience i wciąga mocno 
brzuch.

-- Myślisz, że to ci pomo-
że – pyta żona.

-- Oczywiście, tylko w ten 
sposób mogę odczytać wagę.
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  1 Haliny, Mariana
  2 Juliana, Urbana 
  3 Anatola, Tomasza 
  4 Teodora, El¿biety 
  5 Karoliny, Antoniego 
  6 Dominiki, £ucji 
  7 Cyryla, Metodego 
  8 El¿biety, Eugeniusza 
  9 Weroniki, Zenona 
 10 Olafa, Filipa 
 11 Benedykta, Olgi 
 12 Jana, Brunona 
 13 Andrzeja, Kingi 
 14 Kamila, Bonawentury 
 15 W³odzimierza, Henryka 
 16 Marii, Benedykta 
 17 Jadwigi, Bogdana 
 18 Kamila, Szymona 
 19 Wincentego, Marcina 
 20 Czes³awa, Ma³gorzaty 
 21 Daniela, Wawrzyñca 
 22 Marii, Magdaleny 
 23 Brygidy, Apolinarego
 24 Kingi, Krystyny 
 25 Krzysztofa, Jakuba 
 26 Anny, Joachima 
 27 Julii, Natalii 
 28 Wiktora, Walentego 
 29 Marty, Olafa 
 30 Piotra, Ludmi³y 
 31 Ignacego, Heleny
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lipiec
  1 Alfonsa, Juliana 
  2 Euzebiusza, Gustawa 
  3 Nikodema, Lidii 
  4 Dominika, Protazego 
  5 Mariana, Oswalda
  6 S³awy, Jakuba 
  7 Sykstusa, Donaty 
  8 Cypriana, Dominika 
  9 Ryszarda, Romana 
 10 Borysa, Wawrzyñca 
 11 Zuzanny, W³odzimierza 
 12 Klary, Lecha 
 13 Diany, Hipolita 
 14 Alfreda, Maksymiliana  
 15 Marii, WNIEBOWZIÊCIE NMP
 16 Stefana, Rocha  
 17 Jacka, Julianny 
 18 Heleny, Ilony 
 19 Boles³awa, Jana 
 20 Bernarda, Sobies³awa 
 21 Joanny, Piusa 
 22 Cezarego, Zygfryda 
 23 Ró¿y, Filipa 
 24 Bart³omieja, Jerzego
 25 Józefa, Ludwika 
 26 Marii, Zefiryny 
 27 Moniki, Cezarego 
 28 Patrycji, Augustyna 
 29 Sabiny, Jana 
 30 Feliksa, Ma³gorzaty 
 31 Bohdana, Rajmunda
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sierpieñ
  1 Bronis³awy, Idziego
  2 Juliana, Stefana 
  3 Izabeli, Grzegorza 
  4 Ró¿y, Rozalii 
  5 Doroty, Teodora 
  6 Beaty, Eugeniusza 
  7 Reginy, Melchiora 
  8 Marii, Adrianny 
  9 Piotra, Sergiusza 
 10 £ukasza, Miko³aja 
 11 Jacka, Piotra 
 12 Marii, Gwidona 
 13 Jana, Eugenii 
 14 Bernarda, Cypriana   
 15 Albiny, Nikodema 
 16 Korneliusza, Cypriana 
 17 Roberta, Justyny 
 18 Stefanii, Ireny 
 19 Teodora, Januarego 
 20 Eustachego, Euzebii 
 21 Hipolita, Mateusza  
 22 Maurycego, Tomasza  
 23 Tekli, Bogus³awa
 24 Gerarda, Teodora 
 25 W³adys³awa, Aurelii 
 26 Kosmy, Damiana 
 27 Wincentego, Justyny  
 28 Wac³awa, Marka 
 29 Micha³a, Gabriela, Rafa³a 
 30 Hieronima, Felicji 
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  1 Konrada, WSZYSTKICH ŒWIÊTYCH
  2 Bohdana, Tomasza, ZADUSZKI 
  3 Sylwii, Marcina 
  4 Karola, Olgierda 
  5 El¿biety, S³awomira 
  6 Feliksa, Leonarda 
  7 Antoniego, Ernesta 
  8 Seweryna, Bogdana 
  9 Ludwika, Aleksandra 
 10 Leona, Ludomira 
 11 Marcina, ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI
 12 Renaty, Witolda 
 13 Benedykta, Stanis³awa 
 14 Emila, Wawrzyñca 
 15 Alberta, Leopolda  
 16 Gertrudy, Edmunda 
 17 El¿biety, Grzegorza 
 18 Romana, Karoliny 
 19 Salomei, Seweryna 
 20 Feliksa, Anatola 
 21 Janusza, Konrada 
 22 Cecylii, Marka 
 23 Adeli, Klemensa
 24 Flory, Jana 
 25 Katarzyny, Erazma 
 26 Konrada, Sylwestra 
 27 Waleriana, Wergiliusza 
 28 Zdzis³awa, Stefana 
 29 B³a¿eja, Saturnina 
 30 Andrzeja, Justyny
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listopad
  1 Natalii, Edmunda 
  2 Pauliny, Balbiny 
  3 Franciszka, Kasjana 
  4 Barbary, Jana 
  5 Sabiny, Krystyny 
  6 Miko³aja, Emiliana
  7 Ambro¿ego, Marcina 
  8 Marii, Klemensa 
  9 Leokadii, Wies³awa 
 10 Julii, Bogdana 
 11 Daniela, Waldemara 
 12 Aleksandra, Joanny 
 13 £ucji, Otylii 
 14 Alfreda, Jana 
 15 Celiny, Waleriana 
 16 Albiny, Zdzis³awa 
 17 £azarza, Olimpii 
 18 Bogus³awa, Gracjana 
 19 Dariusza, Gabrieli 
 20 Bogumi³a, Dominika 
 21 Tomasza, Piotra
 22 Honoraty, Zenona 
 23 Ma³gorzaty, Wiktorii 
 24 Adama, Ewy, WIGILIA 
 25 Eugenii, Piotra, BO¯E NARODZENIE 
 26 Szczepana, Dionizego
 27 Jana, Cezarego  
 28 Teofili, Antoniego 
 29 Tomasza, Dominika 
 30 Eugeniusza, Seweryna 
 31 Sylwestra, Melanii 

N
P
W
Œ
C
P
S
N
P
W
Œ
C
P
S
N
P
W
Œ
C
P
S
N
P
W
Ś
C
P
S
N
P
W

grudzieñ

  1 Antoniny, Albina 
  2 Heleny, Paw³a 
  3 Kunegundy, Tycjana 
  4 Kazimierza, Eugeniusza 
  5 Adriana, Fryderyka
  6 Ró¿y, Wiktora 
  7 Perpetuy, Felicyty 
  8 Jana, Beaty  
  9 Franciszki, Brunona 
 10 Cypriana, Marcelego 
 11 Konstantego, Benedykta 
 12 Bernarda, Alojzego 
 13 Bo¿eny, Krystyny 
 14 Matyldy, Leona 
 15 Ludwiki, Klemensa 
 16 Izabeli, Hilarego 
 17 Zbigniewa, Patryka 
 18 Cyryla, Edwarda 
 19 Bogdana, Józefa 
 20 Klaudii, Maurycego
 21 Benedykta, Lubomira
 22 Katarzyny, Bogus³awa 
 23 Pelagii, Feliksa 
 24 Gabriela, Marka 
 25 Marii, Marioli 
 26 Emanuela, Teodora 
 27 Lidii, Ernesta Wielkanoc
 28 Anieli, Jana, 
 29 Wiktoryna, Eustachego 
 30 Jana, Amelii
 31 Balbiny, Kornelii, Wielkanoc
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marzec
  1 Gra¿yny, Zbigniewa, Wielkanoc
  2 Franciszka, Teodozji 
  3 Ryszarda, Sylwestra 
  4 Izydora, Wac³awa 
  5 Ireny, Wincentego
  6 Celestyna, Wilhelma 
  7 Jana, Rufina 
  8 Maksyma, Seweryna 
  9 Wielkanoc, Marii,
 10 Makarego, Micha³a 
 11 Filipa, Leona, 
 12 Juliana, Zenona 
 13 Przemys³awa, Idy
 14 Waleriana, Justyny 
 15 Teodora, Anastazji 
 16 Bernadetty, Julii 
 17 Roberta, Rudolfa
 18 Bogus³awy, Alicji 
 19 Adolfa, Leontyny 
 20 Agnieszki, Czes³awa 
 21 Feliksa, Anzelma
 22 £ukasza, Leona 
 23 Jerzego, Wojciecha
 24 Grzegorza, Fidelisa  
 25 Jaros³awa, Marka 
 26 Marzeny, Marii 
 27 Zyty, Teofila 
 28 Piotra, Ludwika 
 29 Katarzyny, Roberta 
 30 Piusa, Mariana
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kwiecieñ

  1 Józefa, Wojciecha, ŒWIÊTO PRACY
  2 Zygmunta, Atanazego 
  3 Marii, KONSTYTUCJI 3 MAJA
  4 Moniki, Floriana 
  5 Ireny, Waldemara 
  6 Filipa, Jakuba 
  7 Benedykta, Ludmi³y 
  8 Stanis³awa, Marka 
  9 Grzegorza, Katarzyny 
 10 Antoniny, Izydora 
 11 W³adys³awa, Ignacego 
 12 Pankracego, Dominika 
 13 Gerwazego, Roberta 
 14 Bonifacego, Macieja 
 15 Zofii, Izydora 
 16 Szymona, Andrzeja 
 17 Brunona, S³awomira 
 18 Aleksandry, Eryka
 19 Kryspina, Piotra 
 20 Aleksandra, Bernardyna 
 21 Jana, Wiktora 
 22 Heleny, Wies³awy
 23 Iwony, Emilii 
 24 Joanny, Zuzanny 
 25 Grzegorza, Urbana 
 26 Pauliny, Filipa, DZIEŃ MATKI
 27 Juliana, Augustyna 
 28 Justyny, Jaromira 
 29 Magdaleny, Teodozji
 30 Jana, Karola, BOŻE CIAŁO 
 31 Anieli, Petroneli
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  1  Brygidy, Ignacego 
  2  Marii, Miros³awa 
  3  Oskara, B³a¿eja 
  4  Joanny, Weroniki 
  5  Adelajdy, Agaty 
  6 Paw³a, Doroty
  7  Ryszarda, Romualda 
  8  Hieronima, Sebastiana 
  9  Apolonii, Eryki 
 10  Jacka, Scholastyki 
  11  Marii, Olgierda
  12  Eulalii, Modesta  
  13  Katarzyny, Grzegorza 
  14  Cyryla, Metodego, WALENTYNKI 
  15  Jowity, Faustyna 
  16  Danuty, Julianny 
  17  Zbigniewa, Aleksego 
  18  Konstancji, Szymona 
  19  Konrada, Arnolda
  20  Leona, Ludomira 
  21  Piotra, Eleonory 
  22  Ma³gorzaty, Marty 
  23  Polikarpa, Izabeli 
  24  Bogusza, Macieja 
  25  Cezarego, Wiktora
  26  Aleksandra, Miros³awa 
  27  Anastazji, Gabriela 
  28  Romana, Makarego
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   1  Mieczys³awa, Marii, NOWY ROK 
  2  Bazylego, Grzegorza 
  3  Danuty, Genowefy 
  4  Anieli, Angeliki 
  5 Szymona, Edwarda 
  6 Kacpra, Melchiora, Baltazara, TRZECH KRÓLI
  7 Rajmunda, Lucjana 
  8 Seweryna, Mœcis³awa 
  9 Marceliny, Juliana 
 10 Jana, Wilhelma 
 11 Honoraty, Matyldy 
 12 Arkadiusza, Czes³awy 
 13 Weroniki, Hilarego 
 14 Feliksa, Krzesimira 
 15 Paw³a, Domos³awa 
 16 Marcelego, W³odzimierza
 17 Antoniego, Jana 
 18 Ma³gorzaty, Piotra 
 19 Henryka, Mariusza 
 20 Fabiana, Sebastiana
 21 Agnieszki, Jaros³awa, Dzieñ Babci 
 22 Anastazego, Dzieñ Dziadka
 23 Ildefonsa, Rajmunda
 24 Franciszka, Felicji
 25 Mi³osza, Tatiany
 26 Tytusa, Tymoteusza
 27 Jerzego, Anieli
 28 Tomasza, Juliana
 29 Franciszka, Zdzis³awa
 30 Martyny, Macieja
 31 Jana, Ludwiki
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styczeñ l tt ñ mmaarze

2013

  1 Danuty, Remigiusza 
  2 Dionizego, Teofila 
  3 Teresy, Jana  
  4 Rozalii, Franciszka 
  5 Apolinarego, Placyda  
  6 Artura, Brunona 
  7 Marii, Marka 
  8 Brygidy, Pelagii  
  9 Wincentego, Arnolda
 10 Daniela, Leona 
 11 Aldony, Emila 
 12 Rudolfa, Maksymiliana 
 13 Edwarda, Teofila 
 14 Bernarda, Kaliksta
 15 Jadwigi, Teresy 
 16 Ma³gorzaty, Aurelii 
 17 Ignacego, Wiktora 
 18 Juliana, £ukasza  
 19 Paw³a, Ziemowita 
 20 Ireny, Jana 
 21 Urszuli, Jakuba 
 22 Filipa, Salomei 
 23 Seweryna, Honorata 
 24 Marcina, Antoniego
 25 Bonifacego, Darii 
 26 Lucjana, Ewarysta 
 27 Iwony, Sabiny 
 28 Szymona, Tadeusza  
 29 Wioletty, Felicjana 
 30 Zenobii, Przemys³awa 
 31 Krzysztofa, Urbana
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  1 Jakuba, Konrada, DZIEÒ DZIECKA
  2 Marcelina, Piotra 
  3 Leszka, Kwiryna
  4 Franciszka, Karola
  5 Bonifacego, Walerii 
  6 Norberta, Dominiki 
  7 Roberta, Wies³awa
  8 Seweryna, Maksyma 
  9 Pelagii, Felicjana 
 10 Ma³gorzaty, Bogumi³a,
 11 Barnaby, Feliksa
 12 Jana, Janiny 
 13 Antoniego, Lucjana 
 14 Rufina, Walerego 
 15 Jolanty, Wita
 16 Aliny, Anety 
 17 Laury, Marcjana 
 18 El¿biety, Marka 
 19 Romualda, Protazego 
 20 Bogny, Bogumi³y 
 21 Alojzego, Alicji
 22 Pauliny, Tomasza
 23 Wandy, Zenona, DZIEŃ OJCA
 24 Danuty, Jana 
 25 Doroty, Wilhelma 
 26 Jana, Paw³a 
 27 W³adys³awa, Cyryla 
 28 Ireneusza, Leona 
 29 Piotra, Paw³a 
 30 Emilii, Lucyny
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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 dowozie i na wynos 

  

Międzynarodowy Dzień 
Seniora w klubie Hetman 
na Osiedlu Jana III Sobie-
skiego rozpoczął się mszą 
świętą celebrowaną przez 
proboszcza, księdza Henry-
ka Ogrodnika, w intencji se-
niorów. A seniorzy sprawo-
wali w niej liturgię słowa. 

Uroczystość kontynuowano 
w klubie.

Na początku 28 najstar-
szych wiekiem członków 
klubu – od 85 do 95 lat 
– obdarowano upominka-
mi i kwiatami. Dla wszyst-
kich seniorów były życze-
nia od zaproszonych gości 

– przedstawicieli Spółdziel-
ni a także rady osiedla spół-
dzielczej i samorządu po-
mocniczego.

W części artystycznej 
w repertuarze operowym i 
operetkowym wystąpiła Ali-
cja Kuchowicz. Potem licz-
nie przybyłych seniorów ba-
wił śląski zespół Duo Fenix 
– Dwa Fyniki. Występy ar-
tystów zasponsorował sa-
morząd pomocniczy Miasta 
Poznania.

Zespół Duo Fenix – Dwa 
Fyniki do klubu zawita po-
nownie na sylwestra. Dlate-
go na zabawę bilety rozeszły 
się jak ciepłe bułeczki.

Na zdjęciach kilka miga-
wek z tegorocznego święta 
seniorów. (maja)

Samorządy dla seniorów



 

Skład Rady Osiedla Piątkowo 

Kadencja 2011-2015 

 

Zuzanna Adamczyk 

Paweł Adamów 

Tomasz Antoszek 

Anna Bekas 

Julia Bieniek 

Grażyna Grzeszkowiak 

Monika Hanaczewska 

Alina Heidrych 

Krystyna Kaczmarek 

Marek Kluj 

Oskar Lepczyński 

Anna Łuczak-Wachowiec 

Małgorzata Nowak 

Mateusz Ostapkowicz 

Elżbieta Pawłowska 

Jerzy Ratajczak 

Halina Rzepecka 

Jacek Tomaszewski 

Marcin Tomczak 

Tomasz Wiśniewski 

Marek Żywica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Osiedla 

Anna Bekas 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla 

Krystyna Kaczmarek 

 

Skład Zarządu Osiedla 

Alina Heidrych 

Krystyna Kaczmarek 

Mateusz Ostapkowicz 

Jerzy Ratajczak 

Jacek Tomaszewski 

Marcin Tomczak 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY I ZARZĄDU OSIEDLA ZA 2012 R. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Osiedla Piątkowo 
Jednostka pomocnicza Miasta Poznania 

Zadania i kompetencje 

 

Egzemplarz bezpłatny     Rada  Osiedla Piątkowo – Jednostka pomocnicza Miasta Poznania 

 

 

Jako jednostka pomocnicza Miasta Poznania troszczymy się i rozwijamy głównie 

tereny miejskie będące w granicach naszego Osiedla. W ramach potrzeb i 

możliwości współpracy w różnych dziedzinach, działamy również w połączeniu 

inicjatyw z Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową. Jednak naszym priorytetem są 

tereny miejskie, w głównej mierze są nimi: placówki oświatowe, parki miejskie, drogi 

i chodniki miejskie oraz grunty należące do Miasta Poznania. 

 

Do zadań Osiedla należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, określone w 

Statucie Osiedla, który został uchwalony przez Radę Miasta Poznania. 

 

Do zadań Osiedla należą działania dotyczące obszaru Osiedla w zakresie: 

1) tworzenia więzi lokalnych; 

2) funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej; 

3) lokalnych dróg, chodników i parkingów; 

4) oświaty, kultury, sportu, rekreacji; 

5) ładu przestrzennego; 

6) porządku i bezpieczeństwa; 

7) stanu środowiska, skwerów, zieleńców, parków; 

8) dbałości o mienie Miasta; 

9) usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta. 

 

Organem uchwałodawczym jest Rada Osiedla, wybierana na 4 letnią kadencję  

w powszechnych, bezpośrednich i tajnych wyborach. Organem wykonawczym jest 

Zarząd Osiedla. 

 

Źródło: http://www.poznan.pl 

 

 
 

 

Jednostka pomocnicza Miasta 

Poznania – Osiedle Piątkowo swoim 

działaniem obejmuje tereny osiedli: 

 Bolesława Chrobrego 

 Zygmunta Starego 

 Władysława Jagiełły 

 Stefana Batorego 

 Bolesława Śmiałego 

oraz okoliczne ulice. 



        Egzemplarz bezpłatny             Rada  Osiedla Piątkowo – Jednostka pomocnicza Miasta Poznania 

 

 

Finanse 

Osiedla prowadzą 

gospodarkę finansową w 

ramach budżetu Miasta. 

Osiedlu nalicza się środki 

finansowe proporcjonalnie 

do liczby mieszkańców na 

terenie Osiedla, 

proporcjonalnie do 

powierzchni oraz część 

dochodów z tytułu udziału w 

podatku od nieruchomości. 

 

 

W 2012 r. Osiedle 

Piątkowo miało do 

dyspozycji w swoim 

planie wydatków  

620 848 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność Rady Osiedla Piątkowo w 2012 r. 
 

Wydatki na placówki oświatowe i 

kulturę 

 
Największym beneficjentem naszych inwestycji i 

działań oświatowo-kulturalnych w 2012 r. były 

placówki oświatowe z terenu Osiedla. 

 

Łącznie na remonty i modernizację przedszkoli, 

szkół podstawowych i gimnazjów przeznaczyliśmy 

kwotę prawie 380 000 zł. Stanowi to aż 61% 

naszego budżetu. 

 

Przeznaczyliśmy również pieniądze na organizację 

konkursów, zakup nagród dla uczniów w ramach 

funkcjonowania Miasteczka Oświatowego 

zrzeszającego placówki oświatowe na os. B. 

Chrobrego na łączną kwotę ok. 17 000 zł. 

 

Co roku wspieramy działalność jedynego na 

terenie Osiedla oddziału Biblioteki Raczyńskich – 

filia nr 14 na os. B. Chrobrego. Przeznaczamy 

środki na zakup książek, filmów i audiobooków. 

 

W 2012 r. Osiedle Piątkowo zorganizowało festyn z 

okazji międzynarodowego „Dnia sąsiada” oraz 

współfinansowało wraz z PSM organizację festynu 

z okazji dnia dziecka. 

 

Do  najważniejszych inicjatyw w 2012 r. należały: 

 modernizacja chodnika z kostki brukowej między ul. Stróżyńskiego a ul. Hulewiczów wraz 

z budową wysepki spowalniającej na ul. Stróżyńskiego (na wysokości stacji benzynowej) 

– kwota 115 000 zł 

 modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 12 na os. St. Batorego – kwota 

160 000 zł 

 remont auli w Szkole Podstawowej nr 17 na os. B. Chrobrego – kwota 110 000 zł 

 doposażenie i wymiana ławek, koszy na śmieci, oświetlenia w miejskim parku na  

os. B. Chrobrego – kwota 11 700 zł 

 zakup architektury ogrodowej i wyposażenie placu zabaw dla żłobków na terenie 

Zespołu Żłobków nr 1 – kwota 28 000 zł 

 dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Poznań – Północ – kwota 13 000 zł 

 remont sanitariatów w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 na os. Chrobrego – kwota 

10 000 zł 

 sfinansowanie weekendowych zajęć sportowych na boiskach „Orlik 2012” na  

os. B. Chrobrego i os. B. Śmiałego – kwota 10 000 zł 

 zakup fotopułapki dla Straży Miejskiej - Referat Piątkowo – kwota 3 300 zł. 

 

 

 

 

 

Remont chodnika na naszym Osiedlu 

 

Długo oczekiwana inwestycja modernizacji chodnika między  

ul. Stróżyńskiego a ul. Hulewiczów dobiegła końca.  

Przeznaczyliśmy na ten cel 115 000 zł do Zarządu Dróg Miejskich.  

Z pozostałych środków po przetargu zostanie zbudowana 

wysepka spowalniająca na niebezpiecznym przejściu dla 

pieszych na ul. Stróżyńskiego (na wysokości stacji benzynowej).  

Mamy nadzieję, że poprawi to bezpieczeństwo mieszkańców. 

(zdj. poniżej) 

 

 
 



 

 

 

 

 

        Egzemplarz bezpłatny             Rada  Osiedla Piątkowo – Jednostka pomocnicza Miasta Poznania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W październiku 2012 r. dokonano uroczystego otwarcia zmodernizowanego boiska 

sportowego przy Gimnazjum nr 12 na os. St. Batorego. Kilka lat temu Poznańska 

Spółdzielnia Mieszkaniowa wykonała podłoże z kostki brukowej pod murawę, jednak 

na dokończenie inwestycji zabrakło środków w Wydziale Oświaty. W tym roku z 

pomocą przyszła Rada Osiedla Piątkowo, która przeznaczyła na ten cel 160 000 zł.  

Resztę potrzebnej kwoty wygospodarowała szkoła (zdj. poniżej). 

 

Działalność Rady Osiedla Piątkowo w 2012 r. 

Dnia 4 lipca 2012 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania, teren 

zaniedbanego boiska do piłki nożnej na os. St. Batorego (część 

północna)przekazaną w zarząd Rady Osiedla Piątkowo. Dzięki ponad 

dwuletnim staraniom Rady udało się w końcu uzyskać możliwość 

inwestowania na tym terenie. Cieszymy się również, że nasze działania 

wpłynęły w znacznym stopniu na zablokowanie inwestycji budowy 

kolejnych bloków w okolicy boiska (po prawej mapa przyznanego terenu). 

 

W przyszłorocznym budżecie nasza Rada przeznaczyła na budowę 

kompleksu sportowo-rekreacyjnego na tym terenie prawie 540 000 zł, co 

stanowi prawie nasz cały budżet na 2013 r. Radni jednogłośnie opowiedzieli 

się za taką inwestycją. 

 

Dnia 24 listopada 2012 r. w siedzibie Rady 

Osiedla Piątkowo, w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 15 na os. B. 

Chrobrego, odbyło się uroczyste spotkanie i 

podsumowanie konkursu „Zielony Poznań”. 

W podziękowaniu za poświęcenie 

mieszkańców w tworzenie zielonej 

przestrzeni ogrodów i balkonów, Rada 

Osiedla przyznała wyróżnionym w konkursie 

mieszkańcom nagrody (zdj. po prawej) 



        Egzemplarz bezpłatny             Rada  Osiedla Piątkowo – Jednostka pomocnicza Miasta Poznania 

 

Plany Rady Osiedla Piątkowo na 2013 r. 

 

 
  

 

Osiedle Piątkowo w przyszłym roku będzie dysponować budżetem w wysokości 662 814 zł. Po 

wielu ustaleniach z odpowiednimi jednostkami i wydziałami miejskimi uchwaliliśmy plan 

wydatków na 2013 r. 

 

Do najważniejszych zadań należą: 

 budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na os. St. Batorego – kwota ok. 540 000 zł 

 wymalowanie elewacji budynku Przedszkola nr 24 

 zakupy nagród dla dzieci w konkursach w placówkach oświatowych 

 wymiana głównej rury poziomej z wodą ciepłą i zimną w piwnicy pod kuchnią w ZSO nr 15 

 wymiana bramy i elementów ogrodzenia w Przedszkolu nr 35 

 zakup książek i zestawów komputerowych w Bibliotece Raczyńskich – filia nr 14 

 rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 

Rada i Zarząd Osiedla 

 

siedziba 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 

Osiedle Bolesława Chrobrego 107 

60-681 Poznań 

 

dyżur dla mieszkańców w siedzibie 

ostatni czwartek miesiąca  

w godz. 17:00 - 18:00 

 

adres do korespondencji 

Osiedle Piątkowo 

Wydział Wspierania Jednostek  

Pomocniczych Miasta 

ul. Libelta 16/20,  

61-706 Poznań 

 

adres mailowy 

osiedle_piatkowo@um.poznan.pl 

 

strona internetowa 

www.poznan.pl/mim/osiedla/ 

 

facebook 

www.facebook.com/RadaOsiedlaPiatkowo 

Ponadto Rada Osiedla 

Piątkowo w uzgodnieniu z 

Wydziałem Oświaty 

wyznaczyła priorytetowe 

zadania remontowe w 

placówkach oświatowych na 

rok 2013. Zarząd Osiedla odbył 

wizję lokalną i wraz z 

dyrektorami placówek 

ustalono priorytety działań. 

Łączna kwota na remonty 

wszystkich przedszkoli, szkół 

podstawowych i gimnazjów na 

naszym terenie wyznaczona 

przez Radę Osiedla to ponad 

313 000 zł (spoza budżetu 

Osiedla). 

 

Na co przeznaczymy pieniądze w 2013 roku? 

 

Skład, fotografie i opracowanie: 

Mateusz Ostapkowicz 

Jacek Tomaszewski 


