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ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY 

oferta obowiązuje w dowozie i na wynos 

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

www.psm.poznan.pl

Z miśkiem 
na 
majówkę?
Ta uczennica Szkoły 
Podstawowej nr 34 
na Osiedlu Bolesława 
Śmiałego, którą 
sfotografowała Maria 
Zielińska, na dzień misia 
przyniosła ich aż dwa, 
takie same bliźniaki. 
Ciekawe, czy zabierze je 
też na zaplanowane na 
kilku osiedlach pod koniec 
miesiąca spółdzielcze 
majówki i festyny dla 
dzieci... Atrakcji na nich 
nie zabraknie.
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Nastrój świąteczny udzielił się klu-
bowiczom KORONY już 22 marca, gdy 
do klubu wraz z delegacją dzieci zawi-
tał Andrzej Zielonka, prezes Stowarzy-
szenia Mamy Wielkie Serca. Członko-
wie klubu, ale także inne osoby, prze-
kazali gościom dary wielkanocne.

2 kwietnia seniorzy rozpoczęli mie-

siąc spotkaniem wielkanocnym. Na-
stępnego dnia odbyło się zebranie in-
formacyjne w sprawie weekendowego 
wyjazdu do Kudowy Zdroju.

14 kwietnia bawiono się na Balu 
Samotnych Serc. 17 kwietnia przed-
stawiciel banku prezentował konta dla 
emerytów i rencistów pod hasłem „są 

sytuacje, w których przydałaby się po-
moc – pomocne konto jest zawsze do 
dyspozycji”.

20 kwietnia seniorzy wybrali się na 
trzydniową wycieczkę integracyjną do 
Kudowy Zdroju. 

Na 26 kwietnia zaplanowano wy-
stawę prac kółka plastycznego. (LK)

Ten rok jest dla klubu 
seniora „Złoty Liść” rokiem 
jubileuszowym. Klub istnieje 
już 5 lat! Aby uczcić tę okazję 
seniorki od początku stycznia 
spędzają czas bardzo aktyw-
nie, nie mając czasu na nudę.

Poza kilkoma wyjściami 
do kina i balami karnawa-
łowymi panie podczas wy-
kładów odbywających się w 
siedzibie klubu ugruntowały 
swoją wiedzę z zakresu wo-
lontariatu dla seniorów, hi-
poteki odwróconej oraz me-
dycyny integracyjnej. Roz-

poczęły również naukę języ-
ka migowego oraz otworzy-
ły cykl zajęć tai chi, które 
będą odbywać się w klubie 
przez kilka miesięcy. Ta chiń-
ska forma gimnastyki niektó-
rym paniom była znana, in-
ne dowiedziały się o niej pod-
czas spotkania informacyjne-
go. Wszystkie jednak bardzo 
chętnie ruszyły do ćwiczeń 
urozmaicających aktywność i 
pomagających utrzymać for-
mę fizyczną.

Jednym z milszych i bar-
dzo praktycznych okazało się 

5 lat klubu seniora

Działo się w klubie KORONA

pierwsze marcowe spotkanie 
klubu. 1 marca klub odwie-
dzili instruktorzy programu 
„Ratujemy i Pomagamy Ra-
tować” (prowadzonego przez 
WOŚP), piątka przemiłych, 
młodych ludzi, którzy poka-
zali klubowiczkom, jak zacho-
wać się w sytuacjach zagro-
żenia życia lub zdrowia dru-
giej osoby. 

Poza przedstawieniem 
najnowszych ustaleń w kwe-
stii reagowania na poszcze-
gólne stany zagrożenia, in-
struktorzy przeprowadzili 
pokazy resuscytacji a tak-
że zademonstrowali działa-
nie przenośnego defibrylato-
ra. Każda z seniorek mogła 
sama spróbować położyć „po-
szkodowanego” w bezpiecz-
nej pozycji bocznej oraz re-
animować fantoma – Anię.

Marta Mentecka
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BISTRO 
ALLADYN ul Naramowicka 244

tel. 605 678 885
www.bistroalladyn.republika.pl
pn.-pt. 11-19; sob. 12-18
 mały catering 
 obiady dla firm
 pizza

-  Organizujemy imprezy 
okolicznościowe
Wolne terminy

KOMUNIA 2012
FIRANKI – BARDZO DUŻY WYBÓRFIRANKI – BARDZO DUŻY WYBÓR

NISKIE CENYNISKIE CENY
 pościele,  pościele,  koce,  koce,  kołdry, kołdry,
   ręczniki,  ręczniki,  bielizna,  bielizna,  podomki podomki

NARZUTY DO SYPIALNI NARZUTY DO SYPIALNI 
I NA TAPCZANYI NA TAPCZANY

Os. B. Chrobrego między blokami 13 i 14Os. B. Chrobrego między blokami 13 i 14
poniedziałek-piątek 11-18poniedziałek-piątek 11-18

sobota 10-14sobota 10-14
tel. 603 675 941tel. 603 675 941

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

  

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

RR A D C A    P R A W N Y 
 rozwód i separacja, podzia  maj tku, 
 w adza rodzicielska, opieka, alimenty, 
 spadki, darowizny, testamenty, 
 nieruchomo ci, lokale, odszkodowania, 
 prawo administracyjne, prawo pracy. 

 

tel. 601 999 570 
 

Kancelaria: os. J. III Sobieskiego 36/15 
Konieczne umówienie terminu spotkania 

www.psm.poznan.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.

Zapraszamy do 24 Oddziału w Poznaniu:
ul. Obornicka 287, tel. 61 845 63 50, pon.- pt. 10.00-17.00

MASZ KIJKI? MASZ ZDROWIE!
NORDIC WALKING W KAŻDĄ SOBOTĘ

O GODZ. 10
W LASKU ŻURAWINIEC

ZBIÓRKA PRZY ALDI
INSTRUKTOR ANNA CIORGA

TEL. 663 213 144
BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
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♦  Funkcjonariusze Referatu 
Piątkowo Straży Miejskiej 
Poznania przyjęli w marcu 
555 zgłoszeń od mieszkań-
ców. Najwięcej dotyczyło 
nieprawidłowego parkowa-
nia samochodów (263) oraz 
spraw porządkowych (113). 
Na koła nieprawidłowo za-
parkowanych aut nałożono 
229 blokad, 143 osoby uka-
rano mandatami, a wobec 3 
osób wystąpiono do sądu z 
wnioskiem o ukaranie.

♦  Funkcjonariusze piątkow-
skiej Straży Miejskiej skon-
trolowali Osiedle Bolesła-
wa Chrobrego (46 bloków) 
i przyległe uliczki (13 po-
sesji prywatnych), czy ma-
ją oświetlenie numerów po-
rządkowych. Ujawnili brak 
numeru na jednej z pose-
sji przy ul. Łowmiańskie-
go, której właściciel zo-
stał ukarany mandatem. 
Sprawdzili także oświetle-
nie trzech ulic: Kurpińskie-
go, Łowmiańskiego i Ko-
strzewskiego, nie paliły się 
tam bowiem wszystkie la-
tarnie. Sprawę przekaza-

no do Enei, która awarię 
usunęła.

♦  Strażnicy skontrolowali 
stan nawierzchni na przy-
stankach komunikacji miej-
skiej. Zwrócili się do Zarzą-
du Transportu Miejskiego 
o przeprowadzenie napra-
wy platformy przystanko-
wej przy ul. Stróżyńskiego. 
Stan jej stwarza znaczne 
niebezpieczeństwo dla ko-
rzystających z komunika-
cji miejskiej oraz wpływa 
negatywnie na wizerunek 
miasta.

♦  Przeprowadzili również 
kontrole stanu i prawidło-
wości oznakowania znaka-
mi drogowymi Osiedla Bo-
lesława Śmiałego. Zauważy-
li brak oznakowania tabli-
cami D-41 na wyjeździe z 
osiedla w ul. Umultowską, 
Przy budynku 30 znak B-1 
jest niewidoczny dla kierow-
ców jadących ul. Znanieckie-
go i skręcających w osiedle. 
Poproszono administrację 
osiedla o prawidłowe usta-
wienie oznakowania.

♦  Zarząd Komunalnych Zaso-
bów Lokalowych poproszo-

no o uporządkowanie tere-
nu przy skrzyżowaniu ulic 
Lechickiej i Wojciechow-
skiego oraz o prześwietle-
nie zadrzewienia, a Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komuni-
kacyjne o uporządkowanie 
i wykoszenie traw na ze-
wnętrznych poboczach PST.

♦  Oddział Gospodarowania 
Nieruchomościami PKP SA 
Poznań poproszono o upo-
rządkowanie terenów przy 
ul. Stróżyńskiego oraz o 
usunięcie niestosownych 
napisów ze znajdujących 
się tam budynków.

♦  Funkcjonariusze przepro-
wadzili 24 kontrole miejsc 
znanych z bytowania lub 
grupowania się bezdom-
nych. Na miejscu przepro-
wadzili 25 rozmów prewen-
cyjnych, w pięciu przypad-
kach spowodowali udzie-
lenie bezdomnym pomo-
cy medycznej, jednego bez-
domnego przekazali do 
punktu pomocy socjalnej, a 
dwie nietrzeźwe osoby do 
Izby Wytrzeźwień.

♦  Strażnicy otrzymali infor-
mację o mężczyźnie leżą-

cym na przystanku przy 
ul. Jaroczyńskiego. Wezwa-
li pogotowie, którego le-
karz zadecydował o prze-
wiezieniu go do Izby Wy-
trzeźwień.

♦  Z parkingu przy budynku 
15 na Osiedlu Stefana Ba-
torego usunięto wrak sa-
mochodu.

♦  26 marca kierownik refera-
tu Piątkowo uczestniczył w 
spotkaniu z Radą Osiedla 
Jana III Sobieskiego. Oma-
wiano sprawy związane z 
porządkiem na osiedlu i sze-
roko rozumianym bezpie-
czeństwem mieszkańców.

♦  Administracja Osiedla Ste-
fana Batorego zwróciła się 
do Straży Miejskiej o pomoc 
w związku z bałaganem na 
terenie zieleni przed budyn-
kiem nr 73 w stronę pętli 
tramwajowej na Os. Jana III 
Sobieskiego. Działka należy 
do Miasta Poznania. O pil-
ne usunięcie zalegających 
tam nieczystości zwrócono 
się do Zarządu Dróg Miej-
skich, który zobowiązał się 
do szybkiego uporządkowa-
nia terenu. (rafa)

Z notatnika miejskiego strażnika

  

Nowo otwarty sklepNowo otwarty sklep
DewocjonaliaDewocjonalia

Jedyne takie miejsce na PiątkowieJedyne takie miejsce na Piątkowie
przy Sanktuarium na os. J III Sobieskiegoprzy Sanktuarium na os. J III Sobieskiego

Wejście przy restauracji Valde BeneWejście przy restauracji Valde Bene

PolecamyPolecamy
Oferta komunijnaOferta komunijna
● ● Art. do chrztuArt. do chrztu
● ● Art do ślubuArt do ślubu

srebrne pamiątki,srebrne pamiątki,
dewocjonaliadewocjonalia

ZapraszamyZapraszamy
od poniedziałku do piątku, godz. 10 – 18od poniedziałku do piątku, godz. 10 – 18

soboty, godz. 9 – 14, soboty, godz. 9 – 14, 
niedziele, godz. 10 – 14niedziele, godz. 10 – 14
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- Wie pan, ile spółdzielni miesz-
kaniowych działa w Poznaniu, ilu 
poznaniaków mieszka w ich za-
sobach?

- Dokładnie nie odpowiem. Spół-
dzielnie są różne, jest kilka dużych ma-
jących po kilkadziesiąt tysięcy człon-
ków oraz wiele małych spółdzielni. 
Szacuję, że blisko połowa poznaniaków 
mieszka w spółdzielczych budynkach.

- A jak ocenia pan stosunki 
między spółdzielniami a władza-
mi miasta?

- Sądzę, że są one poprawne. Za-
równo samorządy spółdzielcze, jak i 
samorząd miasta właściwie wykonują 
przypisane im prawem zadania. A są 
to niezależne od siebie sfery działania. 
Ustawy określają uprawnienia i zada-
nia spółdzielni, także z ustaw wynika-
ją uprawnienia władz samorządowych 
miasta. Katalog określonych przepisa-
mi zadań jest odmienny i oba samorzą-
dy nie wchodzą sobie w kompetencje.

- Nie chodzi jednak o naru-
szanie kompetencji, lecz o to, że 
współpracując można byłoby sku-
teczniej poprawiać warunki życia 
w mieście.

- Ze strony władz miasta jest peł-
na otwartość i życzliwość dla spółdziel-
czych inicjatyw.

- Odczucia wielu spółdzielców 
bywają jednak odmienne...

- Często spotykam się z przedsta-
wicielami różnych spółdzielni i znam 
ich problemy. Zwykle dotyczą one kwe-
stii mieszkaniowych czy komunikacyj-
nych. Staramy się szukać najlepszych 
rozwiązań, ale zawsze muszą one być 
zgodne z prawem. W sprawie wypłat 
odszkodowań za niedostarczenie loka-
li socjalnych czy zapewnienia eksmito-
wanym lokali socjalnych zapewniam, 
że władze miasta wszystkich wierzy-
cieli traktują jednakowo. Ani spółdziel-
nie, ani prywatni właściciele kamienic 
czy dewoloperzy nie są uprzywilejowa-
ni lub dyskryminowani. Traktujemy 
wszystkich równo.

- Jednak bonifikaty przyzna-
wane przy nabywaniu gruntów są 
odmienne dla spółdzielni oraz dla 
członków spółdzielni.

- Wynika to jednak nie z decyzji 
władz miasta, ale z przepisów ustawy. 
Samorząd miasta musi ich przestrze-
gać, a one jednoznacznie stwierdzają, 
że ulga przy zakupie „na cele miesz-
kaniowe” przysługuje tylko spółdziel-
niom. Wykup gruntu przez członka 
spółdzielni, który posiada już miesz-
kanie, nie może być traktowany, zgod-
nie z tą ustawą, jako nabycie na „cel 
mieszkaniowy”. Tak postanowił usta-
wodawca i wszystkie samorządy miej-
skie muszą to rozwiązanie respekto-

wać. Stanowisko takie potwierdził nie-
dawno wyrok sądu administracyjnego 
w Lublinie. Spółdzielcy zamiast pre-
tensji do samorządu miejskiego powin-
ni więc domagać się, by Sejm zmienił 
ustawowe zapisy.

- Dla mieszkańców wielu spół-
dzielczych osiedli, zwłaszcza na 
Piątkowie, wielkim problemem 
jest komunikacja.

- Na jej usprawnienie miasto każde-
go roku przeznacza znaczne nakłady. 
Obecnie jednym z naszych prioryteto-
wych zadań jest budowa trasy Nowo-
naramowickiej i jej skrzyżowania z ul. 
Lechicką.. Nowa arteria ułatwi życie 
mieszkańcom Piątkowa, Naramowic i 
Umultowa. Na realizacji tego przedsię-
wzięcia koncentrują się obecnie nasze 
wysiłki. Staramy się pozyskać środki 
unijne. Na razie prowadzimy prace 
projektowe obejmujące budowę węzła 
oraz przedłużenie trasy tramwajowej 
do ulicy Rubież.

- Czy władze Poznania są rze-
czywiście zdecydowane rozwijać 
transport publiczny?

- Sprawa jest jednoznaczna – w Po-
znaniu stawiamy na rozwój transpor-
tu publicznego. Już ponad 10 lat te-
mu Rada Miasta przyjęła uchwałę na-
kazującą preferować rozbudowę sieci 
tramwajowych i autobusowych, by za-
chęcić mieszkańców do korzystania z 
tych połączeń. Jednak takich rozwią-
zań nie da się wprowadzić z dnia na 
dzień, potrzebne są środki oraz przede 
wszystkim długofalowe i konsekwent-
ne działania. I my je podejmujemy. 
Rozbudowujemy linie tramwajowe i za-

jezdnie, ze środków unijnych uzyskali-
śmy ponad 300 mln złotych na zakup 
45 tramwajów. Z analiz jednak wynika, 
że w Poznaniu maleje liczba sprzeda-
wanych biletów MPK, natomiast szyb-
ko przybywa w mieście samochodów. 
Staramy się odwrócić tę tendencję, ale 
nie jest to łatwe.

- Zwłaszcza że wiele inwestycji 
komunikacyjnych nie zostanie zre-
alizowanych na Euro...

- Jednak sporo na Euro zrobimy. 
Podjęliśmy wiele przedsięwzięć inwe-
stycyjnych, angażując w to środki wła-
sne miasta oraz pozyskując wsparcie 
unijne. Większość inwestycji na Eu-
ro jest realizowanych z pomocą środ-
ków unijnych, a one są przyznawane 
na konkretne projekty, a nie na Eu-
ro. Dlatego realizacja niektórych pro-
jektów będzie kontynuowana także 
po zakończeniu mistrzostw. Uważam, 
że wielkim sukcesem władz miasta i 
wszystkich poznaniaków jest podjęcie 
tych wielkich i niezwykle potrzebnych 
zadań. Widać rozmach prowadzonych 
prac i powstające nowe obiekty – ter-
minal na Ławicy, dworzec czy przebu-
dowaną ulicę Grunwaldzką.

- Jaka jest wartość przedsię-
wzięć realizowanych w mieście w 
związku z Euro?

- Trudno jednoznacznie wyliczyć. 
Mogę powiedzieć, że na inwestycje dro-
gowe i komunikacyjne pozyskaliśmy w 
Poznaniu ponad 2 miliardy złotych. 
To naprawdę potężny zastrzyk inwe-
stycyjny dla miasta.

Rozmawiał:
Walerian Ignasiak

2 mld na ulice i komunikację
ROZMOWA Z MIROSŁAWEM KRUSZYŃSKIM, WICEPREZYDENTEM POZNANIA
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Na Osiedlu Bolesława 
Chrobrego wykupiono grun-
ty będące w użytkowaniu 
wieczystym przynależące do 
budynków 13 A i B; 15; 17; 
25, 26, 27; 28, 29; 30, 31; 
34, 35; 32, 33, 36; 40, 41; 
47. W pozostałych budyn-
kach do właścicieli wyku-
pionych na własność lokali 
wysłano informacje o spo-
sobie postępowania w przy-
padku starania się o wykup 
gruntu pod tymi budynka-
mi. Do Miasta z wnioskami 
o wykup powinni wystąpić 
wszyscy właściciele: w imie-
niu zamieszkujących loka-
le typu lokatorskiego i wła-
snościowego – Spółdzielnia, 
a właściciele indywidualnie. 
Na 906 wysłanych informacji 
jedynie 434 osoby wystąpiły 
z wnioskami o wykup grun-
tu. Do pozostałych będą jesz-
cze raz wysyłane informacje, 
nie można bowiem wykupić 
gruntu bez zgody wszystkich 
właścicieli – poinformował 
prezes Krzysztof Winiarz w 
sprawozdaniu Zarządu na 
części Walnego Zgromadze-
nia dla mieszkańców Osie-
dla Bolesława Chrobrego i 
ul. Grobla, które odbyło się 
18 kwietnia.

W swoim sprawozdaniu 
prezes Winiarz powiedział 
też, że w ubiegłym roku 
opłaty za dostawy ciepła 
zmalały w Spółdzielni o 8 
procent. Wpływ na to mia-
ły trzy główne przyczyny. 
Pierwszą było oszczędne 
korzystanie z ciepła przez 
odbiorców indywidualnych, 

drugą – różnorodne i wie-
lokierunkowe działania ter-
momodernizacyjne w bu-
dynkach i instalacjach cie-
płowniczych, a trzecią – 
sprzyjające warunki atmos-
feryczne i ciepła jesień ubie-
głego roku.

Kierownik administra-
cji osiedla, Jerzy Czapczyk, 
powiedział że osiedle mia-
ło na koniec roku dodatni 
wynik, co pozwoli zapewne 
utrzymać stawkę eksploata-
cyjną na niezmienionym po-
ziomie. Problemem osiedla 
są dewastacje w budynkach 
i na zewnątrz, na przykład 
rozjeżdżanie trawników. Po 
latach wstrzymania ruszy-
ły malowania klatek scho-
dowych, w najbliższych la-
tach czeka wymiana instala-
cji centralnego ogrzewania. 
Rozpocznie się też dociepla-
nie wysokich budynków, wy-
miana podjazdów do nich.

Podczas dyskusji nad 
sprawozdaniami mieszkań-
cy podnosili sprawy pro-
blemów z parkowaniem, 
wszechobecnych reklam, 
które należałoby – zda-
niem jednych – zlikwido-
wać, a zdaniem innych – po-
bierać za nie opłaty. Potem 
okazało się, że za reklamy 
ustawione na gruncie spół-
dzielczym opłaty są pobiera-
ne, a najwięcej reklam znaj-
duje się na gruntach miej-
skich, za co PSM opłat po-
bierać nie może. Jeden z 
mieszkańców był niezado-
wolony z powodu nieobec-
ności na zebraniu członka 

Rady Nadzorczej i radnego 
miejskiego, któremu chciał 
zadać kilka pytań. Zgod-
nie ze Statutem PSM, czło-
nek RN ma jednak 14 dni 
na usprawiedliwienie swojej 
nieobecności.

Padła też propozycja za-
mknięcia śmietników, do 
których podrzucane są nie-
czystości przez osoby za-
mieszkujące poza osiedlem. 
Ponieważ w przyszłym roku 
ma zacząć obowiązywać no-
wa ustawa śmieciowa, która 
ustanowi podatek od miesz-
kańców, problem ten prze-
stanie istnieć. Wydaje się 
więc nieracjonalne inwesto-
wanie teraz w zamknięcia.

Padło też pytanie o naj-
większego dłużnika w PSM. 
Jest nim małżeństwo z Osie-
dla Jana III Sobieskiego, 
którego dług w stosunku do 
PSM urósł do 120 tysięcy 
złotych. Spółdzielnia ma wy-
rok eksmisyjny, lecz gmina 
nie wykonuje tego wyroku.

Inny z mieszkańców za-
proponował, by zwrócić się 
do Komisji Bezpieczeństwa 
Rady Miasta, by ta zare-
komendowała wybudowanie 
przejścia podziemnego pod 
ul. Lechicką. Ulicą tą wie-
lu mieszkańców chodzi na 
zakupy do Plazy i zdarzy-
ło się już kilka wypadków. 
Niebezpieczna jest też uli-
ca, równoległa do ul. Woj-
ciechowskiego, którą wie-
lu kierowców omija korki i 
niestety robi to zbyt szyb-
ki, więc przydałyby się pro-
gi zwalniające.

Zamiast odwołań do 
Walnego Zgromadzenia od 
wykluczenia ze Spółdzielni, 
mieszkaniec zaproponował 
opracowanie systemu, w 
którym dłużnicy rozmawia-
liby o swoich problemach z 
3-4 osobami. Radca praw-
ny zwrócił uwagę, że odwo-
łanie do Walnego jest pra-
wem każdego spółdzielcy i 
nie można tego zastępować 
jakimś kilkuosobowym cia-
łem. Mieszkaniec ten pytał 
też o sposób wyboru ubez-
pieczyciela majątku spół-
dzielczego (jest nim PZU), 
o zagospodarowanie tere-
nu miejskiego wzdłuż uli-
cy Kurpińskiego, o dzier-
żawę pawilonu po Złotym 
Groszu, dlaczego nie pod-
pisano umowy z „Piotrem i 
Pawłem” (bo firma nie zło-
żyła oferty), o budowę wie-
lopoziomowych parkingów. 
Obecni usłyszeli obszerne 
wyjaśnienia.

Nastąpiła seria głoso-
wań. Członkowie Zarządu 
otrzymali niemal jednogło-
śnie absolutorium. Nikt 
nie głosował za likwidacją 
rad osiedli, co postulowa-
ła grupa mieszkańców z 
Osiedla Stefana Batorego. 
Nie wzbudziła też entuzja-
zmu propozycja zmniejsze-
nia diet członkom Rady 
Nadzorczej. Ostateczne wy-
niki głosowań znane będą 
po zakończeniu wszystkich 
części Walnego i po zsumo-
waniu wszystkich głosów 
oddanych przez spółdziel-
ców. (maja)

Walne na Chrobrego

Za ciepło zapłaciliśmy mniej

Osiedle– mówił Wiesław 
Konieczny, kierownik Ad-
ministracji Osiedla Bolesła-
wa Śmiałego podczas czę-
ści Walnego Zgromadzenia 
na tym osiedlu – dysponu-
je 130 lokalami użytkowy-
mi. Niestety, liczba lokali 
usługowych z roku na rok 
się zmniejsza. Polepsza się 
za to poziom bezpieczeń-
stwa, a to za sprawą kamer 
monitorujących osiedlowe 
uliczki a także nawet… win-

dy. W minionym roku uda-
ło się wygospodarować 30 
nowych miejsc parkingo-
wych. I wreszcie najnowsza 
wiadomość: na osiedlu na 
miejscu tzw. domu kultury, 
który zostanie rozebrany, 
ma powstać sklep Biedron-
ki. Kiedyś firma ta chcia-
ła otworzyć sklep na miej-
scu niedokończonej przy-
chodni, ostatecznie odstą-
piła od tego. Teraz zapew-
ne będzie łatwiej, bo grunt 

i budynek mają prywatnego 
właściciela.  

Na pytanie mieszkańca, 
czy od ubiegłego roku nastą-
pił na osiedlu jakiś postęp w 
wykupie gruntów pod bloka-
mi od miasta, kierownik od-
powiedział, że starania nie 
przyniosły efektów.

Po wysłuchaniu spra-
wozdań i dyskusji nastą-
piły głosowania. Członkom 
Zarządu udzielono jedno-
głośnie absolutorium. Na-

stępnie przyjęto uchwałę 
zezwalającą Zarządowi na 
zaciągniecie 2,2 mln zł kre-
dytu na wykonanie zaplano-
wanych prac termoderniza-
cyjnych w roku 2013. Podję-
to także uchwałę w sprawie 
podziału nadwyżki bilanso-
wej za ubiegły rok, fundusz 
remontowy osiedla miałoby 
zasilić 661.970 zł wypraco-
wanych z działalności go-
spodarczej na Śmiałego. W 

Na Śmiałego

Jednogłośnie dla prezesów

Dokończenie na stronie 10
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Ostatnim akordem 
rozgrywek Piątkowskiej 
Halowej Ligi Piłki Noż-
nej edycji 2011-2012 by-
ły mecze w grupie Open, 
w której grała rekordo-
wa liczba zespołów – 38.

Po eliminacjach w pierw-
szej fazie gier, wzorem z 
boisk otwartych, zespoły 
z miejsc od pierwszego do 
dziewiętnastego grały w 
grupie mistrzowskiej, po-
zostałe – w grupie pocie-
szenia.

Najlepszym zespołem 
bezapelacyjnie okazali się 
piłkarze KKS Wiara Le-
cha I, którzy już w przed-
ostatniej kolejce rozgrywek 
zapewnili sobie pierwsze 
miejsce i tytuł mistrzow-
ski. Drugie miejsce wywal-
czył zespół Hetmania, któ-
ry w swoim ostatnim me-

czu w podobnej grze poko-
nał zespół Brygada Pościgo-
wa 4:2. Trzecie miejsce za-
jął zespół Stare Miasto po 
bramkostrzelnym meczu z 
obu stron, remisując z Wia-
rą Lecha I 9:9.

Dalsze liczące się miejsca 
zajęły: czwarte – Czerwone 
Diabły, piąte – co jest du-
żą niespodzianką – AC Stu-
dio. Niespodzianką, gdyż w 
ostatnim meczu gładko po-
konali drugi zespół KKS 
Wiara Lecha 5:0. KKS Wia-
ra Lecha II zajął miejsce szó-
ste, a na siódmym miejscu 
zakończył rozgrywki Track 
Attack, pokonując w ostat-
nim meczu RO Podolany, 
także 5:0. Na ósmym roz-
grywki zakończył Pi-Ko Te-
am, mimo że przegrał ostat-
ni mecz z dziewiątym zespo-
łem – AKS Balbina 1:3. Dzie-

Hala podsumowana

siątym zespołem okazał się 
Falcon, który w swoim ostat-
nim meczu rozgromił Blue 
Devils 9:2.

Na koniec puchary i na-
grody rzeczowe w posta-
ci sprzętu sportowego naj-
lepszym zespołom wręczali 
pracownik Sekcji Sportu i 
Rekreacji PSM, Robert Ha-
laburda, oraz były piłkarz 
pierwszoligowego Lecha Po-
znań, obecnie instruktor i 
trener piłki nożnej – Leszek 
Partyński. Pamiątkową sta-
tuetkę i koszulkę sportową 
otrzymał najlepszy strzelec, 
zdobywca 72 bramek – Woj-
ciech Tabiszewski z zespołu 
KKS Wiara Lecha I.

Pamiętam Wojtka, kiedy 
miał 12-13 lat, wówczas zor-
ganizował drużynę i grał w 

niej pod nazwą Marne War-
chlaczki. One nie były wca-
le takie marne, gdyż roz-
grywały mecze w swoich 
grupach z silniejszymi ze-
społami i zawsze znajdowa-
ły się w czołówkach tabel. 
Echo Piątkowa w numerze 
46/47 w marcu 2000 roku 
napisało: „jest to zasługa 
nie tylko dobrych graczy, 
ale i wspaniałego organiza-
tora Wojtka Tabiszewskie-
go, który potrafił zorganizo-
wać zespół od grupy A i B. 
Oby takich organizatorów 
było więcej”. Dzisiaj Woj-
tek jest czołowym zawod-
nikiem nie tylko w swoim 
zespole, ale również w li-
dze piątkowskiej, czego do-
wodem jest zdobycie tytułu 
króla strzelców.

Edward Juskowiak

Rozdanie nagród w grupie B

UKS 12 BATORY X - II miejsce w grupie B

SOKÓŁ 89 POZNAŃ - I miejsce w grupie C

Najlepszy strzelec grupy C - 
Bartosz Dylewski z NIC TU PO 
NAS

Najlepszy strzelec grupy B 
- Damian Połeć z UKS 12 BA-
TORY X
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KALENDARIUM PSM 
 9 maja - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN PSM
10 maja - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN PSM
15 maja - Komisja Rewizyjna RN PSM
31 maja - zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM

Członkowie Rady Nad-
zorczej Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej na 
swoim marcowym (29.) 
posiedzeniu postanowili 
wykluczyć z grona spół-
dzielców osoby, które zale-
gają z płaceniem czynszu. 
2 osoby, które w całości 
spłaciły długi czynszowe 
wobec Spółdzielni, posta-
nowili przywrócić w pra-
wach członka PSM.

Na posiedzenie przybył 
też biegły rewident z Przed-
siębiorstwa Usługowego Eks-
pertyz i Doradztwa Finanso-
wo-Księgowego FIN-RACH z 
Piły. Przedstawił opinię i ra-
port z badania sprawozdania 
finansowego PSM za ubie-
gły rok. We wnioskach pod-
kreślił, że sprawozdanie to 

przedstawia rzetelnie i jasno 
wszystkie informacje istotne 
dla oceny sytuacji majątko-
wej i finansowej Spółdzielni, 
jak też jej wyniku finansowe-
go za rok 2011. Sprawozda-
nie zostało sporządzone zgod-
nie z zasadami rachunkowo-
ści na podstawie prawidłowo 
prowadzonych ksiąg rachun-
kowych i jest zgodne z przepi-
sami prawa i postanowienia-
mi Statutu PSM. Zauważył, 
że sytuacja płatnicza i finan-
sowa PSM jest dobra. Człon-
kowie Rady Nadzorczej przy-
jęli opinię i raport.

Następnie członkowie Ra-
dy rozpatrzyli pismo lokato-
ra z Osiedla Bolesława Chro-
brego 15. Skarżył się on, ze 
dzieci sąsiadów zachowują się 
zbyt głośno. Przybyli na inter-

wencję strażnicy miejscy nie 
stwierdzili większego hałasu. 
Uzgodniono więc odpowiedź, 
że mimo odczuwanej przez 
wnioskodawców uciążliwości, 
sąsiedzi nie naruszają obo-
wiązującego regulaminu po-
rządku domowego.

Następnie zajęto się omó-
wieniem wyników ekonomicz-
nych PSM. Są one pozytyw-
ne. Członkowie Rady podję-
li też trzy uchwały wyrażają-
ce zgodę na nieodpłatne pra-
wo użytkowania nieruchomo-
ści gruntowych i służebności 
przesyłu dla trzech działek 
na Osiedlu Stefana Batorego. 
Zdecydowali też o korekcie ce-
ny zbycia prawa wieczystego 
użytkowania działek na tym-
że osiedlu. Skorygowali rów-
nież opłaty za korzystanie z 
dźwigów na Osiedlu Włady-
sława Jagiełły 12 bis. Zwle-
kanie z podjęciem decyzji o 
podniesieniu opłat skutkowa-
łoby za kilka miesięcy znacz-
nie większymi podwyżkami.

Zatwierdzono korekty w 
planie remontowym Osiedli 
Władysława Jagiełły i Zyg-
munta Starego na ten rok. 
Zmiany polegają na zwięk-
szeniu zakresu zaplanowa-
nych robót drogowych. Wy-
konane zostaną cztery pro-
gi zwalniające przy budynku 

28 i jeden przy 29 na Jagieł-
ły, dwa progi zwalniające po-
wstaną też na drodze dojazdo-
wej do tego osiedla od strony 
ul. Stróżyńskiego. Naprawio-
ny będzie też chodnik wzdłuż 
budynku 16 na Osiedlu Zyg-
munta Starego. Kosztować to 
będzie łącznie przeszło 42 ty-
siące złotych.

Kolejne uchwały dotyczy-
ły korekty opłat eksploatacyj-
nych na Osiedlu Władysława 
Jagiełły i Zygmunta Starego 
oraz korekty planu remonto-
wego dla Osiedla Bolesława 
Chrobrego. Na koniec uchwa-
lono „Regulamin tworzenia 
i gospodarowania środkami 
funduszu remontowego Po-
znańskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej”. Tym samym prze-
stał obowiązywać uchwalo-
ny w roku 2000 „Regulamin 
tworzenia i wykorzystania 
środków funduszu na remon-
ty, konserwacje oraz inwesty-
cje Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej”.

Festyn z okazji Dni Piąt-
kowa odbędzie się w tym ro-
ku 30 czerwca. Tego dnia 
nie będzie odbywał się żaden 
mecz Mistrzostw Europy w 
piłce nożnej, termin powinien 
więc być dogodny dla kibiców. 
Trwa jeszcze ustalanie pro-
gramu imprezy. (big)

12 maja sobotą pracującą
Zarząd PSM podjął decyzję o odpracowaniu piątków 4 

maja i 8 czerwca, a nie jak pisaliśmy w poprzednim nume-
rze niedzieli 10 czerwca. Dniami pracy była już sobota 10 
marca i będzie sobota 12 maja. Czynne będą wtedy wszyst-
kie administracje osiedli oraz siedziba Zarządu Spółdzielni.

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Dni Piątkowa w przerwie EURO
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Większość odwołań 
osób zalegających z pła-
ceniem czynszu miesz-
kańcy Osiedli Władysła-
wa Jagiełły i Zygmunta 
Starego oraz członko-
wie oczekujący, obec-
ni na „swojej” części 
Walnego Zgromadzenia 
Poznańskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, uzna-
li, dając dłużnikom jesz-
cze jedną szansę. Ponie-
waż było to zebranie tak-
że dla członków oczekują-
cych, czasami od lat sie-
demdziesiątych ubiegłego 
wieku, wiele pytań doty-
czyło tego, kiedy zosta-
nie im przyznane wreszcie 
mieszkanie, na które zgro-
madzili wkład?

Krzysztof Winiarz, pre-
zes PSM, poinformował, 
że wśród oczekujących są 
osoby, które zgromadziły 
wkład w roku 1974. Usta-
wodawca zmienił jednak 
zasady przydziału miesz-
kań. Obecnie, gdy zwal-
nia się mieszkanie typu 
lokatorskiego, obowiązują 
zasady przetargu. Miesz-
kania takie są wyceniane 
przez biegłego. Osoby, któ-
re mają najniższy numer, 
mają możliwość podjęcia 
decyzji o ich kupnie po tej 
cenie. Było wiele takich 
przetargów, o których za-
wiadamiano oczekujących, 
jednak – do tej pory – ża-
den z nich nie zdecydował 

się na zakup. Później, gdy 
taki przetarg nie zakoń-
czy się sprzedażą, odby-
wa się drugi i mieszkania 
są sprzedawane znacznie 
drożej na wolnym rynku. 
Okazuje się, że wiele osób 
oczekujących o tym nie wie 
lub czeka na przydział na 
zasadach dawno nie stoso-
wanych.

Zbigniew Francuzo-
wicz, kierownik admini-
stracji osiedli, mówił o 
ważniejszych pracach, ja-
kie wykonano w zeszłym 
roku. Były to remonty ka-
pitalne dachów, zagospo-
darowano teren pod wie-
żą telewizyjną i rozpoczęto 
budowę myjni samochodo-
wej. Letnie nawałnice spo-
wodowały przesiąkanie wo-
dy do piwnic, co oznacza 
że wymagają one już re-
montów. Monitoring osie-
dli sprawdza się, jest tutaj 
znacznie mniej kradzieży, 
włamań i dewastacji, a po-
licja potwierdza, że prze-
stępcy przenoszą się na 
osiedla niemonitorowane.

Tegoroczny festyn z 
okazji Dnia Dziecka od-
będzie się po raz ostat-
ni na terenie koło „piąt-
ki”. Część gruntu zosta-
nie prawdopodobnie zwró-
cona byłemu właścicielowi, 
trwa bowiem postępowa-
nie zwrotowe – poinformo-
wał kierownik Francuzo-
wicz. Dodał też, że naby-

wa uprawnienia emerytal-
ne, więc jest to także jego 
ostatnie spotkanie z miesz-
kańcami podczas Walnego. 
Dziękując Radzie Osiedli i 
Zarządowi PSM za współ-
pracę, stwierdził, że jego 
następca dokończy rozpo-
częte sprawy. Mieszkańcy 
podziękowali mu oklaska-
mi, a Juliusz Kubel, prze-
wodniczący Rady Osiedli 
zauważył: - Nie jest to dla 
nas dobra wiadomość. Kie-
rownik pracował 18 lat. Ma 
wyjątkowy talent organi-
zacyjny. Choć czasami ma 
trudny charakter, to cechu-
je go empatia, życzliwość i 
umiejętność współpracy z 
radą osiedla. Mam nadzie-
ję, że jeszcze zmieni zdanie 
i zostanie z nami.

Jedna z mieszkanek za-
uważyła, że na osiedlu 
są drogi dojazdowe nale-
żące do Miasta, a sprzą-
ta je PSM. Czy wysta-
wiamy miastu faktury za 
to? Okazuje się, że Mia-
sto odśnieża tylko głów-
ne ulice: Wojciechowskie-
go, Kurpińskiego, Opień-
skiego. Dlatego Spółdziel-
nia odśnieża zimą, a sprzą-
ta latem mniejsze uliczki, 
by mieszkańcy mogli do-
jechać do pracy i nie ży-
li w bałaganie. Miasto nie 
jest obciążane z tego tytu-
łu, bo nie ma umowy na 
wykonywanie takich prac. 
Ktoś jednak przytomnie 

zauważył, że na wniosek 
pani można by nie odśnie-
żać ulic… Wiceprezes Mi-
chał Tokłowicz dodał, że 
prawdą jest, iż Miasto nie 
uprząta tych ulic, ale dziu-
ry w nich łata.

O małej liczbie miejsc 
parkingowych przy budyn-
kach 28 i 29 na Jagiełły 
mówił mieszkaniec jedne-
go z tych bloków. Wnio-
skował o zorganizowanie 
specjalnego zebrania w tej 
sprawie. Inny ze spółdziel-
ców zapytał o opłotowanie 
skweru pomiędzy budyn-
kami 9 a 11. Kierownik od-
powiedział, że prace zosta-
ły zlecone firmie zewnętrz-
nej i właśnie czeka się na 
założenie siatki.

Zgłoszono trzy wnio-
ski: dokończenie docieple-
nia budynku nr 5, zabez-
pieczenia miejsc parkin-
gowych dla mieszkańców 
osiedli oraz zwołania na 
30 maja o godz. 18 spe-
cjalnego zebrania w spra-
wie polityki miejscami par-
kingowymi.

I na tej części Walnego 
członkowie Zarządu otrzy-
mali jednogłośnie absolu-
torium. Propozycja miesz-
kańców Osiedla Batore-
go likwidacji rad osiedli i 
zmniejszenia diet dla Rady 
Nadzorczej znalazła apro-
batę tylko u jednej oso-
by. (maja)

Walne na Jagiełły i Zygmunta Starego

Oklaski dla kierownika

Obecnie znaczna część grun-
tów, na których stoją bloki Po-
znańskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, znajduje się w wieczystym 
użytkowaniu PSM, a ich właści-
cielem jest Miasto Poznań. Gmi-
na od 2011 roku zaczęła drastycz-
nie podnosić opłaty za wieczyste 
użytkowanie, co przekłada się na 
podwyżki czynszów dla mieszkań-
ców budynków, pod którymi grun-
ty nie zostały wykupione. Jedynym 
wyjściem – uważa Krystian Harabur-
da, twórca strony internetowej grun-
typiatkowo.pl – jest wykup gruntów 
pod blokami od Miasta, ale po rozsąd-
nych cenach z odpowiednią bonifika-
tą, najlepiej 95-procentową. Na stronie 
zamieścił więc petycję do władz miej-
skich i zachęca do jej podpisywania. 

Petycja była kolportowana na Walnym 
Zgromadzeniu i mieszkańcy chętnie 
się do niej przyłączali. Także Zarząd 
PSM widzi w tym wsparcie dla swo-
ich starań w Radzie Miasta Poznania.

Obecna sytuacja prawna większo-
ści działek na Piątkowie nie pozwala 
na ich przekształcenie w prawo wła-
sności z bonifikatą dla właścicieli. 
Obowiązujące uchwały Rady Miasta 
Poznania przewidują bonifikatę gdy 
grunt pod budynkiem jest oddany 
w wieczyste użytkowanie tylko spół-
dzielni mieszkaniowej lub gdy działka 
ma wielu właścicieli, tzn. spółdzielnię 
mieszkaniową i osoby fizyczne – w 
tym przypadku bonifikata udzielana 
jest tylko osobom fizycznym. A tym-
czasem na Piątkowie sporo budyn-
ków ma wielu właścicieli; spółdzielnię 

mieszkaniową i osoby fizyczne posia-
dające mieszkania stanowiące odręb-
ną własność.

Dlatego powstała petycja do Rady 
Miasta Poznania o podjęcie uchwa-
ły, która będzie uwzględniać specyfi-
kę własnościową gruntów pod budyn-
kami i pozwoli obu grupom skorzy-
stać jednocześnie z bonifikaty podczas 
przekształcania działek z wieczyste-
go użytkowania we własność. Inaczej, 
jeszcze przez lata sytuacja własnościo-
wa w tych budynkach pozostanie bez 
zmian, bo jak jedni dostaną bonifikatę, 
to drudzy nie. Już teraz dochodzi do 
skonfliktowania sąsiadów na tym tle.

Prośba mieszkańców nie jest bez-
podstawna. Uchwały, o jaką występu-
ją, podjęły samorządy w Szamotułach 
czy w Gnieźnie. (na)

Petycja gruntowa do władz miasta
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Stawki opłat eksploata-
cyjnych na Osiedlu Stefana 
Batorego należą do najniż-
szych w Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, na 
osiedlu wynajęte są wszyst-
kie 113 lokali użytkowych, 
a organizowane z inicjaty-
wy rady osiedla imprezy dla 
dzieci, koncerty czy spotka-
nia wigilijne cieszą się du-
żym zainteresowaniem. 

- Siedmiu członków ra-
dy jest zawsze blisko spraw 
mieszkańców. Dobrze współ-
pracujemy z administracją, 
ale też od niej wymagamy i 
rozliczamy ją z działań. Opi-
niujemy wszelkie zamierze-
nia inwestycyjne oraz inicju-
jemy różne osiedlowe przed-
sięwzięcia kulturalne i spor-
towe – mówił jej przewod-
niczący, Mariusz Szymczak, 
podczas obrad części Wal-
nego Zgromadzenia miesz-

kańców Osiedla Stefana Ba-
torego.

- A jednak właśnie gru-
pa mieszkańców tego osie-
dla wystąpiła z formalnym 
wnioskiem o likwidację rad 
osiedli w PSM oraz redukcję 
wynagrodzeń dla członków 
Rady Nadzorczej. Wniosek 
zainicjowany przez jednego 
z mieszkańców osiedla, choć 
nie zawierał merytorycz-
nego uzasadnienia, speł-
niał jednak wymogi formal-
ne określone prawem spół-
dzielczym i musiał zostać 
ujęty w programie obrad 
Walnego Zgromadzenia.

Dyskusję nad nim po-
przedziły jednak sprawoz-
dania spółdzielczych władz. 
Prezes Zarządu PSM, 
Krzysztof Winiarz, przed-
stawił ubiegłoroczne dzia-
łania spółdzielni, która go-
spodaruje ponad milionem 

skali spółdzielni natomiast 
jest to kwota 5.085.000 zł.

Duże zainteresowa-
nie wzbudził wniosek 21 
mieszkańców dwóch blo-
ków na Batorego, by zli-
kwidować w Spółdzielni ra-
dy osiedla, a członkom Ra-
dy Nadzorczej PSM obni-
żyć diety. Obecni za zebra-
niu otrzymali wyczerpują-
ce informacje na temat za-
dań i kosztów funkcjono-
wania (2 grosze od metra 
kwadratowego mieszkania 

miesięcznie) rad osiedli. 
Za likwidacją rad osiedli 
optowała tylko jedna oso-
ba, przeciw były 64. Je-
śli chodzi o zmniejszenie 
miesięcznych diet z 60 
do 40 procent najniższe-
go wynagrodzenia, to rów-
nież większość (52:8) od-
rzuciła ten pomysł. O kosz-
tach funkcjonowania Rady 
Nadzorczej mieszkańcy nie 
chcieli nawet słuchać, tyl-
ko od razu głosować.

Głosowano także nad 
wyborem dwóch przedsta-

wicieli Spółdzielni na Zjazd 
Przedkongresowy Krajowej 
Rady Spółdzielczej. Kan-
dydowali: Ryszard Frącko-
wiak, Mirosława Musieliń-
ska Klemka oraz Mirosław 
Sitarz.

Na koniec odczytano 
zgłoszone przez mieszkań-
ców wnioski. Pierwszy mó-
wił o tym, by – choć te-
ren nie należy do Spół-
dzielni – połączyć chod-
nikiem Osiedle Bolesława 
Śmiałego z Osiedlem Ste-
fana Batorego. Kolejny do-

tyczył przywrócenia znaku 
zakazu wjazdu przy budyn-
ku nr 5, zwróceniu uwagi 
Straży Miejskiej, że wła-
ściciele psów nie sprzątają 
po swoich pupilach. Wnio-
skowano także o przywró-
cenie starych pojemników 
na plastikowe butelki. In-
ny wnioskodawca propono-
wał, by w miejscu, gdzie 
miało powstać boisko spor-
towe na działce 487/1, wy-
budować blok wielorodzin-
ny z parkingami i placem 
zabaw. (big)

Na Śmiałego

Jednogłośnie dla prezesów

Walne na Batorego

Wniosek bez poparcia wnioskodawców
metrów kwadratowych zaso-
bów mieszkaniowych. Pro-
wadzony od lat proces prze-
kształceń sprawia, że male-
je udział mieszkań lokator-
skich, natomiast przybywa 
spółdzielców mających wła-
snościowe prawa do miesz-
kań. Spółdzielnia osiąga do-
bre wyniki ekonomiczne a 
różnorodne przedsięwzięcia 
modernizacyjne poprawiają 
warunki mieszkaniowe. W 
ubiegłym roku na remonty 
przeznaczono ponad 26,8 
mln zł, na docieplenia 3,7 
mln zł, a 2 mln na malowa-
nie klatek schodowych.

Janusz Piskor, kierow-
nik administracji osiedla, 
przypomniał że w ubiegłym 
roku zainstalowano monito-
ring osiedlowy, który zwięk-
sza bezpieczeństwo miesz-
kańców. Powiedział, że w 
tym roku na osiedlu konty-
nuowana będzie wymiana 
instalacji wodociągowych, 
zamontowane zostaną tak-
że nowoczesne wodomierze 
z odczytami cyfrowymi. Do 
końca roku powinna się za-
kończyć budowa pawilonu, 
w którym siedzibę znajdą 
administracja, klub seniora 
oraz przychodnia zdrowia.

Funkcjonowanie Rady 
Nadzorczej PSM przybliżył 
uczestnikom zebrania jej 
przewodniczący, Rafał Kupś. 
Rada, w której są przedsta-
wiciele wszystkich osiedli, 
decyduje o sprawach najważ-
niejszych dla całej spółdziel-

ni. Zapewnił, że chociaż sta-
ra się ona wychodzić naprze-
ciw oczekiwaniom lokatorów 
mających zaległości czynszo-
we i rozkłada spłatę na raty, 
to nigdy nie zgadza się na 
umorzenia długów.

Krytycznie do przedsta-
wionych sprawozdań od-
niósł się inicjator wnio-
sku o likwidację rady osie-
dli. Szczególnie negatywnie 
oceniał działania PSM w 
zakresie przekształceń wła-
snościowych oraz funkcjo-
nowanie Rady Osiedla Ste-
fana Batorego. Dowodził, że 
w PSM jest za dużo stopni 
administracyjnych i rady są 
niepotrzebne. Należy więc 
je zlikwidować.

W swoich poglądach był 
jednak całkowicie osamot-
niony. Na sali był wprawdzie 
jeszcze jeden spółdzielca, któ-
ry podpisał wniosek, ale wy-
jaśnił że został wprowadzo-
ny w błąd przez inicjatora. 
A ten, po wysłuchaniu rze-
czowych wyjaśnień prezesa 
PSM, K. Winiarza, kierowni-
ka J. Piskora i przewodniczą-
cego rady osiedla, M. Szym-
czaka, oraz opinii uczestni-
ków zebrania, wyszedł z sali.

W głosowaniu wniosku 
grupy mieszkańców Osie-
dla Stefana Batorego nie po-
parł więc nikt z uczestników 
części Walnego Zgromadze-
nia dla mieszkańców OSB. 
Jednogłośnie udzielili oni 
także absolutorium człon-
kom Zarządu PSM. (iw)

Dokończenie ze strony 6
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Wczesnym rankiem 
15 kwietnia członkowie 
zarządu koła wędkar-
skiego 168 „Chrobry” 
przybyli nad rzekę Wartę 
aby przygotować miejsce 
do rozegrania zawodów. 
O godzinie 7 na miejscu 
zbiórki stawiło się 29 za-
wodników.

Tabela po meczach rozegranych 15. 4. 2012 r.
GRUPA  OPEN - 1 

Lp. Nazwa drużyny li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
1 AC MATERACE 1 3 10 0 10
2 FALCON 2 3 10 4 6
3 BRYGADA POŚCIGOWA 1 3 5 0 5
4 CZERWONE DIABŁY 1 3 5 1 4
5 GALACTICOS 1 3 5 1 4
6 AC STUDIO 1 3 6 3 3
7 FC PYZDRY 1 3 5 2 3
8 KKS WIARA LECHA I 1 3 3 0 3
9 FC 11` POZNAŃ 2 3 6 5 1
10 FC NOWA WIEŚ 1 3 2 1 1
11 FC LADS 2 3 7 11 -4
12 UKS BATORY 1 0 3 6 -3
13 DZIKIE BĄKI 1 0 2 5 -3
14 BADEJORZE 1 0 0 3 -3
15 DIADAL MITRE POZNAŃ 1 0 1 5 -4
16 HOP DAVAY 1 0 1 5 -4
17 KICK - ASS 1 0 0 5 -5
18 WUCHTA WIARY TEJ 2 0 0 14 -14

GRUPA  OPEN - 2 
1 STARE MIASTO 2 6 21 1 20
2 RELAKS POZNAŃ 1 3 10 1 9
3 TRACK ATTACK 1 3 9 2 7
4 CIAMCIARAMCIAM PIĄT-

KOWO
1 3 6 1 5

5 KKS WIARA LECHA II 1 3 5 1 4
6 PODZIELMY SIĘ PUNKTAMI 1 3 4 0 4
7 ŁAZARZERSI 1 3 3 1 2
8 PI - KO TEAM 1 3 2 1 1

9 THE CITIZENS 2 3 2 2 0
10 AE CARPE DIEM 2 3 3 9 -6
11 EJBRY 1 0 1 2 -1
12 NDW POZNAŃ 1 0 1 3 -2
13 PERŁA EXPORT 1 0 1 5 -4
14 CZARNI 1 0 0 4 -4
15 PRAKTIKER 1 0 1 6 -5
16 BLUE DEVILS 1 0 1 8 -7
17 BRENDBY POZNAŃ 1 0 1 10 -9
18 BLACK DYNAMITE 2 0 1 15 -14

GRUPA  B  
1 HURAGAN MORĄG 1 3 12 1 11
2 KSC PIĄTKOWO 1 3 5 2 3
3 DA VINCI 1 3 3 0 3
4 UKS 12 BATORY IV 1 3 5 3 2
5 UKS CITI ZEN FUTSAL CLUB 1 3 3 1 2
6 ELITA PIĄTKOWA 1 0 3 5 -2
7 UKS 12 BATORY I 1 0 2 5 -3
8 DRUŻYNA PIERŚCIENIA 2 0 1 6 -5
9 UKS 12 BATORY II 1 0 1 12 -11

GRUPA  C  
1 BYLE NIE DO ZERA 1 3 4 1 3
2 TG SOKÓŁ POZNAŃ 1 3 5 3 2
3 MŁODE WILKI 1 3 3 2 1
4 FC NOWA WIEŚ 2 3 4 4 0
5 MIDAS POZNAŃ 1 1 4 4 0
6 SMECZ OPEN 1 1 4 4 0
7 MOBIL POZNAŃ 1 0 2 3 -1
8 FC PYRLANDIA 1 0 3 5 -2
9 ZAKRĘCONE BANANOWCE 1 0 0 3 -3

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Piątkowska Liga Piłki Nożnej

Największy był leszczyk
wodnicy kusili rybki przy-
gotowanymi frykasami, jed-
nak bez rezultatu.

Wieści, jakie docierały 
do sędziów, nie były zadawa-
lające. Dominowała drobni-
ca i to w małych ilościach. 
Autorowi relacji udało się 
złowić leszczyka o wadze 
840 gramów. Zawody poma-
leńku zaczęły dobiegać koń-
ca, jednak bez rewelacji. W 
południe nastąpił koniec za-
wodów. Komisja, przemiesz-
czając się wzdłuż stanowisk, 
dokonała ważenia złowio-
nych ryb. A na zawodników 
czekała już kiełbaska z gril-
la i gorący barszczyk przy-
gotowane przez gospodynię, 
koleżankę Lucynę. Po chwi-
li komisja ogłosiła wyniki.

Pierwsze miejsce zajął Ry-
szard Styperek (3260 pkt), 

drugie Rafał Matecki (2760 
pkt), trzecie Bogdan Gmerek 
(880 pkt), czwarte Piotr Wą-
growski (840 pkt), piąte Ma-
rek Lenarczyk (680 pkt), a 
szóste Zbigniew Jędrys (670 
pkt). Największą rybą zawo-
dów okazał się leszcz złowio-
ny przez prezesa koła.

Najlepszym zawodnikom 
wręczono puchary i dyplo-
my. Tym razem fundato-
rem tych pięknych trofeów 
był kierownik Administra-
cji Osiedla Bolesława Chro-
brego, Jerzy Czapczyk. Ze 
względu na nasilający się 
deszcz, po zakończeniu mi-
łej ceremonii wręczenia na-
gród, szybko zakończono 
wspólne spotkanie. Jednak 
bez względu na wyniki i po-
godę zawody zaliczyć należy 
do udanych. (pw)

Zawodników oraz oso-
by towarzyszące przywitał 
prezes koła, Piotr Wągrow-
ski. Wiosenne zawody roz-
grywane były metodą spła-
wikowo-gruntową, a czas 
trwania przewidziano na 
4 godziny. Pogoda nie na-
pawała optymizmem. Bar-
dzo niski stan rzeki rów-
nież. Po zakończonym loso-
waniu zawodnicy wyruszyli 
na swe stanowiska, mając 
godzinę na ich przygotowa-
nie. O godz. 8 padł strzał i 
zawodnicy rozpoczęli węd-
kowanie. Zrobiło się zimno, 
więc wędkarze przywdzia-
li cieplejszą odzież, na do-
datek zaczął również siąpić 
deszczyk. Na początku bra-
nia były bardzo słabe. Za-
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Prosto z miasta 

Piłkarskie igrzyska
Niech już to piłkarskie 

szaleństwo się rozpocznie, bo 
w ostatnich tygodniach przed 
otwarciem Euro w Poznaniu 
trudno wytrzymać. Skumulo-
wanie mniejszych i większych 
inwestycji, a przede wszystkim 
nieuchronnie związanych z ni-
mi zmian komunikacyjnych, 
wszystkim mieszkańcom i przy-
jezdnym daje się mocno we 
znaki. Gorzej już chyba być nie 
może. Bo jakby mogło, to już 
by z pewnością było. Kres tego 
inwestycyjnego kataklizmu jest 
jednak bliski. Ani się obejrzy-
my, a będzie po igrzyskach. I 
co wtedy? Poznaniakom przyj-
dzie pewnie wtedy lizać rany 
i... płacić rachunki. Igrzyska, 
to bowiem całkiem miłe wyda-
rzenie, tyle że zawsze ktoś za 
nie musi zapłacić.


Ta oczywista oczywistość, 

znana już dobrze starożytnym 
Rzymianom, zdaje się dopie-

ro teraz docierać do naszej 
świadomości. Gdy przed kil-
ku laty zaczynały się starania 
o organizację piłkarskiego Eu-
ro, powszechnie dominowało 
niczym nieuzasadnione prze-
świadczenie, że na goszczeniu 
tej imprezy odniesiemy same 
korzyści. Aż miło wspomnieć, 
co też w Poznaniu planowa-
no z tej okazji zbudować. Mia-
ło być pięknie, a wyszło znów 
jak zwykle. Inwestycje okrojo-
ne i ciągle w budowie, a do 
stadionu, który miał być wi-
zytówką miasta, wciąż trzeba 
dokładać. Szanse, że ten mało 
nowoczesny obiekt zarobi kie-
dyś sam na siebie, wydają się 
coraz mniejsze. 


Na wielkie sukcesy gospo-

darcze związane z organizacją 
Euro nie ma więc na razie co 
liczyć. Pozostaje nadzieja na 
sukcesy sportowe. Wyniki na 
boisku coraz bardziej są jed-

nak uzależnione od kasy. We 
współczesnym sporcie, tym na 
najwyższym światowym pozio-
mie, najwięcej zależy bowiem 
od pieniędzy. Ich posiadacze 
mogą sobie kupić zawodni-
ków, jakich zamarzą, z dnia 
na dzień mogą im też przyznać 
obywatelstwo, by godnie repre-
zentowali dany kraj. Najważ-
niejsza jest więc kasa. Tymcza-
sem okazuje się, że w Poznaniu 
pozyskanie jej na sport jest co-
raz trudniejsze. Sponsorzy zni-
kają, a miasto zaczyna liczyć 
nakłady na sport wyczynowy. 
Dlatego z niegdysiejszej koszy-
karskiej potęgi w Poznaniu po-
zostały wspomnienia. Drużyny 
koszykarzy już nie ma, a klu-
by kobiecie wloką się w ogo-
nie pierwszej ligi. Z siatkówką 
i żużlem podobnie. Największe 
osiągnięcia Poznań odnosi w 
sportach niszowych –  wioślar-
stwie, kajakarstwie czy hoke-
ju na trawie. Kluby piłkarskie, 

które miały osiągnąć europej-
ski poziom, też dostają ostat-
nio zadyszki. Nawet piękna 
pani prezes Warty nie potrafi 
zdopingować zawodników do 
strzelania bramek.


Zorganizowanie dobrych 

igrzysk nie jest więc łatwe. 
Tym bardziej że przybywa 
ich zdeklarowanych przeciw-
ników. Właśnie w Poznaniu, 
przy okazji rozgrywania me-
czów piłkarskich Euro, ma się 
odbyć ich ogólnopolska mani-
festacja pod hasłem „chleba za-
miast igrzysk”. Mimo że przed-
stawiają rzeczowe argumenty 
i wskazują rożne ekonomicz-
ne wyliczenia, to sukcesu ra-
czej nie odniosą.  Zwolennicy 
organizowania igrzysk w każ-
dej epoce mają zdecydowaną 
przewagę. Chociaż oczywiście 
najlepiej, żeby wystarczało na 
jedno i drugie. 

WIST

  

Piątkowskie opowieści

Gruzin polskim ułanem
Wśród grobów w central-

nej części cmentarza przy uli-
cy Wojciechowskiego jest du-
ża płyta z napisem:

płk Michał Kwaliaszwili  
6.7.1902 – 6.7.1981,  Stani-
sława Kwaliaszwili z d. Pran-
dota-Trzcińska  5.12.1910 – 
27.12.1988.

Spoczywa tu Gruzin – pol-
ski oficer kawalerii, patriota, 
postać doskonale znana w 
kręgach wielkopolskich kon-
spiratorów lat okupacji hi-
tlerowskiej oraz miłośników 
dawnej broni i barwy.

Skąd osoba tej narodowo-
ści w przedwojennym Wojsku 
Polskim? W początkach lat 
dwudziestych ubiegłego wie-
ku, podczas wojny domowej w 
Rosji, o swoją niepodległość i 
własne państwo walczyli też 
Gruzini. 29 stycznia 1921 ro-
ku II Rzeczpospolita oficjal-
nie uznała suwerenność Gru-
zji. Niestety, już w marcu bol-
szewicy opanowali tę krainę i 
wielu żołnierzy zostało zmu-
szonych do opuszczenia ojczy-
stych stron – w większości już 
na zawsze. Niektórzy dotarli 
do Polski i podjęli służbę w ar-
mii jako oficerowie kontrakto-
wi. Była to liczba dość pokaź-

na. W maju 1939 roku w Woj-
sku Polskim służyło ich 246, 
często na eksponowanych sta-
nowiskach. Wśród nich było 
m.in. 8 pułkowników, 4 pod-
pułkowników, 34 majorów, 55 
kapitanów, 73 poruczników 
i 72 podporuczników; wcze-
śniej byli też w naszym kor-
pusie generalskim. Spotkali 
się z wielką serdecznością i 
gościnnością, niektórzy zało-
żyli w Polsce rodziny i prawie 
wrośli w polskie środowisko. 
Wobec nowej ojczyzny byli 
bardzo lojalni i oddani, lubia-
ni przez kolegów, a w czasie 
ostatniej wojny spisali się zna-
komicie. Jeden z nich, major 
Dimitri Szalikaszwili, po la-
tach wspominał: 

Pamiętam wszystko bardzo 
dokładnie. Cudowne lata, ja-
kie spędziłem w Polsce i wiel-
kie szczęście, jakiego doświad-
czyłem w trakcie tych lat, po-
zostaną w mojej pamięci na 
zawsze! Żaden, nawet mały 
detal nie umknął mojej pa-
mięci. Pamiętam to wszystko 
i wszystko kocham, każdą mi-
nutę spędzonego tu czasu. Pol-
ska i Polacy pozostaną zawsze 
bardzo blisko mojego serca. 
Służyłem w Wojsku Polskim i 

mam największy szacunek dla 
polskiego żołnierza. Polacy są 
dobrzy, mają gorące serca, są 
całkowicie uczciwi. Są bardzo 
odważni, kochają swoją ojczy-
stą ziemię i są w każdej chwil 
gotowi do poświęcenia życia za 
swój kraj. Polacy są prawdzi-
wymi patriotami i ludźmi głę-
boko religijnymi*.

Jednym z nich był Michał 
Kwaliaszwili, urodzony 6 lip-
ca 1902 roku w Gori. Osiadł 
w stolicy Wielkopolski, został 
oficerem 15 Pułku Ułanów 
Poznańskich. W 1925 roku 
został absolwentem II rocz-
nika Obozu Szkolnego Ka-
walerii – Centrum Szkolenia 
Kawalerii w Grudziądzu, do-
służył się stopnia rotmistrza 
(czyli kapitana). W okresie 
międzywojennym bardzo się 
udzielał w sporcie jeździec-
kim, był członkiem drużyny, 
która zdobyła mistrzostwo 
Polski w polo.

W czasie kampanii wrze-
śniowej 1939 roku rtm. Mi-
chał Kwaliaszwili dowodził 
szwadronem Ośrodka Zapa-
sowego w Kraśniku, a po-
tem służył w Armii Krajo-
wej, odznaczony był Orderem 
Virtuti Militari. W kwietniu 

1945 roku aresztowany przez 
NKWD, następne 11 lat spę-
dził na Syberii w kopalni wę-
gla. W 1956 roku pozwolono 
mu wrócić do Polski. Otrzy-
mał pensję i awans na stopień 
majora (potem podpułkowni-
ka), od 1962 roku pracował w 
Wielkopolskim Muzeum Woj-
skowym. Zmarł w Poznaniu 
6 lipca 1981 roku.

Autor tych słów miał za-
szczyt znać Pana Pułkowni-
ka osobiście. Michała Kwa-
liaszwilego najczęściej moż-
na było spotkać w muzeum 
na Starym Rynku – niewy-
soki, żwawy, bardzo energicz-
ny, życzliwy ludziom, otoczo-
ny był powszechnym szacun-
kiem i sympatią. Znane i na 
swój sposób, po wojskowemu 
rytualne, były jego spotkania 
z generałem Romanem Abra-
hamem, który ilekroć zawitał 
do Poznania, do muzeum, za-
wsze odwiedzał starego towa-
rzysza broni. Odejście Pana 
Michała na zawsze było ode-
brane z wielkim żalem. W lip-
cu 2012 roku minie 110 lat od 
Jego urodzin…

Marek  Rezler
* http://lubczasopismo.salon24.

pl/2rp.pl/post/274079,polska-gruzja-
-90-lat-pozniej
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„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

KLUB LITERACKI 

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY
8 V 2012 o godz. 18 (wtorek) „Codzienny plac zabaw” – spotkanie 
autorskie warszawskiego poety, publicysty, krytyka – Stefana 
Jurkowskiego. 
25 V 2012 o godz. 18 (piątek! w bistro „Dąbrówka”) Stowarzyszenie 
Liberum Arbitrium – Anna Karecka-Szczepańska, Andrzej Szczepański, z 
Zakliczyna n/Dunajcem. Wprowadzenie – Mirosława Poncyliusz.
5 VI 2012 o godz. 18 (wtorek) Łucja Dudzińska prezentuje młodych 
poznańskich twórców – Grupę Literyczną „Na krechę”. Występują: 
Joanna Żabnicka, Iwo Konarski, Piotr Lewicki, Mateusz Paszkiewicz. 
Omówienie – Edyta Kulczak, Tadeusz Stirmer.
19 VI 2012 o godz. 18:00 (wtorek) Dwadzieścia pięć zdań o jednym 
wierszu – warsztaty literackie. Prosimy autorów o skserowanie jednego, 
niepodpisanego tekstu w 25 egzemplarzach.

„Killersko” niskie ceny

Zaufanie do ludzi jest ko-
nieczne, jeśli chcemy tworzyć 
udane związki. Najpierw jed-
nak musimy polubić samych 
siebie i zaufać własnym uczu-
ciom. Wielu nieśmiałym oso-
bom tak bardzo brakuje wiary 
w siebie, że nie są zdolne do 
prawidłowych reakcji w sto-
sunku do innych i do tworze-
nia z nimi relacji. Wszelkie 
próby kontaktów sprawiają, 
że mocno się rumienią, jąka-
ją, zacinają, drżą im ręce, czu-
ją ucisk w żołądku, suchość w 
ustach, ściskanie w gardle lub 
patrzą uporczywie w podłogę. 
Nieśmiałość powoduje, że czu-
ją się nieswojo i nie są w sta-
nie prowadzić rozmowy. Oso-
ba nieśmiała unika towarzy-
stwa i sytuacji wywołujących 
stres. Nieśmiałość daje o so-
bie też znać w kontaktach sek-
sualnych, może prowadzić do 
problemów emocjonalnych, 
zaburzeń psychicznych w po-
staci depresji oraz lęków. Pro-
blem ten częściej dotyczy męż-
czyzn, jednak doświadczają go 
również kobiety.

PRZYCZYNY
Najczęściej mówi się o bra-

ku zaufania, zarówno do in-
nych, a przede wszystkim do 
samego siebie. Ten brak wia-
ry w siebie powoduje, że oso-
by te nie są w stanie reago-
wać prawidłowo na zwykłe sy-

Jeszcze więcej za jesz-
cze mniej – Inotel prze-
prowadza rewolucję ceno-
wą, która zaskoczyła kon-
kurentów wielkopolskie-
go operatora. Bez zobo-
wiązań i ukrytych kosz-
tów, za to internet o pręd-
kości 45 Mbit/s i telewizja 
z 68-kanałami cyfrowy-
mi, w tym HD, za zaska-
kująco niską cenę – 79 zł.

Cała Polska zazdrości 
Wielkopolanom. Bo „Killer-
ska oferta” zaproponowana 
przez lokalną firmę teleko-
munikacyjną Inotel to nie 
tylko szerokopasmowy in-

ternet – o prędkości 45 Mbi-
t/s, z publicznym adresem 
IP i brakiem limitu trans-
ferów, ale także pakiet tele-
wizyjny składający się z 68 
kanałów cyfrowych, w tym 
wybranych w wersji high 
definition – Polsat HD, Na-
tional Geographic Channel 
HD, Eurosport HD i Euro-
sport 2 HD. A co nie mniej 
ważne – za całość nie płaci 
się więcej niż 79 zł.

Dodatkowo, operator ofe-
ruje umowę podpisywaną na 
czas nieokreślony, gwarantu-

jącą możliwość rezygnacji z 
usługi w dowolnym momen-
cie bez żadnych konsekwen-
cji oraz dekoder high defini-
tion w cenie pakietu. Brak 
zobowiązań i ukrytych kosz-

tów to, oprócz konkurencyj-
nej ceny za pakiet, na pew-
no duży plus proponowanej 
oferty, dostępnej dla miesz-
kańców Wielkopolski – Po-
znania, Swarzędza, Obornik 
i Koziegłów.

Źródło: www.Inotel.pl

Pokonać nieśmiałość
tuacje, co tylko dodatkowo na-
sila negatywne postrzeganie 
siebie. Inna geneza nieśmia-
łości przedstawia ją jako re-
akcję obronną na próbę zbyt-
niego zbliżenia się do skry-
wanych tajemnic osobowości, 
do siebie takiego, jaki jestem.

WYCHOWANIE 
A NIEŚMIAŁOŚĆ

Wszyscy zajmujący się 
problemem są zgodni, że przy-
czyn należy doszukiwać się w 
dzieciństwie. Udowodniono, 
że osoby mające bliski, pełen 
zaufania, kontakt z rodzicami 
są bardziej śmiałe niż osoby 
jego niedoświadczające. Prze-
moc psychiczna, wyśmiewa-
nie i obojętność doświadczana 
ze strony bliskich i otoczenia 
w dzieciństwie odbijają swoje 
piętno na psychice młodego 
człowieka, siejąc ziarno nie-
ufności i niewiary do świata. 
Wszystko to skutkuje tym, iż 
osoba taka wkracza w dorosłe 
życie źle przygotowana.
W ŻYCIU DOROSŁYM

Dysfunkcyjne doświad-
czenia wyniesione z domu 
rodzinnego mają ogromny 
wpływ na życie człowieka do-
rosłego. Nieśmiałość w kon-
taktach seksualnych nie jest 
zaburzeniem, jednak może 
być przyczyną poczucia osa-

motnienia w życiu. Wiele 
osób dorosłych próbuje odrzu-
cić to, czego zostały nauczo-
ne w dzieciństwie, czego na-
słuchały się od swoich rodzi-
ców. Jednak pozbycie się „za-
kodowanych informacji” nie 
przychodzi łatwo, często to-
warzyszy temu poczucie wi-
ny i zwątpienia. Problemy w 
kontaktach międzyludzkich u 
niektórych dorosłych wywo-
łują refleksje na ten temat. 
Wielu z nich zaczyna rozmy-
ślać i szukać przyczyny. Nie-
którzy znajdują ją sami, inni z 
pomocą psychologa. Inni jesz-
cze, mimo świadomości obec-
ności problemu, lekceważą go, 
uznając że takimi się urodzili, 
że nic już nie zmienią. Wsku-
tek powyższego sięgają po al-
kohol i używki, dzięki czemu 
czują się atrakcyjniejsi, pew-
niejsi siebie. Zdarza się, że 
nieśmiałość prowadzi u nie-
których osób do rozwoju zabu-
rzeń lękowych, boją się wyjść 
z domu, gdyż tylko tam czu-
ją się bezpieczni.

JAK SIĘ POZBYĆ?
Pierwszy krok do jej poko-

nania to powrót pamięcią do 
wydarzeń z dzieciństwa i po-
znanie przyczyn zagubienia i 
nieufności wobec innych. Po-
znanie i zrozumienie przy-

czyn nieśmiałości oraz wła-
snych reakcji w sytuacjach 
stresowych pozwala na przyj-
rzenie się problemowi. Krok 
drugi to próba przezwycięże-
nia lęku w stosunku do ludzi. 
Umiejętności społeczne moż-
na rozwijać i się ich uczyć 
przez całe życie. Warto sa-
memu próbować nawiązać 
interesującą rozmowę, skom-
plementować kogoś, poprosić 
o pomoc, odkryć trochę sie-
bie. Zainteresować się wiedzą 
drugiej osoby, sprowokować 
do mówienia o sobie, ale jed-
nocześnie komunikować swo-
je myśli i uczucia w stosun-
ku do tego, co druga strona 
powiedziała lub zrobiła. Po-
konywanie nieśmiałości to 
nieustanna praca, ale jest to 
trud przynoszący satysfakcję. 
Dla nieśmiałych osób trwały i 
szczęśliwy związek często sta-
je się punktem przełomowym 
w budowaniu własnej warto-
ści. Profesjonalną pomocą w 
pracy nad własną nieśmiało-
ścią jest wsparcie psychologa 
i psychoterapia indywidualna.

Małgorzata Remlein
psycholog

Autorka tekstu jest psychologiem. Pracuje 
z osobami, które: doświadczają lęków, 
obniżonego nastroju, depresji, zaburzeń 
nerwicowych oraz psychosomatycznych, 
mają problemy w związku (zdrada, 
chorobliwa zazdrość, rozwód), znajdują 
się w sytuacji kryzysu życiowego.

Rejestracja telefoniczna 660 140 488 
lub www.malgorzataremlein.pl
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Krzyżówka
z Echem

Hasło krzyżówki z po-
przedniego numeru brzmia-
ło: Wesołego zająca.

BARAN (21.03 - 20.04). Zimowe lumpy trza już wyćpnąć na ge-
mylę. Najwyższa pora wziąć się tyż za porzundki, do których najlepiej 
zagonić całką famułę, zwłaszcza szczunów i kejtra.

BYK (21.04 - 21.05). Daj se trochę luzu, bo od tego ciągłego 
chapania jeszcze zdrowie ci zaszwankuje. Warto czasami trochę po-
nygusować dla zdrowotności. A gadaniem wiary się nie przejmuj.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Szykuje się fest majowa rajza. Ino 
za wiela nie lofruj i frechownie se nie poczynaj, bo w kalafę zarobisz. 
Uważej tyż na kabzę, byś bejmów nie przenorał.

RAK (22.06 - 22.07). Masz trochę fifnych pomysłów, ino z więk-
szym szwungiem musisz je wprowadzić w życie. Trza się będzie tyż 
sporo nachapać, ale zaś jak się przyłożysz kabza będzie pełna.

LEW (23.07 - 22.08). Zez tymi reformami wew robocie znowu 
przesadzają. Ale masz rułę i jakoś to przepynkasz, ino się zbytnio nie 
staluj i lepiej za wiele zez wiarą o tym nie blubraj.

PANNA (23.08 - 22.09). Nie ma się co borchać na znajomą wia-
rę, ani tyż słuchać różnych takich mądrych, co ino patrzą cię przeka-
bacić. A ty przecież swój rozum masz i se poradzisz.

WAGA (23.09 - 22.10). Bez to wiosenne osłabienie do łba ci ino 
głupie, chociaż cołkiem przyjemne, myśli przychodzą. Ale za wiela się 
nie staluj i żodnych brewerii z wiarą nie wyczyniaj.

SKORPION (23.10 - 22.11). Wkrótce może skapnie fest pro-
pozycja nowej roboty. Bez ogłądania się i stalowania podejmuj nowe 
wyzwanie, sukces murowany i sporo bejmów w kabzie.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Wew robocie przyjdzie ci teraz cha-
pać za dwóch abo i trzech, ale zaś se poradzisz. A potem z kabzą peł-
ną bejmów będziesz se mógł lofrować po cołkim świecie.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Wiosenne dni to dobry czas 
na porzundki wew chałupie i famule. Zbyry i insze klamoty najle-
piej wyćpnąć na gemyle, a statki, szafonierki i cołką famułę pousta-
wiać jak należy.

WODNIK (21.01 - 20.02). Wygib ze starą eką do ciepłych kra-
jów będzie fest. Pełna laba, bachanie i nygusowanie na słonyszku. Ino 
bacz byś na tych balangach za wiela zdrowia i bejmów nie przenorał.

RYBY (21.02 - 20.03). Zez tym ciągłym nygusowaniem, wystawia-
niem kalafy na słonyszko abo glapieniem się wew telewizję daj se już 
spokój. Lepiej weź się za porzundki abo polofruj trochę po znajomych.

Wiara ino wew te gwiazdy szpycuje, kalafy zadziyro jak kejter do księżyca abo w cajtungi je ciyngiem wtyko. Nasze „Echo” tyż gorsze nie 
może być i swój horoskop musi mieć leżeć na zadniej stronie. Blubry o przyszłości im barzy tajemnicze, tym prawdziwsze, dlatego podajemy je po 
naszymu. Jeśli ktoś nie rozumie, niech mu gzuby abo jaki wuja objaśni. 

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, Os. B. Chrobrego 117, pokój 81, 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
- Puk, puk.
- Kto tam?
- Ja do Jarka.
- A ja to kombajn.



- Twierdzi pan, że pozwa-
ny nazwał pana idiotą. Czy 
to prawda?

- Najprawdziwsza, panie 
sędzio.

- To o co panu chodzi?


Letniczka kupuje u gospo-
darza mleko.

- A litr wam starczy?
- Starczy.
- Bo jakby nie, to mogę 

wody dolać...

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11
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Tak brzmiała nazwa 
IV Harcerskiego Turnieju 
Siatkówki, jaki odbył się 
18 marca w hali sportowej 
Zespołu Szkół Zakonu Pi-
jarów w Poznaniu. Organi-
zatorem imprezy była 177 
Poznańska Drużyna Har-
cerska „Baszta” im. Stefa-
na Czarnieckiego z Osie-

dla Jana III Sobieskiego. 
Do turnieju zgłosiło się 14 
zespołów reprezentujących 
drużyny harcerskie Huf-
ca „Piast” Poznań Stare 
Miasto. 

Turniej rozgrywano w 
dwóch kategoriach – jedną 
z nich stworzyli harcerze i 
harcerze starsi (do 16 lat), 

W Wielkim Tygodniu, jak co roku od kilkunastu lat, w 
Szkole Podstawowej nr 34 na Osiedlu Bolesława Śmiałego 
wystawione zostało Misterium Paschalne. Temat stary jak 
świat, wspaniale pokazany został przez nauczycieli i uczniów 
szkoły. Tym razem była droga krzyżowa wraz ze świętą We-

roniką, która pokazała chustę z odbitym obliczem Chrystu-
sa i Marią Magdaleną oraz kobietami płaczącymi...

Nawiązano również do siódmej rocznicy śmierci Jana 
Pawła II i słynnego „Nie lękajcie się!” Tekst i fot.:

Maria Zielińska

Baszta Cup 2012

Dzieci i nauczyciele w misterium

godziny 10 rozgrywki rozpo-
częła kategoria „starsza”. W 
niej rywalizowano początko-
wo w dwóch grupach, a po-
tem rozegrano mecze play-
-off, które wyłoniły uczestni-
ków finału i meczu o trzecie 
miejsce. W finale 160 PDH 
„Kaduceusze” pokonała ze-
spół 164 PDH „ZEPK”. Miej-
sce na podium zajął także ze-
spół PDW „Agricola”, który 
w meczu o trzecie miejsce po-
konał reprezentantów 5 PDH 
„Metanoja”.

Baszta Cup 2012 był ele-
mentem cyklu imprez sporto-
wych organizowanych przez 
Hufiec PIAST pod hasłem 
„Żyjmy zdrowo i sportowo 
2012”. Został dofinansowany 
przez Miasto Poznań. Szcze-
gólne podziękowania nale-
żą się także Zespołowi Szkół 
Zakonu Pijarów, który na 
potrzeby turnieju udostępnił 
swoją halę sportową.

Anna Kociucka 
Jarosław Redliński

Fot. – Marcin Staszak

drugą wędrownicy i instruk-
torzy (powyżej 16 lat).

Baszta Cup rozpoczął się 
o godzinie 9 rano rozgryw-
kami kategorii „młodszej”. 
Wygrała ją drużyna 164 PDH 
„Orzeły” wyprzedzając 177 
PDH „Wyindywidualizowa-
ni” i 157 PDH „Zośka”. Naj-
pierw odbyły się rozgrywki w 
dwóch grupach, a potem me-
cze finałowe pomiędzy naj-
lepszymi zespołami. Około 
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Ahmed Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A, 
tel. (61) 822-35-05

Ahmed Przeźmierowo 1 obok Intermotelu, 
tel. (61) 816-10-63,  500-700-748

ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY 
oferta obowiązuje w dowozie i na wynos 

  

Kiermasz na pomoce szkolne
Wszystkie dzieci uczęszczające do świetlicy 

Szkoły Podstawowej nr 34 wraz z paniami wy-
chowawczyniami od dłuższego czasu przygoto-
wywały się do kiermaszu wielkanocnego, któ-
ry odbył się 3 i 4 kwietnia. Wykonano kilka ro-
dzajów koszyczków, kurczaczków, zajączków, pisanek, 
kwiatków, ozdób z quilingu oraz kartek świątecznych. 
Dochód z kiermaszu przeznaczony będzie na nowy 
sprzęt i pomoce do różnych zabaw, głównie dydak-
tycznych. (emzetka)

Fot. – Maria Zielińska
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