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USŁUGI REMONTOWE
V malowanie
V tapetowanie
V szpachlowanie
V układanie płytek
V instalacje sanitarne
V panele  V  płyta GK
V karcher

tel. 515 550 833

A jednak nasze polskie święta

Zabawy z gwiazdorem, choinką i szopką

Koronawirusowe ogra-
niczenia nie powstrzyma-
ły Mikołajów, którzy prze-
strzegając wszelkich reżi-
mów sanitarnych, zawitali 
tradycyjnie - choć nie swy-
mi standardowymi środ-

kami lokomocji, czyli reni-
ferami, lecz samochodami 
i motorami - na piątkow-
skie osiedla, niosąc ra-
dość i dobrą nowinę. 

W klubie „Korona” do 
specjalnej skrzynki można 
było składać listy do Świę-
tego Mikołaja. Nagrodą by-
ły drobne upominki i wspól-
ne ubieranie osiedlowej cho-

inki. Frekwencja przerosła 
oczekiwania organizatorów. 

Równie licznie dzieci i 
mieszkańcy os. Bolesława 
Chrobrego włączyli się w 
dekorowanie choinkowego 
zaułka. Ozdoby pokryły ok. 
15 metrów skweru. Akcja 
była ekologiczna, pojawi-
ły się dekoracje z papieru 
i stare bombki, które zale-
gały w pawlaczach i piwni-
cach. Dzieci wykonały 30 
metrowy łańcuch. Zabawę 
zorganizował Klub Osiedlo-
wy „Przyjaciele”. Dzięki je-
go współpracy z Centrum 
Inicjatyw Lokalnych Piąt-
kowo, 90 seniorów z osiedla 
otrzymało w tym roku świą-
teczne drzewka z elementa-
mi do dekoracji.

Na os. Jana III Sobie-
skiego obok pięknie prezen-
tującej się, zwłaszcza nocą, 
choinki, przybranej wspól-
nymi siłami młodszych i 
starszych mieszkańców, sta-
nęła także okazała szopka 
przypominająca o szczegól-
nym charakterze bożonaro-
dzeniowych świąt. Choć w 
tym roku przebiegały one w 
cieniu koronawirusa, to jed-
nak były to nasze, tradycyj-
ne polskie święta! Ich nie-
powtarzalną atmosferę by-
ło widać i czuć na piątkow-
skich osiedlach. 
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Przeprowadzki prywatne i firmowe
Sprzedaż kartonów przeprowadzkowych
Usługi transportowe (pianina)
Przenoszenie mebli

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

R A D C A    P R A W N Y 
    - rozwód, separacja, podzia  maj tku 
    - w adza rodzicielska, opieka, alimenty  
    - spadki - nabycie, zachowek, testamenty 
    - procesy o odszkodowania, umowy, ZUS 
   

                  tel. 601 999 570 
 

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

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

„Echo Piątkowa” 

Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 

Tel. 516 069 007,  601 56 87 32 

  

PUNKT  PARTNERSKI
Kilkanaście Towarzystw Ubezpieczeniowych

w jednym miejscu !!!

PRZYJDŹ I PORÓWNAJ 
Poznań, ul. Jaroczyńskiego 35

tel. +48 600-498-333
czynne: pn –pt  9.00-17.00 

WYBIERZ SUPERUBEZPIECZENIE
#bezwychodzeniazdomu

 

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia przechodzi kryzys psychiczny 
lub ma za sobą doświadczenie hospitalizacji, 
a teraz:

potrzebujesz wsparcia w procesie zdrowienia
chciałbyś/chciałabyś poznać ludzi w podobnej sytuacji
szukasz miejsc, które oferują pomoc blisko Ciebie, np. 

lokalnych grup wsparcia,    warsztatów zajęciowych
potrzebujesz pomocy w rozwoju zawodowym lub 

osobistym
chcesz lepiej komunikować się z osoba bliską, która 

przechodzi kryzys emocjonalny

PRZYJDŹ DO NAS PO POMOC

BEZPŁATNIE I BEZ SKIEROWANIA

Projekt przeznaczony jest dla osób dorosłych 
z terenu miasta Poznania, 

w szczególności rejonu Starego Miasta

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego 
Poznań PÓŁNOC

ul. Tymienieckiego 34
61-001, Poznań

tel. 603 763 008; 61 102 39 73
strona www: sczp-poznanpolnoc.pl
email: biuro@sczp-poznanpolnoc.pl

Projekt pn.: „Środowiskowe Centrum 
Zdrowia Psychicznego Poznań 

PÓŁNOC”, współfinansowany w ramach 
Poddziałania 7.2.2 WRPO 2014 - 2020

Termedia sp. z o.o. 
Wydawnictwa Medyczne 

i Specjalistyczne

Fundacja Ciszum Miasto Poznań

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

Coraz w ięcej aktualnych informacji

o sprawach 

Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w zakładce 

INFORMACJE 

I KOMUNIKATY
na www.psm.poznan.pl
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- Gdyby zapytać przypad-
kowego przechodnia o styl ży-
cia, prawdopodobnie niewiele 
miałby do powiedzenia, uzna-
jąc że jest to coś tak oczywi-
stego, że nie warto mu po-
święcać zbyt wiele czasu. 
Tymczasem to zagadnienie 
ma swoją głębię. Siła drzemią-
ca w stylu życia, czyli w pro-
stych nawykach dnia codzien-
nego, jest czymś wręcz nieby-
wałym i z pewnością niedoce-
nionym – uważa Jacek Kryg, 
kulturoznawca, religioznawca 
i filozof specjalizujący się w 
zagadnieniach związanych z 
taoizmem.

W grudniu w wydawnic-
twie Halszka wydał książkę 

„Zdrowy styl życia według 
taoizmu”. Materiały wyko-
rzystane w tej pracy zbierał 
przez co najmniej czterdzieści 
lat. Te najważniejsze dotyczą 
zdrowia. Bo tak naprawdę, po 
co nam cokolwiek innego, je-
śli brakuje zdrowia.

Taoizm to rdzennie chiń-
ski system filozoficzny, który 
z czasem stał się systemem 
filozoficzno-religijnym. Opar-
ty jest na obserwacji przy-
rody. W praktycznym tao-
izmie za najważniejsze uwa-
ża się skoncentrowanie się 
na tych rodzajach działalno-
ści bez których nie ma życia, 
czyli na właściwym oddycha-
niu, odpowiednich postawach 

i sposobie ruszania się, nawy-
kach dietetycznych, zachowa-
niach seksualnych, organiza-
cji przestrzeni życia. To nie 
rozważania o istocie natury, 

lecz przede wszystkim życie w 
zgodzie z odwiecznymi prawa-
mi, których twórcami nie je-
steśmy my, lecz którym wszy-
scy podlegamy bez względu 
na to, czy je sobie uzmysła-
wiamy, czy też nie. Taoizm 
się uprawia, a nie dyskutu-
je o nim.

Wychodząc od omówienia 
różnic w myśleniu Wschodu 
i Zachodu, autor przechodzi 
do taoizmu jako klucza do 
rozumienia życia. Następnie 
w przystępny sposób opisu-
je poszczególne aspekty mo-
cy natury. Zachęcamy do lek-
tury, zwłaszcza osoby pracu-
jące nad swoją odpornością. 
(maja)

  

 Zdrowy styl życia – książka na obecne czasy

Laury za zieleń Rekordowy 1 procent 
Łącznie 907 mln zł przekazali Polacy Orga-

nizacjom Pożytku Publicznego w tegorocznym 
rozliczeniu PIT. Niemal 10 proc. tej kwoty to 
wpłaty podatników z Wielkopolski, od których 
OPP otrzymają w tym roku 86,05 mln zł. To 
nowy rekord, wyższy od ubiegłorocznego o pra-
wie 1,5 mln zł. 

Wielkopolska ponownie znalazła się w gronie naj-
bardziej hojnych regionów kraju. W rankingu tym 
wyprzedzają nas jedynie Śląsk i Mazowsze. Średnia 
kwota podatku przekazywana przez Wielkopolan to 
60 zł. Jednak do organizacji z największym wspar-
ciem trafia w sumie kilkadziesiąt, a nawet kilkaset 
milionów złotych. Jednostkowo niewielkie kwoty sta-
nowią więc razem ogromny zastrzyk finansowy dla 
OPP. Największe środki otrzymały w tym roku w na-
szym województwie: Fundacja Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym „Słoneczko” - 42,5 mln zł, Fundacja 
Siepomaga - 16,2 mln zł oraz Fundacja Dzieciom „Po-
magaj” - 10,6 mln zł.  

Konkurs „Zielony Poznań” organizowany jest od 27 lat i wzię-
ło w nim już udział ponad 90 tysięcy uczestników. Również w tym 
roku, pomimo pandemii, wpłynęło ponad 3 tys. zgłoszeń. Jak za-
wsze, najwięcej dotyczyło ogródków działkowych, ale sporo było też 
zieleńców, balkonów czy tarasów. To oznacza, że dla mieszkańców 
Poznania bardzo ważna jest ekologia.

Wśród tegorocznych laureatów nie zabrakło przedstawicieli piąt-
kowskich osiedli.  W kategorii najpiękniejszych zieleńców pierwsze 
miejsce zdobyło Przedszkole nr 174 im. „Królewny Śnieżki” (Rada 
Osiedla Jana III Sobieskiego) a trzecie miejsce zajęła Agnieszka 
Brzozowska-Serwacińska (Rada Osiedla Piątkowo). W kategorii bal-
kony pierwsze miejsce zdobył Mateusz Purcel (Rada Osiedla Piątko-
wo). Gratulujemy miłośnikom zieleni.

Informacja z posiedzenia  
Rady Nadzorczej PSM z dnia 17.12.2020 r.

Posiedzenie Rady Nad-
zorczej Spółdzielni po raz 
pierwszy jako przewodni-
czący tego organu popro-
wadził Piotr Koper.

W pierwszym punkcie po-
rządku posiedzenia prezes 
Spółdzielni wyjaśnił kwestię 
lokalizacji i budowy w 1987 
roku miejsc postojowych na 
działkach miejskich w osie-
dlu Stefana Batorego w są-
siedztwie budynku nr 10. W 
tym porządku Rada Nadzor-
cza analizuje wniosek o zasad-
ność dochodzenia przez Spół-
dzielnię poniesionych przez 
nią nakładów na realizację 
przedmiotowego parkingu. 

W kolejnym punkcie Rada 
Nadzorcza Spółdzielni anali-
zowała stan techniczny i za-
sadność funkcjonowania ze-
wnętrznego systemu monito-
ringu wizyjnego w osiedlach 
uznając potrzebę jego utrzy-
mywania. Później członkowie 
Rady wysłuchali informacji 
Zarządu Spółdzielni o jej wy-
nikach za 10 miesięcy 2020 
roku uznając je za poprawne 
i zgodne z przyjętym planem.

Następnie przyjęto plan 
działalności eksploatacyjnej 
osiedla Bolesława Śmiałego 
na 2021 rok po uzyskaniu 
pozytywnej jego opinii Ra-
dy Osiedla. 

W kolejnym punkcie po-
rządku spotkania członkowie 
Rady wyrazili swoją opinię 
dotyczącą sprawozdania Za-
rządu Spółdzielni z działal-
ności w 2019 roku. W tym 
przypadku zgłoszono dwie 
uwagi dotyczące zagospoda-
rowania Bazy Boranta i pro-
cesu remontowego obiektu 
PCK „Dąbrówka”. W dalszej 
części spotkania członkowie 
Rady zapoznali się z infor-
macją przewodniczącej Ra-
dy Osiedla Bolesława Śmia-
łego z przebiegu uzgodnień 
z mieszkańcami rozpoczęcia 
procesu termomodernizacji 
budynku nr 37 w osiedlu. 

Reprezentanci mieszkańców 
zaproponowali kolejne spo-
tkanie, które może przeła-
mać impas w sprawie. Ma 
do niego dojść jeszcze w tym 
roku. Rada Nadzorcza wysłu-
chała także informacji prze-
wodniczących komisji pro-
blemowych Rady z odbytych 
spotkań oraz informacji o po-
stępie przygotowań do tzw. 
zadaszenia kortów w osiedlu 
Jana III Sobieskiego.

Na koniec Rada zaak-
ceptowała treść odpowiedzi 
na pismo do niej skierowa-
ne przez jednego z członków 
Spółdzielni w sprawie zasad 
organizacji przetargów.

Opiekunka 
szuka pracy

Zaopiekuję się troskliwie 
starszą osobą.

Jestem uczciwą, sumienną 
i empatyczną. Posiadam 

referencje i doświadczenie 
w opiece.

Tel. 609 623 474.
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Sukcesy zapaśniczej młodzieży

Mikołajkowe potyczki na matach

Koniec roku to uda-
ny czas dla zapaśników 
KS „Sobieski Poznań”. W 
Gorzowie Wielkopolskim 
z sukcesami rywalizowa-
li w zawodach Międzywo-
jewódzkiej Ligi Młodzików 
Cup 2020. Drużyna 18 za-
paśników stylu klasyczne-
go z Piątkowa wywalczy-
ło II miejsce w klasyfika-
cji zespołowej. Najlepszymi 
zapaśnikami byli: Oliwier 
Zysk, Olgierd Nowicki, Mi-

chał Wojciechowski i Mi-
chał Anioł, którzy wywal-
czyli złote medale w swych 
kategoriach wagowych nie 
przegrywając żadnej walki.

NA DOLNY ŚLĄSK

Aż do Bielawy na Dol-
nym Śląsku udali się za-
paśnicy KS Sobieski Po-
znań aby rywalizować w IV 
Memoriale W. Stolarczyka. 
Wyjazd okazał się owocny i 
udany. W klasyfikacji dru-
żynowej zapaśnicy z Sobie-
skiego wywalczyli III miej-

sce. W klasyfikacji indywi-
dualnej złote medale zdoby-
lii: Michał Anioł, Yehor Ko-
valov, Michał Zysk i Seba-
stian Warchoła.

NAJMŁODSI NA MACIE

Najmłodsza brać zapa-
śnicza też nie próżnowa-
ła. Dzieci udały się w gru-

dniowy weekend mikołajko-
wy do Środy Wielkopolskiej, 
gdzie odbyły się zawody 
„Mikołajki na Macie”. Na 
turnieju stawiło się 8 klu-
bów z Wielkopolski, a dla 
naszych najmłodszych za-
wodników było to kolejne 
przetarcie na zapaśniczych 
arenach. Złoty medal wy-
walczył Borys Żerański. Z 
dziewczyn najlepiej spisa-
ły się Oliwia Smyk i Oli-
wia Stasiewicz, które rów-
nież wywalczyły pierwsze 
miejsca. 

TURNIEJ NADZIEI

Dużo medali indywidual-
nych oraz II miejsce w kla-
syfikacji drużynowej zdo-
były zapaśniczki z KS „So-
bieski Poznań” na  Tur-
nieju Nadziei Olimpijskich 

Krajów Wyszehradzkich ro-
zegranym w Boguszowie 
Gorcach. W międzynaro-
dowej obsadzie zawodnicz-

ki trenera Andrzeja Erber-
ta pokazały się z bardzo 
dobrej strony i rywalizowały 
z dużym zaangażowaniem 
oraz wielką walecznością. 

KADETKI W SUMO

W Krotoszynie odbył się 
Puchar Polski w sumo. Ka-
detki i juniorki z KS „Sobie-
ski Poznań” przywiozły grad 
medali i II miejsce w klasy-
fikacji drużynowej. Złotą me-
dalistką w gronie kadetek zo-
stała Polina Onyshchak, któ-
ra w kat. open nie miała so-
bie równych i wygrała wszyst-
kie swoje walki, a w kategorii 
75 kg zajęła II miejsce. Dobre 
wyniki zanotowały również 
juniorki z Piątkowa. Wikto-
ria Powałowska i Natalia Sza-
raniec wywalczyły dwa razy 
miejsca na podium.  

Andrzej Słabęcki 
Foto  - Maciej Kula 
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Os. Bolesława Śmiałego

Nowatorskie wiercenie w rurach

Pandemia nie ograniczyła awa-
rii i uszkodzeń, ale utrudnia ich 
usuwanie. Prawdziwym utrapie-
niem dla mieszkańców oraz admi-
nistracji osiedli są coraz częstsze 
awarie sieci kanalizacyjnej. Ru-
rom dają się we znaki nie tylko 
lata eksploatacji. Swój wkład ma-
ją także lokatorzy, którzy potrafią 
wyrzucić do kanalizacji najróżniej-
sze przedmioty. Tradycyjne „prze-
pychanie” i czyszczenie rur oka-
zuje się niewystarczające. Na os. 
Bolesława Śmiałego zdecydowano 

więc w budynku nr 9 przeprowa-
dzić nowatorską operację udroż-
nienia rur pionowych.  

- Nowa technologia polegająca na 
wprowadzeniu do nich z góry specjal-
nego wiertła o nieco mniejszej średni-
cy niż rura i jej dokładnym oczyszcze-
niu sprawdziła się. Chociaż były obawy 
czy podczas wiercenia nie dojdzie do 
komplikacji. Wszystko jednak przebie-
gło zgodnie z planem i sieć kanaliza-
cyjna w budynku powinna funkcjono-
wać znacznie lepiej. Podobne przedsię-
wzięcia będziemy się starali wykony-
wać w kolejnych budynkach, zwłaszcza 
w tych, w których często dochodzi do 
awarii – mówi Przemysław Twardow-
ski, kierownik Administracji os. Bole-
sława Śmiałego.

Pomimo ograniczeń związanych z 
koronawirusem na osiedlu realizowa-
ny jest program wymiany wodomie-
rzy, a trzeba ich zamontować w miesz-
kaniach kilka tysięcy. Chociaż insta-
latorzy zobowiązani są przestrzegać 
ostrego reżimu sanitarnego, to niekie-
dy zdarza się, że właściciele z obawy 
przed koronawirusem nie życzą sobie 
wymiany urządzeń i chcą poczekać na 
bezpieczniejsze czasy. Nie można jed-
nak czekać z przeglądami sprawno-
ści sieci wentylacyjnych i gazowych. 
Z uwagi na zagrożenie gazowe należy 
je przeprowadzić.

Systematycznie dokonywane są 
też przeglądy i naprawy urządzeń na 
osiedlowych placach zabaw. Ruch na 
nich jest mniejszy niż w poprzednich 
latach, jednak trzeba je utrzymywać 
we właściwym stanie. 

Jesień to okres wielu prac pielęgna-
cyjnych i porządkowych na rozległych 
terenach zielonych. Wykonywane są 
między innymi cięcia drzew a niekie-
dy także wycinka tych uschniętych lub 
połamanych przez wichury. Prace te 
wywołują zwykle sporo emocji. Obroń-
cy zieleni ostro krytykują takie działa-
nia. Trzeba jednak pamiętać, że każ-
da decyzja o usunięciu drzewa wyma-
ga wielu uzgodnień i w jego miejsce 
nasadzanych jest kilka nowych. Tere-
nów zielonych na osiedlu więc przyby-
wa i są one pod szczególną ochroną.

Objęte są nią także żyjące na nich 
zwierzęta i ptaki. W związku z plano-
waną termomodernizacją budynku nr 
37 przeprowadzona została jego kom-
pleksowa obserwacja ornitologiczna, 
która stwierdziła, że na budynku znaj-
duje się jedno gniazdo wróbla. Zaist-
niała więc konieczność wystąpienia o 
zgodę do RDOŚ na odstąpienie od za-

kazu zniszczenie gniazda ptaka chro-
nionego jakim jest wróbel – Jesteśmy 
gotowi na rozpoczęcie docieplenia bu-
dynku 37, mamy pozwolenie na budo-
wę i dziennik budowy  Jednak osta-
teczna decyzja o rozpoczęciu budowy 
należy do mieszkańców. Termomo-
dernizacja wieżowca jest kosztownym 

przedsięwzięciem i wpływa na plany 
remontowe całego osiedla. Czekamy 
więc na decyzję mieszkańców budynku 
37, natomiast jak najszybciej chcemy 
przystąpić do zapowiadanego i prze-
wlekanego z powodu pandemii i zwią-
zanych z nią kłopotów wykonawcy od-
nawiania klatek schodowych w budyn-
ku 36 – mówi P. Twardowski.

Na początku roku 2021 powin-
ny być znane wyniki funkcjonującej 
pierwszej na spółdzielczych budyn-
kach instalacji fotowoltaicznej. Zain-
stalowane panele działają i wytwarzają 
prąd. Na szczegółowe wyliczenia i ana-
lizy opłacalności całego przedsięwzię-
cia przyjdzie jednak poczekać do stycz-
nia 2021, gdyż odczyt wytworzonej 
energii nastąpi w dniu 31.12.2021. (i) 

Wieżowce będą odnawiane z zewnątrz?

Zieleń wymaga wielu zabiegów pielęgnacyj-
nych

Kolorowe place zabaw pod szczególną ochroną

Budynek nr 9 już ze sprawniejszą siecią ka-
nalizacyjną
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Literackie „Wspomnienie z osiedla” 
Konkurs literacki „Wspo-

mnienie z osiedla”, o któ-
rym już informowaliśmy na 
łamach „Echa Piątkowa”, 
wzbudził szerokie zainte-
resowanie. Wzięło w nim 
udział 25 osób. Dodatkowo 
w projekcie e-kronika senio-
ra uczestniczyło 30 osób.

Jury przyznało 20 na-
gród w konkursie literackim 
„Wspomnienie z osiedla”. De-
cyzja jury jest ostateczna. Po-
ziom przesłanych prac był sza-
lenie wysoki, dlatego podjęto 

decyzję o zwiększeniu puli na-
gród i przyznaniu ich 20. Na-
grody pierwsze przyznaliśmy 
w różnych kategoriach: felie-
ton, wiersz, piosenka, kroni-
ka (wspomnienie). Przedsta-
wiamy listę nagrodzonych 
uczestników.

I. nagroda 
Maria Drogomirecka - za 

kronikarski sznyt i oryginal-
ny materiał wizualny

Mateusz Kasprzyk - za mi-
nimalizm w formie, lekkość i 
moc przekazu

Anna K. Nowak - za gry 
językowe i intertekstualność

Andrzej Sikorski - za wni-
kliwość w obserwacji świata 
i zaskakujące puenty

II. nagroda 
Hubert Owczarek 
Michał Sadowski
Zbigniew Choczaj
Ela Marczak
Patryk Michałek
Daria Powałowska
Jan W. Malik  
Maria Wesoła  
Hanna Krugiełka  

Marianna Górska  
III. nagroda 
Hanna Małek
Krystyna Wojciech-Rataj-

czak  
Grażyna Robakowska  
Hanna Walczewska 
Aleksandra Paprota
Anna Landzwójczak

Nagrody stanowiły bony 
do księgarni. Wszystkim lau-
reatom serdecznie gratulu-
jemy.

Sylwia Czubała

Polsko-włoskie związki literackie 

Kalinkowe lustra
Słowa i lustra to motywy często 

pojawiające się w twórczości naszej 
pisarki z „Dąbrówki”- Kaliny Iza-
beli Zioła. Ale przede wszystkim – 
podróże, nowi ludzie. Teraz w sło-
wach, bo covid zamknął przed poet-
ką umówione drogi do Chin, Amery-
ki Południowej, Gruzji i na Bałkany. 

Kalina Izabela Zioła należy do naj-
bardziej czynnych twórców kręgu „Dą-
brówki”. To ona, jako pierwsza, gdy za-
częły się wirusowe ograniczenia imprez, 
sięgnęła po kamerę, by on-line zaprezen-
tować twórczość poetów z „Dąbrówki”: 
Krzysztofa Galasa, Andrzeja Szmala, 
Piotra Bagińskiego, Anny Andrych, Jo-
lanty Karasińskiej, a także nieżyjących 
już autorów – Ryszarda Daneckiego 
i Tadeusza Stirmera.

„Nie lubię luster” - pisze poetka: 

Lustra
nie lubię luster
zachowują na zawsze to
o czym chciałoby się zapomnieć
w swej pamięci zapisują gesty
grymasy twarzy
obojętne wzruszenie ramion
łzy

nieproszone przypominają
o pocałunkach
o czyjejś dłoni na nagiej piersi
włosach potarganych pieszczotą

lustra są jak pamiętniki
w zmatowiałym szkle
przechowują przeszłość 

Wiersz ten pochodzi z dwujęzycz-
nej książki „ Włoska mozaika/ Mo-
saico italiano”, w drugiej części prze-
czytać można wiersze Igora Costan-
zo. K. I. Zioła przetłumaczyła teksty 

Włocha, ten zrewanżował się tłuma-
czeniem utworów poetki. Jest tu tak-
że poezja w oryginale – po polsku i 
włosku. 

Kalina Izabela Zioła, poetka, kry-
tyk literacki, tłumaczka, dziennikarka. 

Opublikowała 16 książek poetyc-
kich (8 w języku polskim, 8 w innych 
językach) i jedną książkę krytycznoli-
teracką „Na mojej drodze ptaki prze-
lotne”. Jej wiersze były publikowane w 
wielu czasopismach w kraju i za grani-
cą, w antologiach i almanachach. Jej 
twórczość była prezentowana w ra-
diu i telewizji. Część jej poezji zosta-
ła przetłumaczona na ponad dwadzie-
ścia języków, między innymi na arab-
ski, chiński, francuski, hiszpański, or-
miański, wietnamski i inne. 

Zapraszana na wiele międzynaro-
dowych festiwali poetyckich. Ostatnio, 
w listopadzie 2020 roku, minister kul-
tury i dziedzictwa narodowego nadał 
jej odznakę honorową „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”.

Igor Costanzo to włoski poeta, pi-
sarz i tłumacz. Ukończył w Weronie 
literaturę współczesną i filologię wło-
ską. Obecnie jest wykładowcą Uniwer-
sytetu w Brescii.

W roku 1998 napisał komedię 
„Otwarte rany monotonii” dla kanału 
telewizyjnego Rai 3.

Od 2016 roku jest dyrektorem ar-
tystycznym Międzynarodowego festi-
walu Poezji MonigArt. Jego wiersze 
tłumaczono na arabski, hiszpański, 
polski, angielski, norweski, słoweń-
ski, francuski oraz chiński (przez po-
etę Gao Xing). Zapraszany na wie-
le międzynarodowych festiwali po-
etyckich.

W maju 2019 roku był gościem 
Salonu Poetyckiego Galerii Sztuki 
w Mosinie, gdzie został uhonorowa-
ny Literacką Nagrodą IANICIUS za 
twórczy wkład w literaturę europej-
ską. Jest również laureatem Nagrody 
WŁADYSŁAW, przyznanej mu w 2020 
przez Kapitułę, pod przewodnictwem 
Krzysztofa Galasa, za zasługi w dzie-
dzinie poezji i działalności translator-
skiej oraz w propagowaniu Realizmu 
Terminalnego w świecie, a także za bu-
dowanie relacji między środowiskami 
twórców Polski i Włoch. Oto i wiersz 
Igora Costanzo, w którym także wy-
stępuje motyw lustra:

Śnieg w słońcu             
Jesteśmy śniegiem w słońcu
idąc razem
ku słodkiej śmierci,
łapiąc chwile,
jakby to był ostatni pociąg,
wiedząc, 
że inny nie przyjedzie,
przynajmniej nie tej nocy.
Trzymasz moją dłoń,
ale intymne gesty oddalają się, zanikają,
i dziecinne słowa 
z biegiem lat kwaśnieją.
Oczywiście, umacnia nas to,
że trzymamy się uparcie
luster, które odbijają 
oślepiające nas rzeczy. 
Bardzo często zdumiewa mnie siła,
z którą wytrzymuję
te niekończące się dni.

Jerzy Grupiński
opiekun Klubu Literackiego „Dąbrówka”
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KALENDARIUM PSM 

 7 stycznia -  Komisja Członkowsko-Samorządowa 

Rady Nadzorczej

12 stycznia - Komisja ds. aktów prawnych RN

19 stycznia - Komisja Rewizyjna RN

28 stycznia - zebranie Rady Nadzorczej

Informacje o działalności PSM w 2019 r.
Przez pandemię COVID 19 i związane z nią ogranicze-

nia rok 2020 był inny od dotychczasowych. Ludzie mu-
sieli zmienić swe przyzwyczajenia i nawyki, zrezygnować 
z wyjazdów oraz innych planów, także wiele firm i urzę-
dów i instytucji musiało funkcjonować inaczej. Zmiany 
objęły także spółdzielnie mieszkaniowe, które nie mogły 
przeprowadzić walnych zgromadzeń podsumowujących 
ich działalność w roku poprzednim. Zgodnie z przepisa-
mi odbędą się one w ciągu trzech miesięcy od zakończe-
nia stanu epidemii w Polsce. Czekając zatem na zebra-
nie się najwyższego organu władzy w spółdzielni przed-
stawiamy nieco informacji o działalności oraz sytuacji 
ekonomicznej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 
roku 2019. Pełne sprawozdanie przedstawione zostanie 
na Walnym Zgromadzeniu, podczas którego podjęte zo-
staną także decyzje o absolutorium dla spółdzielczych 
władz oraz podziale wypracowanego zysku.

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA RAD I ZARZĄDU
W roku 2019 organy samorządowe i Zarząd Spółdzielni ze szcze-

gólną uwagą zajmowały się następującymi problemami:
dążenie do zakończenia procesu termomodernizacji budynków 

w osiedlu Bolesława Chrobrego i Bolesława Śmiałego oraz jej kon-
tynuowania w osiedlu Władysława Jagiełły i rozpoczęcia tego pro-
cesu w osiedlu Stefana Batorego,

dążenie do zakończenia procesu przekształcania praw do gruntów 
przypisanych do budynku według zasad obowiązujących w roku 
2018. Przyjęta przez Sejm nowa ustawa o przekształceniu praw do 
gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, według wstęp-
nych analiz zapowiadała się być mniej korzystną w stosunku do 
zasad wcześniej obowiązujących,

rozpoczęcie procesu modernizacji układów centralnego ogrzewa-
nia w budynku mieszkalnym, poprzez wybór jednej z nierucho-
mości i opracowanie dla niej audytu energetycznego, który jest 
podstawą ubiegania się o środki unijne w ramach tzw. programu 
Jessica 2,

rozpoczęcie procesu wykorzystania w zasobach spółdzielczych in-
stalacji fotowoltaicznych poprzez wybór nieruchomości w osiedlu 
Bolesława Śmiałego, przeprowadzenie uzgodnień z Eneą Opera-
torem, przyszłym wykonawcą przedsięwzięcia oraz rozpoczęcie 
konsultacji z mieszkańcami tej nieruchomości,

zakończenie zabiegów o rozliczenie końcowe z Bankiem PKO BP, 
dotyczące kredytów udzielonych Spółdzielni w latach dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku z przeznaczeniem na budownictwo 
mieszkaniowe, w celu uzyskania na dzień 31 grudnia 2018 roku 
umorzeń niespłaconych odsetek od tych kredytów,

przemodelowanie systemu windykacji należności Spółdzielni po 
zmianie przepisów eliminujących z tego systemu udział Rady Nad-
zorczej Spółdzielni,

wybór oraz rozpoczęcie wprowadzenia w Spółdzielni nowego syste-
mu informatycznego mającego usprawnić jej pracę.
Podsumowując, należy stwierdzić, że powyższe zamierzenia 

udało się w znacznym stopniu zrealizować. Natomiast na zakoń-
czenie wstępnej części informacji Zarząd Spółdzielni chciałby 
szczególnie podziękować wszystkim członkom, którzy w jakim-
kolwiek stopniu włączyli się w proces usprawniania działania 
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wszystkim tym, którzy 
pełniąc swój mandat w organach samorządowych Spółdzielni 
wspierali jej działania, a także wszystkim jej etatowym pracow-
nikom, którzy w sposób oddany i kompetentny wykonywali za-

dania na siebie przyjęte przyczyniając się do niezaprzeczalne-
go sukcesu w funkcjonowaniu Spółdzielni.

ZASOBY MIESZKANIOWE PSM

Nazwa osiedla / ulicy Liczba
budynków

Liczba
mieszkań
własnych

Liczba
mieszkań

wyodrębnio-
nych

Pow. 
użytkowa

(m2)

os. Bolesława Chrobrego 40 2.770 1.862 266.141,33

os. Stefana Batorego 73 1.994 1.553 195.975,04

os. Bolesława Śmiałego 37 1.444 1.390 168.841,98

os. Jana III Sobieskiego 39 1.452 1.351 160.552,70

os. Władysława Łokietka 14 541 462 60.612,90

os. Władysława Jagiełły 30 652 320 55.895,39

os. Zygmunta Starego 11 345 238 29.939,70

os. Marysieńki 1 1 -- 105,70

ul. Grobla 3 19 13 1.808,83

ul. Rubież 1 32 -- 997,22

ŁĄCZNIE 249 9.250 7.189 940.870,79

Według stanu na dzień 31.12.2019 roku, w 8.546 miesz-
kaniach typu własnościowego, 7.189 mieszkaniach stanowią-
cych odrębną nieruchomość, 620 mieszkaniach typu lokator-
skiego i 84 mieszkaniach zajmowanych na podstawie umowy 
najmu na Piątkowie i przy ul. Grobla, zamieszkiwało 19.476 
członków Spółdzielni (wraz z rodzinami – według danych uzy-
skanych z oświadczeń lokatorów o ilości osób zamieszkujących 
ich gospodarstwa domowe, posiadanych przez administracje 
osiedli – 34.390 osób),

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa była administrato-
rem 1.104.289,49 m2 powierzchni mieszkalnej i użytkowej, 
z czego 1.003.562,05 m2 przypadało na powierzchnię miesz-
kalną. Na dzień 31.12.2019 r. powierzchnia lokali mieszkalnych 
zasobów własnych wynosiła 940.870,79 m2, zasobów zarzą-
dzanych wspólnot 62.573,56 m2 , a powierzchnia administra-
cji zleconej 117,70 m2.

Powierzchnia lokali użytkowych, garaży i terenów użytko-
wych wynosiła łącznie 100.727,44 m2, z czego powierzchnia 
lokali użytkowych i garaży to 48.025,02 m2, natomiast po-
wierzchnia terenów użytkowych (parkingów itd.) to 52.702,42 
m2.

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa była również zarząd-
cą wspólnot mieszkaniowych, zamieszkałych przez 2.381 osoby 
w 1.162 mieszkaniach o powierzchni 62.573,56 m2.

Ogółem w zasobach własnych i obcych obsługiwanych przez 
Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową, zamieszkiwało na koniec 
ubiegłego roku 36.775 osób.

Według stanu na dzień 31.12.2019 roku Poznańska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa skupiała 19.577 członków. Z tej liczby 
we wspólnotach po ZNTK (ulice Kadłubka, Calliera, 28 Czerw-
ca 1956 roku, Saperska i Hetmańska) mieszkało łącznie 25 
osób, w Baranowie 46 osób, a 30 osób oczekiwało na miesz-
kanie. Miniony rok był kolejnym, w którym zanotowano obni-
żenie liczby mieszkańców.

Dokończenie na stronie 9
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Informacje o działalności PSM w 2019 r.

SYTUACJA FINANSOWA
Stan zarówno aktywów, jak i pasywów na dzień bilan-

sowy zamyka się kwotą 522.420.436,75 zł. Aktywa bilansu 
– to fizycznie posiadany przez Spółdzielnię majątek trwały 
i obrotowy, czyli środki trwałe, inwestycje, wartości niema-
terialne i prawne, należności i środki pieniężne. Ze wzglę-
du na specyfikę działalności Spółdzielni w strukturze ak-
tywów dominują rzeczowe aktywa trwałe, które stanowią 
76,83% = 401.354.568,51 zł.

Pasywa bilansu – czyli kapitały, które pokazują źró-
dło finansowania wykazanego wyżej majątku. 77,90% = 
406.997.274,38 zł pasywów stanowią kapitały własne.

Działalność Spółdzielni finansowana jest z własnych środ-
ków finansowych, Spółdzielnia posiada pełną zdolność płat-
niczą i nie korzysta z żadnych kredytów obrotowych.

Rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2019 roku do 
31.12.2019 roku z działalności gospodarczej Spółdzielni wy-
kazuje wynik finansowy zysk netto w kwocie 5.149.423,32 
zł, który będzie wykorzystany zgodnie z uchwałą Walnego 
Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych różnica między kosztami a przychodami związany-
mi z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w danym 
roku obrachunkowym zwiększa lub zmniejsza odpowiednio 
koszty lub przychody w roku następnym.

Spółdzielnia osiągnęła za rok 2019 korzystne wyniki eko-
nomiczne. Wskaźniki płynności finansowej wskazują na do-
brą sytuację finansową Spółdzielni. Biorąc pod uwagę wyni-
ki gospodarki zasobami mieszkaniowymi i wyniki działalno-
ści gospodarczej oraz wskaźniki ekonomiczno – finansowe 
Spółdzielni za rok 2019, można stwierdzić, że nie ma zagro-
żenia kontynuowania jej działalności.

SPRAWY TERENOWO-PRAWNE
Początek roku 2019 wniósł wiele zmian w sprawach grun-

towych. Z dniem 1 stycznia 2019 roku użytkowanie wieczy-
ste na gruntach, na których posadowione są budynki miesz-
kalne, wygasło z mocy Ustawy. Przekształcenie prawa użyt-
kowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele miesz-
kaniowe w prawo własności tych gruntów jest obowiązko-
we, ale odpłatne. Członkowie PSM, którzy są właściciela-
mi mieszkań stanowiących odrębną nieruchomość, stali się 
z mocy prawa właścicielami gruntu i zostali zobowiązani do 
uiszczenia opłaty przekształceniowej. Natomiast posiadaczy 
spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, w sprawie 
wykupu gruntu, reprezentuje Spółdzielnia i to ona załatwia 
wszystkie formalności.

Proces wykupu gruntu jest niestety długotrwały. Spowo-
dowane jest to nieprzygotowaniem Urzędu Miasta do takie-
go ogromu pracy. By dokonać wykupu gruntu przypisanego 
do danego budynku Spółdzielnia musi poczekać na wydanie 
przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami tzw. zaświad-
czenia. Dopiero po jego otrzymaniu Spółdzielnia może wystą-
pić z wnioskiem do Urzędu Miejskiego o jednorazową opłatę 
przekształceniową z bonifikatą w wysokości 75%, przyznaną 
przez Radę Miasta. Urząd Miasta oblicza wysokość tej opła-
ty jednorazowej uwzględniając opłatę wniesioną za rok 2019.

Po otrzymaniu wysokości opłaty jednorazowej z bonifika-
tą, Spółdzielnia dokonuje jej zapłaty. Dopiero po tych czyn-
nościach Dział Czynszów PSM przygotowuje dla każdego 
posiadacza spółdzielczego własnościowego lub lokatorskie-
go prawa do lokalu mieszkalnego pismo z podaniem wyso-
kości tej opłaty rozłożonej na 120 nieoprocentowanych rat.

I nie ma tu znaczenia, czy właściciel spółdzielczego pra-
wa dokona jednorazowej wpłaty, czy w ustalonych ratach wy-
sokość tej opłaty będzie stała. Mieszkańcy osiemdziesięciu 
ośmiu nieruchomości wykazali trochę cierpliwości i udało się 
dzięki temu wykupić grunty na korzystnych zasadach (doty-
czy to stu sześćdziesięciu dwóch budynków mieszkalnych).

Ważną kwestią jest również pojawiające się często pyta-
nie: „Mam wykupiony grunt, a na odcinku czynszowym na-

dal widnieje opłata za wieczyste użytkowanie gruntu. Dlacze-
go?” Opłata ta dotyczy tzw. gruntów wspólnych poszczegól-
nych osiedli, czyli gruntów, które nie są przypisane do żad-
nego budynku. Są to np. drogi, chodniki, trawniki itp. Na 
tych gruntach nadal obowiązuje użytkowanie wieczyste, bo-
wiem przytoczona na wstępie Ustawa reguluje tylko i wyłącz-
nie grunty, na których posadowione są budynki mieszkalne 
i tylko na tych gruntach nie ma już użytkowania wieczystego.

Można stwierdzić, że w sferze terenowo-prawnej PSM 
podejmowała wiele skutecznych działań zmierzających do 
finalizacji przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności gruntu, choć wiele tych działań było nie-
zależnych od Spółdzielni.

 KOSZTY ZAKUPU CIEPŁA

Rok Wielkość kosztu 
(zł)

Zmiana w stosunku 
do roku poprzedniego (%)

2017 32.403.360,64 102,90

2018 31.376.991,70 96,83

2019 31.522.323,00 101,63

Całkowity koszt dostawy ciepła do nieruchomości należą-
cych do PSM w roku 2019 określono, jak zawsze, na podsta-
wie ilości ciepła zużytego na potrzeby centralnego ogrzewania 
oraz ilości ciepła niezbędnego do wytworzenia ciepłej wody 
oraz wysokości stawek i opłat zawartych w „Taryfie dla ciepła”.

W roku sprawozdawczym zmiany taryfy dokonano dwu-
krotnie. Pierwsza zmiana obowiązywała od 1 sierpnia 2019 
roku i obejmowała wzrost stawek opłat przesyłowych za moc 
zamówioną i za ciepło średnio o około 2,9%.

Druga zmiana została wprowadzona z dniem 1 listopa-
da 2019 roku i miała na celu uwzględnienie w taryfach 
firmy VEOLIA ENERGIA POZNAŃ SA wpływu taryfy dru-
giego wytwórcy i jednocześnie dostawcy ciepła do sieci cie-
płowniczej Poznania z Instalacji Termicznego Przekształca-
nia Odpadów Komunalnych tj. SUEZ Zielona Energia Sp. 
z o.o. na ostateczną wysokość taryfy firmy VEOLIA ENER-
GIA POZNAŃ SA i dotyczyła wyłącznie opłat za ciepło i za-
mówioną moc a średnia podwyżki wyniosła około 0,1%, przy 
czym opłaty i stawki za dystrybucję pozostały bez zmian.

Opisana powyżej dynamika wzrostu cen miała niewielki 
wpływ na koszt zakupu ciepła zużytego w nieruchomościach 
PSM, który w stosunku do roku poprzedniego wzrósł tyl-
ko o około 1,63%. Korzystne warunki termiczne panujące 
w ciągu roku 2019 nie pozostały bez wpływu na wielkość 
potrzebnego ciepła do centralnego ogrzewania, lecz złago-
dziła tę oszczędność większa ilość dni czynnego ogrzewania 
w roku 2019. Nie bez wpływu na stabilizację kosztu potrzeb-
nego ciepła w nieruchomościach PSM były działania Zarzą-
du i Administracji Osiedli w sferze techniki, takie jak ocie-
plenie przegród budowlanych i oszczędne zarządzanie cie-
płem w punktach zasilania budynków – węzłach cieplnych.

DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA
Utrzymanie zasobów mieszkaniowych w odpowiednim stanie 

technicznym oraz poprawa infrastruktury wymagały ponosze-
nia znacznych nakładów finansowych na fundusz remontowy. 

Dokończenie na stronie 10
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Na rok 2019 zaplanowano w skali Spółdzielni środki w wysoko-
ści 29.519.431,43 zł, natomiast wykorzystano 25.800.363,20 zł.

W roku sprawozdawczym kontynuowano docieplania ścian, 
wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach i częściach wspól-
nych, montaż zaworów regulacyjnych c.w., wymianę drzwi wej-
ściowych do budynków, czyli prace zmierzające do oszczęd-
ności energii cieplnej. Ważna była również poprawa estetyki 
budynków oraz otoczenia poprzez malowanie klatek schodo-
wych, modernizację dróg i chodników, budowę miejsc posto-
jowych, rekultywację zieleni, modernizację boksów śmietni-
kowych i naprawę oraz modernizację placów zabaw i boisk.

Os. Bolesława Chrobrego

2019  [zł]

Finansowy plan remontów 9.059.089,00

Wykonanie fi nansowe planu 8.827.539,18

Os. Stefana Batorego

2019  [zł]

Finansowy plan remontów 4.402.858,31

Wykonanie fi nansowe planu 3.242.255,95

Os. Bolesława Śmiałego

2019  [zł]

Finansowy plan remontów 8.339.073,55

Wykonanie fi nansowe planu 6.634.332,33

Os. Jana III Sobieskiego

2019  [zł]

Finansowy plan remontów 3.777.622,00

Wykonanie fi nansowe planu 3.260.507,18

Os. Władysława Łokietka

2019  [zł]

Finansowy plan remontów 1.737.880,61

Wykonanie fi nansowe planu 1.682.447,80

Os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego

2019 [zł]

Finansowy plan remontów 2.202.907,96

Wykonanie fi nansowe planu 2.153.280,76

DZIAŁALNOŚĆ EKSPLOATACYJNA
W roku 2019 średnie opłaty mieszkańców na pokrycie 

kosztów eksploatacji w porównaniu do roku poprzednie-
go były wyższe o 0,017 zł/m2 powierzchni użytkowej loka-
li mieszkalnych.

Eksploatacja zasobów w ramach gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi Spółdzielni, liczona bez salda przychodów 
i kosztów finansowych oraz operacyjnych, zakończyła się 
wynikiem dodatnim w kwocie 312,73 tys. zł, zaś w prze-
liczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej saldem dodatnim 
0,028 zł. Do kosztów eksploatacji zalicza się rodzajowo 58 
pozycji, które mają wpływ na wysokość stawki eksploatacji 
1 m2 mieszkania.

KULTURA, SPORT I REKREACJA
Nie nastąpiły zmiany w prawie regulującym sferę przed-

sięwzięć czasu wolnego w działalności spółdzielni mieszkanio-
wych. Nadal spółdzielnie mogły działalność tę realizować tyl-
ko fakultatywnie, zaś jedyną podstawą prawną prowadzenia 
takiej działalności była zgoda jej członków, zapisana w kon-
stytucji każdej spółdzielni mieszkaniowej, jaką jest jej statut.

Przedmiotowa działalność Poznańskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej wpisana jest w jej statut od samego początku istnienia 
Spółdzielni pod ww. nazwą, tj. od dnia 28 grudnia 1948 roku. 
Wtedy to grono kilku osób fizycznych powołało ten podmiot do 
życia, przyjmując jednocześnie jego statut. Do dzisiaj omawiany 
zakres działania Spółdzielni znajduje swoją podstawę prawną 
w jej statucie i nigdy na tej już długiej przestrzeni czasu, nie 
kwestionowano w Spółdzielni zasadności prowadzenia działań 
z zakresu kultury, oświaty, sportu czy rekreacji. Zmieniały się 
natomiast akcenty (kultura czy sport) prowadzonej działalności 
jak i wielkość środków, które Spółdzielnia zabezpieczała na ich 
finansowanie, za zgodą organów przedstawicielskich.

Również w roku 2019 nic się nie zmieniło w relacjach Mia-
sto Poznań – Spółdzielnia na płaszczyźnie współpracy, któ-
rej celem byłoby lepsze zaspokajanie potrzeb czasu wolnego 
mieszkańców budynków spółdzielczych. Władze miasta nadal 
wychodzą z założenia, że spółdzielnie mieszkaniowe radzą so-
bie tak dobrze w omawianym zakresie inicjatyw, że Miasto 
Poznań nie musi ich wspierać. Jedyną możliwością pozyska-
nia z miasta jakichkolwiek środków jest udział Spółdzielni 
w konkursach grantowych. W tym jednak przypadku spółdziel-
nie mieszkaniowe nie miały żadnych szans odniesienia suk-
cesu, bowiem konkursy adresowane były do organizacji spo-
łecznych, działających pod szyldem stowarzyszeń czy fundacji. 
By dołączyć do beneficjentów miejskich programów wsparcia 
podjęto w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dwie pró-
by powołania takiego podmiotu, który mógłby się ubiegać 
z sukcesem o miejskie granty. Zabiegi te spełzły na niczym, 
pomimo istotnego zaangażowania się kilku osób z grona Ra-
dy Nadzorczej Spółdzielni. Powodem fiaska tych starań były 
obawy o zbyt duże zaangażowanie się finansowe Spółdzielni 
w nowo powoływany podmiot i spowodowane przez to auto-
matyczne ograniczanie puli pozostałych środków, służących 
w Spółdzielni bezpośredniemu finansowaniu omawianej dzia-
łalności. Propozycjami Spółdzielni kierowanymi do mieszkań-
ców były tylko przedsięwzięcia wzbogacające bardziej profe-
sjonalną ofertę programową, tworzoną i finansowaną bezpo-
średnio przez miasto czy urząd marszałkowski lub instytucje 
komunalne czy marszałkowskie powołane do życia celem za-
spokajania omawianych potrzeb obywateli tego miasta.

By jednak można było z nich skorzystać, trzeba było się 
liczyć z określonymi wydatkami, zaliczanymi do sfery usług 
czasu wolnego oraz z koniecznością przemieszczenia się 
z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się imprez 
na terenie miasta. Dlatego też dla niektórych, zwłaszcza 
dla dzieci czy osób starszych, mogły to być istotne bariery 
w częstym korzystaniu z ofert zewnętrznych w stosunku do 
propozycji Spółdzielni. Ta z kolei organizowała imprezy na-
dal na terenie swojej działalności, a uczestnictwo w nich by-
ło bezpłatne. Patrząc z jednej strony były to ewidentne ko-
rzyści, których doświadczali członkowie Spółdzielni, z dru-
giej jednak ograniczone środki finansowe pozostające w dys-
pozycji Spółdzielni miały decydujący wpływ na atrakcyjność 
i częstotliwość ofert programowych. Zarząd Spółdzielni uwa-
ża, że należy czynić nadal zabiegi o zwiększenie puli tych 
środków. O jednej z metod wspomniano już wyżej. Powoła-
nie np. Stowarzyszenia Mieszkańców Piątkowa stworzyłoby 
szansę na ubieganie się m.in. o środki miejskie czy unijne.

Kolejną rzeczą, którą należałoby zintensyfikować, to sku-
pienie grupy sponsorów wokół określonych stałych przedsię-
wzięć prowadzonych przez Spółdzielnię jak np. Piątkowskiej 
Ligi Piłki Nożnej. Po trzecie wreszcie, należałoby jak naj-
szybciej wprowadzić w życie zasadę odpłatnego uczestnictwa 
w niektórych przedsięwzięciach kulturalnych czy sportowych, 
takich jak koncerty gwiazd w PCK „Dąbrówka” czy rajdy 
rowerowe itp. Wymagałoby to wspólnej zgody na rozszerze-
nie działalności komercyjnej Spółdzielni o imprezy bileto-
wane, zwłaszcza organizowane w sali widowiskowo-kinowej 
„Dąbrówki”, które mogłyby przyciągnąć publiczność spoza 
Piątkowa i stać się źródłem pozyskiwania dodatkowych środ-
ków na finansowe wspieranie innych przedsięwzięć, zwłasz-
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cza adresowanych dla dzieci czy też seniorów. Z tych opisa-
nych działań prozyskownych dzisiaj jedynie realizowana jest 
współpraca sponsorska. Są to z reguły ci sami wypróbowani 
partnerzy, którzy nie zawodzą i służą pomocą. Dzięki nim 
można domykać budżet kilku istotnych imprez, takich jak 
Festyn z okazji Dni Piątkowa, Festyn Rodzinny w os. Jana 
III Sobieskiego, Festyn Królewski w os. Bolesława Śmiałe-
go, Festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w os. 
Władysława Jagiełły oraz półkolonie letnie w osiedlu Jana 
III Sobieskiego. W tej sytuacji można rzec, iż cieszy nas to, 
co mamy ale do końca to nas nie satysfakcjonuje. Dlatego 
należałoby bardziej starać się o pozyskiwanie sponsorów na-
wet za cenę wypłacenia określonej gratyfikacji, np. w for-
mie bezpłatnej wejściówki na biletowany koncert czy udzia-
łu bezpłatnego osoby lub grupy osób w naszej piłkarskiej li-
dze czy innych sportowych rozgrywkach. To tyle na temat 
środków finansowych, od których zależy atrakcyjność i ilość 
ofert programowych Spółdzielni w zakresie zagospodarowa-
nia czasu wolnego mieszkańców. Innym niezbędnym czyn-
nikiem do ich realizacji jest spółdzielcza i okołospółdzielcza 
baza materialna, tj. sale klubowe, boiska i hale sportowe, 
place zabaw czy np. urządzenia typu zewnętrzne siłownie.

NIE TYLKO „DĄBRÓWKA”
Nadal najważniejszym obiektem przypisanym kulturze 

w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest Piątkowskie Cen-
trum Kultury „Dąbrówka” wybudowane w latach osiemdziesią-
tych ubiegłego wieku. Ma to istotne znaczenie dla jego funk-
cjonalności oraz estetyki wyglądu, zwłaszcza wewnętrznego, 
poszczególnych jego pomieszczeń. Kluczową działalnością te-
go obiektu, według zamysłu jego twórców, było kino. A zatem 
sala kinowa wraz ze swoim zapleczem dominuje w strukturze 
powierzchni obiektu. Dzisiaj istniejące w Poznaniu multiplek-
sy podważają sensowność utrzymywania działalności kinowej 
w „Dąbrówce”. Dlatego toczące się w Spółdzielni rozważania 
w kwestii wykorzystywania tak dużej, specyficznej sali muszą 
rozstrzygnąć o jej przyszłości. Ponadto niefunkcjonalność pozo-
stałych pomieszczeń omawianego budynku i nieatrakcyjny ich 
wewnętrzny wygląd zmusił Radę Nadzorczą do podjęcia decy-
zji o przygotowaniu jego modernizacji. Spółdzielnia dysponuje 
projektem budowlanym tej modernizacji i wolą jej przeprowa-
dzenia. Jednakże przygotowany kosztorys całego przedsięwzię-
cia zmusił decydentów do pewnej refleksji, którą określić moż-
na pytaniem czy remontować za poważną kwotę ten obiekt, 
czy szukać rozwiązania zupełnie innego, tj. wybudować całko-
wicie nowy dom kultury.

Zapewne rozstrzygnięcie tego dylematu byłoby łatwiejsze, 
gdyby Spółdzielnia dysponowała wolną, dobrze dla omawianej 
działalności zlokalizowaną działkę budowlaną. Niestety takiej nie 
posiada. Dlatego podjęto rozmowy z wiceprezydentem miasta 
Poznania, Jędrzejem Solarskim, oraz właścicielką działki zloka-
lizowanej przy ulicy Stanisława Wiechowicza w osiedlu Bolesła-
wa Śmiałego. W pierwszym przypadku rozmowa dotyczyła nie 
tylko udostępnienia Spółdzielni przez miasto działki budowlanej 
na Piątkowie pod nowy obiekt domu kultury, ale również współ-
pracy z miastem w zakresie współfinansowania przez miasto 
działalności tego obiektu, który zgodnie z intencją Spółdzielni 
mógłby się szerzej otworzyć na nieczłonków mieszkających nie 
tylko na Piątkowie. Z rozmów tych nic nie wyszło, przedstawi-
ciel władz miasta bowiem podsumowując rozmowy oświadczył, 
iż w warunkach zmniejszających się przychodów miasta nie bę-
dzie się ono angażować w żadne nowe przedsięwzięcie inwesty-
cyjne, zaś dofinansowanie bieżącej działalności takiego podmiotu 
jak „Dąbrówka” może odbywać się wyłącznie poprzez uzyskiwa-
nie tzw. grantów. I tu wracamy do sprawy konieczności powo-
łania do życia Stowarzyszenia Mieszkańców Piątkowa, by móc 
w tych konkursach grantowych startować. W drugim przypad-
ku rozmowy z właścicielką działki, pięknie dla naszego inwesty-
cyjnego celu położonej, spełzły na niczym, bowiem właścicielka 
nie była zainteresowana sprzedażą czy też jakąkolwiek formą 
współpracy, prowadzącą do wykorzystania podmiotowego tere-

nu pod działalność związaną z kulturą. Mimo tych wszystkich 
rozważań i braku możliwości innej zmiany lokalizacji domu kul-
tury Spółdzielnia przygotowuje przetarg, który miałby pokazać 
faktyczny koszt planowanej modernizacji obiektu. A wszystko po 
to, by móc go skonfrontować z posiadanymi przez Spółdzielnię 
środkami, aby bezpiecznie dla Spółdzielni finansować przedsię-
wzięcie w całości lub w określonych etapach czasowych.

Na modernizację czeka również zespół boisk sportowych 
w osiedlu Jana III Sobieskiego. W ramach zaplanowanego jej 
zakresu mogą być przebudowane dwa ceglane korty tenisowe 
na dwa obiekty ze sztuczną nawierzchnią przykryte tzw. ba-
lonami umożliwiającymi całoroczne ich wykorzystywanie. Jed-
nym z tych obiektów byłby kort tenisowy, drugim natomiast 
boisko wielofunkcyjne, pomiędzy którymi znalazłoby się zaple-
cze administracyjno-sanitarne z szatniami, łazienkami i ubika-
cjami.  Przedmiotowy zakres prac obejmowałby również wy-
mianę sztucznej nawierzchni  istniejącego boiska piłkarskiego, 
znajdującego się na omawianym terenie. Przewidywany koszt 
modernizacji kortów tenisowych wynieść ma około 800.000 zł.

Szczupłość kulturalno-sportowej bazy materialnej Spół-
dzielni zmusza ją do korzystania z obiektów niespółdzielczych 
na Piątkowie. Dotyczy to między innymi obiektu Zespołu Szkol-
no – Sportowego nr 6 w osiedlu Jana III Sobieskiego, Szkoły 
Podstawowej nr 67 w osiedlu Stefana Batorego, Szkoły Podsta-
wowej nr 17 w osiedlu Bolesława Chrobrego, Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego nr 8 w osiedlu Bolesława Śmiałego, Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w osiedlu Władysława Łokiet-
ka oraz obiektu Klubu Sportowego „Sobieski” w osiedlu Jana 
III Sobieskiego. W utrzymaniu aktywności ruchowej miesz-
kańców Piątkowa pomaga także miejska pływalnia „Atlantis” 
w osiedlu Stefana Batorego, z której korzystają również zor-
ganizowane grupy dzieci podczas prowadzonych przez Spół-
dzielnię półkolonii letnich czy zimowych.

Spółdzielnia realizowała wszystkie przedsięwzięcia z zakre-
su zaspokajania czasu wolnego mieszkańców w oparciu o ba-
zę materialną i środki finansowe dedykowane tej działalności, 
jak też dzięki zatrudnieniu grupy etatowych fachowców, wy-
specjalizowanych w świadczeniu usług omawianego zakresu.

Wydaje się, że ukształtowany poziom etatowego zatrud-
nienia, wynikający z liczby działających placówek jest opty-
malny w stosunku do dotychczasowych potrzeb. W tym jed-
nak miejscu należy przypomnieć, że poza pracownikami eta-
towymi przedmiotowa działalność realizowana jest również 
doraźnie przez osoby zatrudniane na umowę o dzieło lub 
umowę zlecenie.

Kolejną refleksją zasygnalizowaną w niniejszym sprawozda-
niu jest fakt coraz lepszego uświadamiania sobie istnienia po-
trzeb czasu wolnego i konieczności coraz lepszego ich zaspoka-
jania. Natomiast wzrost nakładów na kulturę, oświatę, sport 
i rekreację winien w stopniu minimalnym redukować negatywny 
wpływ inflacji, zaś marzeniem wielu członków byłoby zwiększa-
nie przedmiotowej oferty, co prowadziłoby do jej wzbogacenia 
i zwiększenia jej dostępności. O ile ta wola pozostanie w świa-
domości spółdzielczych decydentów, będzie można z nadzieją 
patrzeć w przyszłość i cieszyć się z faktu zamieszkiwania w za-
sobach Spółdzielni, która w swoich działaniach nie ogranicza 
się tylko do starań o bezpieczeństwo swoich obiektów, estety-
kę i czystość miejsca zamieszkania.

Informacje o działalności PSM w 2019 r.
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Prosto z miasta 

Ile można, a ile trzeba wytrzymać
No i znowu rozpoczynamy kolejny no-

wy rok. Aż chciałoby się powiedzieć, że to 
będzie dobry rok, z pewnością lepszy od 
poprzednich. Jednak trochę się już tych 
„nowych roków” przeżyło i z doświadcze-
nia wiadomo, że choćby nawet z począt-
ku były one miłe i przyjemne, to później 
bywało różnie, a z reguły kończyło się 
jeszcze gorzej. Przecież słusznie miniony 
rok 2020 też się zaczynał pięknie i miał 
się nam toczyć jak po maśle, bez budże-
towego deficytu oraz innych problemów. 
A potem ni z tego, ni z owego pojawił 
się jakiś koronawirus i wszystko stanęło 
na głowie. Jak żyć, gdy gospodarka le-
dwo zipie, urzędy i szkoły pozamykane, 
a twarze skrywane pod maskami. Wszę-
dzie wokoło tylko obostrzenia, zakazy, 
trzymanie dystansu oraz nakaz przepro-
wadzania nieustannej dezynfekcji. No, to 
ostatnie zalecenie można jeszcze zrozu-
mieć, zwłaszcza w okresie świąteczno-syl-
westrowym. Ale po co tyle innych ogra-
niczeń? Pocieszać się można jedynie tym, 
że choć jest obecnie źle, to gorzej już być 
nie może. Bo jak by mogło, to już by z 
pewnością było.

H H H
W optymistyczniejszy nastrój mogą

nas wprowadzić zapowiedzi masowych 
szczepień przeciwko koronawirusowi. 
Szczepionki pojawiły się trochę znienac-
ka i to od razu kilku konkurujących firm. 
Wkrótce można więc będzie sobie wy-
bierać pomiędzy szczepionkami, chociaż 

trochę niepokojące, że coraz więcej ludzi 
w ogóle nie chce się szczepić. Zmusić 
nikogo nie można, natomiast przekonać 
jeszcze trudniej, z uwagi na różne mą-
drości rozpowszechniane w internecie. 
A przecież szczepienia mają sens tylko 
wtedy, gdy są rzeczywiście powszechne i 
obejmują zdecydowaną większość popu-
lacji. Inaczej będą to kolejne wyrzucone 
pieniądze, podobnie jak te skierowane 
na przerabianie stadionu narodowego, 
hal MTP i innych obiektów na szpitale. 
Zostały one zbudowane wielkim nakła-
dem sił i środków a pacjentów – dzię-
ki Bogu – w nich nie ma.

H H H
Na uruchomienie tych szpitali oraz 

efekty działania szczepionki przyjdzie nam 
poczekać. Przekonanie, że szybko przywró-
ci ona jaką taką normalność, wydaje się 
jednak przesadne. Niekompetencja, bała-
gan i najzwyklejsza głupota okazują się 
odporne na wszelkie szczepionki i medyka-
menty. Także koronawius im nie straszny.

H H H
Nawet ograniczenia związane z pan-

demią nie powstrzymały dynamicznego 
rozwoju w Poznaniu strefy płatnego par-
kowania. Zaczynała się ona skromnie od 
kilku ulic i placów w samym centrum 
miasta. No, ale ponieważ zmotoryzowa-
ni zaczęli nagminnie parkować tuż poza 
jej obszarem, to pomysłodawcy wprowa-
dzenia strefy systematycznie ją rozszerza-
li. Po śródmieściu przyszła kolej na obję-

cie nią większości Jeżyc, a teraz jeszcze 
Wildy i Łazarza. Wkrótce niemal całe 
miasto zamieni się w jedną wielką strefę 
płatnego parkowania. Tym bardziej że to 
dobry sposób na powiększanie wpływów 
do miejskiego budżetu oraz zniechęcania 
do jeżdżenia autami po mieście. 

H H H
W Poznaniu rozrasta się nam strefa 

a w nieodległej Stobnicy, na skraju Pusz-
czy Noteckiej, rośnie średniowieczny za-
mek. Pnie się on kilkanaście kondygna-
cji w górę, ponad rozległe połacie lasów 
i jezior objętych terenami Natura 2000. 
Od kilku lat rozliczne urzędy zajmują się 
sprawą tej dziwnej inwestycji; kontrolują, 
lustrują, sprawdzają, nawet niekiedy coś 
zdecydują. A zamek jak gdyby nigdy nic, 
wciąż się buduje. Niedawno wojewoda 
wielkopolski, do długich przemyśleniach 
uznał, że wprawdzie naruszenia prawa 
były, przepisy złamano, ale skoro już ty-
le zbudowano, to trzeba budować dalej. 
Takie stanowisko nie spodobało się mi-
nistrowi, który zawnioskował o odwoła-
nie wojewody. Także prokurator zaskar-
żył decyzję wojewody. Urzędnicy przerzu-
cają się więc papierami, a zamczysko w 
środku puszczy spokojnie się buduje. Jaki 
z tego morał na nowy rok? Ano taki, że 
w Polsce wciąż wiele można. Ale jeszcze 
więcej trzeba wytrzymać, a to przychodzi 
już ludziom coraz trudniej.

WIST  

  

Wokół Piątkowa

Morawy i Morawianie
Morawy dziś stanowią 

południowo-wschodnią część 
państwa czeskiego. Ale w 
średniowieczu był to ważny 
obszar etniczny i gospodar-
czy władców Czech. Nazwa 
ściśle związana jest z rzeką 
Morawa. Jednak newralgicz-
ne położenie tej krainy od po-
litycznej strony nie było naj-
szczęśliwsze dla mieszkań-
ców. Przypomnijmy.

Początkowo zamieszkiwa-
li ten obszar Celtowie, póź-
niej Kwadowie i od VI wie-
ku – Słowianie. Na obsza-
rach tych powstało znane 
dobrze historykom państwo 
Samona, a potem potężne 
na owe czasy państwo wiel-
komorawskie; to tam pełni-
li swoją misję chrystianiza-
cyjną święci Cyryl i Metody. 
Wtedy też zwrócono uwagę 
na tzw. Bramę Morawską – 
ważną część szlaku handlo-

wego, który prowadził z po-
łudnia Europy na północ kon-
tynentu. Od około 981 roku 
do 1031 roku Morawy znaj-
dowały się w granicach Pol-
ski, a następnie w granicach 
Czech. W 1063 roku w sto-
licy Moraw, Ołomuńcu, usta-
nowiono biskupstwo. Jednak 
ostateczne przyłączenie re-
gionu do Czech nastąpiło w 
1348 roku i odtąd dzieje Mo-
raw związały się losami Ko-
rony Królestwa Czech, a po-
tem z Habsburgami. Później 
parokrotnie dokonywano po-
działów na części i podre-
giony; ostatecznie w latach 
1735 – 1848 wyodrębniono 
aż sześć krajów.

W 1782 roku Śląsk Au-
striacki połączono z Mora-
wami tworząc Gubernium 
morawsko-śląskie, a w okre-
sie Cesarstwa Austriackiego, 
od 1867 roku Austro-Węgier, 

Morawy były osobnym kra-
jem koronnym ze stolicą w 
Ołomuńcu, a potem w Brnie. 
Było tak aż do utworzenia 
28 października 1918 roku 
państwa czechosłowackiego. 
Wówczas doszło do podziału 
Moraw. Na Morawach pół-
nocnych i na zachodzie Ślą-
ska Austriackiego (Śląsk Su-
decki, Sudetenschlesien) po-
wstała prowincja Republiki 
Niemieckiej Austrii Kraj Su-
detów (Sudetenland, Sudet-
sko) ze stolicą w Opawie. Na 
Morawach południowych po-
wstały w ramach Dolnej Au-
strii Niemieckie Morawy Po-
łudniowe (Deutschsüdmäh-
ren, cz. Německá jižní Mo-
rava) ze stolicą w Znojmie.

Z czasem jednak te po-
działy przestały być aktu-
alne, choć Morawy miały 
do nich wątpliwe szczęście 
także później, po likwida-

cji państwa czechosłowackie-
go w 1938 roku. Po drugiej 
wojnie światowej nastąpiła 
czechizacja nazw niektórych 
miejscowości, a gdy 1 stycz-
nia 1993 roku powstały od-
dzielne państwa czeskie i 
słowackie, proces dalszych 
podziałów Moraw był konty-
nuowany. Wreszcie w stycz-
niu 2000 roku wyodrębnio-
no kraje: morawsko-czeski, 
igławski, brneński, moraw-
sko-śląski ołomuniecki, zlin-
ski i ostrawski. 31 maja 2001 
roku zmieniono nazwę kra-
ju ostrawskiego na kraj mo-
rawsko-śląski, a kraju brneń-
skiego na kraj południowo-
morawski. Możliwe, że już 
ostatecznie.

Wyjaśnijmy też,  że w Po-
znaniu ulica Morawska łączy 
ulice Dalemińską i Skwie-
rzyńską.

Marek Rezler
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Wrastanie w Piątkowo 

Ze starego portfela
Od początku naszego 

zamieszkania na os. Ja-
na III Sobieskiego zaczę-
liśmy poznawać tę niezna-
ną nam wcześniej okolicę 
i jej osobliwości. W po-
godne letnie dni chodzili-
śmy bawić się z chłopca-
mi i opalać do dziczeją-
cego, bezpańskiego sadu, 
za torami linii kolejowej, 
ograniczającej to osiedle 
od północy. Do tego sa-
du przylegało wtedy po-
le uprawne, obecnie jest 
to ugór zarastający sa-
mosiejkami. Krótko po-
tem przyszedł czas dal-
szych wypraw, przez te-
ren obecnego kampusu 
uniwersyteckiego na Mo-
rasku i dalej, w czasie któ-
rych, wędrując przez nie-
użytki, przez pola jednego 
z gospodarstw na Hubach 
Moraskich,  przez niewiel-
ki lasek z małym ciekiem 
wodnym, docieraliśmy aż 
do niewielkiego jeziorka 
przy zabudowaniach daw-
nego dworku leżącego aż 
na Umultowie. 

Poznawaliśmy sąsiadów 
a także ludzi z miejsc przez 
które wędrowaliśmy. Do dziś 
pamiętam rozmowę z rodzi-
ną mieszkającą w nowym do-
mu na Umultowie, na końcu 
polnej drogi, która niewiele 
lat później zamieniona zo-
stała w jedną z umultow-
skich ulic za rozbudowują-
cym się wtedy osiedlem Ró-
żany Potok.  Ludziom tym 
bardzo podobało się to ów-
czesne odludzie; teraz myślę 
– wiedzieli, że już niedługo 
będą sąsiadować z kampu-

sem Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza. Nie wiem 
tylko, czy znali także plan 
erygowania w ich najbliż-
szej okolicy parafii z no-
wym kościołem pod wezwa-
niem świętej Jadwigi Królo-
wej Wawelskiej. Faktem jed-
nak jest, że miejsce dla swe-
go domu wybrali bardzo do-
brze, co dla mnie wtedy nie 
wydawało się oczywiste.     

Czas leciał, zaś ja po roz-
staniu się ze służbą wojsko-
wą w lecie 1989, w krótkim 
czasie zacząłem liczyć stra-
ty, wynikające z tego, że 
tak wcześnie zostałem eme-
rytem wojskowym. Po zdję-
ciu lotniczego munduru na 
własną prośbę i przejściu w 
stan spoczynku po trzydzie-
stu latach służby wojskowej, 
zacząłem pracować jako na-
uczyciel w poznańskich szko-
łach średnich. Rozpocząłem 
w ten sposób prawie dwa-
dzieścia lat negatywnej ko-
operacji z władzą. Mimo te-
go, że razem ten rozpoczę-
ty w 1989 roku czas pracy, 
w którym płaciłem składki 
emerytalne i rentowe wy-
niósł dwadzieścia lat, kiedy 
już przestałem pracować, 
zacząłem otrzymywać eme-
ryturę tylko za swoje trzy-
dzieści lat służby wojskowej. 
Dodać trzeba, są to kiepskie 
pieniądze, czyli „emerytura 
starego portfela”, będąca tyl-
ko częścią emerytury, otrzy-
mywanej przez tych, którzy 
teraz, z podobnych do moje-
go stanowiska, odchodzą z 
wojskowej służby zawodowej. 
Można zapytać, czemu więc 
i na czyje konto ściągano mi 

składki emerytalne i rento-
we przez tamte dwadzieścia 
lat? Kojarzę tę sytuację z 
państwową praktyką, reali-
zowaną w czasie „realnego 
socjalizmu”, którą ilustruje 
poniższe wspomnienie.  

Tak zwany „stary port-
fel” istniał zawsze i rów-
nież „za komuny” miał po-
dobnie upokarzający wy-
miar. Pamiętam opowiada-
ne przez absolutnie wiary-
godnego człowieka, gorzkie 
wspomnienie jednego stare-
go żołnierza, wysokiego ran-
gą oficera z Golęcina, z ów-
czesnej Wyższej Oficerskiej 
Szkoły Wojsk Pancernych: 
To było przed wielu laty, jesz-
cze w czasie, gdy tramwaj li-
nii „9” jeździł pod bramę go-
lęcińskich koszar. Tenże ofi-
cer, zapraszany jako żołnierz 
– weteran czasu drugiej woj-
ny światowej, przyjeżdżał tam 
na uroczystości wojskowe i był 
zawsze odbierany na bramie 
wejściowej przez przedstawi-
ciela Komendanta Szkoły. 
Pewnego razu młody oficer, 
odbierający honorowego go-
ścia zapytał, czemu przyjeż-
dża on tramwajem, przecież 
jest wysokiej rangi oficerem, 
z wysokimi państwowymi od-
znaczeniami i człowiekiem w 
poważnym wieku. Na to ten-
że odpowiedział jednym py-
taniem: „Czy pan, panie po-
ruczniku wie, jaką ja mam 
emeryturę?” To miało miej-
sce w latach sześćdziesią-
tych, kiedy wydawać by się 
mogło, że „komunistyczne” 
państwo polskie oraz jego 
władze polityczne i wojsko-
we pamiętały o żołnierzach, 

którzy walczyli z bronią w 
ręku, przynajmniej o tych, 
którzy walczyli na froncie 
wschodnim. Pamiętały, ow-
szem, o żołnierzach służby 
czynnej, którym za służbę 
w miarę dobrze płaciły i co 
jakiś czas te pensje i żołdy 
podnosiły. Emeryci, również 
ci wojskowi, już wtedy też by-
li poza nawiasem, na margi-
nesie, niepotrzebni. Niewie-
le później, w latach siedem-
dziesiątych, teraz przez wie-
lu wspominanych z senty-
mentem, do obiegu weszło 
z pozoru żartobliwe hasło: 
„Emeryci, bądźcie patriota-
mi, umierajcie!”.      

Władza się zmieniała, 
mówi się, że wciąż na lep-
szą i doskonalszą, aż doszli-
śmy do tak wspaniałego cza-
su, że o wojskowych emery-
tach tamtego minionego, 
„niesłusznego” czasu, teraz 
ci „lepsi” - przedstawiciele 
„jedynie słusznej władzy”, 
wprawdzie już ciszej i rza-
dziej, ale wciąż mówią, że 
tamci żołnierze nie byli w 
Wojsku Polskim ale należe-
li do polskojęzycznej organi-
zacji przestępczej o charak-
terze zbrojnym. A jeden z 
moich znajomych, obywatel 
Bundesrepubliki i żołnierz 
Wehrmachtu czasu II woj-
ny światowej, wciąż jeszcze 
żyje i pobiera emeryturę o 
wysokości której nawet nie 
spróbowałem nigdy poma-
rzyć. Dlaczego pobiera taką 
emeryturę? Bo służył swojej 
ojczyźnie! Również w czasie 
drugiej wojny światowej! O 
tempora, o mores!

Hubert Owczarek

Serdeczności i zakupy dla seniorów
Osoby, którym doskwiera izolacja i chcieliby z kimś po-

rozmawiać, mogą zadzwonić na specjalną linię. Po drugiej 
stronie słuchawki czekać będzie rozmówca gotowy do po-
mocy.  Telefon Serdeczności ma przeciwdziałać samotności 
wśród osób starszych w trudnym okresie pandemii. Mogą 
z niego skorzystać wszyscy seniorzy, którym doskwiera po-
czucie izolacji i samotności nasilające się w związku z kwa-
rantanną, nie mają z kim porozmawiać i chcieliby podzie-
lić się swoimi przemyśleniami, lękami, obawami. Wystarczy 
zadzwonić pod numer: 691 870 091, by uzyskać wsparcie 
(opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora). Telefon 
czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-20.00. 

Miasto Poznań razem z Caritas Archidiecezji Poznań-
skiej ponownie uruchamia usługę „Zakupy dla seniorów”. 
To wsparcie dla osób starszych i z niepełnosprawnościami 

mieszkających w Poznaniu. Pomoc obejmowała będzie zakup 
najpotrzebniejszych leków, żywności oraz środków czystości.
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Krzyżówka nr 1

BARAN (21.03 - 20.04). Chociaż wew maskach na sznupie, to ale zaś fest blu-
branie i dylanie zez starą wiarą ci się szykuje. Ino na tych balangach za frechow-
nie se nie poczynaj, bo jeszcze poruty se narobisz.   
BYK (21.04 - 21.05). Warto wykorzystać zimowe dni na jaki krótki wygib za 
miasto albo choćby do parku ze szczunami i kejtrem. Zez takiego lofrowania na 
świeżym powietrzu same dobre rzeczy wynikną dla zdrowotności. 
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Wew robocie ani zez sąsiadkami za wiela nie blu-
braj ani tyż się zbytnio nie staluj. Uważaj by jakie mądre cię nie przekabaciły, bo 
możesz na tym stracić wuchtę bejmów. 
RAK (22.06 - 22.07). Bez te wirusy, obostrzenia oraz ciągłe reformy wew ro-
bocie można w nerwicę albo insze palpitacje popaść. Ale zaś lepiej daj se trochę 
luzu i zabierz famułę do składu abo na jakie słodkie.
LEW (23.07 - 22.08). Po świątecznych balangach uzbierało się  wew chałupie 
wiele zbyrów i klamotów, które  najlepiej wyćpnąć na gemyle a wew pokojach 
i szafonierkach zaprowadzić porzundek. 
PANNA (23.08 - 22.09). Bez to świąteczne nygusowanie ino bebech ci rośnie 
a kabza pustoszeje. Zamiast leżeć odłogiem lepiej bierz się do chapania wew 
robocie i zorgowania bejmów.

WAGA (23.09 - 22.10). Zez tego ciągłego glapienia się wew telewizor abo kom-
puter nic dobrego nie wyniknie.  Możesz ino zdrowie przenorać  i poruty wśród 
znajomej wiary se narobić.
SKORPION (23.10 - 22.11). O fest wojażach po ciepłych krajach lepiej zapo-
mnij i siedź akuratnie wew chałupie. Zbytnio się nie staluj i nie zgrywaj żgajka 
ino bacz byś zdrowia i bejmów nie przenorał.  
STRZELEC (23.11 - 21.12). Na propozycje fest interesów abo nowej roboty 
spojrzyj uważnie i posłuchaj mądrych. Zez szumnych zapowiedzi może bowiem 
niewiele wyniknąć, a zaś ino popadniesz wew bachandryje. 
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Trza się przyłożyć do akuratnego pozałatwia-
nia wszelkich spraw urzędowych. Porzundek wew kwitach i szpargalach musi 
być, a zaś potem wszystko będzie już proste i łatwe. 
WODNIK (21.01 - 20.02). Nie ma się co borchać na śnieg i mróz, zimą to prze-
cież normalne. Lepiej więc pomyśleć o jakim wygibie ze znajomą eką i choć 
troche podylać wew tym dziwnym karnawale.  
RYBY (21.02 - 20.03). Ady przestać już bręczeć na wszystko i wszystkich . Je-
steś szportowny szczun, masz fi fa do wielu rzeczy i jak się akuratnie przyłożysz 
kabza wnet będzie pełna.

Wiara ino wew te gwiazdy szpycuje, kalafy zadziyro jak kejter do księżyca abo w cajtungi je ciyngiem wtyko. Nasze „Echo” tyż gorsze nie może być 
i swój horoskop musi mieć leżeć na zadniej stronie. Blubry o przyszłości im barzy tajemnicze, tym prawdziwsze, dlatego podajemy je po naszymu. 
Jeśli ktoś nie rozumie, niech mu gzuby abo jaki wuja objaśni. 
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e-mail: echopiatkowa@o2.pl, tel. 61 822 78 57. 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. 

Gwiazdy mówią... po naszymu  
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HUMORKI
– Spotkały się dwie kole-

żanki:
- No i jak twój alkoholik, 

mąż? Nadal chodzi po barach 
i pije oraz przegrywa pienią-
dze w karty?

- Już nie. Ostatnio prze-
prowadziłam z nim poważną 
rozmowę i teraz nie pali i nie 
pije. Leży sobie spokojnie na 
OIOM-ie…

H H H
- Mamo, kiedy dziś rano 

jechałem autobusem, tata ka-
zał mi wstać i ustąpić miejsce 
kobiecie..

- To bardzo ładnie.
- Ale mamo, ja siedziałem 

u taty na kolanach.
H H H

- Czy to prawda, że żonaci 
mężczyźni żyją dłużej niż ka-
walerowie?

- Nie, im tylko bardziej się 
dłuży.

H H H
- Co to był za chłopiec, z któ-

rym wracałeś ze szkoły?
-Kolega z klasy, syn gene-

rała.
- O, z niego mógłbyś brać 

przykład. Taki mały, a już syn 
generała!

Rozwiązanie krzyżówki nr: 1 
Szczepienia dla zdrowia
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Stereo i w kolorze  
Nowatorskie rozwiązanie polegające na wykorzystaniu budek 

lęgowych do wykonania numeru domu można już podziwiać na 
docieplonej ścianie budynku nr 27 na os. Jana III Sobieskiego. 
W skomplikowanej topografii osiedla oznaczenia poszczególnych 
bloków powinny być duże i wyraźne. Ciągle zaostrzane przepi-
sy o ochronie środowiska wymagają także zamontowania okre-
ślonej liczby budek dla ptaków. Administracja osiedla postano-
wiła więc połączyć jedno z drugim i wykonała cyfry z budek lę-
gowych. Przestrzenny napis, w stereo i kolorze, prezentuje się 
znakomicie. Oby przypadł do gustu również ptakom.
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TESCO ul. Sielawy

Ż A L U Z J E   P L I S Y   R O L E T Y   Z A S Ł O N Y

  



  1 Haliny, Mariana
  2 Juliana, Urbana 
  3 Anatola, Tomasza 
  4 Teodora, El¿biety 
  5 Karoliny, Antoniego 
  6 Dominiki, £ucji 
  7 Cyryla, Metodego 
  8 El¿biety, Eugeniusza 
  9 Weroniki, Zenona 
 10 Olafa, Filipa 
 11 Benedykta, Olgi 
 12 Jana, Brunona 
 13 Andrzeja, Kingi 
 14 Kamila, Bonawentury 
 15 W³odzimierza, Henryka 
 16 Marii, Benedykta 
 17 Jadwigi, Bogdana 
 18 Kamila, Szymona 
 19 Wincentego, Marcina 
 20 Czes³awa, Ma³gorzaty 
 21 Daniela, Wawrzyñca 
 22 Marii, Magdaleny 
 23 Brygidy, Apolinarego
 24 Kingi, Krystyny 
 25 Krzysztofa, Jakuba 
 26 Anny, Joachima 
 27 Julii, Natalii 
 28 Wiktora, Walentego 
 29 Marty, Olafa 
 30 Piotra, Ludmi³y 
 31 Ignacego, Heleny

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

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

  1 Antoniny, Albina
  2 Heleny, Paw³a 
  3 Kunegundy, Tycjana 
  4 Kazimierza, Eugeniusza 
  5 Adriana, Fryderyka
  6 Ró¿y, Wiktora 
  7 Perpetuy, Felicyty 
  8 Jana, Beaty, DZIEŃ KOBIET 
  9 Franciszki, Brunona 
 10 Cypriana, Marcelego 
 11 Konstantego, Benedykta 
 12 Bernarda, Alojzego 
 13 Bo¿eny, Krystyny 
 14 Matyldy, Leona 
 15 Ludwiki, Klemensa 
 16 Izabeli, Hilarego 
 17 Zbigniewa, Patryka 
 18 Cyryla, Edwarda 
 19 Bogdana, Józefa 
 20 Klaudii, Maurycego
 21 Benedykta, Lubomira
 22 Katarzyny, Bogus³awa 
 23 Pelagii, Feliksa 
 24 Gabriela, Marka 
 25 Marii, Marioli, 
 26 Emanuela, Teodora 
 27 Lidii, Ernesta
 28 Anieli, Jana
 29 Wiktoryna, Eustachego 
 30 Jana, Amelii
 31 Balbiny, Kornelii

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

marzec
  1 Gra¿yny, Zbigniewa, PRIMA APRILIS
  2 Franciszka, Teodozji
  3 Ryszarda, Sylwestra 
  4 Izydora, Wac³awa, WIELKANOC 
  5 Ireny, Wincentego, WIELKANOC
  6 Celestyna, Wilhelma
  7 Jana, Rufina 
  8 Maksyma, Seweryna 
  9 Dominika, Marii,
 10 Makarego, Micha³a 
 11 Filipa, Leona, 
 12 Juliana, Zenona 
 13 Przemys³awa, Idy
 14 Waleriana, Justyny 
 15 Teodora, Anastazji 
 16 Bernadetty, Julii 
 17 Roberta, Rudolfa
 18 Bogus³awy, Alicji 
 19 Adolfa, Leontyny 
 20 Agnieszki, Czes³awa, 
 21 Feliksa, Anzelma 
 22 £ukasza, Leona
 23 Jerzego, Wojciecha
 24 Grzegorza, Fidelisa  
 25 Jaros³awa, Marka 
 26 Marzeny, Marii 
 27 Zyty, Teofila 
 28 Piotra, Ludwika 
 29 Katarzyny, Roberta 
 30 Piusa, Mariana
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kwiecieñ

  1 Józefa, Wojciecha, ŒWIÊTO PRACY
  2 Zygmunta, Atanazego 
  3 Marii, KONSTYTUCJI 3 MAJA
  4 Moniki, Floriana 
  5 Ireny, Waldemara 
  6 Filipa, Jakuba 
  7 Benedykta, Ludmi³y 
  8 Stanis³awa, Marka 
  9 Grzegorza, Katarzyny 
 10 Antoniny, Izydora 
 11 W³adys³awa, Ignacego 
 12 Pankracego, Dominika 
 13 Gerwazego, Roberta 
 14 Bonifacego, Macieja 
 15 Zofii, Izydora
 16 Szymona, Andrzeja 
 17 Brunona, S³awomira 
 18 Aleksandry, Eryka
 19 Kryspina, Piotra 
 20 Aleksandra, Karola 
 21 Jana, Wiktora 
 22 Heleny, Wies³awy
 23 Iwony, Emilii, ZIELONE ŚWIĄTKI 
 24 Joanny, Zuzanny
 25 Grzegorza, Urbana 
 26 Filipa, Pauliny, DZIEŃ MATKI
 27 Juliana, Augustyna 
 28 Justyny, Jaromira 
 29 Magdaleny, Teodozji
 30 Jana, Karola,  
 31 Anieli, Petroneli 
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  1 Brygidy, Ignacego 
  2 Marii, Miros³awa, MATKI BOSKIEJ GROMNICZNEJ
  3 Oskara, B³a¿eja 
  4 Joanny, Weroniki, 
  5 Adelajdy, Agaty 
  6 Paw³a, Doroty
  7 Ryszarda, Romualda 
  8 Hieronima, Sebastiana
  9 Apolonii, Eryki
 10 Jacka, Scholastyki  
 11 Marii, Olgierda
 12 Eulalii, Modesta,   
 13 Katarzyny, Grzegorza 
 14 Cyryla, Metodego, WALENTYNKI 
 15 Jowity, Faustyna 
 16 Danuty, Julianny 
 17 Zbigniewa, Aleksego,  
 18 Konstancji, Szymona
 19 Konrada, Arnolda
 20 Leona, Ludomira 
 21 Piotra, Eleonory 
 22 Ma³gorzaty, Wiktora 
 23 Polikarpa, Izabeli,  
 24 Bogusza, Macieja 
 25 Cezarego, Wiktora
 26 Aleksandra, Miros³awa
 27 Anastazji, Gabriela 
 28 Józefa, Makarego 
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  1 Mieczys³awa, Marii, NOWY ROK 
  2 Bazylego, Grzegorza 
  3 Danuty, Genowefy 
  4 Anieli, Angeliki 
  5 Szymona, Edwarda
  6 Kacpra, Melchiora, Baltazara, TRZECH KRÓLI
  7 Rajmunda, Lucjana
  8 Seweryna, Mœcis³awa
  9  Marceliny, Juliana
 10 Jana, Wilhelma
 11 Honoraty, Matyldy
 12 Arkadiusza, Czes³awy 
 13 Weroniki, Hilarego
 14 Feliksa, Krzesimira
 15 Paw³a, Domos³awa
 16 Marcelego, W³odzimierza
 17 Antoniego, Jana
 18 Ma³gorzaty, Piotra
 19 Henryka, Mariusza
 20 Fabiana, Sebastiana
 21 Agnieszki, Jaros³awa, DZIEÑ BABCI 
 22 Anastazego, DZIEÑ DZIADKA
 23 Ildefonsa, Rajmunda
 24 Franciszka, Felicji
 25 Mi³osza, Tatiany
 26 Tytusa, Tymoteusza
 27 Jerzego, Anieli
 28 Tomasza, Juliana
 29 Franciszka, Zdzis³awa
 30 Martyny, Macieja
 31 Jana, Ludwiki
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  1 Danuty, Remigiusza 
  2 Dionizego, Teofila 
  3 Teresy, Jana  
  4 Rozalii, Franciszka 
  5 Apolinarego, Placyda  
  6 Artura, Brunona 
  7 Marii, Marka 
  8 Brygidy, Pelagii  
  9 Wincentego, Arnolda
 10 Daniela, Leona 
 11 Aldony, Emila 
 12 Rudolfa, Maksymiliana 
 13 Edwarda, Teofila 
 14 Bernarda, Kaliksta
 15 Jadwigi, Teresy 
 16 Ma³gorzaty, Aurelii 
 17 Ignacego, Wiktora 
 18 Juliana, £ukasza  
 19 Paw³a, Ziemowita 
 20 Ireny, Jana 
 21 Urszuli, Jakuba 
 22 Filipa, Salomei 
 23 Seweryna, Honorata 
 24 Marcina, Antoniego
 25 Bonifacego, Darii 
 26 Lucjana, Ewarysta 
 27 Iwony, Sabiny 
 28 Szymona, Tadeusza  
 29 Wioletty, Felicjana 
 30 Zenobii, Przemys³awa 
 31 Krzysztofa, Urbana
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  1 Jakuba, Konrada, DZIEÒ DZIECKA
  2 Marcelina, Piotra 
  3 Leszka, Kwiryna, BOŻE CIAŁO
  4 Franciszka, Karola
  5 Bonifacego, Walerii 
  6 Norberta, Dominiki 
  7 Roberta, Wies³awa
  8 Seweryna, Maksyma 
  9 Pelagii
 10 Ma³gorzaty, Bogumi³a,
 11 Barnaby, Feliksa
 12 Jana, Janiny 
 13 Antoniego, Lucjana 
 14 Rufina, Walerego 
 15 Jolanty, Wita, 
 16 Aliny, Anety 
 17 Laury, Marcjana 
 18 El¿biety, Marka 
 19 Romualda, Protazego 
 20 Bogny, Bogumi³y 
 21 Alojzego, Alicji
 22 Pauliny, Tomasza
 23 Wandy, Zenona, DZIEŃ OJCA
 24 Danuty, Jana 
 25 Doroty, Wilhelma 
 26 Jana, Paw³a 
 27 W³adys³awa, Cyryla 
 28 Ireneusza, Leona 
 29 Piotra, Paw³a 
 30 Emilii, Lucyny
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