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Idzie Nowy Rok
Dźwięczy już muzyka
Niech radość przez 366 dni nie znika.
W 2020 roku serdeczne życzenia
powodzenia i spełnienia marzeń
od Rady Nadzorczej i Zarządu
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
oraz Echa Piątkowa
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Mikołaj i szopka na Sobieskiego

Inicjatywę administracji osiedla podchwycili seniorzy
z klubu Hetman i na os. Jana III Sobieskiego 6 grudnia
Mikołaj częstował cukierkami. A przed świętami na głównej alei osiedla pojawiła się bożonarodzeniowa szopka. Oby
więcej takich sympatycznych pomysłów. (big)
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RADCA
MEDYCYNA PRACY
Poradnia realizuje:¾ badania proﬁlaktyczne pracowników (wstępne,
okresowe, kontrolne); ¾ badania sanitarno-epidemiologiczne –
wydawania książeczki sanitarno-epidemiologicznej; ¾ badania kierowców
oraz kandydatów na kierowców; ¾ badania dla uczniów i studentów.

KOMPLEKSOWE BADANIA (wszystko w trakcie 1 dnia
po wcześniejszej rejestracji)

SZCZEPIENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH
W egzotycznych rejonach świata turysta narażony jest na choroby tropikalne
oraz powszechnie występujące drobnoustroje związane z niskim poziomem
warunków sanitarnych.
Szczepienia ochronne to jeden z najlepszych sposobów zapobiegania chorobom
zakaźnym. Jest to bezpieczna i skuteczna forma proﬁlaktyki.

Zapraszamy do nowego Ośrodka szczepień dla podróżujących
– pełen zakres szczepień
Zapraszamy do rejestracji wizyt osobiście od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00-19:00 (BUDYNEK C) lub telefonicznie pod numerem
telefonu 61 820 80 60

Szczegóły na stronie: www.termedica.pl
NSZOZ Termedica,
os. B. Chrobrego 101, Poznań (Piątkowo),
BUDYNEK C

PORADNIA GINEKOLOGICZNA
DLA DZIEWCZĄT NFZ
Oferujemy opiekę nad pacjentkami w wieku rozwojowym do 18 roku życia.
Prowadzimy działalność w zakresie proﬁlaktyki i leczenia zaburzeń rozwojowych
takich jak: ¾ zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia odżywiania
(bulimia, anoreksja), ¾ przedwczesne, opóźnione pokwitanie, ¾ wady
rozwojowe narządów płciowych, ¾ proﬁlaktyka i leczenie zapaleń
i zakażeń narządów płciowych, ¾ proﬁlaktyka i leczenie chorób

przenoszonych drogą płciową ze szczególnym uwzględnieniem
proﬁlaktyki raka szyjki macicy (szczepienia przeciwko HPV we współpracy
z poradniami lekarzy rodzinnych)

NSZOZ Termedica
os. B. Chrobrego 101 Poznań, BUDYNEK A
telefon 61 822 56 03

PRAWNY

- rozwód, separacja, podziaá majątku
- wáadza 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

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
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Gabinet Weterynaryjny

 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

„Echo Piątkowa”
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna

Zapraszamy do reklamy

Tel. 516 069 007, 601 56 87 32

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

MAGLOWANIE PRASOWANIE
Os. Jana III Sobieskiego 7, Poznań
czynne: pon.-pt. 16.00-19.00
Oferta:
● czyszczenie garderoby
● prasowanie
● pranie i maglowanie
● renowacja skór
● czyszczenie dywanów
● pranie ubrań roboczych

odbiór i dowóz na tel. 729 882 531
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Z KOiR na bliski i daleki wschód

Rowerami do kolebki cywilizacji
Bywają podróże zaplanowane, do których
przygotowania trwają
miesiącami, ale zdarzają
się też takie z przypadku. Właśnie w takiej niezwykłej wyprawie rowerowej zachęcona przez
znajomych wzięła udział
Urszula Ziober. O eskapadzie znad Morza Czarnego, przez Turcję, Irak
i Iran, aż po Morze Kaspijskie opowiadała podczas spotkania Klubu Odkrywców i Reporterów.
- Teraz taka podróż byłaby już niemożliwa. Przez tereny, które przejechaliśmy
rowerami przeszła wojna,
a walki trwają do dzisiaj.
Jednak przed czterema laty można było tam podróżować w miarę swobodnie,
chociaż w niektórych miejscowościach wyczuwało się
już napięcie i niekiedy doradzano nam omijanie pewnych obszarów. Spotykani
ludzie, choć często trudno
się było z nimi porozumieć,
gdyż nie znali europejskich
języków, byli zawsze pełni
życzliwości i skorzy do pomocy. Chętnie przyjmowali

pod swój dach kilkuosobową grupę polskich rowerzystów i częstowali czym chata bogata. Po takich biesiadach i przesiadywaniu nie
przy stole, bo tam ich raczej nie znają, lecz na dywanach i poduszkach, nazajutrz trudno było wsiąść
na rower i pedałować. Szczycimy się polską gościnnością, ale wiele moglibyśmy
się chyba nauczyć od mieszkańców Kurdystanu – opowiadała U. Ziober.
Spotkania z Kurdami,
przedstawicielami najliczniejszego, bo blisko 40-milionowego narodu nieposiadającego własnego państwa,
najbardziej utkwiły jej w pamięci. Dlatego z niepokojem
słucha informacji docierających obecnie z tamtych rejonów. Piękne tereny w dorzeczu Eufratu i Tygrysu, stanowiące kolebkę naszej cywilizacji, są dzisiaj rozdzierane konfliktami. A przecież jest tam wiele miejsc
wartych zobaczenia i zwiedzenia. - Byliśmy w starożytnym Ur, z którego wywędrował Abraham i widzieliśmy nawet sarkofag wysta-

wiony Noemu, a także trafiliśmy na skromny polski
cmentarz żołnierzy, którzy
przybyli tu ze Związku Radzieckiego z gen. Władysławem Andersem. A przede
wszystkim spotkaliśmy wielu wspaniałych ludzi i zwiedziliśmy liczne targowiska
jakby żywcem przeniesione z baśni tysiąca i jednej
nocy. Warto było przejechać ponad 1700 km i oby
wkrótce znów można było
bezpiecznie podróżować po
tych pięknych krainach –
mówiła U. Ziober.
Uczestnicy spotkania dopytywali podróżniczkę o zasady organizowania rowerowych eskapad oraz sytuację
kobiet na Bliskim Wscho-

dzie. Jest ona zróżnicowana
w poszczególnych krajach, a
nawet miastach. Są tereny,
na których hidżab jest obowiązkowy, ale bywają też
miejsca, w których panują
niemal europejskie normy.
Po rowerowych wędrówkach na Bliskim Wschodzie
w grudniowy, przedświąteczny czas uczestnicy KOiR wybrali się wraz z poznańską podróżniczką Zuzanną Król-Wąsicką na odległy Daleki Wschód. Eskapada na bajkowe wyspy Bali
i Komodo dostarczyła wielu wrażeń, do których będziemy wracać podczas kolejnych spotkań KOiR, na
które zapraszamy miłośników przygód i podróży. (i)

Radośnie i wesoło przed świętami
dy Nadzorczej, i od Zarządu
PSM oraz od księży.
W klubie „Korona” na
os. Bolesława Śmiałego
goszczono dzieci z ośrodków
w Stemplewie i Mosinie, z
którymi seniorzy utrzymują
bliskie kontakty. I tym razem przygotowali dla nich
upominki, podarki dzieci
otrzymały także od młodzieży z technikum spożywczego. Wręczono także dyplomy dla spółdzielców zaanga-

Grudzień to w piątkowskich klubach czas intensywnych przygotowań
do najważniejszego uroczystego wieczoru przedświątecznego. Przy kawie, piernikach i mandarynkach seniorzy spotykają się, życząc sobie
wszystkiego co najlepsze.
W tym roku seniorzy z
„Hetmana” na osiedlu Ja-

na III Sobieskiego przygotowali jasełka „Aniołowie
z poselstwem na Ziemię”.
Sztukę napisała Stenia Golińska, a klubowicze wcielili
się w aniołów, świętą rodzinę, królów i pastuszków. Była zaduma, skrzył się dowcip, seniorzy z zachwytem
oglądali przedstawienie. A
potem składano sobie życzenia prywatne i te od Ra-

żowanych w pomoc, a na ręce wiceprezesa Michała Tokłowicza odznakę Przyjaciel
Dzieci Specjalnej Troski w
Stemplewie dla PSM.
Dzieci z Mosiny w podziękowaniu przygotowały
występ z kolędami. Kolędy śpiewał także zespół wokalny „Korona”, a obecni
przyłączali się do śpiewania. (big)
Fot. Bernadeta Ignasiak
i Piotr Zagawa
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Ergometr naprawdę dla wszystkich
Prawie 250 uczniów i
uczennic stawiło się na
kolejnej edycji zawodów
sportowych „Ergometr
dla wszystkich” w Szkole Podstawowej nr 35
na osiedlu Władysława
Łokietka. Zawody miały
emocjonujący przebieg.
Uczniowie podzieleni
zostali na grupy wiekowe
siódmych i ósmych klas z
podziałem na dziewczęta
i chłopców. Każdy wyścig
miał znaczenie, gdyż do
finału dostawali się tylko
dwaj zawodnicy z najlepszymi czasami.

Pierwsze miejsce zajęła SP 35, która pod wodzą
olimpijczyka Grzegorza No-

waka wywalczyła największą liczbę punktów.
Doszło do miłej nie-

spodzianki, do biegu tytanów stanęło dwóch medalistów olimpijskich we wioślarstwie – Michal Jeliński (złoty medal IO Pekin
2008, czterokrotny mistrz
świata), Grzegorz Nowak
(IO Moskwa brązowy medal,
medalista MŚ) oraz Michał
Tokłowicz, prezes Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Patronat nad imprezą
objęła Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Tekst i fot.:
Andrzej Słabęcki

Dwa medale
To dorobek zapaśniczek KS Sobieski Poznań na największym turnieju zapaśniczym dla kobiet w Europie. 350 zapaśniczek z 16 krajów stawiło się na matach w Boguszów

- Gorce aby ubiegać się o laury Heros Lady Open. Pierwsze miejsce zajęła Lena Paprzycka (kat. 27 kg), a drugie
Maja Kmiecik (kat. 40 kg).
Andrzej Słabęcki

7 wskazówek jak znaleźć dobrego pośrednika
Na rynku większość właścicieli, mimo braku wiedzy na
temat cen rynkowych, zasad
i mechanizmów panujących
w nieruchomościach, próbuje na własną rękę sprzedać
dom lub mieszkanie. Sprzedaż nieruchomości to bardzo
ważna decyzja, wiąże się z
dużymi pieniędzmi, niekiedy
całym życiowym dorobkiem,
a konsekwencje złej decyzji
mogą się ciągnąć latami.
Zapotrzebowanie na usługi
dobrze wyszkolonych, profesjonalnie podchodzących do
swoich obowiązków agentów nieruchomości jest bardzo duże. A rzetelny agent
nieruchomości jest na wagę
złota, ponieważ dzięki niemu możesz uzyskać więcej
pieniędzy w swoim portfelu
przy sprzedaży albo wynajmie Twojej nieruchomości.
1. Polegaj na poleceniu
W pierwszej kolejności, gdy
szukamy dobrego fachowca,
pytamy znajomych, rodziny
czy mają kogoś zaufanego.
Większość moich klientów to
właśnie klienci z polecenia.
Marketing szeptany zawsze
będzie się sprawdzał.
2. Wejdź na stronę internetową. Sprawdź jak
wyglądają oferty agenta, z którym chcesz
współpracować

Najprawdopodobniej Twoja
nieruchomość będzie się prezentować podobnie. Zwróć
uwagę, czy zdjęcia są profesjonalne, w dobrej rozdzielczości, czy przedstawiają atuty nieruchomości. Zdjęcia to
pierwsza rzecz, która przykuwa uwagę. Jeśli widzisz bałagan, nieprzygotowane wnętrza, kiepskie ujęcia, tzn. że
Twoja oferta będzie miała podobny wizerunek.
3. Sprawdź, jak biuro i pośrednik funkcjonuje w
mediach
społecznościowych?
Sprawdź jak długo biuro działa na rynku, jakie kwalifikacje posiada. Wybierz biuro,
gdzie agenci nie są anonimowi i działają pod swoim nazwiskiem, mają swoją stronę typu fanpage, wchodzą
w interakcje z Klientami. Dobry pośrednik nieruchomości ma wiedzę interdyscyplinarną. Zna rynek, orientuje się w trendach, korzysta z
dostępnych technologii, idzie
“z duchem czasu”, powinien
być też dobrym marketingowcem. Dziś w dobie Internetu,
możesz poszukać agenta w
sieci, zobaczyć jak wyglądają jego oferty, jaki poziom reprezentuje jego biuro.
4. Zapytaj o kwalifikacje,
certyfikaty,
licencje,
ubezpieczenie

Agent nieruchomości to
specjalność wymagająca
dużego zaangażowania,
nieustannego pogłębiania
wiedzy przy stale zmieniających się przepisach w naszym kraju. Kto w tym zawodzie stoi w miejscu, po
prostu się cofa! Po ustawie deregulacyjnej i zniesieniu licencji powstało wiele biur, nie wszystkie jednak
przywiązują wagę do podnoszenia kwalifikacji, pogłębiania wiedzy z zakresu
sprzedaży, negocjacji, zagadnień prawnych, podatkowych czy komunikacji interpersonalnej.
5. Sprawdź z jakich narzędzi marketingowych korzysta agent, gdzie reklamuje nieruchomość
Internet raz na zawsze zmienił oblicze sprzedaży nieruchomości. Agent to nie tylko
specjalista w sprzedaży ale
również w zakresie marketingu internetowego. Dziś szybkie wrzucenie oferty do sieci to zdecydowanie za mało.
6. Współpracuj z jednym
profesjonalnym agentem
Zdarza się, że sprzedający
wybierają współpracę z kilkoma lub nawet kilkunastoma pośrednikami ponieważ
mają przeświadczenie, że
im więcej biur nieruchomo-

ści zostanie zaangażowanych w sprzedaż, tym większa szansa na szybkie zawarcie transakcji. Niestety,
efekt zwykle bywa dokładnie
odwrotny. Ponieważ żaden
profesjonalista nie zaangażuje czasu, wiedzy, umiejętności, wysiłku ani własnych
środków finansowych w odpowiednie promowanie nieruchomości, jeśli nie będzie
pewien, że otrzyma wynagrodzenie za swoją pracę.
Ma to ogromne znacznie
zwłaszcza w obecnej sytuacji rynkowej, tzn. wobec rosnącej nadpodaży nieruchomości na rynku.
7. Zaufaj własnej intuicji
Jeśli od samego początku
masz trudności z nawiązaniem kontaktu z potencjalnym agentem, na przykład
agent jest chaotyczny, pośpiesza Ciebie, podczas gdy
potrzebujesz więcej czasu i
cierpliwości – nie wróży to
dobrze w perspektywie długoterminowej współpracy.
Znajdź agenta, który budzi
Twoje zaufanie. Pamiętaj, że
dzielisz się prywatnymi informacjami finansowymi z tą
osobą.
Ewa Manthey,
doradca ds. nieruchomości
REMAX,
tel. 787 006 777
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Os. Bolesława Śmiałego

Termomodernizacje i panele fotowoltaiczne
sięwzięcie na Piątkowie i
na podstawie zebranych
doświadczeń będzie można ocenić, czy instalowanie takich urządzeń jest
opłacalne. Z przeprowadzonych analiz wynika, że powierzchnia dachu i usytuowanie budynku preferuje
go do montażu instalacji.
Powinna ona dać wymierne korzyści, zwłaszcza w bu-

parkingów przy budynkach
2, 3, 4 i 30 zainstalowano
na masztach nowe nowocześniejsze kamery o bardzo
dobrych parametrach obrazu nawet w nocy.
Przedsięwzięcia termomodernizacyjne czy inwestycje w fotowoltaikę są widowiskowe, jednak dla zapewnienia wygód oraz bezpieczeństwa mieszkańcom równie

Po termomodernizacji budynki 17 i 30 aż pachną nowością

Kolejne do termomodernizacji

– Największym dokonaniem mijającego roku było zakończenie termomodernizacji budynku nr 30. Przeprowadziliśmy ją zgodnie z życzeniami mieszkańców,
których pytaliśmy o zakres prac i kolorystykę
elewacji. Wypiękniał budynek, wypięknieje też
jego otoczenie. Posiano
trawniki, wykonano nasadzenia uzupełniające
krzewów. Podobnej rekultywacji poddany zostanie wiosną także teren wokół budynku 17,
którego docieplanie dobiegło właśnie końca –
mówi Przemysław Twardowski, kierownik Administracji Osiedla Bolesława Śmiałego.
– W planach jest termomodernizacja kolejnych budynków. W pierwszym półroczu planujemy docieplić

budynek 24, a w drugim
półroczu powinny się rozpocząć prace przy odnawianiu
bloku nr 37. Przybliży to finał realizowanego od kilkunastu lat programu termomodernizacji, gdyż do jego
zakończenia pozostanie tylko budynek 36. Samo wykonanie prac termomodernizacyjnych przebiega obecnie na ogół sprawnie, nieco więcej komplikacji bywa
z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. Przepisy
związane z ochroną gniazd
ptaków wymagają prowadzenia wielomiesięcznych
obserwacji ornitologicznych
i montażu budek lęgowych
dla rekompensaty utraconych miejsc lęgowych.
– Przygotowaliśmy też
dokumentację do przeprowadzenia przetargu na projekt i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku
nr 4. To pionierskie przed-

Przed kamerami na masztach nic się nie ukryje

dynkach wysokich wyposażonych w windy i po około
7 latach powinien nastąpić
zwrot nakładów na montaż.
Przygotowania do uruchomienia instalacji na dachu
są zaawansowane i niebawem powinien popłynąć z
niej prąd.
Nowoczesne rozwiązania wprowadzane są także
do sieci kamer monitorujących osiedle. W pobliżu

wielkie znaczenie mają systematycznie wykonywane remonty oraz wymiany urządzeń, które są niemal przez
mieszkańców niezauważane.
Takich prac, których prawie nie widać, jest wykonywanych na osiedlu wiele.
Czas bowiem płynie i podczas prowadzonych przeglądów wykrywane są zużycia
i niesprawności niektórych
Dokończenie na stronie 7
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Os. Bolesława Śmiałego

Termomodernizacje i panele fotowoltaiczne
Dokończenie ze strony 6

elementów instalacji gazowych, elektrycznych czy wodociągowych. Systematycznie wymieniane są więc kurki gazowe na bezpieczniejsze i trwalsze zawory nowego typu. Modernizowane
są rozdzielnie elektryczne,
instalowane jest oświetle-

nie ledowe oraz wymieniane są zawory podpionowe
w instalacjach c.o. Naprawiane są także nawierzchnie
ulic i alejek oraz wykonywanych jest wiele prac związanych z utrzymaniem zieleni.
W trzech budynkach zostały także wymienione domofony. Dużym przedsięwzię-

ciem finansowym na następne lata będzie niewątpliwie
konieczność wymiany bardzo już wysłużonych wind.
– Jesteśmy także przygotowani na atak zimy.
Zgromadziliśmy wystarczające zapasy piasku i soli.
Zadania są rozdzielone i z
usuwaniem śniegu oraz lo-

du z osiedlowych alejek z
pewnością sobie poradzimy
– zapewnia P. Twardowski. Chociaż dodaje, że lepiej aby tych śnieżnych dni
nie było zbyt wiele, gdyż
przysparzają one nieco kłopotów mieszkańcom oraz
przede wszystkim dodatkowych kosztów. (i)

Modele latały w szkole

7 grudnia odbyły się
pierwsze Zawody Modeli Redukcyjno-Latających na Uwięzi w konkurencji F4B Club. Miejscem zawodów była Hala
Sportowa Szkoły Podsta-

wowej nr 17 na osiedlu
Bolesława Chrobrego.
Zawody miały dwie odsłony: statyczną i dynamiczną. W pierwszej wszyscy
obecni: publiczność, zawodnicy i sędziowie wybierali,

oddając swój głos do urny,
najlepiej odwzorowany model samolotu. Wygrał Dawid
Pluskota z modelem Thunderbolt P-47D.
W drugiej odsłonie nastąpiły loty modeli. Na specjalnie przygotowanym i
oświetlonym lotnisku startowały i lądowały modele
różnych typów samolotów.
Każdy pokaz lotu miał odzwierciedlać lot pierwowzoru. Każdy lot był oceniany przez sędziów.
Modele napędzane
silniczkami
elektrycznymi ze
zmiennymi obrotami pozwalały wykonać płynne loty
na uwięzi po okręgu. W grupie masters wygrał Jerzy Grzelski z mo-

delem Cessna L-19, w grupie seniorów Andrzej Świerczyński z PZL P11c, a wśród
juniorów Wojciech Szafrański i jego Howard DGA-6PZL Mister Mulligan.
Organizatorem zawodów była: Poznańska Spółdzielnia
Mieszkaniowa,
współorganizatorem: Aeroklub Poznański. Patronat
medialny sprawowało Echo
Piątkowa. Więcej na www.
echopiatkowa.pl

Memoriał J. Martyły

Pamięć wieloletniego
trenera i wychowawcy
pokoleń poznańskiej koszykówki, Józefa Martyły, uczczono po raz kolejny na osiedlu Władysława Łokietka. Od 6 do 8
grudnia w Szkole Pod-

stawowej nr 35 odbył
się turniej w koszykówce dziewcząt.
Startowało 5 zespołów.
Podczas rywalizacji każdy
z każdym wyłoniono najlepszą drużynę memoriału.
Został nią UKS NOWY TO-

MYŚL. Drugie miejsce zajął Basket Suchy Las, trzecie – Enea AZS POZNAŃ,
czwarte – Enea AZS Go-

rzów, a piąte – MKS MOS
KONIN.

Tekst i fot.:
Andrzej Słabęcki
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KALENDARIUM PSM
7 stycznia - Komisja ds. aktów prawnych
Rady Nadzorczej
9 stycznia - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN
13 stycznia - dyżur członków RN
14 stycznia - Komisja Rewizyjna RN
23 stycznia - zebranie RN

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Zmiany opłat za dźwigi (na razie) zawieszone
matycznego wdrażanego w
Spółdzielni. Od 1 stycznia
planowane jest wejście z nowym, rozbudowanym systemem. Wprowadzony zostanie również pełen elektroniczny obieg dokumentów.
Uchwalono Regulamin
Rad Osiedli oraz Regulamin Komisji Członkowsko-Samorządowej.
Po omówieniu przygotowanych przez Zarząd symulacji opłat za dźwigi przy
uwzględnieniu wskaźników
zużycia wody, Rada Nadzorcza postanowiła wstrzymać na razie wejście w życie uchwały o zmianach
zasad naliczania opłat za
dźwigi w wysokich budynkach. Poprosiła o bardziej
szczegółowe symulacje, by
uzyskać wiedzę, kto by na
takich zmianach skorzystał, a kto stracił. Po zaListopadowe posiedzenie Rady Nadzorczej
Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej rozpoczęło się od ustalenia częstotliwości omawiania
wyników ekonomicznych
Spółdzielni na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej
oraz Rady Nadzorczej w
pełnym składzie.

Zdaniem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
wyniki te za okres od stycznia do końca września 2019
r. były dobre i przyjęto je
bez zastrzeżeń.
Członkowie Rady wyrazili zgodę na obciążenie
działki o pow. 10 m kw.
na osiedlu Władysława Jagiełły odpłatną służebno-

ścią przesyłu na rzecz INEA SA. Jednorazowe wynagrodzenie Spółdzielni określiła rzeczoznawczyni majątkowa.
Marek Teresiak, główny księgowy PSM, omówił funkcjonalności zintegrowanego systemu infor-

poznaniu się z nimi podejmie decyzję.
Na koniec przyjęto treści odpowiedzi na pismo
trzech członków Rady Osiedla Bolesława Śmiałego
oraz na pismo mieszkańców osiedla Stefana Batorego. (big)
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Nowy Rok, nowe wyzwania
Rozmowa z Krzysztofem Winiarzem, prezesem Zarządu
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Rozpoczynamy
nowy, chyba spokojniejszy
rok, gdyż przekształcenia własnościowe postępują i nie ma już zakusów likwidacyjnych wobec spółdzielczości…
- Rzeczywiście, zaczęto
doceniać wartość i znaczenie ruchu spółdzielczego,
który ma ponad stuletnią
historię i znaczące osiągnięcia w budownictwie mieszkaniowym, jednak o spokojnym działaniu trudno chyba
mówić. Nowy rok niesie bowiem wiele niewiadomych,
związanych przede wszystkim z sytuacją gospodarczą.
Słychać o spowolnieniu, nieuniknionych podwyżkach
cen energii i innych opłat
a także zmniejszaniu dochodów samorządów. Trudno przewidzieć, jak będzie
naprawdę, ale niepewności i obaw jest wiele. Wiadomo, że dostawcy energii
czy samorządy będą się starać przenosić wzrost swych
kosztów na odbiorców, a to
oznacza, że zapłacić będą
musieli mieszkańcy. Stajemy więc wobec wielu niewia-

domych związanych choćby
z zapowiadaną podwyżką
opłat za odbiór odpadów i
zmianach w segregacji odpadów. Ale nie wiadomo,
ile ona wyniesie ani jak na
osiedlach będzie rozwiązywana kwestia segregacji odpadów. Bo jeśli 99 procent
mieszkańców będzie się z
niej wywiązywać prawidłowo, a jeden procent nie, to
czy wszyscy będą zobowiązani ponosić wyższe opłaty?
Jak będzie, nie wiemy. Mówi się tylko o kontrolach.
Widziałem, że w Niemczech
w blokach nie prowadzi się
segregacji na tyle rodzajów,
tam mieszkańcy mają dwa
pojemniki na odpady suche
i mokre. Ale za to znacznie
sprawniej działa system odbioru opakowań, puszek i
butelek. U nas go nie ma,
a zamiast go wprowadzać,
nakazuje się mieszkańcom
trzymać cztery worki z różnymi rodzajami odpadów w
kuchni o powierzchni kilku metrów kwadratowych.
To nierealne. Oczywiście,
trzeba segregować odpady i
ograniczać ich ilość, trzeba

walczyć z zagrożeniem klimatu, ale to wszystko trzeba robić z głową.
Jak spółdzielnia przygotowuje się do rozwiązywania tych problemów?
- Podwyżek cen energii
czy opłat niezależnych od
nas nie unikniemy. Nie możemy ich przeczekać, musimy je wprowadzać sukcesywnie i tak właśnie czynimy. Natomiast powinniśmy
i staramy się minimalizować koszty administrowania zasobami mieszkaniowymi. W przeliczeniu na
metr kwadratowy są one
znacznie niższe niż u prywatnych administratorów
czy nawet w innych poznańskich spółdzielniach. W naszej spółdzielni pracowników jest naprawdę niewielu
w stosunku do powierzchni,
którą administrujemy. Mają
oni sporo pracy i wykonują
ją dobrze. Zarobki też nie
należą do najwyższych i dlatego znaleźć dobrych i odpowiedzialnych pracowników
nie jest łatwo. Argumentem
przekonującym młodych ludzi do związania swej przy-

szłości ze spółdzielnią jest
jej trwałość i stabilność.
Jaka więc jest sytuacja ekonomiczna spółdzielni?
- Obecnie spółdzielnie
mieszkaniowe radzą sobie
na ogół dobrze i są trwałym, i silnym elementem
rynku mieszkaniowego. Wyniki ekonomiczne PSM są
dobre, a byłyby jeszcze lepsze, gdyby nie konieczność
odprowadzania ponad miliona złotych podatku, który kiedyś mogliśmy przeznaczać bezpośrednio w gospodarkę zasobami mieszkaniowymi. Mimo tego każdego roku, i tak będzie zapewne po podsumowaniu
2019 roku, osiągamy kilka
milionów złotych nadwyżki.
O jej podziale i przeznaczeniu na osiedlowe przedsięwzięcia, decydują spółdzielcy na Walnym Zgromadzeniu. Warto podkreślić, na co
wskazują biegli dokonujący
corocznej lustracji spółdzielni, że wyróżnia nas jeden z
najniższych w kraju wskaźnik zaległości czynszowych.
Dobrze to świadczy o mieszkańcach naszych budynków,
którzy solidnie, po poznańsku wywiązują się z zobowiązań.
Większość członków
spółdzielni jest obecnie właścicielami mieszkań…
- I mają tego świadomość. Wiedzą, że duża stabilna spółdzielnia ma większe możliwości, że daje spokój i stabilizację. Małe jest
piękne, ale rozdrobnienie
nie służy rozwojowi. W dużej spółdzielczej organizacji
można solidarnie rozkładać
koszty remontów czy wspierać działalność klubów osiedlowych. Solidarność spółdzielcza jest więc wartością,
którą warto utrzymywać i
rozwijać.
Co z inwestycjami, o
których mówi się już od
dawna?
- W tych sprawach decyzje należą do Rady Nadzorczej. Na modernizację „Dąbrówki” według obecnego
Dokończenie na stronie 10
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Nowy Rok, nowe wyzwania
Rozmowa z Krzysztofem Winiarzem, prezesem Zarządu Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej
Dokończenie ze strony 9

kosztorysu potrzeba 9 mln
zł. Dla spółdzielni to ogromny wydatek. Chcieliśmy go
obniżyć poprzez nadbudowę
piętra i sprzedaż mieszkań.
Z dwóch powodów okazało
się to niemożliwe. Nie wytrzymałyby fundamenty, a
ponadto zaprotestował jeden z mieszkańców. Jednak
remont trzeba będzie i tak
przeprowadzić, bo inaczej
budynek ulegnie całkowitej
degradacji.
Natomiast
rozpoczęcie budowy osiedla na terenie tzw. bazy Boranta
powstrzymuje
sprzeciw
tej samej osoby i przede
wszystkim niezdecydowanie członków Rady Nadzorczej. Gdyby inwestycje
mieszkaniowe były nieopłacalne, to deweloperzy nie
walczyliby o grunty w Poznaniu. Twierdzenie, że lepiej sprzedać działkę niż
budować, jest niezrozumiałe. Przecież nabywcy mieszkań zapłacą także za grunt

i będą płacić spółdzielni za
administrowanie budynkami. Inwestycje w poprzednich latach, gdy spółdzielnia stawiała bloki, przynosiły jej znaczne zyski. Teraz, zapewne byłoby podobnie. Gdyby więc zależało to tylko ode mnie, budowa już by się toczyła. Ale
rozumiem pewne wahania
członków Rady Nadzorczej
i jako Zarząd czekamy na
podjęcie przez nich rozstrzygnięcia, oby dobrego
dla spółdzielni.
Spółdzielcze
osiedla Piątkowa, Rataj czy
Grunwaldu to prawie
miasta w mieście.
- Miejscy urzędnicy muszą więc pamiętać, że ich
mieszkańcy to również poznaniacy. Płacą podatki jak
wszyscy i tereny spółdzielcze powinny być traktowane na równi z pozostałymi
obszarami miasta. Niekiedy różnie z tym bywało i
miasto usiłowało niektóre
koszty związane z utrzyma-

niem dróg i zieleni przerzucać na spółdzielnie. Obecnie
mamy dobre relacje z miejskimi instytucjami. Miewamy odmienne zdania w konkretnych kwestiach, ale gdy
mamy rację, nie ustępujemy
i na ogół wypracowujemy
dobre rozwiązania. Na finiszu są właśnie rozmowy w
sprawie rozdzielenia terenów miejskich i spółdzielczych, związanych choćby z
wyznaczeniem dróg dojazdowych do szkół czy altanek śmieciowych i wkrótce
powinniśmy podpisać porozumienie.
Na koniec zapytam z
jakimi problemami przychodzą do pana mieszkańcy?
- Pojawiają się sprawy
wymagające szczególnej
uwagi, jak na przykład niedawna kwestia rozliczania
opłat za dźwigi. Niektórzy
mieszkańcy niekorzystający z wind uznali proponowane zmiany w kosztach za
zbyt obciążające. Chociaż do

ponoszenia kosztów utrzymania części wspólnej budynku, a taką są z pewnością windy, zobowiązani są
wszyscy jego lokatorzy. Rada Nadzorcza zdecydowała
więc o wstrzymaniu zmian i
dalszym poszukiwaniu optymalnego rozwiązania. Po 25
latach kierowania Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową wiem, że zazwyczaj
można je osiągnąć. Potrzeba jedynie dobrej woli oraz
poczucia solidarności i odpowiedzialności za wspólne
dobro jakim jest spółdzielnia. Tworzymy ją razem
z tysiącami spółdzielców i
mieszkańców, z członkami
Rad Osiedli oraz Rady Nadzorczej i razem możemy się
cieszyć, że nasza spółdzielnia się rozwija, jej osiedla
pięknieją, a ludziom mieszka się w nich przyjemniej i
wygodniej.
Gratuluję i dziękuję
za rozmowę.
Rozmawiał:
Walerian Ignasiak

Wrastanie w Piątkowo
Z nowym rokiem
2020, ostatnim rokiem
pierwszego 20-lecia nowego, 2-giego tysiąclecia
(nie za dużo tych dwójek?), wspominam rozpoczęcie naszego nowego rozdziału życia rodzinnego. Tym rozpoczęciem było otrzymanie
przydziału na mieszkanie spółdzielcze w Poznańskiej
Spółdzielni
Mieszkaniowej, na budowanym, nowym piątkowskim osiedlu Jana
III Sobieskiego, z którym po sąsiedzku powstawało także osiedle
Marysieńki.
Tak się złożyło, że wiadomość o przydziale mieszkania, jeszcze w czasie służby
wojskowej, otrzymałem podczas dyżuru na stanowisku
dowodzenia Wojsk Lotniczych, mieszczącym się wtedy w starym pruskim forcie
VIIa „Strotha” na Marcelinie. Po skończeniu dyżuru

mogłem więc pojechać samochodem na Piątkowo, co
oczywiście zrobiłem. Przyjechałem pod zamieszkały już
blok numer 7, gdzie wtedy
kończyło się osiedle od strony północnej. Przed sobą zobaczyłem piękną aleję z dorodnymi klonami a za nią
budowany blok numer 12.
Znałem już numer przydzielonego mieszkania, wiedziałem też, że będzie ono na piątym piętrze. A że budowany
blok miał już zamknięte sufitami piętro czwarte, znalazłem właściwą klatkę schodową, wszedłem po schodach na górę, na te sufity
i po raz pierwszy byłem w
naszym nowym mieszkaniu,
choć nie miało ono jeszcze
ścian. Potem już tylko czekaliśmy na informację, kiedy będzie można się wprowadzić. Wiedziałem, że łatwo nie będzie. W tamtym
czasie mieszkania oddawane
były byle szybciej, w stanie
dość dalekim od dostatecz-

nego. Miałem więc świadomość tego, że przynajmniej
przez miesiąc będę je doprowadzał do stanu używalności. Faktycznie trwało to dłużej, wiosną 1982 roku tam
się przeprowadziliśmy.
Wtedy dojeżdżał na Piątkowo tylko jeden autobus,
a jego przystanek był przy
ulicy rozdzielającej osiedla
Bolesława Chrobrego i Jana III Sobieskiego, tak że
do domu mieliśmy dość daleko. To jednak nie był jedyny problem tego naszego
nowego miejsca zamieszkania. Mimo, że blok do którego się wprowadziliśmy był
jednym z ostatnich budowanych, także na tym osiedlu
nie było jeszcze ani szkoły,
ani przedszkola czy żłobka,
które dopiero wznoszono.
Podobnie nie było żadnych
sklepów. O ile na Winogradach po mleko biegałem codziennie rano prawie jeden
kilometr, w nowym miejscu
tylko z pozoru było nieco

lepiej. W jednym z bloków,
do którego miałem na szczęście niedaleko, w piwnicy
był malutki sklepik spożywczy, praktycznie tylko nabiał i pieczywo. Obsługiwały
tam przeważnie dwie ekspedientki, jednak rano kolejki
zawsze liczyły nie mniej niż
dwadzieścia osób. Biegałem
więc tam po chleb i nabiał
podobnie jak w poprzednim
miejscu i trwało to około roku. Z okien naszego mieszkania widzieliśmy duży pusty plac z usypaną dużą górą
piasku, co zapowiadało jakąś
budowę. Mamy zdjęcie, na
którym nasz maluch Matiś
z wiaderkiem i łopatką bawi
się przy tej górze piasku. W
niedługim czasie rzeczywiście rozpoczęła się tam budowa dużego, wielofunkcyjnego pawilonu, dość szybko
zakończona. Potem miałem
do spożywczego sklepu tylko nieco ponad sto metrów
i tak to już pozostało.
Hubert Owczarek
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Nowe przygody w Filii 14!

Z początkiem grudnia
zakończyły się w naszej
bibliotece zajęcia z cyklu „Jesień na Zielonym
Wzgórzu”, inspirowane
przygodami Ani Shirley.
Tymczasem już za chwilę
czeka nas kolejna literacka podróż – podczas zimowych spotkań odwiedzimy wybrane kraje skandynawskie, by bliżej poznać ich kulturę i (także
tę mniej znaną) literaturę.
Ze względu na różnorodną tematykę i warsztatową
formę jesienna edycja zajęć
spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony
młodych uczestników. Kreatywność zaproszonych osób

prowadzących warsztaty pomogła dzieciom pobudzić wyobraźnię i stworzyć ciekawe
prace. Tak powstały m.in.
lasy w słoiku, słodkie kartki
pocztowe wykonane z produktów spożywczych, nawiązujące do realiów powieściowych kapelusze oraz wianki czy własnoręcznie wyplecione podczas zajęć tkackich latające dywaniki. Do
innego rodzaju działań artystycznych aktywizowały dzieci warsztaty teatralne, podczas których należało wykazać się nie lada pomysłowością oraz wyczuciem scenicznym, jak miało to miejsce
w przypadku przedstawienia
improwizowanego teatru cie-

ni. Spotkanie muzyczne natomiast okazało się świetną okazją do uwrażliwienia
na dźwięki płynące z otaczającego nas świata przyrody
ożywionej.
Kolejna dawka zabaw literacko-plastycznych czeka
nas w zbliżające się ferie.
Za sprawą akcji „Skandynawskie klimaty – nie tylko
Astrid Lindgren” spędzimy
zimową przerwę w Skandynawii, wybierając się w kulturową podróż do takich
państw jak Dania, Szwecja
czy Norwegia. Wspólnymi
siłami przypomnimy sobie, z
czego słyną te kraje, ale jednocześnie odkryjemy mniej
znane oblicze tego regionu

Europy. Naszymi przewodnikami będą zarówno kanoniczni autorzy – H.Ch. Andersen czy Astrid Lindgren
– jak i ci, którzy, tworząc
współcześnie, dopiero zdobywają uznanie młodych czytelników. W ich literacki świat
wejdziemy poprzez wspólne
czytanie książek, warsztaty
plastyczne oraz rozmaite gry
– wyśmienita zabawa i porcja dobrego humoru gwarantowana! Zajęcia te będą odbywać się w dniach 28-31 stycznia i 4-7 luty, w godzinach
11.30-13.00.
Od nowego roku powracamy także z dobrze już znanym, cotygodniowym cyklem
czwartkowych, również literacko-plastycznych, spotkań.
Na pierwsze zajęcia w ramach „Kreatywnych czwartków” zapraszamy 9 stycznia na godz. 17.00. Obie akcje przeznaczone są dla czytelników biblioteki w wieku
od 7 do 11 lat, są bezpłatne
i na każdą z nich obowiązują zapisy!
Na zakończenie, korzystając z możliwości, chcielibyśmy przekazać naszym
Czytelnikom najserdeczniejsze życzenia pomyślności na
ten nowy rok. Niech czytelnicze pasje nadal rozbudzają
ciekawość świata i drugiego
człowieka, a przyjemność lektury bogaci nas wewnętrznie
i przynosi wytchnienie w codziennych troskach!
Michał Charubin
Filia 14 Biblioteki Raczyńskich

Tańce, wróżby i połykanie mieczy
Dwa pokolenia bawiły
się w klubie osiedlowym
„Przyjaciele” na osiedlu
Bolesława Chrobrego na
Andrzejkach.
28 listopada seniorki i
seniorzy na dansingu do
znanych przebojów. Akompaniował na żywo Roman
Przybylski, który od lat porywa do tańca starszych
mieszkańców Chrobrego.
Z kolei w sobotę, 30 listopada, odbyła się impreza dla młodszych i starszych dzieci. Zabawę otworzył spektakl wróżki Evity
oraz stoiska do wróżenia
przygotowane przez dzieciaki. Mistrz ognia i poły-

kacz mieczy, Łukasz Pieczykolan, uświetnił imprezę
mrożącym krew w żyłach

pokazem „fire show”, później wprowadzał chętnych
w tajniki żonglerki. Łącznie

bawiło się sto osób. To chyba dobra wróżba na przyszłość!
Sylwia Czubała
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Prosto z miasta

Powiewa optymizmem?
O tej porze roku zwykle powiewało śniegiem i mrozem.
Tymczasem teraz na progu nowego roku słonko przygrzało i
sypnęło optymistycznymi wiadomościami aż miło. Zwłaszcza dla pieszych. Wprawdzie
dla prawdziwego Polaka najważniejszy jest samochód i bez
wypasionej „fury”, którą może
zaszpanować przed sąsiadami,
nie ma dla niego życia, jednak każdemu, nawet królowi,
zdarza się chodzić piechotą. I
właśnie w nowym roku piesi
mają zostać objęci szczególną
ochroną. Będą mieli pierwszeństwo nie tylko na wyznaczonych pasach, ale już przy
wchodzeniu na nie. Jak to w
praktyce będzie wyglądać, trudno powiedzieć. W ocenie niektórych sądów do tej pory pieszym na przejściach, szczególnie staruszkom, zdarzało się
bezczelnie uderzać w prawidłowo pędzące ulicami samochody. Teraz pieszym będzie przysługiwać bezwzględne pierwszeństwo. Na papierze, bo na
ulicach i w sądach nadal może być różnie. Przepisów ich

chroniących oraz wzmacniających bezpieczeństwo na ulicach zapowiadanych jest więcej
i można je produkować bez liku. Problem jednak w tym jak
wyegzekwować ich przestrzeganie od tysięcy kierowców jeżdżących po spożyciu lub bez
prawa jazdy czy niesprawnymi
pojazdami. Jak zwykle prawo
zmienić łatwiej niż złe nawyki
i zachowania ludzi.
HHH
Z każdym kolejnym nowym
rokiem coraz łatwiej i przyjemniej być też seniorem. Od
lat dominuje bezkrytyczny kult
młodości, wszystko, cały przemysł i show biznes nastawione są na potrzeby młodych.
To oni są „targetem” i każde
ich nawet najgłupsze zachcianki są zaspokajane. Natury jednak nikt nie oszuka i wreszcie zauważono, że niegdysiejsi młodzi stają się seniorami.
No i teraz w nich również dostrzeżono „target”. Telewizja
produkuje dla nich specjalne
programy, a z rządowej góry
i samorządowych dołów płyną
informacje o tym, ile to dobre-

go czyni się dla seniorów. W
Poznaniu wszelakich propozycji, od uniwersytetów trzeciego
wieku po festiwale dla młodzieży 50 plus jest całe mnóstwo.
W ten nurt wpisują się także
osiedlowe kluby działające na
Piątkowie oferujące wiele ciekawych propozycji. Warto z
nich korzystać, bo seniorem i
pieszym każdy jest lub będzie.
HHH
Optymistycznych wiadomości nie szczędzono też poznaniakom. Największą było ukończenie ekspresowej trasy do
Wrocławia. Miała być gotowa
już na piłkarskie euro 2012.
Zbudowano więc ją z pewnym
opóźnieniem, ale to drobiazg.
Najważniejsze, że jednak zbudowano i kibice mogliby nią
nawet pojechać na stadion we
Wrocławiu, gdyby nie został
on zamknięty. Ze względu na
osiągnięcia tamtejszych kiboli
w demolowaniu obiektu. Doczekaliśmy więc nowej trasy, a
także trzeciego pasa autostrady
oraz wyremontowanego mostu
Lecha, a o mało co doczekalibyśmy także prezydenta Pozna-

nia na stanowisku głowy państwa. Skończyło się jednak tylko na jego kandydowaniu na
kandydata. Nie wiadomo, czy
w stolicy podczas prawyborów
znowu tępili naszych, czy też
poznali się na dokonaniach poznańskiego prezydenta?
HHH
Najbardziej optymistyczne
są jednak wiadomości o tym,
jak szybko przybywa w Polsce
milionerów. I to prawdziwych,
a nie takich szczęśliwców przypadkowo wygrywających w totolotka. Z oficjalnych statystyk
urzędów skarbowych wynika,
że już ponad 116 tysięcy rodaków posiada majątek o wartości powyżej miliona dolarów.
Jeszcze szybciej rośnie liczba
osób zarabiających ponad milion złotych rocznie, których
jest już 30 tysięcy. No a przecież jest chyba jeszcze drugie tyle milionerów pozostających w
szarej strefie. Naprawdę, coraz
łatwiej zostać w Polsce milionerem. A wraz z niechybnym
wzrostem inflacji w nowym roku będzie jeszcze łatwiej.
WIST

Wokół Piątkowa
Dziś dość daleko sięgniemy, aż po ulicę Naramowicką, która graniczy z osiedlami
„królewskimi” Piątkowa. Jest
to arteria łącząca centrum
Poznania z miasteczkiem uniwersyteckim na Morasku.
Nazwa Naramowice (dziś,
w strukturze administracyjnej Poznania Osiedle Naramowice) obejmuje obszar pomiędzy torami kolejowymi a
Wartą i ulicą Lechicką (poza
obszarem Wilczego Młyna) i
ulicą Umultowską. Na ogół nie
zdajemy sobie sprawy, że Naramowice to wieś szlachecka o
starym rodowodzie, wzmiankowana w dokumentach już w
1366 roku. W 1580 roku była
w powiecie poznańskim. Wiadomo, że w fatalnym dla Poznania okresie, w XVIII wieku w Naramowicach był dwór,
dwa młyny, a w 1779 roku
działały tu browar, karczma
i kuźnia. W drugiej połowie
następnego stulecia w skład
zespołu Naramowic wchodziły też osady Wilczy Młyn, Ró-

Naramowice

żany Młyn i Naramowice Olędry, założona przez osadników
na tak zwanym prawie olęderskim (dającym duże prawa samorządowe) w 1760 roku –
dziś nieistniejąca. W granice
Poznania Naramowice i Wilczy Młyn zostały włączone w
latach 1925 – 1940; zawsze dominowały tu rolnictwo i działalność ogrodnicza. W październiku 1950 roku gromadę Naramowice wyłączono z
gminy Piątkowo. Stopniowo
jednak starano się tu podnieść
poziom zaopatrzenia i usług.
Nieprzypadkowo w 1984 roku w Naramowicach właśnie
otwarto pierwszy w Poznaniu
market, pod nazwą „Pozperito”. Już w okresie międzywojennym w strukturze tej części
Poznania były widoczne ślady
trudności gospodarczych: w
1933 roku powstało tu Osiedle Opieki Społecznej.
Starsi mieszkańcy Piątkowa pamiętają doskonale z
daleka widoczny, naramowicki, charakterystyczny, potęż-

ny gabarytami zbiornik gazu,
którego budowę rozpoczęto
w 1942 roku, rękami jeńców
angielskich i częściowo włoskich. Metoda konstruowania
była wielce oryginalna: zamiast dźwigów zastosowano
tak zwaną membranę, unoszoną strumieniem powietrza
płynącym ze specjalnej dmuchawy. Niemcy nie dokończyli budowy (udało im się zrealizować około połowę zadania)
– została ona ukończona w
końcu grudnia 1955 roku. W
owym czasie była to największa budowla techniczna w Poznaniu, posiadająca wymiary:
wysokość – 80 m, średnica –
44 m, objętość 100.000 m³ gazu, obwód – 140 m. Na szczyt
prowadziły kręcone schody.
Zbiornik ten przestał być używany w 1981 roku, gdy miasto przeszło na gaz ziemny z
sieci. W 1995 roku został wysadzony w powietrze i pocięty
na złom. Dziś w tym miejscu
jest Poznański Park Naukowo
– Technologiczny.

Sama ulica Naramowicka,
rozpoczynająca się przy skrzyżowaniu ze Słowiańską, stopniowo zaczęła zyskiwać rangę
ogromnie ważnej arterii prowadzącej na północ Poznania, a jej modernizacja stała
się jednym z najważniejszych
problemów komunikacyjnych
miasta. Nienowa myśl o budowie linii tramwajowej powoli
przebija się przez plan projektu i realizacji. Już przed wojną kursowały tu autobusy w
kierunku Biedruska, a po wojnie planowano zbudowanie tu
zajezdni autobusowej. Do Naramowic jeździł też trolejbus
z Garbar (ul. Szelągowskiej).
Z atrakcji turystycznych
można zwrócić uwagę na
charakterystyczne kapliczki z
okolicznościowym napisem, a
z przyrodniczych – na Rezerwat Żurawiniec, położony na
pograniczu z Umultowem.
Marek Rezler

13

ECHO 1/294 (XXIII)

Prowadzeni Słowem
- z Krotoszyna do „Dąbrówki”
odeszła
nasza młodość (…)
Wielką zaletą tej twórczości jest jej przystępność.
Czytelnik znajduje tu własne uczucia, przemyślenia,
losy i życiowe przypadki.
Autor nie eksperymentuje
w języku, nie ryzykuje zaufania odbiorcy. Chętnie odwołuje się do tradycyjnych
motywów, nut… Siłą tych
wierszy jest wiara i życiowy optymizm – wiara i wyobraźnia oraz pewność, że
należy odrzucić złe myśli.
***
o czasie przyszłym
nic pewnego nie wiemy
w umyśle pustka
poszukiwania daremne
Z Krotoszyna, mimo
trudności dojazdu, docierają na spotkania Klubu
Literackiego „Dąbrówka” dwaj twórcy: dr Janusz Urbaniak i dr Józef
Zdunek. Pierwszy z nich
redaguje pismo „Rzecz
Krotoszyńska”, obaj zamiłowani regionaliści…
Nieblisko do Poznania,
a jednak… Siła przyciągania naszego klubu?
Sylwetkę pierwszego z
twórców już prezentowaliśmy. Kolej więc na Józefa Zdunka.
Bibliofil, kolekcjoner
ekslibrisów (posiada ponad
6 tysięcy znaków książkowych, zorganizował 36 wystaw, posiada 65 własnych
ekslibrisów, wykonanych
przez artystów grafików
polskich i zagranicznych).
Debiut prasowy: „Rzecz
Krotoszyńska” (1995); debiut książkowy: zbiór poezji
– „Pożegnania nieustanne”
(2014). Józef Zdunek jest
autorem książek – pięciu tomików poezji (wydawnictwo
Rhytmos Poznań): „Pożegnania nieustanne” (2014),
„Światło i cienie” (2016),
„Wątpienia” (2017), „Labirynt” (2018), „Optymistycznie” (2020).

Ponadto wydał trzy
książki popularnonaukowe,
historyczne – związane z
Ziemią Krotoszyńską oraz
liczne opracowania dotyczące historii regionu. Filozoficzna zaduma nad ludzką
naturą, myśl o przemijalności człowieka i jego czasu często towarzyszą wierszom Józefa Zdunka.

można mieć tylko życzenia
dla bliskich i samego siebie
i odrzucić złe myśli
gdy niepokoją
pustka czasu przyszłego
jest miejscem dla nadziei

optymizm wspomagany
przez ludzką przyjaźń
wiarę i wyobraźnię
może trwać całe życie

w środku ciszy
cisza
ja w środku ciszy
o Boże
który wypełniasz pustkę
tej ciszy
wołam do Ciebie
tak dużo na Ziemi bólu
tragedii i cierpienia
a Ty milczysz
dłużej wołać nie umiem
jestem bezsilny
więc proszę żarliwie
w milczeniu i ciszy
od wojny i nieszczęść
zachowaj nas Panie
Jerzy Grupiński
opiekun Klubu Literackiego
„Dąbrówka”

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

człowiek
(fragment)
nie każdy człowiek
mieści się w skali
ocen szkolnych
potrzebne są
przynajmniej
górna anioły
dolna rogate

jeszcze
dwie
i święci
diabły

w ocenach środkowych
liczba jest największa
w końcowych niewielka
(zgodnie z krzywą Gaussa) (…)

7 I 2020 o godz. 18 (wtorek) Nowe książki w Klubie: Katarzyna Michalewska – „Na granicy śniegu”, Krzysztof Galas – „nieWidoki”. Omówienie Jerzy Grupiński.
21 I 2020 o godz. 18 (wtorek) Prezentuje się leszczyńskie
„Stowarzyszenie Sztuka dla Wszystkich” – Sabina Klak,
Stanisław Kruk, Gabriel Roszak.
4 II 2020 o godz. 18 (wtorek) Jak pisać? Przykazania,
normy, sugestie – wg Łucji Dudzińskiej i Leszka Żulińskiego. Warsztaty Klubu Literackiego, prosimy o wiersze
i fragmenty prozy w kopiach, do rozmowy...
18 II 2020 o godz. 18 (wtorek) Edyta Kulczak – „Szkic o
metaforze” i nowe wiersze. „Hegen – artysta słowa i obrazu” – pokaz fotografii i prac graficznych Andrzeja Haegenbartha.
Zapraszamy do publikacji w „Protokole Kulturalnym”.
Spotkania w „Dąbrówce” na os. Bolesława Chrobrego 120
prowadzi Jerzy Grupiński.

***
(fragment)
nie ma i nie będzie
odeszła
niespodziewanie
bez pożegnania
odeszła
bez skrupułów
i sensu
niedorzecznie

Andrzejkowy tenis stołowy
Pod koniec listopada
sekcja sportu Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej
przygotowała andrzejkowy
turniej tenisa stołowego. W
Szkole Podstawowej nr 67
na osiedlu Stefana Batorego 27 listopada stawiło się
16 pasjonatów tego sportu.

Jak zawsze nie brakowało emocjonujących rozstrzygnięć i walki do końca. PSM
zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w zajęciach, które odbywają się
w poniedziałki i środy w SP
67 w godzinach 17-19.45.
Andrzej Słabęcki
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SZKLIWO
NA
RONDLU

NAJWIĘKSZA
OSA

ZAŁOGA

9

WAROWNY
LUB DO
SPODNI

DALEKI
KREWNY

1 2 3 4 5 6

POWYŻEJ
KOLAN

1

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PLAKAT
TEATRALNY

GÓRY
NA GRANICY
EUROPY

Krzyżówka
z Echem nr 1

SZKRAB

4

SAMOCHÓD

BARWA
ODCIEŃ

Wygrała z Echem

KRĄŻEK CD
STOLICA
GRUZJI

16

8

10

UTWÓR
Z TAŃCÓW

NARZĄD
WĘCHU

DOWÓDZTWO

IRAŃSKI
ZŁOTY
BAND
LUB
CYC

CENNA
KARTA

2

NIEWOLNIK
MODY

ŚWIĘTY
PTAK

7

ARTURO
BRECHTA

ZAGRODA
DLA
BYDŁA

SOJUSZNIK

6

JON
UJEMNY

12
PŁYNIE
PRZEZ
BERNO

LODOWY
AZYL

AMERYKAŃSKI
RAPER
I AKTOR

...TSE TUNG

15

WŁOSKA GMINA
W PIEMONCIE
WEST,
AKTORKA

RODZAJ
SUSHI

14

ŻWAWO,
SPIESZNIE

EGIPSKI
BÓG
SŁOŃCA

5

SYN
POSEJDONA

PLAC
TARGOWY

3

TALON

SPRAWNIE

11

13

Wśród osób, które na adres redakcji nadeślą prawidłowe hasło krzyżówki wylosujemy tę, której wyślemy pocztą
album pt. „Skarby wielkopolskiej przyrody. Ziemia Woda
Powietrze”. Taki sam album
otrzymuje Krystyna Burian z
osiedla Bolesława Chrobrego.
Rozwiązanie krzyżówki z
grudnia brzmiało: Przedświąteczny czas.
HUMORKI
- Przychodzi Jasio ze szkoły i woła:
- Mamusiu, strzeliłem
dwie bramki.
- Jaki był wynik?
- 1:1.
HHH
Najskuteczniejsza dieta:
wstać po śniadaniu, obiad
przesunąć na kolację, a przed
kolacją iść spać.
HHH
- Jaka jest różnica między
kobietą a mężczyzną – pyta
Jasiu taty.
- Synku! Mama ma numer buta 37, a ja 42! I sam
widzisz, Jasiu, różnica jest
głównie między nogami.

Gwiazdy mówią... po naszymu 
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.
BARAN (21.03 - 20.04). Wew te zimowe dni przyjdzie ci chapać za dwóch
abo i trzech, ale zaś potem z nabitą kabzą bejmów będziesz se mógł nygusować
i lofrować po cołkiem świecie.

WAGA (23.09 - 22.10). Bez nerwów i stalowania, ale zaś z większym szwungiem bierz się do roboty, a bejmy same skapną. Jak trochę pomyślisz i pochapiesz, to durch uzorgujesz ich wuchtę.

BYK (21.04 - 21.05). Zez famułą da się wytrzymać. Nie bręcz więc na szczunów
czy kejtra. Oni trochę poszuszwolić muszą, ale zaś potem, jak ich weźmiesz na
słodkie, to będzie całkiem fest.

SKORPION (23.10 - 22.11). Szykuje się fest rajza ze starą eką. Będziecie szusować po śniegu i balować na potęgę. Ino zaś na tych balangach uważaj byś
zdrowia i bejmów nie przenorał.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Z tego gapienia się wew komputer czy telewizor
nic dobrego nie wyniknie. Z wiarą po próżnicy też nie ma co blubrać, lepiej bierz
się ze szwungiem do roboty.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Zez ciągłego borchania i brynczenia na szefów
wew robocie nic dobrego nie wyniknie. Trza jakoś tyn początek roku przepynkać, a zaś potem będzie już ino ruk-cuk.

RAK (22.06 - 22.07). Daj se luz i machnij ręką na kolejne zamieszanie wew robocie. Jakoś to przepynkasz, a zamiast brynczeć, zrób se fest wygib albo polofruj
trochę ze starą wiarą.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Na wielką labę i słodkie nygusowanie wew
ciepłych krajach musisz jeszcze poczekać. Ale zaś pomyśl o jakiej weekendowej
rajzie zez famułą abo starą eką.

LEW (23.07 - 22.08). Wew karnawale tyż trzeba o famułę zadbać. Stare dyrdony
i insze klamoty najlepiej wyćpnij na gemyle, a zaś lajsnij szczunom nowe jupki
i ancugi.

WODNIK (21.01 - 20.02). Bez chlabrę i ciemności we łbie masz ino wuchtę
głupich, ale zaś cołkiem miłych. pomysłów. Ale zaś lepiej daj se luz i się zbytnio
nie staluj, bo se ino poruty narobisz.

PANNA (23.08 - 22.09). Zamiast ciągłego nygusowania, wystawiania kalafy bez
okno abo glapienia się wew cajtungi, lepiej weź się za porzundki wew zeszłorocznych kwitach i rachunkach.

RYBY (21.02 - 20.03). Wew tym nowym roku skapną ci propozycje ciekawej
i całkiem intratnej roboty. Ale lepiej bacz na różne knyfy i żadnych mądrych nie
słuchaj, ino swój rozum miej.

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 117, pokój 73, www.echopiatkowa.pl,
e-mail: echopiatkowa@o2.pl. Dyżur red. poniedziałki 16.30 - 17.00. Druk: ZSTWN Tomasz Zastawny. 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.
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Przedszkolaki i uczniowie świętowali z UNICEF
decyzji, które ich dotyczą.
Rolą dorosłych jest nie tylko
dbanie, aby prawa dziecka
były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci.
To radosny dzień, ale z
poważnym przesłaniem. W
obchody Międzynarodowego
Dnia Praw Dziecka włączyły
się placówki edukacyjne w
Polsce. Setki szkół i przedszkoli zdecydowały się uczcić
30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.
Przedszkole nr 187
„Leśny Zakątek” oraz
Szkoła Podstawowa nr 35
im. Władysława Łokietka
tworzące razem Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr
1 wzięły udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw
Dziecka. Organizowała go
UNICEF Polska. W tym
roku przypadła 30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.
20 listopada to szczególna data, która powinna

W tym niezwykłym dniu
na Łokietka dominował kolor niebieski – stroje dzieci, korytarze, sale placówki. Odbyło się przedstawienie pt. „Wiem, czuję, jestem” przypominające dzieciom ich prawa, uroczysty
Niebieski Marsz po osiedlu, liczne prezentacje multimedialne, ciekawe zajęcia
i lekcje.
Natalia Rakowska,
Sylwia Szczudlak,
koordynatorki
Fot. – Krzysztof Rybus

zwracać uwagę na dzieci i
ich prawa. W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na
świecie ich prawa. Chronią
one dzieci, ale i wspierają
je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić
się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej
strony, daje im możliwość
aktywnego uczestniczenia
w procesach podejmowania
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Mieczys³awa, Marii, NOWY ROK
Bazylego, Grzegorza
Danuty, Genowefy
Anieli, Angeliki
Szymona, Edwarda
Kacpra, Melchiora, Baltazara, TRZECH KRÓLI
Rajmunda, Lucjana
Seweryna, Mœcis³awa
Marceliny, Juliana
Jana, Wilhelma
Honoraty, Matyldy
Arkadiusza, Czes³awy
Weroniki, Hilarego
Feliksa, Krzesimira
Paw³a, Domos³awa
Marcelego, W³odzimierza
Antoniego, Jana
Ma³gorzaty, Piotra
Henryka, Mariusza
Fabiana, Sebastiana
Agnieszki, Jaros³awa, DZIEÑ BABCI
Anastazego, DZIEÑ DZIADKA
Ildefonsa, Rajmunda
Franciszka, Felicji
Mi³osza, Tatiany
Tytusa, Tymoteusza
Jerzego, Anieli
Tomasza, Juliana
Franciszka, Zdzis³awa
Martyny, Macieja
Jana, Ludwiki
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2020

Brygidy, Ignacego
Marii, Miros³awa, MATKI BOSKIEJ GROMNICZNEJ
Oskara, B³a¿eja
Joanny, Weroniki,
Adelajdy, Agaty
Paw³a, Doroty
Ryszarda, Romualda
Hieronima, Sebastiana
Apolonii, Eryki
Jacka, Scholastyki
Marii, Olgierda
Eulalii, Modesta,
Katarzyny, Grzegorza
Cyryla, Metodego, WALENTYNKI
Jowity, Faustyna
Danuty, Julianny
Zbigniewa, Aleksego,
Konstancji, Szymona
Konrada, Arnolda
Leona, Ludomira
Piotra, Eleonory
Ma³gorzaty, Wiktora
Polikarpa, Izabeli,
Bogusza, Macieja
Cezarego, Wiktora
Aleksandra, Miros³awa, POPIELEC
Anastazji, Gabriela
Józefa, Makarego
Oswalda, Romana
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Józefa, Wojciecha, ŒWIÊTO PRACY
Zygmunta, Atanazego
Marii, KONSTYTUCJI 3 MAJA
Moniki, Floriana
Ireny, Waldemara
Filipa, Jakuba
Benedykta, Ludmi³y
Stanis³awa, Marka
Grzegorza, Katarzyny
Antoniny, Izydora
W³adys³awa, Ignacego
Pankracego, Dominika
Gerwazego, Roberta
Bonifacego, Macieja
Zofii, Izydora
Szymona, Andrzeja
Brunona, S³awomira
Aleksandry, Eryka
Kryspina, Piotra
Aleksandra, Karola
Jana, Wiktora
Heleny, Wies³awy
Iwony, Emilii
Joanny, Zuzanny
Grzegorza, Urbana
Filipa, Pauliny, DZIEŃ MATKI
Juliana, Augustyna
Justyny, Jaromira
Magdaleny, Teodozji
Jana, Karola,
Anieli, Petroneli, ZIELONE ŚWIĄTKI
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Jakuba, Konrada, DZIEÒ DZIECKA
Marcelina, Piotra
Leszka, Kwiryna
Franciszka, Karola
Bonifacego, Walerii
Norberta, Dominiki
Roberta, Wies³awa
Seweryna, Maksyma
Pelagii
Ma³gorzaty, Bogumi³a,
Barnaby, Feliksa, BOŻE CIAŁO
Jana, Janiny
Antoniego, Lucjana
Rufina, Walerego
Jolanty, Wita,
Aliny, Anety
Laury, Marcjana
El¿biety, Marka
Romualda, Protazego
Bogny, Bogumi³y
Alojzego, Alicji
Pauliny, Tomasza
Wandy, Zenona, DZIEŃ OJCA
Danuty, Jana
Doroty, Wilhelma
Jana, Paw³a
W³adys³awa, Cyryla
Ireneusza, Leona
Piotra, Paw³a
Emilii, Lucyny
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Antoniny, Albina
Heleny, Paw³a
Kunegundy, Tycjana
Kazimierza, Eugeniusza
Adriana, Fryderyka
Ró¿y, Wiktora
Perpetuy, Felicyty
Jana, Beaty, DZIEŃ KOBIET
Franciszki, Brunona
Cypriana, Marcelego
Konstantego, Benedykta
Bernarda, Alojzego
Bo¿eny, Krystyny
Matyldy, Leona
Ludwiki, Klemensa
Izabeli, Hilarego
Zbigniewa, Patryka
Cyryla, Edwarda
Bogdana, Józefa
Klaudii, Maurycego
Benedykta, Lubomira
Katarzyny, Bogus³awa
Pelagii, Feliksa
Gabriela, Marka
Marii, Marioli,
Emanuela, Teodora
Lidii, Ernesta
Anieli, Jana
Wiktoryna, Eustachego
Jana, Amelii
Balbiny, Kornelii
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Gra¿yny, Zbigniewa, PRIMA APRILIS
Franciszka, Teodozji
Ryszarda, Sylwestra
Izydora, Wac³awa
Ireny, Wincentego
Celestyna, Wilhelma
Jana, Rufina
Maksyma, Seweryna
Dominika, Marii,
Makarego, Micha³a
Filipa, Leona,
Juliana, Zenona, WIELKANOC
Przemys³awa, Idy, WIELKANOC
Waleriana, Justyny
Teodora, Anastazji
Bernadetty, Julii
Roberta, Rudolfa
Bogus³awy, Alicji
Adolfa, Leontyny
Agnieszki, Czes³awa,
Feliksa, Anzelma
£ukasza, Leona
Jerzego, Wojciecha
Grzegorza, Fidelisa
Jaros³awa, Marka
Marzeny, Marii
Zyty, Teofila
Piotra, Ludwika
Katarzyny, Roberta
Piusa, Mariana
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Haliny, Mariana
Juliana, Urbana
Anatola, Tomasza
Teodora, El¿biety
Karoliny, Antoniego
Dominiki, £ucji
Cyryla, Metodego
El¿biety, Eugeniusza
Weroniki, Zenona
Olafa, Filipa
Benedykta, Olgi
Jana, Brunona
Andrzeja, Kingi
Kamila, Bonawentury
W³odzimierza, Henryka
Marii, Benedykta
Jadwigi, Bogdana
Kamila, Szymona
Wincentego, Marcina
Czes³awa, Ma³gorzaty
Daniela, Wawrzyñca
Marii, Magdaleny
Brygidy, Apolinarego
Kingi, Krystyny
Krzysztofa, Jakuba
Anny, Joachima
Julii, Natalii
Wiktora, Walentego
Marty, Olafa
Piotra, Ludmi³y
Ignacego, Heleny
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Alfonsa, Juliana
Euzebiusza, Gustawa
Nikodema, Lidii
Dominika, Protazego
Mariana, Oswalda
S³awy, Jakuba
Sykstusa, Donaty
Cypriana, Dominika
Ryszarda, Romana
Borysa, Wawrzyñca
Zuzanny, W³odzimierza
Klary, Lecha
Diany, Hipolita
Alfreda, Maksymiliana
Marii, WNIEBOWZIÊCIE NMP
Stefana, Rocha
Jacka, Julianny
Heleny, Ilony
Boles³awa, Jana
Bernarda, Sobies³awa
Joanny, Piusa
Cezarego, Zygfryda
Ró¿y, Filipa
Bart³omieja, Jerzego
Józefa, Ludwika
Marii, Zefiryny
Moniki, Cezarego
Patrycji, Augustyna
Sabiny, Jana
Feliksa, Ma³gorzaty
Bohdana, Rajmunda
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Bronis³awy, Idziego
Juliana, Stefana
Izabeli, Grzegorza
Ró¿y, Rozalii
Doroty, Teodora
Beaty, Eugeniusza
Reginy, Melchiora
Marii, Adrianny
Piotra, Sergiusza
£ukasza, Miko³aja
Jacka, Piotra
Marii, Gwidona
Jana, Eugenii
Bernarda, Cypriana
Albiny, Nikodema
Korneliusza, Cypriana
Roberta, Justyny
Stefanii, Ireny
Teodora, Januarego
Eustachego, Euzebii
Hipolita, Mateusza
Maurycego, Tomasza
Tekli, Bogus³awa
Gerarda, Teodora
W³adys³awa, Aurelii
Kosmy, Damiana
Wincentego, Justyny
Wac³awa, Marka
Micha³a, Gabriela
Hieronima, Felicji
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Danuty, Remigiusza
Dionizego, Teofila
Teresy, Jana
Rozalii, Franciszka
Apolinarego, Placyda
Artura, Brunona
Marii, Marka
Brygidy, Pelagii
Wincentego, Arnolda
Daniela, Leona
Aldony, Emila
Rudolfa, Maksymiliana
Edwarda, Teofila
Bernarda, Kaliksta
Jadwigi, Teresy
Ma³gorzaty, Aurelii
Ignacego, Wiktora
Juliana, £ukasza
Paw³a, Ziemowita
Ireny, Jana
Urszuli, Jakuba
Filipa, Salomei
Seweryna, Honorata
Marcina, Antoniego
Bonifacego, Darii
Lucjana, Ewarysta
Iwony, Sabiny
Szymona, Tadeusza
Wioletty, Felicjana
Zenobii, Przemys³awa
Krzysztofa, Urbana
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Konrada, WSZYSTKICH ŒWIÊTYCH
Bohdana, Tomasza, ZADUSZKI
Sylwii, Marcina
Karola, Olgierda
El¿biety, S³awomira
Feliksa, Leonarda
Antoniego, Ernesta
Seweryna, Bogdana
Ludwika, Aleksandra
Leona, Ludomira
Marcina, ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI
Renaty, Witolda
Benedykta, Stanis³awa
Emila, Wawrzyñca
Alberta, Leopolda
Gertrudy, Edmunda
El¿biety, Grzegorza
Romana, Karoliny
Salomei, Seweryna
Feliksa, Anatola
Janusza, Konrada
Cecylii, Marka
Adeli, Klemensa
Flory, Jana
Katarzyny, Erazma
Konrada, Sylwestra
Waleriana, Wergiliusza
Zdzis³awa, Stefana
B³a¿eja, Saturnina
Andrzeja, Justyny
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Natalii, Edmunda
Pauliny, Balbiny
Franciszka, Kasjana
Barbary, Jana
Sabiny, Krystyny
Miko³aja, Emiliana
Ambro¿ego, Marcina
Marii, Klemensa
Leokadii, Wies³awa
Julii, Bogdana
Daniela, Waldemara
Aleksandra, Joanny
£ucji, Otylii
Alfreda, Jana
Celiny, Waleriana
Albiny, Zdzis³awa
£azarza, Olimpii
Bogus³awa, Gracjana
Dariusza, Gabrieli
Bogumi³a, Dominika
Tomasza, Piotra
Honoraty, Zenona
Ma³gorzaty, Wiktorii
Adama, Ewy, WIGILIA
Piotra, BO¯E NARODZENIE
Szczepana, BO¯E NARODZENIE
Jana, Cezarego
Teofili, Antoniego
Tomasza, Dominika
Eugeniusza, Seweryna
Sylwestra, Melanii

