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Święta z gwiazdorem
W przedświąteczny 

czas zarówno św. Mi-
kołaj, jak i wielkopol-
ski gwiazdor mieli mnó-
stwo pracy z rozdawa-
niem prezentów. W klu-
bie zapaśniczym „So-
bieski Poznań” zorga-
nizowano dla najmłod-
szych turniej pod ha-
słem „Zapasy z Gwiaz-
dorem”. Finałem spor-
towych zmagań było 
spotkanie z „prawdzi-
wym” gwiazdorem oraz 
 upominki.

Zdrowia, szczęściaZdrowia, szczęścia
i speł ienia i speł ienia 

marzeńmarzeń
w 2023 rokuw 2023 roku

  życzą  życzą
Zarząd, Zarząd, 

Rada Nadzorcza,Rada Nadzorcza,
Rady Osiedli Rady Osiedli 

i Administ acje PSMi Administ acje PSM
oraz „Echo Piątkowa”oraz „Echo Piątkowa”



2  ECHO 1/330 (XXVI)

  

PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO

PN - PT

 

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

  

  

Przydrożny czy uliczny?
Urokliwe ka-

pliczki i przydroż-
ne krzyże nadal 
można spotkać 
na Piątkowie, któ-
re przed 50 la-
ty zostało włączo-
ne w granice roz-
rastającego się 
Poznania. Krzyż, 
(już nie przydroż-
ny ale chyba ulicz-
ny?) przy ul. Łu-
życkiej jest otoczo-
ny opieką okolicznych mieszkańców i skłania do zadumy 
nad dziwnym biegiem rzeczy . 

Zawody na ergometrze
Wioślarstwo pod dachem

W listopadowy weekend w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 1 w Poznaniu na os. Władysława Łokietka 
odbyły się XI Międzyszkolne Zawody na Ergometrze 
Wioślarskim im. Grzegorza Nowaka. 

W zmaganiach wzięło udział 220 zawodników z pięciu 
szkół Poznania i okolic - Szkoła Podstawowa nr 48, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 9, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 
7, Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie oraz gospodarze 
Szkoła Podstawowa nr 35. Zawody otworzył gość specjalny, 
olimpijczyk, brązowy medalista z Moskwy w wioślarstwie 
Grzegorz Nowak. Honorując dotychczasową współpracę  z 
nim oraz jego zasługi w rozkrzewianiu wioślarstwa, orga-
nizowaniu od wielu lat międzyszkolnych zawodów na er-
gometrze wioślarskim nazwano rozgrywane i kolejne za-
wody jego imieniem. 

Rozdano 138 medali w 27 kategoriach zarówno indywi-
dualnych, jak i drużynowych - dwójkach i czwórkach wio-
ślarskich oraz sztafecie pokoleń. Młodsi zawodnicy star-
towali na dystansie 100 m, natomiast starsi na dystansie 
200 m. W klasyfikacji medalowej I miejsce zajęła SP 35 w 
Poznaniu, przed SP 8 w Poznaniu i  ZSP 9 w Poznaniu. 
Zmagania na ośmiu ergometrach były niezwykle zacięte i 
emocjonujące. Były łzy szczęścia, wzruszenia, ale przede 
wszystkim wspaniała sportowa i radosna zabawa na tym 
nietypowym sprzęcie sportowym. Dziękujemy wszystkim 
zawodnikom, Ich opiekunom za obecność i wspólną dobrą 
zabawę oraz zacieśnianie wzajemnej współpracy. Dzięku-
jemy za dotychczasową współpracę Klubowi Sportowemu 
„Posnania» za wypożyczenie dodatkowych ergometrów. 
Dziękujemy serdecznie Zarządowi Poznańskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, Zarządowi Rady Osiedla Naramowice, 
Dyrekcji i Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 35 za 
wsparcie finansowe nagród, medali i pucharów. Mamy na-
dzieję, że w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej. Tym 
samym zapraszamy już na kolejną XII edycję Międzyszkol-
nych Zawodów na Ergometrze Wioślarskim im. G. Nowaka .

Andrzej Słabęcki 
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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

PUNKT  PARTNERSKI

Kilkanaście Towarzystw Ubezpieczeniowych
w jednym miejscu !!!

PRZYJDŹ I PORÓWNAJ 
Poznań, ul. Jaroczyńskiego 35

tel. +48 600-498-333
WYBIERZ SUPERUBEZPIECZENIE

#bezwychodzeniazdomu

MEDYCYNA PRACY
Poradnia realizuje:

badania profilaktyczne pracowników (wstępne, 
okresowe, kontrolne);

badania sanitarno-epidemiologiczne – wydawania 
książeczki sanitarno-epidemiologicznej;

badania kierowców oraz kandydatów na kierowców;
badania dla uczniów i studentów.

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

Zapraszamy do rejestracji wizyt osobiście 
od poniedziałku do piątku w godzinach 

9:00-19:00 (BUDYNEK C) lub telefonicznie 
pod numerem telefonu +48 61 820 80 60. 

PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT

Zapraszamy 
do Poradni Ginekologicznej dla Dziewcząt. 

Poradnia udziela świadczeń opieki zdrowotnej 
w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oferujemy opiekę nad pacjentkami w wieku 
rozwojowym do 18 roku życia w zakresie 
profi laktyki i leczenia zaburzeń rozwojowych.

Zapraszamy do rejestracji wizyt osobiście 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 

(BUDYNEK A) lub telefonicznie pod numerem 
telefonu  61 822 56 03 lub 601 799 005.

Szczegóły na stronie: www.termedica.pl
NSZOZ  Termedica

os. B. Chrobrego 101, Poznań (Piątkowo)

Znowu „na policjanta”
Oszuści zgarnęli 100 tys. zł 

Ostrzeżeń przed oszusta-
mi nigdy nie dość. Tym bar-
dziej że nieustannie modyfi-
kują oni sposoby działania i 
dlatego w każdym przypad-
ku, gdy ktoś próbuje uzyskać 
od nas pieniądze, trzeba wy-
kazać się dużą ostrożnością. 
Zabrakło jej pewnemu pozna-
niakowi, który w przedświą-
teczny czas stracił 100 tys. 
złotych.

Do 65-letniego mieszkań-
ca Poznania zadzwonił męż-
czyzna podający się za  pra-
cownika banku. Oszust poin-
formował seniora, że w doku-
mentacji bankowej - wniosku 
o pożyczkę, brakuje jego da-
nych dotyczących miejsca za-
trudnienia. Kiedy niczego nie-
świadomy senior stanowczo 
zaprzeczył, aby wnioskował 
o udzielenie pożyczki, wów-
czas osoba podająca się za 
pracownika banku oświadczy-
ła, że prawdopodobnie doszło 
do przestępstwa na jego kon-
cie bankowym i musi powia-
domić Policję.

Po chwili w słuchawce 
usłyszał głos innego mężczy-
zny informującego go o tym, 
że jest funkcjonariuszem Po-
licji. Mężczyzna oświadczył, 
że prowadzi postępowanie w 
sprawie szajki oszustów, a 
sprawa jest pod ścisłym nad-
zorem departamentu bezpie-
czeństwa banku. Oszust w 
rozmowie z mężczyzną prze-
konywał go, że może mu za-
ufać. W ten sposób prze-

stępcy uzyskali potwierdze-
nie swojej wiarygodności w 
oczach starszego mężczyzny. 
Na tym rozmowa się zakoń-
czyła.

Po krótkim czasie do po-
krzywdzonego zadzwonił po-
nownie ten sam mężczyzna 
podający się za pracownika de-
partamentu bezpieczeństwa 
banku, który wykorzystując 
niewiedzę seniora namówił go 
do zaciągnięcia maksymalnej 
wartości pożyczki. Senior wie-
rząc w to, że pomaga rozpra-
cować grupę przestępczą po-
szedł do banku i zapożyczył się 
na ponad 100 tysięcy złotych. 
Następnie zgodnie z instruk-
cjami oszustów przekazał im 
całość pieniędzy na wskazane 
konta bankowe.

Policjanci apelują o ostroż-
ność i rozwagę podczas roz-
mów telefonicznych z nie-
znajomymi osobami. Pamię-
tajmy, że oszuści umiejętnie 
manipulują rozmową tak, by 
uzyskać jak najwięcej infor-
macji. Dlatego w kontaktach 
z nieznajomymi kierujmy się 
zawsze zasadą ograniczone-
go zaufania. Rozłączmy się i 
skontaktujmy z konsultantem 
swojego banku, aby zweryfi-
kować, czy nasz rozmówca 
faktycznie jest tym, za kogo 
się podaje.

Ponadto o wszystkich pró-
bach wyłudzenia pieniędzy 
należy natychmiast informo-
wać Policję, korzystając z nu-
meru alarmowego 112. 
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Podsumowanie wędkarskiego sezonu

Medale, puchary i duże plany
Sezon wędkarski dobiegł końca 

i przyszła pora na podsumowanie 
roku 2022 w działającym od 20 
lat na Piątkowie kole „Chrobry”. 
Walne zebranie, na które przyby-
ły 32 osoby, odbyło się 20 listo-
pada w klubie na os. Bolesława 
Chrobrego. 

W sprawozdaniu z działalności 
podkreślono, że w minionym ro-
ku 2022 w środowisku wędkarskim 
działo się dużo. PZW Okręg Poznań 
wprowadził plastikową legitymację. 
Koło otrzymało laptopa do ewidencji 
elektronicznej, wprowadzono możli-
wość internetowej ewidencji połowów. 
Zwiększyła się liczba członków ze 160 
do 166. Dodatkowo przeprowadzano 
16 egzaminów na kartę wędkarską. 
Wszystkie z wynikiem pozytywnym. 
Odbyło się aż 30 imprez wędkarskich, 
które organizowaliśmy sami bądź we 
współpracy z innymi kołami. Średnia 
liczba uczestników to około 35 osób. 
Zorganizowano też cykl  zawodów Fe-

eder Cup, które cieszyły się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Rekordo-
wy okazał się  festyn dla dzieci na ło-
wisku  Trzaskowo, na którym bawiło 
się ponad 100 osób. 

W dalszej części przedstawiono 
plan pracy koła na rok 2023. Zakła-
da on organizowanie zawodów w po-
dobnej liczbie jak w tym roku. Będzie 
też rozgrywany cykl zawodów o tytuł 
Wędkarza Roku. 

Miłym akcentem spotkania by-
ło wręczenie wyróżnień PZW, które 
otrzymali: Brązową odznakę „Za za-

sługi dla  wędkarstwa polskiego”: Zbi-
gniew Jędrys. Medal „Za zasługi w roz-
wój wędkarstwa”: Maciej Urbaniak, Ja-
cek Galas, Marcin Ruciński. „Za zasłu-
gi w rozwój wędkarstwa wielkopolskie-
go”: Dawid Skowroński, Sylwester Śle-
bioda, Stanisław Pikron. Okoliczno-
ściową statuetkę „Za aktywną pomóc 
przy organizacji zawodów ” otrzymali: 
Sylwester Ślebioda, Dawid Skowroń-
ski, Ryszard Sobiesiak, Marek Stryja-
kowski i  Kazimierz Kuligowski. Na-
stępnie wręczono przechodni puchar 
Wędkarza Roku tegorocznemu zwy-
cięzcy, którym został Roman Wencka.

Swoje wystąpienie miał też  przed-
stawiciel Okręgu PZW Leszek Czarny-
szewicz, który próbował wytłumaczyć 
znaczną podwyżkę składek na 2023 
rok. Wynika ona z tego, że koszt dzier-
żawy wody wyliczany jest na podsta-
wie ceny kwintala pszenicy, ale widać 
było, że nie do wszystkich trafiała ta 
argumentacja, bo inne okręgi nie pod-
niosły tak drastycznie opłat. (mr) 

Budżet obywatelski?

Głosujący postawili na sport

Do tegorocznej edycji Poznań-
skiego Budżetu Obywatelskiego 
zakwalifikowało się 127 projek-
tów z niemal 200 pomysłów, ja-
kie wpłynęły. W głosowaniu wzię-
ło udział 73 557 mieszkańców. 
Spośród 127 projektów wyłonio-
no 31 najlepszych – 3 ogólnomiej-
skie i 28 rejonowych. Na ich re-
alizację przeznaczonych zostanie 
25 mln zł.  

Bezsprzecznym zwycięzcą obywa-
telskiego głosowania wśród projektów 
ogólnomiejskich okazał się prowadzo-
ny już od kilku lat program propagu-
jący darmowe zajęcia sportowe dla 
wszystkich „Trener osiedlowy, trener 
senioralny, trener przedszkolaka”. Od-
dano na niego ponad 22 tys. głosów. 

Można byłoby się cieszyć z tak sze-
rokiego wsparcia poznaniaków dla roz-
wijania kultury fizycznej, gdyby nie po-

jawiające się krytyczne opinie, iż gło-
sy na ten projekt oddawano masowo 
podczas organizowanych festynów. A 
ponadto jest on już prowadzony od 
kilku lat i właściwie mógłby się stać 
stałą częścią miejskiego budżetu a nie 
zabierać środki, które winny wspierać 
rzeczywiste oddolne inicjatywy miesz-
kańców. Tym bowiem w głosowaniach, 
także tych rejonowych, trudno jakoś 
się przebić. Ciekawe, że również wśród 
projektów rejonowych zwyciężały po-
dobne tematycznie projekty populary-
zujące różne formy zajęć sportowych, 
jak na przykład „Aktywne Piątkowo 
– sport to zdrowie”. Drugim piątkow-
skim projektem wybranym do realiza-
cji jest „Rowerowe Piątkowo. Pakiet 
usprawnień przy PST”.

Nie zyskały natomiast wystarczają-
cego poparcia wśród głosujących m.in. 
projekty budowy bezpiecznego wjaz-
du z ul. Opieńskiego przy bud. 10 na 
os. Stefana Batorego, cyklu imprez 
popularyzujących 50 lat Piątkowa w 
Poznaniu, budowy toru pumptrack w 
parku Żurawiniec czy usprawnień ro-
werowych w rejonie Umultowa i Na-
ramowic. Może ich pomysłodawcy w 
kolejnym głosowaniu będą mieli wię-
cej szczęścia.

W ramach ogólnomiejskiego Zie-
lonego Budżetu do realizacji wybrano 
dwa projekty: „Zielone fyrtle”  oraz  
budowy „Parku Barwy i wody obok 
pływalni na os. Zwycięstwa”.

Bezpiecznego wjazdu z ul. Opieńskiego długo więc jeszcze nie będzie
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Korzyści dla zdrowia, ekologii i… kieszeni

Stopień mniej znaczy więcej
Wystarczyłoby obniżyć ciepło na-

szych pomieszczeń o jeden stopień Cel-
sjusza, żeby bez większego wysiłku ogra-
niczyć zużycie paliw, zmniejszyć pono-
szone koszty ogrzewania i przyczynić się 
do poprawy jakości powietrza. Wspól-
nie z ekspertami z Veolia Energia Po-
znań, w ramach kampanii „Stopień 
mniej znaczy więcej” opracowaliśmy 
poradnik co zrobić, żeby „po poznańsku” 
zaoszczędzić na ogrzewaniu i racjonalnie 
zużywać energię cieplną z korzyścią 
dla domowego budżetu, samopoczucia 
domowników i środowiska.
Zmniejsz temperaturę, podwyższ 

odporność
Przeprowadzone w 2020 r. bada-

nia dla Izby Gospodarczej Ciepłownic-
two Polskie wskazały, że ponad poło-
wa Polaków przegrzewała swoje miesz-
kania utrzymując w nich temperaturę 
22°C i więcej. Pozorny komfort ciepl-
ny skutkuje złym samopoczuciem pod 
wpływem wysokiej temperatury nieade-
kwatnej do pory roku, powoduje mniej-
szą sprawność intelektualną oraz sen-
ność. Przede wszystkim przegrzane po-
mieszczenia sprzyjają rozwojowi infek-
cji górnych dróg oddechowych. Leka-
rze jasno wskazują, że w okresie jesien-
no-zimowym temperatura nie powinna 
być wyższa niż 20-21°C. Podwyższone 
temperatury wpływają niekorzystnie 
na zdrowie, obniżając poziom wilgotno-
ści powietrza i sprzyjając rozwojowi np. 
roztocza kurzu domowego czy zarodni-

ków grzybów pleśniowych. W przegrza-
nych pomieszczeniach czujemy się źle, 
mamy bóle głowy i źle śpimy. Suche po-
wietrze może spowodować martwicę na-
błonka błony śluzowej nosa, zatok przy-
nosowych i gardła. 

Zwróć uwagę na swój grzejnik
Dbanie o racjonalne gospodarowa-

nie ciepłem warto rozpocząć od uważ-
nego przyjrzenia się domowym grzej-
nikom. Jeśli są zapowietrzone, działa-
ją zdecydowanie mniej efektywnie. Jeśli 
zauważymy, że pomimo maksymalnego 
ustawienia temperatury kaloryfery sła-
bo grzeją, to najprawdopodobniej nale-
ży je odpowietrzyć. Dotyczy to zarówno 
starych grzejników żeliwnych, jak i alu-
miniowych. Warto, aby kaloryfery i pion 
grzewczy były odsłonięte, wówczas ciepło 
będzie się swobodnie rozprzestrzeniało 
w pomieszczeniu. Nie warto grzejników 
zabudowywać, zastawiać meblami czy 
też zasłaniać zasłonami. Także suszenie 
odzieży na grzejniku zakłóca obieg cie-
pła w pomieszczeniu i zwiększa wskaza-
nia podzielnika. Dlatego zdecydowanie 
korzystniej jest rozwieszać ubrania w 
pobliżu kaloryfera, a nie umieszczać je 
bezpośrednio na źródle ciepła.

Okna i drzwi do ciepła
Samo przekręcenie wskaźnika tem-

peratury przy kaloryferze to za mało. 
Warto przyjrzeć się oknom i drzwiom, 
które mogą zabierać, ale i również do-
starczać jesienią i zimą dodatkowego cie-
pła. Słaba izolacja okien i drzwi to jed-

na z głównych przyczyn niepotrzebnej 
utraty temperatury, skutkującej wyższy-
mi rachunkami. Opłacalnym jest zadba-
nie o ich szczelność i uchronienie się 
przed wyższymi rachunkami za ogrze-
wanie. Do regulacji temperatury pomoc-
ne jest wykorzystanie zewnętrznych ro-
let czy też wewnętrznych zasłony. W 
ciągu dnia należy zostawić odsłonięte 
okna, tak żeby promienie słoneczne w 
naturalny sposób ogrzewały dom. Nato-
miast w pochmurne dni i w nocy okna 
powinny być zasłonięte.  
Używaj głowicy termostatycznej 

rozsądnie i adekwatnie 
do warunków

Nikt z nas wychodząc do pracy nie 
zostawia mieszkania z włączonym świa-
tłem elektrycznym. Tak samo nie pozo-
stawiamy w kuchni czy w łazience od-
kręconych kurków z niepotrzebnie lejącą 
się wodą. Identyczna sytuacja jest z na-
szymi grzejnikami. Tutaj jednak nie nale-
ży podczas naszej nieobecności zakręcać 
kaloryferów do końca – wystarczy przy-
kręcić je do niższej temperatury. Regulu-
jącą temperaturę kaloryfera głowicę ter-
mostatyczną można całkowicie zakręcić 
go tylko wtedy, kiedy zamierzamy wywie-
trzyć mieszkanie. Pomieszczenia powin-
ny być wietrzone krótko i intensywnie, 
aby nie generować zbędnej utraty ciepła. 

Więcej wskazówek jak zadbać 
o energie cieplną w swoim domu 
i w pracy na stronie wielkopolska-
energia.pl  

Ochrona przed hałasem
Powstaje park osłonowy

Wzdłuż niedawno oddanej do użytku tra-
sy Naramowickiej rozpoczęły się jesienią na-
sadzenia drzew. Stanowią one element two-
rzonego parku osłonowego, który poprawi 
komfort życia mieszkańców pobliskich osie-
dli, w tym os. Władysława Łokietka. Przed 
hałasem i spalinami chronić ich będą głów-
nie nasadzane właśnie  cisy i sosny, które 
mają niewielkie wymagania i są odporne na 
miejskie uciążliwości. W parku zaprojekto-
wano także sporo ścieżek oraz miejsc do re-
kreacji, m. in. powstaną bulodrom, boisko 
do koszykówki oraz stoliki szachowe. Poja-
wią się także ławki, stojaki na rowery oraz 
kosze na śmieci i lampy, które zapewnią po-
czucie bezpieczeństwa spacerowiczom. 

Gala „Zielonego Poznania”

Piątkowianin na drugim miejscu

W okresie wiosenno-letnim miłośnicy zieleni upiększali swoimi ogro-
dami przydomowymi i balkonami domy, osiedla i całe miasto. A 25 li-
stopada odbyła się oficjalna gala wręczenia nagród laureatom konkursu 
„Zielony Poznań 2022”. W XXIX edycji wzięły udział 33 osoby z Piątkowa. 

Miłośników zieleni uhonorowano  m.in. flagami Powstania Wielkopolskiego, 
książką o gwarze poznańskiej czy fartuchem do gotowania z logiem Rogala Mar-
cińskiego. Na stole nie zabrakło pysznego ciasta, kawy ora z herbaty. Warto nad-
mienić, że mieszkaniec piątkowskiego fyrtla, Mateusz Purcel, zajął II miejsce w 
etapie miejskim, rywalizując z mieszkańcami z całego miasta Poznania. Gratu-
lujemy naszym uczestnikom i zapraszamy do udziału za rok.

Oskar Lepczyński
Fot. – Beata Karczewska-Krzemińska
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Promocja zapasów

Spotkania i treningi z medalistami

W ramach programu Bezpiecz-
ny WF blisko 60 uczniów szkół 
podstawowych z Piątkowa spotka-
ło się na obiekcie sportowym „KS 
Sobieski Poznań” aby wspólnie z 
Andrzejem Supronem uczestni-
czyć w lekcji WF. 

Celem akcji, nad którą patronat ob-
jęła PSM, było zwiększenie świadomości 
dzieci oraz nauczycieli w zakresie bez-
pieczeństwa podczas zajęć wychowania 
fizycznego oraz pokazanie korzyści jakie 
daje uprawianie zapasów. Spotkania z A. 
Supronem podzielono na prelekcję, tre-
ning ogólnorozwojowy oraz rywalizację 
w ramach gier i zabaw z mocowaniem. 

ZAPASY Z GWIAZDOREM
Turniejem kończącym sportowy 

rok 2022 były „Zapasy z  Gwiazdo-
rem”. Maluchy dzielnie walczyły i po-
kazały duże zaangażowanie w cza-
sie pojedynków. Po mini zawodach z 
udziałem młodych zawodniczek i za-
wodników Sobieskiego odbyło się spo-

tkanie podsumowujące sportowe osią-
gnięcia oraz rozdano drobne prezen-
ty dla najmłodszych. Patronat na za-
wodami objęła PSM.

Miniony rok był niezmiernie uda-
ny, klub z Piątkowa zdobył prawie 500 
punktów we współzawodnictwie spor-
towym dzieci i młodzieży. 

SERCA NA MATACH
Bardzo dobrze zaprezentowały się 

zapaśniczki z Piątkowa na między-
narodowym turnieju rozegranym w 
Wołowie. Na matach stawiło się pra-
wie 200 zapaśniczek i zapaśników 
reprezentujących 6 krajów i 15 klu-
bów. Dzielnie walczyły nasze dziew-
czyny, które zostawiły na matach du-
żo serca i charakteru. Złotymi meda-
listkami zostały Gabrysia Napierała i 
Marta Bereszyńska.

FINAŁ E. BABAYANA
Edgar Babayan zawodnik KS „So-

bieski Poznań” zakończył starty na 
matach zapaśniczych. Edgar to me-
dalista mistrzostw Europy i świata. 
Reprezentował Polskę przez 11 lat na 
wielu zawodach i turniejach. Pamiąt-
kowy grawerton wręczył  mu szef spor-
tu PSM Andrzej Słabęcki.

ŚLADAMI MISTRZA
W Poznaniu dobiegł końca ostat-

ni z pięciu turniejów mających na ce-
lu popularyzację sportu zapaśniczego. 
Inicjatorem i organizatorem zapaśni-
czej karuzeli jest trzykrotny medalista 

olimpijski - Józef Tracz, który wraz z 
ekipą wędrował po całym kraju poka-
zując piękno zapasów. Ostatnim przy-
stankiem były poznańskie maty, a ko-
ordynatorem lokalnym Maciej Kula, 
który podsumował turniej.

- Za nami ostatni akcent zapaśni-
czej promocji pod wodzą trzykrotne-

go medalisty olimpijskiego Józefa Tra-
cza. Tym razem w zmaganiach Suples 
Promocja Zapasów 2022 uczestniczy-
ło ponad 100 osób. Rywalizowało aż 
8 drużyn w konkurencjach takich jak: 
przeciąganie liny, wyrywanie piłki, wy-
pychanie z materaca, bieg z drabinką 
oraz zabawa w kółko i krzyżyk. Wszyst-
ko to poprzedzone wspólną rozgrzew-
ką z trzykrotnym medalistą Igrzysk 
Olimpijskich oraz prezentacją umiejęt-
ności techniki zapaśniczej oraz akro-

batyki zawodników KS Sobieski. Za-
wodom patronowała PSM.

Bardzo dobrze spisali się Piątkow-
scy zapaśnicy na zawodach, które od-
były się w Bielawie. 

Turniej był kolejnym z cyklu za-
wodów – J. Tracza, trzykrotnego me-
dalisty Igrzysk Olimpijskich w zapa-
sach. Możliwość zaprezentowania się 
przed najlepszym Polskim zapaśni-
kiem zaprocentowała i wojownicy z 
„Sobieskiego” wrócili z 7 medalami, 
w tym 5 złotymi, które wywalczyli: 
Michał Wojciechowski, Yehor Kova-
lov, Wojciech Grynia, Maciej Grynia i 
Maks Ostrowski.

MEDALE Z DANII
Trzy medale zdobyli piątkowscy 

zapaśnicy na zawodach w Venne Cup 
2022. Turniej odbywał się w Herning 
– Dania a uczestniczyło w nim 200 
zapaśników z 15 krajów. W tym gro-
nie dwa złote medale wywalczyli: Oli-
wier Zysk i Olgierd Nowicki oraz brą-
zowy -  Bruno Michalski. Najlepszym 
technikiem zawodów został - O.  Zysk. 

Tekst i fot. Maciej Kula, Andrzej Słabęcki 
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KALENDARIUM RN PSM 
12 stycznia -  posiedzenie Komisji 

Członkowsko-Samorządowej 

19 stycznia - posiedzenie Komisji Rewizyjnej  

26 stycznia - posiedzenie Rady Nadzorczej PSM

Złoty Liść
Łańcuch świąteczny i piernikowanie

Przełom listopada i grudnia w 
Klubie Seniora Złoty Liść na osie-
dlu Władysława Łokietka, poza cy-
klicznymi zajęciami, zwykle ozna-
cza zwiększoną liczbę zajęć z rę-
kodzieła.

W tym roku seniorzy przyłączyli się 
do wykonania Naramowickiego Łańcu-
cha Świątecznego, posłużyły do tego 
materiały nadające się do recyklingu.

Na kolejnych zajęciach powstały licz-
ne kartki świąteczne, z których część z 
przyjemnością została przekazana na 
kiermasz do szkoły podstawowej, a część 
uzupełniona o indywidualne życzenia 
trafiła do upominków dla klubowiczów.

Wraz z nadejściem zimy zmienił się 
wystrój klubu, do kolorowych rozet, któ-

re dotychczas zdobiły pomieszczenie, 
dołączyły ręcznie wykonane papiero-
we gwiazdy, pojawiły się światełka oraz 
pięknie ubrana choinka, a pod nią pre-
zenty. Z  okazji andrzejek odbył się wie-

czór wróżb, na którym było lanie wosku 
i wiele innych zabaw. W grudniu mię-
dzy innymi piernikowanie oraz spotka-
nia świąteczne i noworoczne.

Małgosia Pilch

P. Koper przewodniczącym

Nowa Rada Nadzorcza nie zawiedzie
W wyniku podsumowania głoso-

wania nad wyborem członków do 
Rady Nadzorczej Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej Walne Zgroma-
dzenie odbyte w dniach 04, 08, 10, 
15, 17, 21 listopada 2022 roku wy-
brało Radę Nadzorczą oraz przyjęło 
projekty uchwał w sprawie podziału 
nadwyżki bilansowej za lata 2019, 
2020 i 2021 w wersji zaproponowa-
nej przez Zarząd PSM. Oznacza to, 
że większość nadwyżki pozostaje do 
wykorzystania w tych osiedlach, któ-
re ją wypracowały. 

Pierwsze, konstytuujące posiedzenie 
nowej Rady Nadzorczej odbyło się 16 grud-
nia. W tajnym głosowaniu przewodniczą-
cym wybrano Piotra Kopera. Pozostałe 
głosowania przebiegały w trybie jawnym. 
Zastępcą przewodniczącego Rady Nadzor-
czej została Mirosława Musielińska-Klem-
ka. Wybrano także przewodniczących ko-
misji oraz przyjęto  plan pracy Rady na 
najbliższy miesiąc.

Nowemu przewodniczącemu Rady P. 
Koperowi w imieniu „Echa” i jego Czytel-
ników złożyliśmy gratulacje oraz świątecz-
ne życzenia i zapytaliśmy o zamierzenia: 
- Podczas walnego zgromadzenia mówiłem, 
że jesteśmy drużyną i wiemy co i jak na-
leży zrobić by spółdzielnia funkcjonowała 

sprawniej i skuteczniej. Spółdzielcy nam 
zaufali oddając na nas swoje głosy. Dzię-
kujemy i obiecujemy, że nie zawiedziemy. 
Maraton spółdzielczych zebrań, które odby-

wały się niemal od wiosny dobiegł końca 
i teraz czas na rzetelną i odpowiedzialną 
pracę dla dobra spółdzielców. Przed nową 
Radą Nadzorczą wiele wyzwań. 

Rada Nadzorcza PSM kadencja 2022-2025
Piotr Koper - Przewodniczący
Mirosława Musielińska-Klemka - Zastępca Przewodniczącego
Dariusz Leszczyński - Sekretarz
Mariusz Talaśka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Czesław Koperski - Przewodniczący Komisji Członkowsko - Samorządowej

Osiedle Stefana Batorego
1. Maciej Kula
2. Dariusz Leszczyński

Osiedle Władysława Łokietka
1. Paweł Perz
2. Czesław Koperski

Osiedle Jana III Sobieskiego
1. Ewa Gawrońska-Ratajczak
2. Leszek Partyński

Osiedle Bolesława Chrobrego
1. Paulina Grześkowiak
2. Mirosława Musielińska-Klemka

Osiedle Władysława Jagiełły  i Zygmunta Starego
1. Waldemar Majtas
2. Krystyna Kaczmarek

Osiedle Bolesława Śmiałego
1. Mariusz Talaśka
2. Piotr Koper
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INFORMATOR PSM
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Osiedle Bolesława Chrobrego 117
60-681 Poznań
tel. 61 8272-200
e-mail: info@ psm.poznan.pl
www.psm.poznan.pl

Administracja Osiedla Bolesława Chrobrego
os. Bolesława Chrobrego 110/11
60-681 Poznań
tel.: 61-82-23-912, 61-82-23-942, 61-82-23-271
e-mail: adm.chrobry@psm.poznan.pl
Kierownik – Marcin Majchrzycki
Dyżurny instalator: 502 390-632
Dyżurny elektryk: 502 390-642 

Administracja Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki 
os. Jana III Sobieskiego 103
60-688 Poznań
tel.: 61-82-34-301 ,tel.: 61-82-34-291 dział techniczny 
e-mail: adm.sobieski@psm.poznan.pl
Kierownik - Maciej Delikta
Dyżurny instalator: 605 781-596
Dyżurny elektryk: 605 781-598 

Administracja Osiedla Bolesława Śmiałego
os. Bolesława Śmiałego 104
60-682 Poznań
Telefony:
61-82-36-021 - Sekretariat
61-82-36-041 - Dział Techniczny (wew. 377, 388)
61-82-36-021 - Dział Administracyjny (wew. 366)
e-mail: adm.smialy@psm.poznan.pl
Kierownik - Maciej Graczyk 
Dyżurny instalator: 782 26 34 01
Dyżurny elektryk: 782 54 72 48

Administracja Osiedla Stefana Batorego
os. Stefana Batorego pawilon nr 38 A wejście A
60-687 Poznań
tel.: 61-82-17-381, 61-82-18-041, 
e-mail: adm.batory@psm.poznan.pl
e-mail: tech.batory@psm.poznan.pl
Kierownik - Janusz Piskor
Dyżurny instalator 606 189-518
Dyżurny elektryk 606 189-794 

Administracja Osiedla Władysława Jagiełły 
i Zygmunta Starego
os. Władysława Jagiełły bud. nr 29
60-694 Poznań
tel. 61-822-58-31, tel. 61-822-28-27
e-mail: adm.jagiello@psm.poznan.pl
Kierownik - Hanna Hermanowska 
Dyżurny instalator: 603 450 357
Dyżurny elektryk: 518 491 233 
Gospodarz osiedla OWJ 887 696 476
Gospodarz osiedla OZS 607 439 491 

Administracja Osiedla Władysława Łokietka
os. Władysława Łokietka 102
61-616 Poznań
tel. 61- 82-27-461
e-mail: adm.lokietek@psm.poznan.pl
Kierownik - Aleksander Meyza
Dyżurny instalator: 602 279-530
Dyżurny elektryk: 602 278-751

Os. Bolesława Śmiałego

Termomodernizacja, nowe windy i… mikro-siłownia
Opracowany wiosną przy 

dużym współudziale nowo-
wybranej Rady Osiedla Bole-
sława Śmiałego plan remon-
towy na rok 2022 został w 
pełni wykonany. Zrealizowa-
no prace o łącznej wartości 

ponad 6 mln złotych – mó-
wi Maciej Graczyk, kierow-
nik Administracji.

Do najważniejszych przedsię-
wzięć należały remont loggi w 
nowym systemie PCI wraz z wy-
mianą balustrad balkonowych ze 
stali kwasoodpornej  w budyn-
kach 23, 13, 28, 4, 6 i 7 oraz 
kompleksowa modernizacja kla-
tek schodowych w budynkach 
32, 35, 27, 11 i 5. W nich rów-
nież zainstalowano nowoczesne 
poręcze ze stali nierdzewnej. 
Udało się również przeprowa-
dzić wymianę 12 dźwigów oso-
bowych w budynkach 2, 3 i 4. 
Jest to kosztowne przedsięwzię-
cie ale z uwagi na wzrastające 
wymogi bezpieczeństwa a także 
wygodę mieszkańców, moderni-
zacje wind, a właściwie montaż 
całkowicie nowych urządzeń, bę-
dą kontynuowane w kolejnych la-
tach. W tym roku planowane są 
remonty wind w wieżowcach 1 
i 5. W osiedlowych  budynkach 
jest ogółem 40 wind i program 
ich wymiany powinien się zakoń-
czyć w roku 2024.

- Do pomyślnego finału zmie-
rzają przygotowania do termo-
modernizacji kolejnych budyn-
ków 24 i 36. Mamy już zgody 
mieszkańców i niezbędną doku-
mentację techniczną. Dla bloku 

24 jest już także wydane pozwo-
lenie na budowę. Natomiast w 
sprawie finansowania prac na 
budynku 36, który nie uzyskał 
środków z programu Jessica 2, 
prowadzimy jeszcze rozmowy z 
bankiem PKO, który zaoferował 

korzystny kredyt z premią ter-
momodernizacyjną. W jego ra-
mach możliwe będzie nie tylko 
docieplenie ścian budynku ale 
wykonanie także prac związa-
nych z dodatkowym mocowa-

niem płyt osłonowych wieżowca 
zbudowanego z wielkiej płyty – 
wyjaśnia M. Graczyk.

Od lat utrapieniem zmotory-
zowanych mieszkańców jest nie-
dostatek miejsc parkingowych. 
Podejmowane są próby rozbudo-

wy istniejących parkingów i wy-
gospodarowania dodatkowych 
miejsc postojowych. Powstały 
one przy budynku 18 i plano-
wane jest wykonanie podobnych 
prac przy bloku 1. Wychodząc 
naprzeciw postulatom ekologów 
miejsca parkingowe są urządza-
ne z wykorzystaniem ażurowych 
elementów betonowych, które 
umożliwiają rozwój zieleni.

Od kilku miesięcy pieczę nad 
osiedlową zielenią sprawuje no-

wa firma, którą wyłoniono w 
przetargu. Jej ekipy dokonują 
już jesiennych i zimowych prac 
pielęgnacyjnych oraz przepro-
wadzają niezbędne cięcia drzew 
i krzewów. Ich zadaniem będzie 
także rewitalizacja niektórych 

nieco zaniedbanych trawników 
i rabat. Działania nowej firmy 
będzie można zapewne ocenić 
wiosną, gdy osiedlowa zieleń wy-
buchnie w całej krasie.

Tymczasem trzeba myśleć o 
zimie, która w tym roku daje 
się nieco we znaki. Na jej ata-
ki osiedlowa administracja jest 
dobrze przygotowana. Dyspo-
nuje sprzętem oraz zapasami 
materiałów. Na razie zakupio-
no 25 ton piasku i 2 tony so-
li, której użycie przewidziano 
tylko w szczególnych przypad-
kach. Jeśli zajdzie potrzeba bę-
dzie można sprowadzić więcej 
piasku, jednak wszyscy mają 
nadzieję, że zima będzie w mia-
rę łagodna.

Oznacza ona jednak także 
zwiększone nakłady na ogrze-

wanie. Dla oszczędności w zuży-
ciu energii, w uzgodnieniu z Ra-
dą Osiedla, zdecydowano ogra-
niczyć ogrzewanie w częściach 
wspólnych budynków. Kryzy w 
grzejnikach na klatkach scho-

dowych zostały tak ustawione 
by zapewnić minimalne ogrze-
wanie. 

Nowością, która niebawem 
pojawi się na os. Bolesława 
Śmiałego będzie pierwszy na 

Piątkowie i chyba w Poznaniu 
„The Gym Pod”, czyli kontener 
mikro-siłownia. Takie urządze-
nia wymyślono w Singapurze i 
cieszą się tam sporym zaintere-
sowaniem. Teraz firma zamie-
rza je stawiać w największych 
miastach Polski. Niewielki, cie-
kawie zaaranżowany kontener 
wyposażony w rowerki i inne 
urządzenia treningowe ma za-
chęcić do aktywności fizycznej 
mieszkańców pobliskich bloków. 
Firma zamierza rozwijać sieć 
kontenerów. Piątkowianie bę-
dą pierwszymi, którzy mogą z 
nich skorzystać. Kontenerowa 
mikro-siłownia będzie ustawio-
na na terenie pomiędzy bloka-
mi spółdzielczymi a osiedlem 
Botanica. (i)

Termomodernizacja wieżowca nr 36 coraz bliżej

Miejsca parkingowe dla aut i… rowerów

Przydało by się więcej takich parkingów jak przy budynku 18

Zadbany i pełen fantazji zielony zakątek

Nawet zimą na osiedlowych boiskach spotkać można młodych sportowców

Mikro-siłownia w kontenerze wkrótce pojawi się na osiedlu
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Osiedle Bolesława Chrobrego
Klub Osiedlowy „PRZYJACIELE”, 
os. Bolesława Chrobrego pawilon 110 
(wejście od strony budynków 15, 16)

 Prowadząca: Sylwia Czubała; tel.: 
39 926 04 27, kom.: 609 008 986

Klub czynny jest od wtorku do 
czwartku w godz.: 14-17

Osiedle Bolesława Śmiałego
Osiedlowy Klub „KORONA”, 
os. Bolesława Śmiałego paw.104; 
tel. 61 823 60 21 wew. 313

 Zajęcia dla dorosłych i seniorów 
prowadzi Ludmiła Kłos

Klub czynny jest:
poniedziałek 9-17
wtorek 12-20
środa 12-20

czwartek od 11-19
piątek od 9-17

Osiedle Jana III Sobieskiego
Klub Seniora „HETMAN”, os. Jana III 
Sobieskiego pawilon 52

 Prowadząca Stenia Golińska; 
tel. 61 827 23 44

Klub czynny jest we wszystkie dni 
robocze od poniedziałku do piątku 
w godz. 13-21

Osiedle Stefana Batorego
Klub Seniora „BATORY”, os. Stefana 
Batorego pawilon nr 38 A wejście E

P.o. instruktor Beata Przybylska–
Kujawa; tel. 61 8217 381 wew. 607
W klubie odbywają się zajęcia stałe:

poniedziałek 10-13

wtorek 17-20
środa 10-14
czwartek 17-20

Osiedle Władysława Jagiełły
Klub Seniora „KRÓLEWSKA OAZA”, 
os. Władysława Jagiełły 13 A

Prowadząca Grażyna Turonek-
-Szczupak; tel. 61 822 24 92
Klub czynny jest od poniedziałku 

do piątku w godz. 16-20

Osiedle Władysława Łokietka
Klub Seniora „ZŁOTY LIŚĆ”, os. Włady-
sława Łokietka 6c, tel. 603 404 071

Instruktor Małgorzata Pilch; 
ks.zlotylisc@o2.pl
Klub czynny jest we wtorki 16-19

oraz czwartki 14-17

Osiedlowy informator klubowy Osiedlowy informator klubowy 

Działo się klubie Korona

Biesiadowanie i targowanie
W jesienne wieczory wiele dzia-

ło się w klubie Korona. Jego by-
walcy 60+ są bowiem zawsze go-

towi do zabawy miłego spędze-
nia czasu. 

W listopadzie Andrzej Rakowski 
zaprosił na spotkanie z piosenką bie-
siadną w swoim wykonaniu, było rów-

nież wspólne śpiewanie. Podczas za-
bawy andrzejkowej były tańce, lanie 
wosku oraz cienie na ścianie, które 
odczytywała Jola Miklaszewska, prze-
widując przyszłość dla uczestników. 
Chętnych było sporo, a zadowolonych 
jeszcze więcej. Potem do końca zaba-
wy trwały tańce i hulanki a grał ze-
spół „Sweet Band”.

Na spotkaniu z cyklu „w zdrowym 

ciele zdrowy duch” można było po-
słuchać o zdrowych ziołach na różne 
choroby, a nawet zakupić je z 20-pro-
centowym rabatem. Chętnych senio-
rów nie brakowało. Zorganizowano 
także „pchli targ”, który polegał na 
tym że seniorki przynosiły swoje rze-
czy, którymi można było się wymie-
niać z innymi.

WIGILIJNE PODARKI 
Podczas zorganizowanego 14 grud-

nia w klubowego  spotkania wigilij-
nego Lucyna Jaworska-Wojtas, osie-
dlowa radna, przekazała paczkę dla 
dzieci z ośrodka dla dzieci specjalnej 
troski ze Stemplewa. Paczka została 

przygotowana przez Wielkopolski Za-
rząd Wojewódzki Związku Zawodowe-
go Pracowników Policji w Poznaniu, 
którego przewodniczącą jest L. Jawor-
ska-Wojtas.

Miła Mądra
Fot. – Miła Mądra i Ryszard Nowicki
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Wrastanie w Piątkowo 

Światowo i honorowo
Wkrótce, pewnie jeszcze w zi-

mie, felietony o wrastaniu w Piątko-
wo zmienią swoją formułę lub znik-
ną. W zakończeniu listopadowego 
felietonu napisałem o rosnącej ak-
tywności społecznej mieszkańców, 
wskazując działania Centrum Ini-
cjatyw Lokalnych Poznań Północ.

 Jednym z nich są spotkania pod 
wspólnym tytułem „Kawa/Herbata – 
inspirujmy, działajmy, bądźmy aktywni 
lokalnie”. Chętni spotykają się w ponie-
działki w restauracji McTosiek na os. 
Jana III Sobieskiego. Jedną z propo-
zycji w ramach tego hasła jest zmiana 
formuły tworzenia felietonów o wspól-
nym tytule „Wrastanie w Piątkowo” na 
ich zbiorową redakcję, czyli na konty-
nuowanie tej „kroniki nie tylko aktu-
alnych piątkowskich zdarzeń” przez ze-
spół, którego członkowie chcą i potrafią 
zatrzymywać pamięć o wydarzeniach, 
które tutaj działy się lub teraz się dzie-
ją i które przeminą, jeśli pamięć o nich 
nie zostanie utrwalona.

IDĄ ZMIANY
A wokół nas dzieje się kolejna ja-

kościowa zmiana społeczna. Wcześniej 
w kilku felietonach przypominana była 
polsko – niemiecka przeszłość Piątko-
wa. To jednak wciąż jest historia, któ-
ra niestety bardziej dzieli niż łączy lu-
dzi, choć uchodzi ją znać. Taka to już 
uroda wielkopolskich relacji polsko – 
niemieckich. A teraz przyszedł czas za-
uważania i utrwalania pamięci o kolej-
nej zmianie, o pojawianiu się wśród nas 
nowych, głównie młodych współmiesz-
kańców Piątkowa, którzy tu i w najbliż-
szej okolicy znajdują nie tylko miejsce 
swego zamieszkania, ale także miejsca 
pracy i nauki. 

Kiedyś pisałem o spotkanym przy 
windzie młodym człowieku, który miesz-
kając wśród nas był w stanie komuniko-
wać się z otoczeniem tylko w języku an-
gielskim. Tu też przyszła nowa jakość. 
Zupełnie niedawno, także przy windzie, 
spotkało się dwóch mieszkańców, tym 
razem senior w sile wieku i siwiźnie na 
skroniach oraz całkiem młoda, ciemno-
skóra dziewczyna. I to była „komuni-
kacyjnie” znów całkiem nowa jakość. 
Spotkani wymienili z uśmiechami po-
zdrowienia i kilka słów, a wprost szo-
kującym dla obserwatora było to, że ta 
dziewczyna, z pięknymi warkoczykami, 
ozdobionymi kolorowymi wstążeczkami, 
mówiła po polsku zupełnie bez żadnego 
obcego akcentu.  Prawdziwie nowa, po-
zytywna jakość!   

Ale to wszystko tutaj i teraz wca-
le nie wyczerpuje tematu nowej jakości 
we wrastaniu w Piątkowo. Otóż na os. 
Jana III Sobieskiego, w jednym z pawi-
lonów, otwiera się nowe niepubliczne 
przedszkole, gdzie dzieci uczone mogą 

być języka angielskiego, hiszpańskiego 
lub norweskiego! Autora felietonu po 
przeczytaniu ogłoszenia po prostu za-
tkało! No bo jak to? 

Toż my całkiem blisko, bezpośred-
nio za naszymi granicami, mamy są-
siadów, mówiących po rosyjsku, po li-
tewsku, po białorusku, po ukraińsku, 
po słowacku, po czesku i po niemiec-
ku. Nie wystarczy? Dlaczego więc nasze 
dzieci i wnuki mają się jeszcze uczyć 
hiszpańskiego lub norweskiego? Nie 
bez powodu i całkiem słusznie mówi się, 
że dobrze jest kiedy zna się sąsiadów 
oraz ich języki. Przecież Mieszko I wy-
chowywał się jakiś czas na dworze nie-
mieckiego cesarza Ottona I, matką Bo-

lesława Chrobrego była Czeszka Dobra-
wa, a pod Grunwald szliśmy wspólnie z 
Litwinami, Czechami a nawet z Tatara-
mi. Dodam jeszcze, że Zawisza Czarny, 
ten wzór niedościgniony szlachetności 
i rycerstwa był z pochodzenia Niem-
cem, osiadłym nad Wisłą. Pomyślałem: 
„To po co nam jeszcze język hiszpański 
i norweski? Chyba trzeba będzie o tym 
napisać w kolejnym felietonie.” Przed-
tem jednak tę informację rozesłałem 
do krewnych i znajomych. I wtedy, jako 
pierwszy, odezwał się mój chrześniak, 
mieszkający na południu Polski, nieda-
leko źródeł Wisły. 

CO O TYM MYŚLEĆ?
Napisał do mnie tak: „Twój wywód 

jest logiczny, ale ten świat jest teraz taki 
porąbany... Moja córka mieszka i pracuje 
w Norwegii. Krewniak mojej synowej 
takoż. Obydwoje potwierdzają, że spotkać 
tam naszego rodaka łatwo. Aha! Ale to 
już poza konkurencją - Cejrowski zna hisz-
pański i bardzo sobie chwali. :-).   Ser-
decznie pozdrawiam. Paweł”

A równie ciekawie napisał do mnie 
z Gdyni znawca problematyki morskiej: 
Ja byłem kilka dni za granicą. Całkiem 
inny świat! W Holandii, Luksemburgu 
czy w Belgii nawet ludzi na stanowi-
skach nie interesuje ani wojna, ani sy-
tuacja na Ukrainie. Dla nich to za da-
leko. Robią na tej wojnie swoje biznesy 
i wszytko dla nich jest OK. A pomysł 
przedszkola z tymi językami jest dla 
mnie całkiem ciekawy i być może jest 
dobrym krokiem w kierunku tej nowej 

nieprzewidywalnej przyszłości. Na przy-
kład, nasi marynarze jeszcze całkiem 
niedawno mieli bardzo mocną pozycję 
w światowym handlu morskim. A teraz 
mamy tam zupełnie nową jakość. Teraz 
polskich marynarzy wypierają Ukraiń-
cy, Rosjanie, Filipińczycy czy Hindusi. 
Świat się zmienia i z tym się nie wy-
gra. Tak więc zamiast walczyć i tylko 
bronić swego – jak choćby kiedyś, pod 
Grunwaldem - trzeba otwierać się na 
świat biznesowo. I może program tego 
przedszkola jest krokiem w tym kierun-
ku. Pozdrawiam. Marek

Tak więc mnie, tu i teraz pozosta-
je tylko powtórzyć powiedzenie mojej 
sąsiadki: Sama już nie wiem, co o tym 
myśleć!

OD PIŁKI DO HONORU
Na zakończenie wspomnijmy, wła-

śnie z piątkowskiej perspektywy - zda-
rzenie, które tak wiele emocji nam przy-
niosło – mistrzostwa świata w piłce noż-
nej. Wydarzeniem polskiego startu był 
zremisowany mecz z Meksykiem, w któ-
rym Lewandowski przegrał pojedynek z 
meksykańskim bramkarzem przy egze-
kwowaniu karnego. Na drugi dzień gru-
pa piątkowskich kibiców skupionych wo-
kół parkowej ławki wymieniała uwagi i 
opinie, na przemian podnosząc tempe-
raturę dyskusji i oblewając się zimnym 
prysznicem rozsądku i kpiny, w taki 
mniej więcej sposób:     

- Co on zrobił? 
- Ja bym to zrobił lepiej od niego. 
- Ja wiem, że ty masz pieniądze i 

umiesz kopać w piłkę.
- Zapomniał jak się w piłkę kopie? 
- Już ma za dużo pieniędzy?
- Niech się zabiera ze swoimi pie-

niędzmi i idzie do diabła.
- Ja nie wiem, czemu ciebie tam nie 

było. Przecież ty też masz pieniądze i 
umiesz kopać w piłkę. Z tym trzeba bę-
dzie po mistrzostwach coś zrobić.

A z okazji Święta Niepodległości 
przy dębczaku JAN, na os.  Jana III 
Sobieskiego wartę honorową trzymały 
dwie figury – żołnierza polskiego i po-
wstańca wielkopolskiego. A sam dęb-
czak ozdobiony był biało-czerwonymi 
wstęgami. Ta sympatyczna dekoracja 
cieszyła oczy przechodniów, ale przede 
wszystkim przypominała młodzieży o 
historii odrodzonej Polski, w tworzeniu 
której Wielkopolanie mieli swój bardzo 
znaczący, pozytywny udział. Jako że po 
ponad stu latach Powstanie Wielkopol-
skie doczekało uhonorowania i ma swo-
je święto państwowe, choć bez dnia wol-
nego, warta honorowa przypominała i 
utrwalała pamięć o tym chwalebnym 
wydarzeniu. Tylko chwalić i wyrażać 
uznanie Radzie Osiedla oraz jego Ad-
ministracji za te inicjatywy. 

Hubert Owczarek
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Prosto z miasta 
Odrobina luksusu na początek

Niby wiadomo, że niewiele z tego bę-
dzie, ale jednak każdy kolejny nowy rok 
niesie nowe nadzieje. Że może jednak tym 
razem marzenia się spełnią, szanse zo-
staną wykorzystane, wszystko się dobrze 
poukłada i będzie ciepło, mile i wspa-
niale. Tak oczywiście powinno być w tym 
nowym właśnie się rozpoczynającym ro-
ku i tego wszyscy sobie życzymy. Chociaż 
wiemy, że przecież będzie tak jak zwykle.

H H H
Obecny rok jest jednak trochę wyjąt-

kowy dla nas mieszkańców Piątkowa. 
Obchodzimy bowiem jubileusz 50-lecia 
włączenia tej przez wieki podpoznańskiej 
wsi w granice miasta Poznania. Gdy na 
progu lat siedemdziesiątych nadawano 
tym terenom miejski status były tutaj tyl-
ko pola, łąki, lasy oraz trochę wiejskich 
gospodarstw i górująca ponad nimi jed-
na wieża radiowa zbudowana jeszcze w 
latach sześćdziesiątych. Wkrótce potem 
zaczęło się jednak wielkie budowanie i 
szybko wyrosły spółdzielcze osiedla. Wy-
starczyło pół wieku i po dawnym wiej-
skim Piątkowie nie ma już prawie śladu. 

H H H
O tym, że z Piątkowa do Poznania 

bywa jednak daleko przypominają głów-
nie utrudnienia komunikacyjne. Wyłą-
czenie na wiele miesięcy Pestki, z uwa-
gi na konieczność przeprowadzenia jej 
remontu, jest przykrym doświadczeniem 
dla wielu mieszkańców, zwłaszcza tych 

młodszych, którzy nie pamiętają jak to 
się niegdyś, gdy nie było szybkiego tram-
waju, z Piątkowa do centrum jeździło. 
Dawało się jednak radę. Zamiast kom-
batanckich wspomnień z czasów podró-
ży „bimbami” i „ogórkami” lepiej zauwa-
żyć miły prezent pod choinkę jaki władze 
miasta sprawiły użytkownikom miejskiej 
komunikacji. Trochę niespodzianie, tuż 
przed świętami zakończono moderniza-
cję pierwszego odcinka Pestki, od śród-
mieścia do ul. Słowiańskiej. Piątkowia-
nie niewiele na tym zyskują, ale zawsze 
trochę łatwiej będzie się poruszać po 
niesamowicie rozkopanym mieście. Mo-
że także z modernizacją drugiego odcin-
ka, aż do os. Jana III Sobieskiego uda 
się przyspieszyć. Szanse wydają się spore, 
zwłaszcza że w tym roku kończy się po-
przednia unijna perspektywa i większość 
śródmiejskich inwestycji realizowanych z 
pomocą środków europejskich powinna 
się zakończyć. No, a wtedy to będziemy 
żyli i podróżowali po Poznaniu na mia-
rę XXI wieku.

H H H
Chociaż z tym komunikacyjnym opty-

mizmem w Poznaniu nie można prze-
sadzać. Oddane do użytku po ciągnącej 
się latami modernizacji Rondo Rataje 
zbiera bardzo krytyczne opinie użytkow-
ników i nie wykluczone, że konieczna bę-
dzie następna jego przebudowa. Na ra-
zie rondo zyskało wątpliwą sławę w in-

ternecie, gdyż jego budowniczowie przy-
gotowali specjalny film instruktażowy 
jak należy z niego korzystać. To kolejne 
nowatorskie podejście poznańskich spe-
cjalistów od promocji miasta. Niedaw-
no instruowali jak zwiedzać rozkopane 
miasto a teraz pouczają jak po nim jeź-
dzić. Wątpliwe jednak czy odbiorcy do-
cenią ich trud i poświęcenie.

H H H
Zwłaszcza jeśli tramwajów i autobu-

sów na poznańskie ulice wyjeżdżać bę-
dzie coraz mniej. Komunikacja miejska 
działa gorzej bo brakuje kierowców oraz 
motorniczych i raczej nie widać szans 
na szybką poprawę. Całkiem niedawno 
były plany zatrudnienia kierowców z od-
ległych krajów, ale niewiele z tego wy-
nikło. Skutek taki, że prowadzić auto-
busów nie ma komu a chętnych do po-
dróżowania nimi przybywa. Jedni czy-
nią to ze względów ekonomicznych inni 
z ekologicznych. Jednak w nowym roku 
w poznańskiej komunikacji miejskiej też 
pojawia się jaskółka poprawy. Za parę 
miesięcy poznaniacy będą jeździć merce-
desami. Wprawdzie autobusami tej mar-
ki, a nie limuzynami, ale zawsze firma 
zobowiązuje. Za lata komunikacyjnych 
cierpień poznaniacy zasługują w tym no-
wym roku choćby na odrobinę luksusu. Z 
pewnością nawet na więcej. A mercedes 
dla każdego to tak na dobry początek.

WIST 

  

Wokół Piątkowa
Związek Walki Zbrojnej

Wśród ulic na Wilczym Młynie, 
upamiętniających zasłużone postacie i 
organizacje polskiego ruchu oporu w 
latach II wojny światowej, nie mogło 
zabraknąć Związku Walki Zbrojnej.

Pierwszą większą organizacją (bo 
wiele ich działało) konspiracyjną na 
ziemiach polskich po wybuchu II woj-
ny światowej była Służba Zwycięstwu 
Polski, powołana przez Michała Kara-
szewicz – Tokarzewskiego. Ale już 4 
grudnia 1939 roku generał Kazimierz 
Sosnkowski wydał instrukcję o powo-
łaniu do życia Związku Walki Zbroj-
nej, która na początku stycznia na-
stępnego roku została przywieziona do 
Warszawy. Częste i dynamiczne zmia-
ny sytuacji na ziemiach polskich i na 
frontach w latach 1939 – 1941 spra-
wiły, że konieczne były częste zmiany 
w składzie organizacyjnym i dowódz-
twie tej organizacji. Zawsze jednak – 
podobnie jak później w Armii Krajo-
wej – obowiązywało przygotowywa-
nie do ogólnego powstania przeciwko 

okupantowi, w sprzyjającej chwili, ale 
połączone z aktywnością militarną do 
tego czasu i pracą wywiadowczą na 
rzecz aliantów.

Sytuacja zmieniła się po klęsce Fran-
cji. Wówczas, depeszą z 18 czerwca 1940 
wódz naczelny i premier rządu RP na 
uchodźstwie gen. Władysław Sikorski 
mianował pułkownika Stefana Rowec-
kiego zastępcą komendanta głównego 
ZWZ, zaś 30 czerwca Komendantem 
Głównym, z równoczesnym ustanowie-
niem Komendy Głównej w kraju. Oku-
powana Polska została podzielona na ob-
szary i okręgi, które we własnym zakre-
sie, ale w uzgodnieniu i na rozkaz Ko-
mendanta Głównego, wykonywały głów-
ne zadania Związku. Osobny okręg usta-
lono na obszar Kraju Warty.

W 1942 roku, wobec zupełnej zmia-
ny sytuacji na froncie wschodnim i 
zatrzymania niemieckiej ofensywy w 
ZSRR, zaszła potrzeba uaktualnienia 
i urealnienia zasad działania Związ-
ku; 14 lutego ZWZ został przekształ-

cony w Armię Krajową – największą 
zbrojną polską organizację na okupo-
wanych ziemiach Rzeczypospolitej. Or-
ganizacja ta zmieniała kierunki dzia-
łania i kolejnych komendantów głów-
nych, politycznie zawsze związana by-
ła z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
w Londynie, a jej losy cechowało wie-
le dramatycznych sytuacji wymaga-
jących podjęcia radykalnych decyzji, 
wynikających z przyjętego Planu „Bu-
rza” zakładającego ogólne powstanie 
i zajmowanie obszarów Polski przed 
wkroczeniem Armii Czerwonej. Dzia-
łania na Wileńszczyźnie i na Woły-
niu wkrótce pozbawiły złudzeń co do 
zamiarów wyzwolicieli, a podsumowa-
niem tej sytuacji był dramat powsta-
nia warszawskiego.

W Wielkopolsce struktury ZWZ – 
AK były przez okupanta rozbijanie, a 
potem odtwarzane aż pięciokrotnie. 
Ale to już był inny obszar, inne wa-
runki działania, zupełnie inny świat…

Marek Rezler
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ZAPRASZAMY 
NA ZIMOWE FERIE 2023 

W „DĄBRÓWCE” 
 
Czas trwania:   I turnus – 30.01 –   3.02, 
      II turnus –   6.02 – 10.02. 

         Godziny: 8:00 – 16:00,  
 
W programie m.in.: 
 

 Spotkania w Dąbrówce, prezentacje, gry i zabawy,  
 Zajęcia plastyczne,  
 Zajęcia edukacyjne, techniczne, 
 Kino – film.  
 Centrum sportowe NIKU – turnieje, gry, bowling. 
 Basen ATLANTIS. 
 Zajęcia sportowe. 
 I inne atrakcje. 

 
Wiek: 7 – 12 lat.  

Cena za turnus: 380,00zł,(normalna)/ 280,00zł(członkowie PSM) 
Liczba miejsc ograniczona! 

 
ZAPISY:  

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY 

 
Os. B. Chrobrego120, Tel. 061/822 38 33                                              

 

Po poznańsku

 Oszczędzanie
Zdzichna już szplina dosta-

je, jak zaczła oszczędzać. No bo 
tero jej się wszyćko pomojtało 
od ty inflacji. Angielke wyćpi-
ła, a gaz bendzie droższy. Na 
prądzie tyż trza oszczędzać.

- Grzechu – wygęgała – 
ja durch rapla dostane. Zim-
no wszędzie, drogo wszędzie, 
co to bendzie, co to bendzie.

- Ty mi Zdzichna z Dzia-
dami nie wyjeżdżej, już daw-
no wiara zdziadziała cholera 
nie dzie.

- Pamiętasz Grzechu, jak 
podobnie kiedyś było. Nasz kej-
terek zez zimna wew tych blo-
kach zgęziały lotoł i zamiast 
szczekać, miauczoł.

- Zdzichna nie być tako 
wywrotowo, bo znowu zaczną 
cię obszczekiwać. No wiync ka-
loryfery trza przykręcać, wo-

da ciepło ino od świynta, ze 
światłem też ostrożnie. Przy-
najmniej nie będziesz się cię-
giem bachała wew ty wannie.

- Patrzcie na tego szusz-
wola, co zaś se myślisz, że 
będziesz mi śmierdzioł wew 
wyrze. Na śpiku cie szwamką 
wykoszeruje, żebyś mi poruty 
nie robił.

- Zdzichna nie być tako fre-
chowno, trzeba bejmami nie 
szastać i tyle. Myślisz, że nie 
wiem jak z Krychą do pipola 
lotocie na szneki, abo amery-
kany. Tero jest moda na tycz-
ki, chabasu nie będzie się ku-
pować, słodkiego tyż i fertyk. 
Ale to już było i niestety wra-
ca. I co – pado Grzechu dra-
piąc się po glacy – wiaruch-
na przestanie chachulić i już.

Halina Płoszyńska

Literackie wędrówki przez historię

Poetycka genealogia
Magdalena ze Staniew-

skich Blumczyńska uro-
dzona w 1949 r. w Gryfi-
nie na Ziemiach Odzyska-
nych. Dzieciństwo spędzi-
ła w Pobiedziskach, mie-
ście jej przodków, miesz-
kających w nim od 1764 r.

Absolwentka Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwer-
sytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. Amator-
sko zajmuje się fotografią, 
zwłaszcza przyrodniczą, po-
dróżuje, pisze wiersze. Człon-

kini Wielkopolskiego Towa-
rzystwa Genealogicznego 
„Gniazdo”. Jako genealog 

wolny czas poświęca na wy-
szukiwanie w archiwach do-
kumentów (XVII-XIX w.), 
związanych z dziejami swo-

jej rodziny oraz Sarnowy i 
Pobiedzisk. Dokonując trans-
krypcji ówczesnej polszczy-
zny na język współczesny, 
przybliża historię ich miesz-
kańców i czasów, czego efek-
tem są artykuły zamieszcza-
ne w „Rocznikach” WTG.

Debiutowała w „Roczni-
ku 2014” artykułem „Hi-
storia  wysiedlenia rodziny 
Kazimierza Staniewskiego z 
Pobiedzisk”, będącym odpo-
wiedzią na wypowiedź Nor-
mana Naimarka w 2012 r. 
zarzucającą Polakom i Cze-
chom wypędzenie Niemców 
w latach 1945-46, z ich kra-
jów, jako dokonywanie czy-
stek etnicznych.

W kolejnych artykułach 
pisała m. in. o Cmentarzu 
ewangelickim w Pobiedzi-
skach, Epidemiach cholery 
nękających mieszkańców Po-

biedzisk, Narodzinach har-
cerstwa i Polski w Czarnko-
wie oraz Powstańcach Wiel-
kopolskich z pobiedziskiego 
rodu Stacheckich. Współ-
autorka wydanej w 2019 r. 
publikacji: „Sofort raus aus 
dem Haus! Natychmiast wy-
nocha z domu! Historia wy-
siedleń mieszkańców Pobie-
dzisk i powiatu Poznań - 
Wschód do Generalnego Gu-
bernatorstwa w latach 1939 
- 1940”.  W czerwcu 2022 r. 
ukazał się jej pierwszy tomik 
poezji „Ku niebieskim łą-
kom”, z którego prezentuje-
my wiersz.

Babie lato
Otulona szalem
złotolistnej chwili.

Rozpieszczona dotykiem
łagodnego słońca.

Ukołysana tańcem
spadających liści.

Omotana babim latem.
Odprowadzam wzrokiem
klucz żurawi.

Święta u Przyjaciół  

Bombkowa atmosfera 

W przedświąteczny czas członkowie i sympatycy klubu 
„Przyjaciele” odwiedzili Muzeum Bombki w Miliczu oraz zwie-
dzili Dolinę Baryczy z przewodnikiem, który opowiadał i śpie-
wał przy akompaniamencie liry korbowej. Na grudniowe dni 
zaplanowano uroczystą wigilię w Biskupicach i świąteczne 
dekorowanie osiedlowego skweru z sąsiadkami i sąsiadami.
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Krzyżówka nr 1

BARAN (21.03 - 20.04). Wew ten nowy rok lekko nie będzie, bo wciąż wy-
myślają jakieś nowe cowidy, ale zaś daj se luz i podylaj trochę w karnawale. 
Zwłaszcza rajza na narty dostarczy wrażeń i nowych znajomości. 
BYK (21.04 - 21.05). Szykuje się fest wygib wew góry ze znajomą wiarą, bę-
dziecie jeździć na sankach i nartach a zaś potem bachać  się wew termach. Ino 
bacz byś na tych balangach się nie utunkał.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Bez tyn mróz i karnawałowe szaleństwa do łba 
ci ino głupie chociaż cołkiem przyjemne myśli przyłażą Ale zaś zbytnio się nie 
staluj i żodnych brewerii zez wiarą nie wyczyniaj. 
RAK (22.06 - 22.07). Wew zimowe dni najlepiej siedzieć  wew własnej chału-
pie, zwłaszcza gdy w krzyżach łupie. Zez lofrowaniem po świecie ino uważaj 
byś zdrowia i cołkiem dużych bejmów nie przenorał. 
LEW (23.07 - 22.08). Ze starą wiarą oraz własną famułą, a zwłaszcza szczu-
nami, trza dobrze żyć. Czasami mają całkiem fi fne pomysły a nieraz bejmami 
wspomogą. Przestań się więc na nich borchać.
PANNA (23.08 - 22.09). Na ciągłe nygusowanie, boczenie się na starą wiarę abo 
glapienie się wew telewizję szkoda tracić czas. Lepiej weź się za porzundki wew 
domowych zbyrach i szpargałach. 

WAGA (23.09 - 22.10). Święta zez famułą jakoś przepynkałeś daj se więc trochę 
luzu i zamiast cięgiem szporać i zorgować bejmy, lajsnij se nowy ancug abo 
zabierz cołką famułę na słodkie. 
SKORPION (23.10 - 22.11). Zez memłania i ciągłego blubrania z wiarą nie-
wiele dobrego wyniknie. Jesteś szportowny szczun, masz fi fa do wszystkiego, ze 
szwungiem bierz się więc do roboty, a bejmy same skapną.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Zimowy wspólny wygib zez bliską osobą, a nawet 
famułą będzie cołkiem fest. Ino uważaj by przed obcą wiarą nie narobić se jakiej 
poruty. Berbeluchy i inszych blondek lepiej unikać.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Wew nowym roku warto trochę nowych po-
rzundków wew chałupie zrobić. Niechaj gzuby i kejter zamiast szuszwolić po 
całych dniach wezmą się za robotę i nie robią poruty.
WODNIK (21.01 - 20.02). Zimowe tygodnie pełne będą laby i słodkiego nygu-
sowania. Ale zaś uważaj na swe zdrowie i na balangach zbytnio się nie staluj ani 
z wiarą frechownie se nie poczynaj. 
RYBY (21.02 - 20.03). Wew nowym roku skapnie ci fest propozycja nowej ro-
boty. Bez zbędnego marudzenia i borchania rychtuj się do nowego wyzwania. 
Sukces murowany i pełna kabza tyż. 

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

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. www.echopiatkowa.pl, e-mail: echopiatkowa@o2.pl, tel. 501 354 108, 61 822 78 57. 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
Spotyka się dwóch kum-

pli i jeden pyta:
- Słuchaj stary, wpad-

niesz do mnie na imprezę 
sylwestrową?

- No, nie wiem… A kiedy?

H H H

- Żona ma urodziny, a 
ja nie wiem, jaki dać jej 
prezent.

- Może przyjdź trzeźwy 
do domu.

- No, bez przesady, to nie 
jest okrągła rocznica!

H H H

Jedna blondynka do dru-
giej:

- Jak spędziłaś Sylwe-
stra?

- Sam zszedł.

H H H

Siarczysty mróz, ludzie 
idą rano do pracy, a Antek 
układa się ławce do snu.

- Nie śpij pan, bo zamar-
zniesz.

- Nie zamarznę, przed 
chwilą piłem płyn borygo.

Rozwiązanie krzyżówki nr: 1
Szczęścia na Nowy Rok
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  1 Haliny, Mariana
  2 Juliana, Urbana 
  3 Anatola, Tomasza 
  4 Teodora, El¿biety 
  5 Karoliny, Antoniego 
  6 Dominiki, £ucji 
  7 Cyryla, Metodego 
  8 El¿biety, Eugeniusza 
  9 Weroniki, Zenona 
 10 Olafa, Filipa 
 11 Benedykta, Olgi 
 12 Jana, Brunona 
 13 Andrzeja, Kingi 
 14 Kamila, Bonawentury 
 15 W³odzimierza, Henryka 
 16 Marii, Benedykta 
 17 Jadwigi, Bogdana 
 18 Kamila, Szymona 
 19 Wincentego, Marcina 
 20 Czes³awa, Ma³gorzaty 
 21 Daniela, Wawrzyñca 
 22 Marii, Magdaleny 
 23 Brygidy, Apolinarego
 24 Kingi, Krystyny 
 25 Krzysztofa, Jakuba 
 26 Anny, Joachima 
 27 Julii, Natalii 
 28 Wiktora, Walentego 
 29 Marty, Olafa 
 30 Piotra, Ludmi³y 
 31 Ignacego, Heleny
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  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, ANDRZEJKI 
 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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  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
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  1 Gra¿yny, Zbigniewa, PRIMA APRILIS
  2 Franciszka, Teodozji
  3 Ryszarda, Sylwestra 
  4 Izydora, Wac³awa
  5 Ireny, Wincentego
  6 Celestyna, Wilhelma
  7 Jana, Rufina 
  8 Maksyma, Seweryna 
  9 Dominika, Marii, WIELKANOC
 10 Makarego, Micha³a, WIELKANOC 
 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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  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 
 24 Joanny, Zuzanny
 25 Grzegorza, Urbana 
 26 Filipa, Pauliny, DZIEŃ MATKI
 27 Juliana, Augustyna 
 28 Justyny, Jaromira, ZIELONE ŚWIĄTKI  
 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, TŁUSTY CZWARTEK  
 17 Zbigniewa, Aleksego,  
 18 Konstancji, Szymona
 19 Konrada, Arnolda
 20 Leona, Ludomira 
 21 Piotra, Eleonory 
 22 Ma³gorzaty, Wiktora, POPIELEC  
 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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20232023

  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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paŸdziernik

  1 Jakuba, Konrada, DZIEÒ DZIECKA
  2 Marcelina, Piotra 
  3 Leszka, Kwiryna, 
  4 Franciszka, Karola
  5 Bonifacego, Walerii
  6 Norberta, Dominiki 
  7 Roberta, Wies³awa
  8 Seweryna, Maksyma, BOŻE CIAŁO 
  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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