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Piątkowo z góry
Klub Odkrywców i Reporterów działający przy Piątkowskim Centrum Kultury Dąbrówka wznowił swoje spotkania
po wakacjach. I to z jak! Członkowie klubu wybrali się na
jedną z piątkowskich wież radiowo-telewizyjnych. O tym, co
stamtąd widzieli, piszemy na drugiej stronie Echa. (maja)

Kolejne zwycięstwo Kurniczaka

Piątkowianie najlepsi
w międzynarodowej obsadzie

Jesiennie w tenisa

Jesienny singlowy turniej tenisa ziemnego Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej został rozegrany na
Piątkowie w dniach 26
i 27 września. Wystartowało w nim szesnastu
zawodników. Zwycięzcy,
po jednym z każdej z
czterech grup, stoczyli
pojedynki ze sobą.

Na zdjęciu od lewej stoją: Ryszard Abramowicz (II
miejsce), Roman Grygorcewicz (I miejsce) oraz Maciej
Abramowicz.

2 i 3 października w KS Sobieski Poznań odbył
się IX Międzynarodowy Turniej o Memoriał Józefa
Moczyńskiego.
Na imprezę przybyło 95 zawodników z Litwy, Łotwy,
Ukrainy, Czech i Polski. Patronat nad nią objęła Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Pierwsze miejsce drużynowo zajęła ekipa KS Sobieski
Poznań, a Jakub Pietrzyk z KS Sobieski Poznań został
najlepszym zawodnikiem turnieju.
W czasie zawodów doszło do interesujących walk i potyczek. Odnotować należy także sympatyczny akcent: Gerard Kurniczak, mieszkaniec Piątkowa, złoty medalista Mistrzostw Europy 2015 otrzymał nagrodę PSM.
Tydzień później Gerard Kurniczak zwyciężył w kat. 100
kg w Pucharze Polski Kadetów rozgrywanym w Radomiu.
Po zmianie kategorii wagowej dalej nie miał sobie równych i wygrał wszystkie swoje walki. Jednocześnie wybrany został najlepszym zawodnikiem tego turnieju. To kolejny sukces także trenera Piotra Leonarczyka, który na co
dzień jest odpowiedzialny za trening Gerarda Kurniczaka
w KS Sobieski Poznań, jak również jest trenerem kadry
narodowej kadetów. (ad)

Zmiany w straży miejskiej
Rafał Krajewski, wieloletni kierownik piątkowskiego
referatu Straży Miejskiej Poznania odchodzi z Piątkowa.
Wygrał konkurs na komendanta straży miejskiej w gminie Czerwonak i tam rozpoczyna pracę. Komendantowi z
Czerwonaka życzymy wielu wyzwań i sukcesów.
Na razie nie wiadomo, kto obejmie kierownictwo na
Piątkowie. (big)
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Wyprawa KOiR na szczyty

Piątkowo widziane z wież RTV

Wyprawa na górujące
ponad piątkowskimi osiedlami wieże radiowo-telewizyjne przyciągnęła wielu mieszkańców. Od młodych adeptów dziennikarstwa z gimnazjum nr 11
po członków klubu seniora. – Od kilkudziesięciu
lat mieszkamy na Piątkowie, każdego dnia widzimy wieże i zawsze nas ciekawiły. Chcieliśmy wejść
na nie i spojrzeć z góry na
nasze osiedle – powiedzie-

li Barbara i Witold Sommerowie.
Dzięki inicjatywie działającego w PCK „Dąbrówka”
Klubu Odkrywców i Reporterów oraz życzliwości Jana
Chrzanowskiego, zarządzającego tym intrygującym obiektem, kilkudziesięciu piątkowian wjechało na szczyt niższej z dwóch wież i spojrzało
na Piątkowo i Poznań z góry. Wrażenia były niesamowite. Już sam wjazd ciasną,
pamiętającą czasy Gomułki,

windą dostarczył sporo emocji. Wzrosły one jeszcze na tarasie widokowym. Z wysokości ok. 70 m bloki, ulice i samochody wydały się niezwykle małe i trochę nierealne.
Wszystkich zachwyciła rozległa panorama miasta, od
Góry Moraskiej i poligonu w
Biedrusku po gmach Akademii Ekonomicznej i kominy
elektrociepłowni w Karolinie.
- Pierwszą z wież, spełniającą rolę stacji linii radiowych, zbudowano na tym
dość odległym wtedy od miasta wzniesieniu w 1963 r.
Wówczas wokoło były tylko
pola i pola.
– Jeszcze na początku
lat siedemdziesiątych, gdy
zaczynałem pracę, to jechałem do wieży polną drogą pośród łanów zbóż – wspominał J. Chrzanowski. Jeden z
uczestników wyprawy przypomniał, że niegdyś w tym
miejscu stał stary wiatrak, a
okoliczne ziemie należały do
przodków jednej z pań zwiedzającej teraz wieżę.

Urządzenia z lat sześćdziesiątych okazały się szybko niewystarczające dla nowych technologii i w latach
osiemdziesiątych obok wyrosła kolejna wyższa wieża, liczy ona 126 m wysokości i
to z niej właśnie nadawane
są obecnie sygnały radiowe
i telewizyjne. – Transmitujemy programy telewizyjne
nadawane na MUKS III oraz
siedem lokalnych stacji radiowych, w tym m.in. radio MC
czy Pogoda. Z naszych urządzeń korzystają także operatorzy telefoniczni – wyjaśniał
Adam Poźlewicz, kierownik
placówki.
Piątkowskie wieże wrosły w krajobraz. Ta wyższa i
nowoczesna z pewnością będzie jeszcze długo wykorzystywana dla celów telekomunikacyjnych, natomiast niedawno pojawiły się pomysły
urządzenia w niższej, betonowej i pełnej minionego uroku, muzeum dokumentującego dzieje Piątkowa a także
radiowych wież. (i)
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RADCA



PROWADZIMYSPRZEDADETALICZN'

PRAWNY

- rozwód, separacja, podziaá majątku
- wáadza rodzicielska, opieka, alimenty
- spadki - nabycie, zachowek, testamenty
- procesy o odszkodowania, umowy, ZUS

tel. 601 999 570
KANCELARIA: os. J. III Sobieskiego 36/15
Spotkania do uzgodnienia

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315

TOREBKIPOLSKIEJPRODUKCJI
TOREBKIZWOOCHIFRANCJI
NAJWI9KSZYWYBÓRWMIEcCIE

ZAPRASZAMY!
POZNAQOS.ZYGMUNTASTAREGO14(bliskoLidla)
PONǦPT10:00–17:00SOBOTA10:00–14:00

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



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

WARZYWA
I OWOCE

bez nawozów i oprysków,
polecane dla małych dzieci!

PROSTO Z POLA
NATURALNE I ŚWIEŻE
Os. Batorego 75 i 15c,
czynne: pn – pt. 8 - 17, sob. 8 - 14

OPRAWA
OBRAZÓW
Os. B. Chrobrego –
pawilon k. Złotego Grosza

-

renowacja ram
ceramika
materiały plastyczne
pozłotnictwo

Tel. 517 750 665

ul. Dzięgielowa 27

DROBNE USŁUGI
SPAWALNICZO- ŚLUSARSKIE

U KLIENTA

- instalowanie siłowników bramowych,
- wszelkie drobne naprawy spawalnicze
np. ogrodzeń i bram, itp.

Tel. 691 739 900

Poznań, os. Przyjaźni 21N/144
obok kliniki weterynaryjnej i „Netto”

codziennie od godz. 8.00

Wystawiam recepty ulgowe

Rejestracja: tel. 601 81 99 26
tel. 61 823 01 63

LECZENIE: trądziku, łuszczycy,
grzybicy, alergii, chorób skóry,
włosów i paznokci, chorób przenoszonych drogą płciową
USUWANIE: kurzajek, brodawek,

kłykcin, włókniaków, naczyniaków, mięczaków zakaźnych itp.

 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
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Z notatnika miejskiego strażnika
 9 września strażnicy zauważyli cztery kuce pasące się na poboczu ul. Tymiankowej. W peryferyjnych dzielnicach widok pasącego się zwierzęcia
nie jest czymś wyjątkowym, jednak
w tym przypadku konie były luzem,
bez żadnego opiekuna. Zagadkę rozwiązali okoliczni mieszkańcy, którzy
rozpoznali je i wskazali adres właściciela. Funkcjonariusze powiadomili go i dowiedzieli się, że sprawcami
zamieszania okazały się… dziki, które uszkodziły ogrodzenie. Strażnicy
wraz z opiekunami doprowadzili konie do stajni. Ogrodzenie niezwłocznie zostało naprawione.
 1 września strażnik wraz z policjantem z KP Poznań Północ odbyli
patrol, podczas którego pomagali dzieciom w bezpiecznym dotarciu
i powrocie ze szkoły na terenie osiedla Bolesława Chrobrego. Przypominali także kierowcom o obowiązku
zachowania szczególnej ostrożności
w rejonie szkół i przedszkoli.
 Strażnicy uczestniczyli w spotkaniach z dyrektorami szkół. W ich
trakcie określono formy i zasady współpracy oraz przedstawiono
strażników szkolnych do kontaktów
roboczych podczas roku szkolnego.
Strażnicy będą omawiać poszczególne zagadnienia podczas spotkań
z uczniami. Już 15 września strażnicy przeprowadzili prelekcje w Szkole Społecznej przy ul. Stróżyńskiego.
Pierwszoklasistom objaśniali zasady
bezpiecznej drogi do szkoły i różnego rodzaju zagrożeń oraz sposobów
ich unikania.
 Do Zarządu Dróg Miejskich zgłosili
informacje o konieczności usunięcia
pochylonych drzew, zalegających ga-












łęzi, uporządkowania odpadów z jezdni oraz naprawy sygnalizacji świetlnej
przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Wojciechowskiego i Kurpińskiego.
Na koła nieprawidłowo zaparkowanych samochodów nałożono 88 blokad. Pouczono 36 kierowców, nałożono 49 mandatów karnych, do sądu wystąpiono z trzema wnioskami
o ukaranie właścicieli pojazdów.
Strażnicy czterokrotnie kontrolowali
piątkowskie targowiska. Nie zauważyli żadnych nieprawidłowości.
30 razy lustrowali miejsca znane z
bytowania bądź grupowania się osób
bezdomnych. Przeprowadzili 26 rozmów na temat istniejących możliwości otrzymania wsparcia socjalnego,
jednak żadna z tych osób nie wyraziła chęci skorzystania z niego. Sześciu
osobom umożliwiono otrzymanie pomocy medycznej.
11 września strażnicy wezwali pogotowie ratunkowe do bezdomnego mężczyzny będącego pod wpływem alkoholu przy sklepie Złoty Grosz. Lekarz
po zbadaniu polecił przewieźć go do
Centrum Redukcji Szkód i Wczesnej
Interwencji Terapeutycznej.
Podobne zdarzenia miały miejsce 13
września przy ul. Umultowskiej, 27
września na os. Jana III Sobieskiego
11 oraz 30 września na pętli autobusowej na Sobieskiego. I tutaj bezdomni zostali przewiezieni do CRSiWIT.
Kilku bezdomnych leżących na ulicach i ławkach lekarze zadysponowali przewieźć do szpitali. Było to: 15
września (z ul. Sławskiego), 22 września (z ul. Widłakowej), 28. (z autobusu MPK przy ul. Boranta), 29. (z
ul. Naramowickiej 169).

 Podczas referendum strażnicy doraźnie kontrolowali przestrzeganie ładu
i porządku w obwodowych komisjach
referendalnych na terenie Piątkowa.
 23 września w Komisariacie Policji Poznań Jeżyce odbyło się spotkanie policji, straży miejskiej, przedstawicieli rad osiedli z poszczególnych
dzielnic oraz pracowników Wydziału
Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania.
Omawiano wdrażanie projektu „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”. Nie zgłoszono żadnych uwag
w stosunku do strażników z Piątkowa. Podobne spotkanie odbyło się 24
września w Komisariacie Policji Poznań Północ.
 Strażnicy przeprowadzali kontrole posesji przy ul. Tymienieckiego, Bolka,
Obornickiej oraz Pajzderskiego. Nie
stwierdzili spalania odpadów w piecach grzewczych.
 Pracowników Schroniska dla Zwierząt strażnicy poprosili o zabranie z
ulic trzech psów oraz trzech bezpańskich kotów. Dwa znalezione gołębie
sami przewieźli do Ptasiego Azylu w
nowym ZOO.
 23 września strażnicy wskazali pracownikowi Uniwersytetu Przyrodniczego miejsca, gdzie należy zlikwidować barszcz Sosnowskiego. To teren
między zbiornikami wody Aquanetu
a ul. Morasko, tereny przy ul. Morasko i przy ul. Deszczowej.
 24 września strażnicy doprowadzili
do doraźnego zabezpieczenia przez
strażaków wycieku paliwa gazowego
z pojazdu marki seat, który znajdował się obok budynku 6 na osiedlu
Władysława Łokietka. (rafa)

Odżyw skórę po lecie i przygotuj ją na zimę!
Skóra w pięknym odcieniu
brzoskwiniowym to wspaniała
pamiątka z wakacji. Niestety, po
lecie i po opalaniu stan jej pozostawia wiele do życzenia. W
okresie tym jesteśmy narażeni
na wpływ szkodliwych czynników środowiskowych; promieniowanie UV, kąpiele w morzu oraz wiatr uszkadzają barierę hydrolipidową skóry, niszczą struktury skórne i zakłócają
jej równowagę fizjologiczną. Korzystanie z kąpieli słonecznych
sprzyja przesuszeniu skóry, dlatego nietrudno o suchość i pojawienie się zmarszczek.
Skóra po lecie jest często
odwodniona, szorstka w dotyku. Wskazane jest zadbanie o
odpowiednie nawilżenie i regenerację oraz o przywrócenie jej
elastyczności.

Zabiegi kosmetyczne powinny przede wszystkim obejmować usunięcie nadmiernie zgrubiałego naskórka, zlikwidowania przebarwień, które pojawiają się po zbyt długim opalaniu,
oraz poprawę nawilżenia skóry. Przywrócenie odpowiedniego nawilżenia i złuszczenie warstwy rogowej naskórka pozwoli
skórze lepiej pochłaniać aktywne składniki odżywcze, które
chcemy jej przekazać i zachować
złotą opaleniznę.
Składniki aktywne, które powinny zawierać preparaty odżywczo-nawilżające, to:
• miedź – ochrona skóry przed
promieniami UV, uelastycznienie i dotlenienie skóry
• siarka – nawilżenie i uelastycznienie skóry, oczyszczenie wątroby z toksyn

• śluzy – działanie
zmiękczające, nawilżające i
odświeżające, zapobiegające
utracie wilgoci
• fitosterole – wzmacnianie
bariery naskórkowej, hamowanie utraty wody
• retinoidy – ochrona skóry
przed promieniami UV, wygładzanie powierzchni skóry
• kwas hialuronowy – nawilżanie skóry
• ceramidy – przywracanie
skórze prawidłowego stopnia nawilżenia
• wit. B5 – nawilżenie, zmiękczenie, regeneracja i poprawa kondycji skóry.
Zabieg przygotowany specjalnie dla Państwa przez nasz
gabinet polega na: wstępnym
oczyszczaniu twarzy przez demakijaż usuwający zanieczysz-

czenia; mikrodermabrazji, która
pomoże w pełni kontrolowanie
ścierać warstwę rogową
naskórka oraz usunąć delikatne przebarwienia; sonoforezie,
która wykorzystując fale ultradźwiękowe, wprowadzi w głąb
skóry dobrane do potrzeb skóry substancje aktywne (cytryna, mięta pieprzowa, ogórek,
rumianek, pietruszka, kwiat pomarańczy, bez czarny); masażu
twarzy, który wspomaga lifting
twarzy (olej z awokado) oraz na
masce końcowej, która jest bogata w składniki aktywne. Do
końca listopada zamiast 180 zł
cena zabiegu wyniesie 95 zł.
Adres: Specjalistycznego Gabinetu
Kosmetycznego SWITŁANA
na os. Bol. Chrobrego paw 110.
Tel. 794 798 895,
www.gabinetswitlana.pl
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W zimnie i deszczu walczyli o puchar kierownika

6 września na zbiorniku wodnym po dawnej
żwirowni w pobliżu Po-

biedzisk odbyły się zawody towarzyskie Koła
„Chrobry”. Stawiło się

26 wędkarzy, niektórzy
z osobami towarzyszącymi. Niestety, pogoda zawiodła, w ciągu dwóch
dni temperatura spadła
o 20 stopni, a dodatkowo silnie wiało.
Deszcz wisiał w powietrzu. Ryby nie brały, a jak
już coś, to płoteczka wielkości ołówka. Wyjątkiem były
dwa liny. Zwijaliśmy stanowiska w strugach deszczu, a
gospodarz koła musiał pitrasić kiełbaski pod parasolem.
Komisja ważąca nie miała za
wiele do roboty, gdyż połowa
z uczestników zaliczyła zero.

Ostatecznie pierwsze miejsce zajął Sławomir Korcz,
drugie Jacek Galas, a trzecie Ryszard Styperek. Wśród
juniorów najlepszy okazał się
Maciej Wojtyniak. Prezes koła wręczył najlepszym puchary i nagrody ufundowane przez kierownika osiedla
Bolesława Śmiałego.
Współzawodnictwo o tytuł
najlepszego wędkarza sezonu
koła wkroczyło w decydującą
fazę. Pozostały jeszcze tylko
jedne zawody, w Zatomiu, a
tam zwykle jest loteria.
Zbigniew Jędrys
Zdjęcia – Lidia Styperek

Ligowe zapisy do 30 października
Rozpoczęły się zapisy do Piątkowskiej Ligi Halowej Piłki
Nożnej edycji 2015/2016. Mecze odbywać się będą w szkołach na osiedlach Bolesława Chrobrego i Stefana Batorego. Pierwsze już 7 i 8 listopada.
Uczestnicy w zależności od wieku (od 2005 r. i starsi)
podzieleni zostaną na pięć grup. W każdym zespole rozgrywać będzie pięciu zawodników.
Przyjmowane będą tylko listy zgłoszeniowe przygotowane przez organizatora rozgrywek PLHPN zawierające:
nazwę drużyny, pisemny wykaz zawodników (do 15 osób),
obowiązkowe personalia opiekuna zespołu oraz osobne zgody rodziców (gr. A, B, C); Dane kapitana należy wpisać
na pierwszym miejscu.

Wpisowe od drużyny za całą ligę łącznie wynosi:
gr. A – 200 zł, dla drużyn z Piątkowa 160 zł;
gr. B – 250 zł, dla drużyn z Piątkowa 200 zł;
gr. C – 300 zł, dla drużyn z Piątkowa 240 zł;
gr. D - OPEN – 590 zł, dla drużyn z Piątkowa 470 zł;
gr. OPEN – 790 zł, dla drużyn z Piątkowa 630 zł;
Informacje i zapisy do dnia 30 października 2015 r.
w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu Bolesława Chrobrego 117, p. 81: od poniedziałku do piątku
w godz. 9–15, tel. 61 827 22 81; telefon kontaktowy –
662 142 707, e-mail: sport@psm.poznan.pl

www.psm.poznan.pl

Weź udział w Narodowej Loterii Paragonowej

Samochody Opel Insignia i Astra oraz nowoczesne laptopy i ipady czekają na uczestników pierwszej w Polsce loterii paragonowej, która ruszyła 1 października 2015 r. Najnowsza akcja edukacyjna Ministerstwa Finansów zachęca
Polaków do wydawania i brania paragonów fiskalnych oraz
ma im uświadomić, jak dużą rolę pełnią w uczciwym obrocie
gospodarczym. Aby wziąć udział w loterii, wystarczy mieć
ukończone 18 lat i paragon fiskalny na minimum 10 zł oraz
zarejestrować go na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl
(link otwiera nowe okno w innym serwisie).
Loteria ma przekonać Polaków, że codzienne wydawanie
i branie prawidłowych paragonów fiskalnych podczas zakupów,
w restauracji, barze czy u fryzjera ma znaczenie nie tylko przy
dochodzeniu praw przez klientów w sytuacjach problemowych,
ale także dla uczciwej konkurencji i stanu wspólnego budżetu.
To przekłada się na lepsze funkcjonowanie kraju i finansowanie
oświaty, służby zdrowia, sportu czy kultury.
Projekt ma charakter przede wszystkim edukacyjny, ponieważ Polacy mają niewielką wiedzę na temat związku między
wydawaniem paragonów fiskalnych a budżetem państwa. Jak
wskazują badania przeprowadzone przez Ministerstwo Finansów, ponad połowa respondentów nie ma zdania, czy wydawanie bądź niewydawanie paragonów w jakikolwiek sposób wpływa
na dochody państwa z tytułu podatków. A jedna trzecia stwierdziła wręcz, że to nie ma wpływu na dochody budżetu. Dodatkowo
dzisiaj tylko 7 procent Polaków przy zakupie towarów i zaledwie
5 proc. przy zakupie usług upomina się o paragon, w sytuacji kiedy go nie otrzymuje – wyjaśnia wiceminister Izabela Leszczyna.
Uczciwym przedsiębiorcom dużo trudniej jest konkurować
na rynku z tymi, którzy nie płacą podatków lub płacą tylko ich
część. Dzięki temu mogą sobie pozwolić na niższe ceny za te
same towary lub usługi i zwiększać swoją konkurencyjność. A
uczciwi sprzedawcy każdego dnia muszą konkurować z oszu-

stami, którzy wypychają ich z rynku, grając nieuczciwie. Zyskujemy świadomość i propaństwową postawę naszych obywateli – podsumowała Izabela Leszczyna założenia Narodowej Loterii Paragonowej.
Już w pierwszych godzinach zarejestrowano ponad 3000 paragonów fiskalnych. Strona loterii jest przygotowana do przyjęcia
minimum 250 tys. zgłoszeń paragonów na godzinę.
Co warto wiedzieć?
1. Loteria trwa od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.
2. Aby wziąć udział, trzeba dokonać zakupu towaru lub usługi
za minimum 10 zł brutto, mieć świadczący o tym paragon fiskalny i w miesiącu zakupu zgłosić się do loterii za pośrednictwem strony internetowej www.loteriaparagonowa.gov.pl
(link otwiera nowe okno w innym serwisie).
3. Do loterii przyjmowane są tylko paragony fiskalne. Można
zgłosić ich dowolną liczbę, przy czym jeden paragon można zgłosić tylko raz w loterii, niezależnie od kwoty zakupu.
4. Raz w miesiącu będzie można wylosować Opla Astrę, a raz
na kwartał – Opla Insignię. Ponadto można wygrać nowoczesny Lenovo Thinkpad oraz iPad-y Air 2.
5. Losowania najcenniejszych nagród będzie można obejrzeć
na żywo w TVP Regionalna. Nagrania z losowań będą też
dostępne na kanale YouTube Ministerstwa Finansów.
6. Wyniki losowań będą publikowane na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl/wynik (link otwiera nowe okno w innym serwisie) w dniu losowań.
7. Zwycięzcy losowań nie mogą wymieniać nagród na inne ani
otrzymać jej wartości w gotówce.
8. I jeszcze jedno: wszystkie nagrody w Narodowej Loterii Paragonowej są zwolnione z podatku!
9. W loterii nie mogą brać udziału pracownicy Ministerstwa Finansów i organizatora loterii oraz członkowie ich najbliższej
rodziny.
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1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Termin i miejsce
1.1. Termin
–
27.11.2015 r. (piątek)
1.2. Odprawa
–
g. 09:45
1.3. Start
–
g. 10:00
1.4. Miejsce
–
Szkole Podstawowej nr 35, os. Władysława Łokietka 104
Organizator
2.1. Organizator
–
Szkoła Podstawowa nr 35
2.2. Nadzór merytoryczny
–
Towarzystwa WioĞlarzy Polonia T.z. w Poznaniu
GoĞcie specjalni
3.1. W zawodach udział wezmą uczniowie OĞrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących
w Poznaniu przy ul. Bydgoskiej 4a
Regulamin
4.1. KaĪda szkoła moĪe zgłosiü do 15 osób.
4.2. Zgłoszenia naleĪy przesłaü do dnia 25.11.2015 r. na adres jacek.knopik@yahoo.com.
4.3. Na otwarcie zawodów naleĪy przygotowaü logo lub numer szkoły.
4.4. Prowadzona bĊdzie klasyfikacja indywidualna.
4.5. Na podstawie wyników indywidualnych wyłoniona bĊdzie klasyfikacja druĪynowa.
4.6. Suma punktów uczniów z danej szkoły (pierwszych 12 zawodników w klasyfikacji indywidualnej) bĊdzie
stanowiü wynik druĪyny szkolnej (1 msc – 12 pkt, 2 msc – 11 pkt, 3 msc – 10 pkt, 4 msc – 9 pkt, 5 msc – 8 pkt,
itd.).
4.7. Zawody rozegrane zostaną na ergometrze wioĞlarskim typu Concept II na dystansie 200m – chłopcy i 150m –
dziewczĊta.
4.8. Przewidywany jest jednoczesny start 8 zawodników, co 4 minuty.
4.9. Po rozegraniu wyĞcigów I i II kategorii oraz III i IV rozegrane zostaną finały po 8 zawodników z najlepszymi
czasami z kaĪdej z kategorii.
4.10. Zawody odbĊdą siĊ w nastĊpujących kategoriach:
4.10.1. I kategoria
–
5 kl. DziewczĊta;
4.10.2. II kategoria
–
5 kl. Chłopcy;
4.10.3. III kategoria
–
6 kl. DziewczĊta;
4.10.4. IV kategoria
–
6 kl. Chłopcy;
4.10.5. V kategoria
–
nauczyciele wychowania fizycznego.
Program
5.1. Zbiórka, odprawa
–
g. 09:45
5.2. Uroczyste otwarcie
–
g. 10:00
5.3. WyĞcigi 5 klas, DziewczĊta
–
g. 10:15
5.4. WyĞcigi 5 klas, Chłopcy
–
g. 11:20
5.5. Finały i dekoracja 5 klas
–
g. 12:25
5.6. WyĞcigi 6 klas, DziewczĊta
–
g. 12:40
5.7. WyĞcigi 6 klas, Chłopcy
–
g. 13:45
5.8. Finały i dekoracja 6 klas
–
g. 14:50
5.9. ZakoĔczenie
–
g. 15:00
Informacje dodatkowe
6.1. Istnieje moĪliwoĞü wypoĪyczenia ergometru w celu przygotowania i wyłonienia reprezentacji szkolnej.
Nagrody
7.1. Nagrodzonych bĊdzie pierwszych 5 zawodników i zawodniczek w kaĪdej kategorii. Dodatkowo najlepszych 3
zawodników otrzyma nagrodĊ rzeczową.
7.2. Puchar przechodni dla najlepszej szkoły /dwa zwyciĊstwa pod rząd/ przechodzi na własnoĞü.
Kontakt
8.1. Grzegorz Nowak
8.2. Jacek Knopik

tel. 606 – 901 – 121
tel. 695 – 222 – 239
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Piątkowska liga zakończona

T. Węcławek i J. Zapatka najlepszymi strzelcami
10 października zakończyły się rozgrywki Piątkowskiej Ligi
Piłki Nożnej dla grupy młodzieżowej, natomiast grupa OPEN swoje zakończenie miała następnego dnia, w niedzielę 11 października.
Wszystkie mecze były
rozgrywane na boisku
typu orlik przy Szkole Podstawowej nr 17
na os. Bolesława Chrobrego w każdą sobotę
i niedzielę w godz. 9 –
19. Rozgrywki toczono
od połowy kwietnia do
połowy października, z
przerwą wakacyjną. We
wszystkich kategoriach
wiekowych wzięło udział
41 zespołów. Jednakże
podczas trwania rozgrywek kilka drużyn wycofało się z rozgrywek z
różnych powodów.
W młodzieżowej kategorii wiekowej, czyli w gr. B
(szkoły gimnazjalne), w rozgrywkach uczestniczyło 14
zespołów. Prowadzone one
były systemem każdy z każdym w dwóch rundach, czyli
mecz i rewanż, oraz w trzeciej rundzie z końcowym podziałem na 2 podgrupy po

4 zespoły, gdzie grano także
każdy z każdym. I właśnie
po tej ostatniej rundzie wyłoniono zwycięzcę tegorocznej edycji Piątkowskiej Ligi Piłki Nożnej w grupie B.
Został nim po raz pierwszy
zespół z Piątkowa NOT TODAY. Wyprzedził on drużynę UKS 12 BATORY IV różnicą aż 9 punktów. Na najniższym szczeblu podium
uplasował się zespół DRUŻYNA PIERŚCIENIA ze
stratą aż 13 punktów do lidera. Najlepszym strzelcem
tej kategorii wiekowej okazał się przedstawiciel zespołu z III miejsca, czyli DRUŻYNY PIERŚCIENIA, zawodnik Jakub Zapatka, zdobywca 53 bramek.
Mecze w tej kategorii
wiekowej miały równy charakter. Niektóre były bardzo zacięte, a inne miały jednostronny przebieg z
bardzo wysokimi wynikami.
Jednakże w miarę trwania
rozgrywek zespoły z niższych miejsc postarały się
kilkakrotnie o niespodziankę, pokonując zespoły z podium. Poziom tych spotkań
można ocenić jako dobry.
W kategorii najstarszej,
czyli grupie OPEN, rywali-

zowało 27 zespołów. Grupa
ta grała w systemie jednorundowym, tzn. mecz każdy z każdym. Tegoroczna
rywalizacja była bardzo wyrównana i mimo iż któryś
zespół zajmował odległą pozycję, to mógł urwać punkty czołowym zespołom. Do
końca nie wiadomo było,
kto uplasuje się na podium.
O zwycięstwie w tej grupie zdecydowały dwie ostatnie kolejki spotkań, w których to swoje wszystkie
mecze wygrały CZERWONE DIABŁY, natomiast pozostałe zespoły: BALBINA,
BATORY IV, AC MATERACE potraciły punkty z teoretycznie słabszymi drużynami. Tak więc, przed ostatnią
kolejką spotkań pierwsze
miejsce zapewnił sobie zespół CZERWONE DIABŁY.
Natomiast do końca toczyła się rywalizacja o miejsce
drugie. Zespół BATORY IV,
aby je zająć, musiał pokonać
w ostatnim meczu rozgrywek tegorocznego zwycięzcę
ligi. Zwycięzcy, czyli zespół
Czerwonych Diabłów, grali
do końca i pewnie pokonali BATOREGO IV 6:1. Tym
samym, drugie miejsce w lidze zajął zespół BALBINA,

który od wielu lat próbował
sztuki znalezienia się na podium aż w końcu się mu to
udało. Na najniższym miejscu podium zaleźli się debiutanci w gr. OPEN – zespół BATORY IV ze stratą
dwóch punktów do BALBINY oraz 7 do lidera. BALBINA natomiast straciła do
CZERWONYCH DIABŁÓW
5 punktów. Na czwartym
miejscu, co jest dużą niespodzianką tych rozgrywek, z
dorobkiem 55 punktów znaleźli się zawodnicy drużyny
LEWOPRAWO.
Najlepszym strzelcem
został zawodnik zespołu z
ósmego miejsca FC NOWA
WIEŚ – Tomasz Węcławek,
zdobywca 64 bramek.
Wszystkie zespoły z
pierwszych trzech miejsc
otrzymały nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego (dresy, stroje piłkarskie, koszulki i spodenki) oraz pamiątkowe puchary, a najlepsi strzelcy statuetkę oraz torby piłkarskie.
Nagrody ufundował organizator rozgrywek, czyli Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Na weekend 17/18 paźDokończenie na stronie 16

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Piątkowska Liga Piłki Nożnej
Tabele końcowe po meczach rozegranych 11. 10. 2015 r.
GRUPA B
Lp. Nazwa drużyny
li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
1 NOT TODAY
23 56 123 55
68
2 UKS 12 BATORY IV
23 47 109 72
37
3 DRUŻYNA PIERŚCIENIA
23 43 135 62
73 1wo/1p
4 TG SOKÓŁ POZNAŃ
23 36 116 65
51
WINIARY
5 Z BUTA WJEŻDŻAM
23 38 75
65
10
6 UKS 12 BATORY V
23 26 59
77 -18 1wo
7 RED BULL TEAM
23 17 46 148 -102
8 JADWIŻAŃSKI KS
23 15 47 127 -80 1wo
9 GANG ALBANII
20 32 83
61
22
3wo
10 TECHNICZNY POKER
20 30 96
62
34
3wo
11 DYNAMO DA VINCI
20
-5 28 123 -95 12wo
12 UKS 12 BATORY I
- zespół wycofany z rozgrywek
13 PRZYSZLIŚMY
- zespół wycofany z rozgrywek
POPATRZEĆ
14 SMOKE WEED EVERYDAY
- zespół wycofany z rozgrywek

1
2
3
4
5

CZERWONE DIABŁY
BALBINA
BATORY IV
LEWOPRAWO
OZ TEAM

GRUPA OPEN
24 66
24 61
24 59
24 55
24 50

161
115
148
124
95

35
31
43
54
55

126
84
105
70
40

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1wo

MIDAS POZNAŃ
GREEN SQUAD
FC NOWA WIEŚ
EJBRY Z FYRTLA
PI - KO TEAM
SPARTANIE
BRENDBY POZNAŃ
MOBIL POZNAŃ
AC MATERACE
TRACK ATTACK FC
COLUMBUS SOCCER
CREW
GANG ALBANII
DIADAL POZNAŃ
PRIMO
BLUE DEVILS
TĘGIE PYTONY
FC MAKALAKOS
WUCHTA WIARY
TERMINATOR
NARAMOWICE
BAYERN POZNAŃ
KOMPUTRONIK
TECHNICZNI FANTAŚCI
PODOLANY

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

50 113
49 95
47 153
44 84
43 85
39 90
26 70
16 46
49 119
29 79
27 57

55
46
81
47
69
82
134
102
50
63
83

24
24
24
24
24
24
24
24

23
17
16
14
9
9
-2
-5

102 -33 6wo/1p
85 -28 8wo
109 -46 10wo
128 -72 7wo
94 -37 9wo
136 -102 4wo
129 -101 11wo
109 -76 14wo

69
57
63
56
57
34
28
33

58
49
72
37
16
8
-64
-56
69
16
-26

1wo
1wo

2wo
1wo
3wo
6wo
3wo

24
-8 22 131 -109 14wo
- zespół wycofany z rozgrywek
- zespół wycofany z rozgrywek
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KALENDARIUM PSM
29 października - zebranie plenarne Rady Nadzorczej
PSM
4 listopada

- Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna
RN

5 listopada

- Komisja Członkowsko-Samorządowa
RN

10 listopada

- Komisja Rewizyjna RN

26 listopada

- zebranie plenarne RN PSM

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Dobre wyniki i plany remontowe osiedli

Wrześniowe
posiedzenie Rady Nadzorczej
Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej rozpoczęło się od przyjęcia w jej
skład nowego członka Rady Nadzorczej, którym został Paweł Perz. Zgodnie
ze Statutem PSM, zastąpił
on zmarłego Kazimierza
Paprockiego i zdecydował
pracować w Komisji Rewizyjnej i Komisji Inwestycyjno-Eksploatacyjnej.
Następnie
omówiono
wnioski Komisji Członkowsko-Samorządowej w sprawach pozbawienia członkostwa w Spółdzielni osób zalegających z opłatami czynszowymi. W stosunku do dłużników uporczywie nie regulujących należności podjęto uchwały o wykluczeniu
ze spółdzielni. Zdecydowano
natomiast przywrócić członkostwo dwom osobom, które
spłaciły dług.
Analizę wyników ekonomicznych za 7 miesięcy tego
roku przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Wyniki gospodarowania za-

sobami mieszkaniowymi na
poszczególnych osiedlach były w tym okresie dodatnie. Jedynie na osiedlu Bolesława Śmiałego zanotowano saldo ujemne spowodowane dopłatą z tytułu wieczystego użytkowania gruntów
za lata 2013 i 2014. Wyniki
w gospodarowaniu poszczególnymi mediami, czyli gazem, wodą, ciepłem i energią elektryczną były także
dodatnie. W opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonymi na
rzecz GOAP-u zauważalne
jest stałe zmniejszanie się
liczby zadeklarowanych osób.
W lipcu tego roku było ich
o 639 mniej niż w lipcu roku
poprzedniego. Wnoszących
opłaty za odbiór odpadów
komunalnych więc ubywa,
natomiast samych odpadów
na osiedlach, zwłaszcza wielkogabarytowych, jakby coraz
więcej. W wakacje odnotowano także niewielki wzrost zaległości czynszowych na lokalach mieszkalnych oraz użytkowych. Jak jednak wyjaśnił
Zarząd, w okresie letnim za-

ległości zwykle nieco rosną,
ale w kolejnych miesiącach
są one regulowane. W tym
roku do spółdzielni wpłynęło ponad 177 tys. zł z tytułu
dodatków mieszkaniowych, z
których średnio co miesiąc
korzystało 110 osób.
Po dyskusji Rada podjęła
uchwałę o zatwierdzeniu planów remontowych na osiedlach Bolesława Chrobrego,
Stefana Batorego, Bolesława Śmiałego, Władysława
Łokietka oraz Władysława
Jagiełły i Zygmunta Starego. Przy omawianiu zamierzeń modernizacyjnych za-

stanawiano się nad możliwościami wprowadzenia rozwiązań oszczędzających zużycie
ciepła przy ogrzewaniu poszczególnych budynków, klatek schodowych oraz lokali.
Rada Nadzorcza zdecydowała, że badanie sprawozdania finansowego PSM
za rok 2015 przeprowadzi
Kancelaria Biegłych Rewidentów dr Tadeusz Dopierała z Poznania. Wybrano ją
spośród 9 podmiotów, które
złożyły oferty. Przy wyborze
uwzględniono cenę a także
wiedzę i doświadczenie podmiotu w przeprowadzaniu audytów spółdzielni.
Radni omówili podniesioną w liście spółdzielcy
kwestię dostępności mieszkańców osiedla Bolesława
Śmiałego do zamkniętego
parkingu przy budynku nr
34. Wyjaśniono, że są na
nim do wykorzystania 44
miejsca postojowe, a do tej
pory administracja osiedla
wydała 24 piloty. Zainteresowani mogą więc po wniesieniu kaucji odebrać kolejne
piloty umożliwiające korzystanie z parkingu. Zapoznano się także z przebiegiem
przeciągających się dyskusji
z grupą mieszkańców z tego
osiedla w sprawie dociepleń
kolejnych budynków. (i)
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Poezjo, dodaj jej skrzydeł
W tym roku Klub Literacki „Dąbrówka”, działający przy Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, obchodzi dziesięciolecie istnienia. Z tej okazji kontynuujemy cykl
prezentacji autorów tworzących nasze środowisko literackie. Rubrykę
prowadzi dziennikarka
i eseistka, Anna Kokot.
Okazuje się, że gościnna
atmosfera literackich spotkań przyciąga także osoby mieszkające w innych dzielnicach miasta. Tym razem
przedstawiamy sylwetkę poetki Kingi Kasprzyk.
Ta młoda artystka słowa pochodzi z
Krzesin i marzy o wydaniu tomiku poetyckiego. Swoją przygodę z literaturą
rozpoczęła w Dziupli Literackiej podczas
zajęć prowadzonych przez nieżyjącą już
Ewę Gajowiecką. Młoda poetka otrzymała wiele nagród literackich: XVII Lednicka Wiosna Poetycka (III miejsce), III i IV
Konkurs Literacki Amici (wyróżnienia),
VIII Młode Pióra (I miejsce), konkurs na
wiersz miesiąca w Młodzieżowym Domu
Kultury nr 1 (I miejsce), XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i Literacki „Pudełko moich marzeń” w Zduńskiej Woli (II
miejsce). Uczestniczyła również w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Marii
Konopnickiej w Międzyrzecu Podlaskim w
roku 2014 (wyróżnienie). W ramach „Spo- Napiszę, bo co mam
robić? Muszę pisać, bo nic
innego nie potrafię. Mogłabym mówić wiersze, ale nie
mogę, pozostaje pisanie –
wyznała niegdyś poetka
Halina Poświatowska. Być
może brzmiało to z jej strony jak kokieteria utalentowanej artystki, ale najwyraźniej – pomimo trudności, lepiej czuła się pisząc
poezję, niż próbując ją publicznie odczytać.
Z pewnością umiejętność
zajmującego deklamowania
poezji wiąże się z retoryką,
czyli sztuką pięknego mówienia – ars bene dicendi. Określenie owo pochodzi z I wieku, a
jego autorem jest Kwintylian,
rzymski retor. Wielcy aktorzy
starają się także szkolić swoją technikę poprzez ćwiczenia
z impostacji głosu, czyli jego
prawidłowego ustawienia.
Wymogami tymi nie muszą się jednak przejmować
uczestnicy corocznego Turnieju Wierszy o Pierścień Dąbrówki. Poeci zainteresowani
prezentacją swojej twórczości
zawsze mogą bowiem liczyć
na ciepłe przyjęcie ze strony
życzliwej publiczności. Na oklaski i komentarz ze strony odbiorców może liczyć każdy, kto

tkania z Poetą” – imprezy
zorganizowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury nr
1, artystka – wraz z poetką Agnieszką Mąkinią, brała udział w niezwykłym wieczorze poezji. Wiersze obu
utalentowanych pań przedstawione zostały przez aktorów „Teatru Bezcennego”.
Kinga Kasprzyk jest
również redaktor naczelną i dziennikarką pisma
młodzieżowego „TeXT”, działającego przy
Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Poznaniu. Jej teksty były wielokrotnie publikowane w Głosie Wielkopolskim, w zakładce „Junior Media”. W roku 2014 poetka zajęła pierwsze miejsce w XV Wielkopolskim Konkursie Dziennikarskim. Prowadzi także bloga: www.poetyckaszuflada.wordpress.com. Od niedawna swoimi
zdolnościami twórczymi postanowiła podzielić się także ze środowiskiem naszego
Klubu Literackiego „Dąbrówka”.
Poniżej przedstawiany dwa wiersze
autorki.
Opowiastka
Hej
posłuchaj opowiastki
o filozofie
który miał szerokie bary
jak gdyby na nich
całą ludzką mądrość
chciał udźwignąć
Pod tymi szerokimi barami

dusza się znajdowała
stanowiąca przedmiot
jego poznania
Dusza łapczywie siorbała zmysły
szepcząc mu o ideach
Po drugiej stronie lustra
żył Platon Prim
Wyszedł zza szafy pełnej idei
Spotkał się ze swym ciałem
ułomnym choć wysportowanym
Przerażony umarł
Jego dusza z klatki się wydostała
Rama poznania
Na komodzie
stała w kącie
rama poznania
Miała mosiężną budowę
Była zbyt cienka
by mogła przez nią przejść
choćby biedronka
Żaden obraz
nie ukazywał się
w ramie
tylko ciemność
w niej widniała
Niespodziewanie
pod wpływem impulsu
rama poznania
stała się szersza
Absolut przystanął
Spojrzał przez nią
wszechwidzącym okiem
Jego źrenice
rozszerzyły
ramę poznania

Kto wygra jubileuszowy
Pierścień Dąbrówki?
odważy się przeczytać głośno
swój wybrany wiersz. W zeszłym roku jury pod przewodnictwem poetki dr Ewy Najwer nagrodziło tekst Andrzeja Sikorskiego „Koszula Pana
Przemysława Bystrzyckiego”.
Wiersz nawiązywał do postaci
poznańskiego pisarza – żołnierza cichociemnego. W turnieju
tym startowało aż 26 autorów.
W tym roku X Jubileuszowy Turniej Wierszy o Pierścień Dąbrówki rozpocznie się
17 listopada o godzinie 18.00,
w bistro „Cezar” w Dąbrówce. Nagrodą główną jest rzeźba Kazimierza Rafalika. Wyróżnienia to, między innymi,
Kielnia Tadeusza wręczana
przez Edytę Kulczak, Chleb
dla Poety – czyli rzeźba artystki plastyk Marioli Kalickiej, Liquor Benedictinorum
z Apteki Pod Złotym Lwem.
Przewidziane są także wyróżnienia poza decyzją jury: obrazy, obrazki, duże piwo od
Antoniego i inne atrakcyjne
niespodzianki. Wśród fundatorów wyróżnień jest Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Konstancja i Jan Majew-

scy (liquor), artysta plastyk
Jan W. Malik, artysta malarz Rozalia Nowak, Jolanta
Szwarc, Stefania Pruszyńska.
Anna Kokot napisze recenzję
z twórczości wybranego autora. Łucja Dudzińska wręczy
nagrody książkowe – czyli publikacje wydane przez Grupę
Literyczną Na Krechę.
Jurorem będzie w tym roku dr Stefan Pastuszewski, redaktor ogólnopolskiego miesięcznika „Akant”. Wybrane

teksty z turnieju ukażą się
w „Akancie”, prasie regionalnej i Radiu EMAUS. Imprezę
zorganizuje i poprowadzi poznański pisarz Jerzy Grupiński, opiekun Klubu Literackiego „Dąbrówka”.
Zapraszamy w poetyckie
szranki! Tematyka utworów
dowolna. Wiersze czytają autorzy. Teksty do turnieju (1
niepublikowany wiersz w 5
egzemplarzach A4) prosimy
zgłaszać w dniu turnieju pomiędzy godziną 16.30 a 17.30,
w bistro „Cezar”.
Klub Literacki
„Dąbrówka”

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY
10 XI 2015 o godz. 18.00 (wtorek) Wieczór warsztatowy,
konsultacje Klubu Literackiego. Prosimy o kopie tekstów ksero.
Danuta E. Dachtera-Czerwińska – „Dlaczego szuflada?”
17 XI 2015 o godz. 18.00 (wtorek) w bistro „Cezar” X Jubileuszowy
Turniej Wierszy o Pierścień Dąbrówki (piszemy o tym obok)
1 XII 2015 o godz. 18.00 (wtorek) Promocja antologii
„Wierszystawka artystyczna Antologia Grupy Literycznej na
Krechę” – spotkanie z autorami prowadzi Łucja Dudzińska.
15 XII 2015 o godz. 18.00 (wtorek) w bistro „Cezar” Wieczór
wigilijny Klubu Literackiego. Homilia – Stanisław Adamkiewicz.
Voc i gitara – Jan Hyjek. Oczekiwane nastrojowe teksty i Boże
Dary na wigilijny stół.
Spotkania w „Dąbrówce”, os. Bolesława Chrobrego 117. Prowadzi
Jerzy Grupiński.
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Do biblioteki po książkę i film
omówienia klasycznych powieści. Znaleźć je można także
w bibliotecznej ofercie. Placówka współpracuje ze szkolnymi bibliotekami w okolicznych placówkach oświatowych,
by zapewnić uczniom łatwy dostęp do książek. Stara się
także zachęcać do czytelnictwa najmłodszych mieszkańców piątkowskich osiedli. Dla nich przed kilku laty w dolnej kondygnacji „Dąbrówki” wydzielono oddział dla dzieci i młodzieży. Znaleźć w nim można nie tylko książki z
bajkami i najpopularniejszymi wierszami, ale także można wziąć udział w licznych zabawach czy konkursach literackich i plastycznych dla najmłodszych. Rodzice ze swymi latoroślami chętnie zaglądają do tej części biblioteki.

Posiadamy bogatą filmotekę – mówi Maria Czwojda

Od rana do wieczora trwa ruch w Filii 14 Biblioteki Raczyńskich na Piątkowie. Placówka jest jedną
z 41 filii Biblioteki Raczyńskich. W PCK „Dąbrówka” działa od 1987 r. Otwarta jest od godz. 9 do
19 i każdego dnia odwiedzają ją zarówno najmłodsi, jak i najstarsi mieszkańcy osiedli.
- Czeka na nich ponad 40 tysięcy książek, w tym około 10 tysięcy książek dla dzieci i młodzieży. Jednak współczesna biblioteka to już nie tylko tradycyjne książki, chociaż cieszą się one wciąż niesłabnącym zainteresowaniem.
Posiadamy bogatą filmotekę zawierającą ponad 3 tysiące
filmów DVD oraz wiele coraz popularniejszych audiobooków – mówi Maria Czwojda, kierownik piątkowskiej filii.
Zasoby biblioteczne nieustannie się zmieniają i wzbogacają. Każdego miesiąca do placówki wpływa około 200
nowych pozycji. Finansowane są z budżetu Biblioteki Raczyńskich oraz ze środków przekazywanych dobrowolnie
przez czytelników do bibliotecznej skarbonki a także z darów książkowych przynoszonych do filii. Czytelnicy najczęściej dopytują o nowości. Poszukują tytułów, o których
głośno w gazetach oraz telewizji, które zostały wyróżnione lub uhonorowane nagrodami. Chętnie też o nich rozmawiają i dyskutują. Bo chociaż biblioteka kojarzy się na
ogół z ciszą i spokojem, to jednak zawsze znajdzie się w
niej miejsce i czas na miłą pogawędkę z paniami bibliotekarkami. Pracuje ich siedem i mają zróżnicowane zainteresowania czytelnicze, od reportaży i literatury faktu po
biografie i klasyczne powieści. Nie brakuje więc okazji do
wymiany poglądów a także uzyskania dodatkowych informacji o książkach i ich autorach.
Równie poszukiwane jak książkowe nowości są tradycyjne szkolne lektury. Biblioteka posiada ich spore zasoby,
choć w kanonie lektur następują częste zmiany. W dodatku, coraz popularniejsze wśród uczniów są różne skróty i

- W naszej filii zarejestrowanych jest około 7 tysięcy
czytelników. Wielu to stali bywalcy. Szukają ciekawych
książek a także chętnie korzystają z czytelni, w której dostępne są liczne czasopisma. Sporo jest także studentów
i uczniów. Od kilku lat liczba czytelników utrzymuje się
na tym samym poziomie, ale staramy się poprzez ciekawą ofertę książkową oraz filmową przyciągnąć nowych
czytelników – mówi M. Czwojda. Osiedlowa biblioteka to
ważna i wciąż potrzebna placówka na kulturalnej mapie
Piątkowa. (i)

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. 61 822 78 57, 601 56 87 32
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Prosto z miasta

Miasto otwarte dla swoich
Przeżyliśmy kolejny poznański maraton. Na pół
dnia miasto zostało wyłączone z normalnego funkcjonowania. W imię czego? Dla
promocji Poznania? Wolne
żarty. Każde większe miasto
i co druga gmina w Polsce
organizują jakieś maratony,
półmaratony czy ćwierćmaratony. Efekt marketingowy więc żaden i nie pomogą żałosne próby licytowania się liczbą uczestników.
Dla nikogo, poza organizatorami, nie ma to większego znaczenia. Propagowanie maratonów jako sposobu na zdrowie też jest mocno wątpliwe. Jak wiadomo,
inicjator tej formy rozrywki
padł na ateńskiej agorze a
i dzisiaj co rusz, któryś z
biegaczy podąża w jego ślady. Trudno więc pojąć, dlaczego tak ochoczo Poznań i
inne polskie miasta angażują się w organizowanie wiel-

kich i kosztownych imprez,
które paraliżują miasta na
wiele godzin. W końcu, jak
ludzie mają nieodpartą potrzebę biegania, niech czynią
to poza miastem, bez utrudniania życia mieszkańcom.
Będzie spokojniej, taniej i
zdrowiej.


Dyskusje nad tym, jak
najlepiej promować Poznań,
nie ustają. Po zapowiedziach
odejścia od wielkiej kampanii „Poznań know how” zaraz pojawili się jej obrońcy.
Nic dziwnego, na jej realizację przeznaczano co roku grube pieniądze i szkoda byłoby
je stracić. A że efekty promocyjnych przedsięwzięć są nie
takie jak oczekiwano, no cóż,
zawsze można wykazać, że na
zbieranie owoców będzie jeszcze czas. Cierpliwość władz
i krytyków chyba się jednak
skończyła i trwa poszukiwanie nowego hasła. Pojawiła się nawet propozycja „Po-

znań miasto otwarte”. Hasło
jest dobre, bo nic nie mówi,
do niczego się nie odwołuje,
no może do filmu sprzed lat
„Rzym miasto otwarte”, niczego nie narzuca. Pasuje do
wszystkiego, czyli do niczego.
Po co zatem ładować kolejne
miliony w coś takiego? Może lepiej ciągnąć w nieskończoność dyskusję o sposobach
popularyzowania miasta, a
dla jej uatrakcyjnienia ogłosić nieustający konkurs na poznańskie hasło promocyjne.


Międzynarodowe Targi
Poznańskie już nie tylko z
nazwy są poznańskie. Miasto
stało się ich pełnym właścicielem. Ni z tego, ni z owego na
pierwszego… tuż przed wyborami, minister skarbu zdecydował przekazać wszystkie
swe udziały miastu. Można
się zastanawiać, dlaczego tylko miastu, a nie powiatowi
poznańskiemu czy województwu wielkopolskiemu, któ-

re też mają znaczący udział
w tworzeniu targów. Ale czy
jest jeszcze o co się czepiać?
MTP są wprawdzie nadal potentatem na targowym rynku
i dysponują pięknymi terenami w śródmieściu Poznania,
ale gdzie im tam do dawnej
świetności. Kiedyś były wizytówką polskiej gospodarki, naszym oknem na wielki świat. Każda targowa impreza to było wydarzenie na
ogólnokrajową, a nawet jak
się nam wówczas zdawało,
europejską skalę. Dzisiaj na
targowych terenach odbywa
się blisko setka imprez rocznie, ale kto o nich wie poza organizatorami i coraz
mniej licznymi uczestnikami.
Dla poznaniaków MTP mają coraz mniejsze znaczenie,
ale dla władz miasta przeciwnie. Zyskają przecież tyle
stanowisk do obsadzenia w
swojej spółce.
WIST

Działo się w KORONIE
W klubie osiedlowym KORONA
na osiedlu Bolesława Śmiałego codziennie jakieś zajęcia: różne rodzaje gimnastyki dla seniorów, fitness latino, gry planszowe, nauka
języka angielskiego, czynna biblioteka, kółko brydżowe, plastyczne,
„Koralik” i „Szydełko”, zespół wokalny, a dwa razy w miesiącu także zabawy taneczne.

1 października zespół wokalny „Korona” zaproszony został na występ
do łazarskiego domu kultury „Krąg”.
Dwa dni później seniorzy wybrali się
na grzybobranie do Rożnowic, gdzie
mile spędzili dzień na imprezie plenerowej.
6 października w klubowej kawiarence odbyło się spotkanie na temat kredytów dla zadłużonych. 8 paź-

dziernika zespół wokalny wystąpił na
Dniach Seniora w Sali Gostyńskiego
Ośrodka Kultury „Hutnik”.
13 października odbyło się „Coś za
coś”, czyli wymiana zbędnych przedmiotów, odzieży, itd. Na 27. zaplanowano spotkanie z przedstawicielem policji, który będzie mówił o bezpieczeństwie seniorów, a zwłaszcza o oszustwie metodą na wnuczka. (lklo)

Patroni ulic piątkowskich

Florian Znaniecki (1882 – 1958)
Profesor Florian Znaniecki to patron ulicy łączącej ulice Stanisława Wachowiaka i Kazimierza Tymienieckiego. Pochodził ze
Świątnik na Kujawach, urodził się 15 stycznia 1882
roku. Uczył się w Częstochowie, zaś filozofię i nauki społeczne studiował na
uczelniach Warszawy, Genewy, Zurychu, Paryża i
Krakowa. Potem wiódł żywot bardzo urozmaicony,
by nie rzec trochę awanturniczy: służył w Legii Cudzoziemskiej, pracował w

wędrownym zespole aktorskim, jako robotnik, przez
pewien czas był też bibliotekarzem w szwajcarskim
Muzeum Polskim w Rapperswilu. W 1911 roku wrócił w ojczyste strony, zajmował się działalnością pedagogiczną w Warszawie. Zaczął też publikować rozprawy filozoficzne, wśród nich
„Zagadnienie wartości w filozofii” (1910), „Humanizm
i poznanie” (1912). Po 1914
roku często bywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie
zajął się badaniami w zu-

pełnie wtedy nowej nauce:
socjologii.
W 1919 roku wrócił do
Polski i osiadł w Poznaniu,
był twórcą socjologii polskiej, założycielem pierwszych placówek naukowych
z tej dziedziny wiedzy, organizacyjnie związał się z Uniwersytetem Poznańskim. Z
czasem stał się znany też
jako organizator ogromnie
popularnych konkursów na
pamiętniki – zwłaszcza na
wspomnienia robotników i
opinie o Poznaniu jako rodzinnym mieście. W 1930

roku powołał pismo „Przegląd Socjologiczny”, wiele
też publikował w kraju i za
granicą.
Lata II wojny światowej
spędził w USA, do Polski już
nie wrócił, był m.in. wykładowcą Columbia University
w Nowym Jorku oraz University of Illinois. Zmarł 2
marca 1958 r. w Champaign
koło Chicago. Imię Floriana
Znanieckiego nosi dziś jedna z sal wykładowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Marek Rezler
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Przemoc emocjonalna w związku
Przemoc psychiczna w moim związku? To nie o mnie!
W trakcie swojej pracy w gabinecie podczas sesji psychoterapeutycznych rozmawiam często z osobami, które
zaprzeczają doświadczaniu przemocy lub też nie wiedzą,
na czym ona polega i kiedy się u nich w związku zaczęła. Mówią o swoich przeżyciach, zastanawiają się, czy to
już przemoc, jednak najczęściej tłumaczą, że partner/ka
ma „ciężki charakter”?
Przemoc emocjonalna, nazywana przemocą psychiczną,
nie jest tak ewidentna i namacalna jak przemoc fizyczna, nie
zostawia śladów na ciele, ale jest równie okrutna. Przemoc
emocjonalna jest jak pranie mózgu, ponieważ zabiera człowiekowi godność, szacunek do samego siebie, poczucie własnej wartości i mocy sprawczej. Rany przemocy emocjonalnej tworzą blizny, które nierzadko są znacznie głębsze i bardziej trwałe niż fizyczne.
Co to jest przemoc psychiczna?
Zachowania, które kwalifikują się jako akty przemocy psychicznej, to najłatwiej zauważalna i słyszalna destrukcyjna
krytyka i słowna agresja. Słowna agresja to między innymi:
przedrzeźnianie, krzyk, oskarżanie, obrzucanie wyzwiskami,
poniżanie i upokarzanie. Osoba stosująca przemoc zastrasza słownie użyciem przemocy fizycznej, ale też wykonując
wygrażające gesty. W przekonaniu o swojej racji częstokroć
dopuszcza się niszczenia osobistych przedmiotów ofiary, rzuca tym, co „się nawinie pod rękę”. Będąc wściekła, może też
kopać w ścianę, wymachiwać nożem, onieśmielając i zastraszając jeszcze bardziej swoją siłą ofiarę.
Kolejnym charakterystycznym elementem w komunikacji
i w postawie osoby stosującej przemoc emocjonalną jest pogarda dla drugiej osoby. Przejawia się ona w braku szacunku dla pracy, wysiłków i opinii, w lekceważeniu, publicznym
zawstydzaniu, poniżaniu przy obcych ludziach oraz rozpowiadaniu fałszywych informacji na temat partnerki/partnera.
Innym zachowaniem, które stosuje przemocnik wobec swojej ofiary, to wywieranie presji. Najczęściej w przemocowych
związkach dochodzi do zabierania dzieci, pieniędzy, kluczy,
samochodu, przerywania, kontrolowania czy blokowania rozmów telefonicznych lub w ogóle wyłączania telefonu ofiary.
Jest to mechanizm izolowania, by utrudniać lub uniemożliwić kontakty z rodziną i przyjaciółmi. Prześladowca, sprawując kontrolę, narzuca swoją wolę w sprawie, gdzie partnerka/partner wychodzi i z kim się spotyka, niejednokrotnie dopuszczając się śledzenia partnera/ki. Osoba stosująca przemoc psychiczną często przesłuchuje i stale weryfikuje, czy
partnerka/partner mówi prawdę.
Zachowanie i myślenie sprawcy
Sprawcy przemocy emocjonalnej posługują się kamuflażem i często, naruszając prawo moralne, nie naruszają prawa karnego. Swoich zachowań i przekonań nie ujawniają
przed osobami, od których zależy ich funkcjonowanie, np.
szefa, współpracowników. Potrafią prezentować się w oczach
innych, jako układni, sympatyczni, pomocni, częstokroć są
szarmanccy, czarujący i dowcipni. Mechanizmem, który często towarzyszy ich zachowaniu, jest zaprzeczenie, w którym
to oskarżają partnera/partnerkę o to, że sprowokował/a przemoc. Tak jak wspomniałam już wcześniej, osoby te publicznie odgrywają kogoś delikatnego, potrafiąc płakać i błagać o
przebaczenie, by wzbudzić dla siebie litość. Sprawcy są konsekwentni w swoim postępowaniu, ponieważ swoje zachowanie budują i usprawiedliwiają na podstawie przekonań, które
towarzyszą ich myśleniu: „Mam prawo do wszystkiego», „Cel
uświęca środki», „Moje potrzeby są najważniejsze», «Miłość
nie istnieje», „Świat to miejsce dla najsilniejszych», „Nikt nie
ma prawa mnie kontrolować», „Jestem najlepszy», „Bliscy
są po to, żeby zaspokajać moje potrzeby», „Ja sam ustalam
reguły w moim życiu», „Jeżeli ja nie wykorzystam kogoś, to
ten ktoś wykorzysta mnie», „Jeżeli ktoś nie robi tego, czego

chcę, zasługuje na karę», „Jeżeli ktoś się daje wykorzystywać, to jego wina», „Jeżeli ktoś mówi, że cierpi, to znaczy że
jest słaby», czy „Jeżeli ktoś chce być ze mną blisko, to znaczy, że chce mnie kontrolować».
Objawy u ofiar
U osób doświadczających przemocy psychicznej zauważa się: stały strach i utratę nadziei, zanik wiary, że sam/sama dam sobie radę, uniemożliwienie podjęcia działań niezgodnych z życzeniami sprawcy, osłabienie psychicznych
i fizycznych zdolności stawiania oporu, całkowite uzależnienie ofiary od prześladowcy, przekonanie o niemożności
zmiany sytuacji. Ofiary przemocy emocjonalnej odczuwają
też liczne problemy zdrowotne, jednak korzystając z pomocy medycznej, nie zgłaszają prawdziwej przyczyny dolegliwości, zresztą same często nie są świadome, że ich choroba jest skutkiem życia na emocjonalnej huśtawce, w stałym
napięciu i zagrożeniu o własne bezpieczeństwo.
Podstawowym problemem zdrowotnym ofiar przemocy
psychicznej są zaburzenia psychosomatyczne. Życie w ciągłym stresie powoduje cierpienie psychiczne, które doprowadza do pogorszenia funkcjonowania organizmu, więc osoby
te zwykle cierpią na zaburzenia psychosomatyczne, takie jak:
bóle głowy, bóle karku, bóle brzucha, zaburzenia snu oraz
inne choroby przewlekłe. Można zaobserwować, jak w okresie zaostrzenia problemów domowych nasilają się dolegliwości. Bywa, że objawy występują po dłuższym czasie, pozornie niezależnie od sytuacji.
Ten rodzaj przemocy, często nawet dla osoby jej doświadczającej, jest trudny do rozpoznania i nazwania. Czasem dopiero po dłuższym czasie osoba orientuje się, że coś
w jej życiu jest nie tak, że czuje się nic nie warta i nieszczęśliwa. Żyjąc z osobą stosującą przemoc psychiczną, druga
traci zaufanie do siebie samej, przestaje wierzyć własnym
odczuciom, czuje się winna, wydaje jej się, że to wszystko
przez nią, że za słabo sie stara. U ofiar przemocy psychicznej można rozpoznać proces wiktymizacji, który zmienia tożsamość ofiary. Przemoc rujnuje utrwalony obraz siebie i styl
życia. Ofiara traci poczucie bezpieczeństwa, zaufanie do siebie, zaczyna się obwiniać i źle myśleć o sobie. Drugim zjawiskiem typowym dla osób doświadczających przemocy są
tzw. zranienia wtórne. Wynikają one z niewłaściwych reakcji najbliższego otoczenia np. rodziny czy znajomych, którzy
mogą pomniejszać tragizm ofiary, ignorować jej problem, obwiniać ją, odmawiać pomocy, sugerować, że sobie zasłużyła.
Na temat sprawców przemocy, szczególnie przemocy emocjonalnej, funkcjonuje wiele stereotypów – niestety nawet w
środowisku profesjonalistów.
Co z tym zrobić?
Jeśli rozpoznajesz w tym opisie siebie – działaj. Nie czekaj
aż świat się zmieni. Świat się nie zmieni. Twój partner/ka nie
zna innych sposobów odreagowania frustracji, złości, wszystkich niewygodnych emocji. Nie chce się zmienić, jest mu/jej
dobrze w układzie, który sobie stworzył/a. Ty, zrezygnowałeś/aś z siebie. Cała twoja uwaga skupiona jest na partnerze/ce. Swój spokój, radość oraz nastrój uzależniasz od jej/
jego zadowolenia. Swoje szczęście od jej/jego uzdrowienia.
Bardziej wierzysz w nią/niego niż w siebie. Jeżeli zauważyłaś/zauważyłeś, że podobne zachowanie partnera/partnerki
ma miejsce w twoim związku, powinnaś/powinieneś porozmawiać o swoim problemie z zaufaną osobą lub zwrócić się
do psychologa z prośbą o dalsze wskazówki, jak postępować.
Małgorzata Remlein
psycholog

Autorka tekstu jest psychologiem. Prowadzi psychoterapię indywidualną
osób dorosłych oraz terapię par. Pracuje z osobami nad poprawą ich
samopoczucia psychicznego i fizycznego, budowaniem poczucia własnej wartości,
głębszym poznaniem siebie i uporządkowaniem relacji z innymi.
Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń lękowych.
Gabinet Psychologiczny – 660 140 488 lub www.malgorzataremlein.pl
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z Echem
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Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru brzmiało: Idź na wybory.
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- Co to są szanty?
- To takie pirackie piosenki.
- To ja na kompie mam
same szanty.
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Żona rosyjskiego oligarchy pyta go, gdy wrócił z
miasta do domu:
- Borys, ty kupiłeś arbuza czy airbusa, bo jak dzwoniłeś, to nie dosłyszałam?

3

Jasiu chwali się kolegom:
- Jestem silny jak byk, bo
jem dużo mięsa.
- Wątpię – odpowiada jeden. – Ja na przykład jem
dużo ryb, a nie umiem pływać.
Krzyżówka nr 11
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Gwiazdy mówią... po naszymu 
Wiara ino wew te gwiazdy szpycuje, kalafy zadziyro jak kejter do księżyca abo w cajtungi je ciyngiem wtyko. Nasze „Echo” tyż gorsze nie
może być i swój horoskop musi mieć leżeć na zadniej stronie. Blubry o przyszłości im barzy tajemnicze, tym prawdziwsze, dlatego podajemy je po
naszymu. Jeśli ktoś nie rozumie, niech mu gzuby abo jaki wuja objaśni.
BARAN (21.03 - 20.04). Ale fest wygib zez roboty ci się szykuje. Ino zaś na balangach po szkoleniu za frechownie se nie poczynaj, bo jeszcze w kalafę zarobisz i poruty se narobisz.
BYK (21.04 - 21.05). Bez wielkiego stalowania się i mądrowania, a zwłaszcza oglądania się na innych, zabieraj się do chapania.
Zez rułą rób swoje a wnet uzorgujesz pełną kabzę.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Zez kolejnych reform wew robocie niewiele dobrego wyniknie. Będziesz ino musiał chapać za dwóch
abo i trzech, ale zaś potem kabza się zapełni bejmami.
RAK (22.06 - 22.07). Jesienny wygib za miasto czy też
spotkanie zez starą wiarą będą całkiem fest. Z tego lofrowania
i blubrania mogą wyniknąć fifne pomysły na dobry interes.
LEW (23.07 - 22.08). Koniec roku za pasem i trza się przyłożyć do akuratnego pozałatwiania wszelkich spraw urzędowych oraz
popłacenia rachunków. Porzundek ale zaś w kwitach i kasie musi być.
PANNA (23.08 - 22.09). Ani wew biurze, ani przy balangach
za wiela nie blubraj i zbytnio tyż się nie staluj. Całkiem spokojnie,
z wielką rułą rób swoje, a uda ci się sporo uzorgować do kabzy.

WAGA (23.09 - 22.10). Bez to glapienie się wew telewizor
abo komputer ino głupie, chociaż cołkiem przyjemne myśli do łba
ci przychodzą. Ale lepiej się ustatkuj i zabierz się do chapania.
SKORPION (23.10 - 22.11). Daj se spokój zez ciągłym bręczeniem i rozmymłaniem. Jesteś szportowny szczun, masz fifa do
roboty i jak się akuratnie przyłożysz, skapnie ci wuchta bejmów.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Jesienią nie ma się co borchać
na chlabrę i zimno, lepiej pomyśleć o jakim wygibie zez famułą abo
znajomą wiarą do ciepłych krajów, albo chociaż w góry.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Jakoś się przepynka nadchodzące chłodne dni, ale zaś trza zadbać o zdrowie, bo zaczyna szwankować. Najlepiej dużo spacerować i się nie denerwować.
WODNIK (21.01 - 20.02). Skapnie ci fest wygib do ciepłych
krajów ze starą eką, będziesz nygusował i paradował w badejkach. Ino
zaś uważaj, byś na tych balangach zdrowia i bejmów nie przenorał.
RYBY (21.02 - 20.03). Zamiast ciągłego nygusowania, ganiania po marketach abo glapienia się wew komputer, lepiej przyłóż
się akuratnie do roboty, a wnet skapnie ci wuchta bejmów.

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 117, pokój 81, www.echopiatkowa.pl,
e-mail: echopiatkowa@o2.pl. Dyżur red. poniedziałki 16.30 - 17.00. Druk: Drukarnia Colgraf. Nakład 3000 egz.
Przedruk z Echa Piątkowa dozwolony wyłącznie z podaniem źródła. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do opracowania
redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów.
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Uczniowie pomogli zwierzętom

Wolontariusze Klubu
od Serca działającego
w Szkole Podstawowej
nr 34 pomagali w sobotę, 3 października, zwierzętom.
W Szewcach (gm. Kleszczewo) znajduje się ośro-

dek Stowarzyszenia na
Rzecz Ekologii, Rehabilitacji i Ratowania Zwierząt Rzeźnych BENEK.
Uczniowie mieli okazję
zapoznać się z wielbłądem, pogłaskać lamę,
przytulić się do konia.
Jednak nie przyjechali
na wycieczkę, ale by pomagać. Dzielnie sprzątali
boks konia, grabili liście,
socjalizowali kota. Na koniec posilili się przy ognisku kiełbaskami i pieczonymi jabłkami. Tak zapoczątkowali współpracę ze
Stowarzyszeniem. Oprócz
organizacji zajęć w szkole z

udziałem zwierząt planują
dużą wiosenną zbiórkę karmy i innych potrzebnych
sprzętów.
Tekst i zdjęcia:
Magdalena Kozłowska

Uczą czytać i recytować

Przy Szkole Podstawowej nr 34 na osiedlu Bolesława Śmiałego działa promująca
czytanie Fundacja Po-

mysł na Życie. Wzięła
ona pod opiekę grupę
nieformalną KWARTET
(też powołano ją w SP
34). Grupa ta wygrała

mikrodotację w konkursie Wielkopolska Wiara
2015 i wystartowała z
projektem Lubię czytać!
Projekt stanowi część
rozpisanej na dwa lata kampanii promującej czytanie
– 34.czyta! odbywającej się
pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
Odbywają się już warsztaty Sztuka głośnego czytania,
które prowadzi aktorka Teatru Nowego, Agnieszka Różańska. Przygotowuje ona
dzieci do maratonu czytania Pippi Pończoszanki, który odbędzie się 26 października. Maraton będzie z kolei częścią imprezy Urodziny
Pippi. Tak nawiasem mówiąc,
już siedemdziesiąte!
Pierwsze warsztaty prowadzone przez aktorkę odby-

ły się 7 października w czytelni szkoły. Było to techniczne
spotkanie przygotowujące do
prawidłowej wymowy, oddechu przeponą i emisji głosu.
W listopadzie wznowione zostaną warsztaty Sztuka Recytacji, które także prowadzi A. Różańska. Przygotuje dzieci do Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Wiersze Emilii Waśniowskiej”.
Natomiast, 27 listopada zapraszamy dorosłych mieszkańców Poznania do czytelni SP 34 na maraton czytania wierszy Emilii
Waśniowskiej w dziesiątą rocznicę śmierci poetki.
Hanna Łobza

nauczyciel bibliotekarz SP34,
doradca metodyczny dla nauczycieli bibliotekarzy m. Poznania,
prezes Fundacji Pomysł na Życie
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Piątkowska liga zakończona

T. Węcławek i J. Zapatka najlepszymi strzelcami

DRUŻYNA PIERŚCIENIA
BALBINA

NOT TODAY

BATORY IV

UKS 12 BATORY IV

CZERWONE DIABŁY
Dokończenie ze strony 7

dziernika zaplanowano dodatkowe rozgrywki, czyli
Puchar Piątkowskiej Ligi
Piłki Nożnej dla obu kategorii wiekowych.
Natomiast w weekend
7-8 listopada rozpoczną
się rozgrywki Piątkowskiej
Ligi Halowej Piłki Nożnej. Zapisy do rozgrywek

prowadzone są do 30 października 2015 roku w
godz. 9.00 – 15.00 w siedzibie Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na
os. Bolesława Chrobrego
117, pokój 81. Wszystkich
chętnych bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w rozgrywkach.
Robert Halaburda

OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU
WSZYSTKIE PIZZE -25%*
oferta obowiązuje w lokalu i na wynos
bez dowozu

Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,
tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28
*dotyczy rozmiaru 24 i 31 cm

