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KARTA RABATOWA UPOWAŻNIA 
DO ZNIŻKI W WYSOKOŚCI 15% 

DOTYCZY CAŁEGO MENU
NIE OBOWIĄZUJE W DOWOZIE

Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,
tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28

                                    OBIADY DOMOWE

chrzciny * komunie * rocznice ślubu
stypy * garmażerka * catering

os. Bolesława Śmiałego 4a 
(pawilon naprzeciw Poczty)

facebook: Na górce, e-mail: nagorce@op.pl
telefon: 600 595 762 

Dokończenie na stronie 2

Dni Piątkowa 2017 

Dużo muzyki, konkursów i dobrej zabawy  
W noc świętojańską, 

podczas tradycyjnego fe-
stynu z okazji Dni Piątko-
wa, dobra zabawa trwała 
już od wczesnego popołu-
dnia. Poznańska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa oraz licz-
ni sponsorzy przygotowali 
mnóstwo atrakcji dla naj-
młodszych oraz tych nie-
co starszych uczestników. 
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Były gry i pokazy, możli-
wości zbadania stanu zdro-
wia oraz oznakowania rowe-
rów a także liczne konkur-
sy z nagrodami.  Na scenie 
występowali młodzi artyści 

oraz znani wykonawcy na 
czele z gwiazdą wieczoru 
Shaun Baker Jessica and 
Live Band, a zwieńczeniem 
wieczoru był pokaz sztucz-
nych ogni. 

Dni Piątkowa 2017 

Dużo muzyki, konkursów i dobrej zabawy  
Dokończenie ze strony 1
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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 

WARZYWA 
I OWOCE

bez nawozów i oprysków,
polecane dla małych dzieci!

dla osób starszych i chorych
możliwa dostawa do domu, tel. 787 209 322możliwa dostawa do domu, tel. 787 209 322

świeże jaja wiejskie
Os . Batorego 15c, czynne: pn – pt.  8 - 17, sob. 8 - 14Os . Batorego 15c, czynne: pn – pt.  8 - 17, sob. 8 - 14

FRYZJER 
„Izabella” 

os. B. Śmiałego 30k
wt., pt. 10-19, 
śr., czw. 10-16

sob. 9-14
w czwartki zniżka 20%
Tel. 501 018 416

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

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315

  instalacja systemów operacyjnych Windows
  rozwiązywanie problemów z działaniem 

komputera
  diagnozowanie problemów sprzętowych
  usuwanie wirusów i programów
  instalacja i konfiguracja sieci 

(routery, WI-FI, modemy ADSL, kablowe itp.)
  udostępnianie internetu dla innych 

komputerów
  instalacja dodatkowych akcesoriów 

i sterowników

dojazd gratis, faktury

„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 
Tel. 61 822 78 57,  601 56 87 32 

  

  

  

Najlepsi wśród młodzieży

16 czerwca z okazji Dni Piątkowa na Sportowo odbył 
się Młodzieżowy Turniej Tenisa Ziemnego. Organizatorem 
była Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Pierwsze miejsce zajął Kamil Kopa, a drugie Zosia 
Pietrasik, którzy na koniec wspólnie pozowali do zdjęcia.

Tomek Rosada
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 A jednak trochę żal gimnazjów
Rozmowa z Beatą Celczyńską-Piętką, 

dyrektorem Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia.

- Czy nie żal gimnazjów..
- Pewnie, że trochę żal. Zwłaszcza 

dla mnie pożegnanie z gimnazjum jest 
tym trudniejsze, iż jestem z nim od 
początku związana. Najpierw jako na-
uczyciel historii, a od 2009 roku dy-
rektor placówki. Wiem, ile pracy wło-
żyliśmy w zbudowanie największego-
(w tym roku szkolnym kształci się w 
30 oddziałach 760 uczniów) i zarazem 
najlepszego na Piątkowie gimnazjum. 
Świadczą o tym sukcesy naszych wy-
chowanków w najróżniejszych dziedzi-
nach, od olimpiad wiedzy po zawody 
sportowe. Zawsze są w czołówce. Wy-
nika to stąd, że mają u nas doskona-
łe warunki do rozwijania swoich pa-
sji i zainteresowań. Warto podkreślić, 
że gimnazjaliści są bardzo związani 
ze szkołą. Identyfikują się z nią po-
przez noszenie mundurków. Właśnie 
dzisiaj jedna z uczennic chciała zaku-
pić nowy mundurek na przyszły rok 
szkolny. Tak chciałaby być nadal gim-
nazjalistką.

- A będzie?
- Formalnie będzie uczennicą kla-

sy gimnazjalnej w Szkole Podstawowej 
nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i 
Sportowymi, gdyż w nią przekształci 
się obecne Gimnazjum nr 12. Oswaja-
my się z tą zmianą. Mam nadzieję, że 
to będzie również bardzo dobra szkoła 
i zachowamy w niej to, co najlepsze z 
naszego gimnazjum. Będziemy w niej 
prowadzić klasy z wykładowym języ-
kiem angielskim oraz sportowe z na-
uką pływania.

- Jak przebiegają przygotowa-
nia do tej zmiany?

- Koniec roku szkolnego to zawsze 
więcej pracy, a teraz dochodzi jeszcze 
mnóstwo problemów organizacyjnych 
związanych z przekształceniem pla-
cówki i przygotowaniem się na przy-
jęcie uczniów klas pierwszych, czwar-
tych i siódmych. Czekają nas rozmo-
wy z gimnazjalistami, którzy muszą 
znaleźć swoje miejsce w nowej szko-
le podstawowej. Pojawia się też wie-
le wyzwań, choćby ze zorganizowa-
niem świetlicy czy stołówki dla naj-
młodszych wychowanków. Na upora-
nie się tymi zadaniami mamy dwa 

miesiące wakacji i pracy z pewnością 
nie zabraknie.

- Czy likwidacja gimnazjów i za-
mieszanie z tym związane przynie-
sie dobre wyniki?

- Najczęściej w mediach wypowia-
dają się ci, którzy o rzeczywistym, co-
dziennym funkcjonowaniu gimnazjów, 
o ich osiągnięciach, o wpływie na po-
stawy młodych ludzi niewiele wiedzą. 
Nagłaśniane są informacje o jednost-
kowych przypadkach agresywnych za-
chowań gimnazjalistów, ale z badań 
wynika, że z agresją najczęściej spo-
tykamy się wśród uczniów klas 5 i 6. 
Także o rzekomej anonimowości gim-
nazjalistów trudno mówić, ja i ponad 
60 nauczycieli pracujących w tym gim-
nazjum, znamy swoich uczniów, ma-
my z nimi bliski kontakt i razem bu-
dujemy dobrą atmosferę. Obraz gim-
nazjów uzasadniający ich reformę, a 
raczej likwidację, jest więc nieco fał-
szywy. Oczywiste jednak jest, że nie 
ma idealnych rozwiązań organizacyj-
nych. Nauka i wychowanie w szkołach 
to proces długofalowy, wymagający za-
angażowania nauczycieli oraz spoko-
ju i zaufania. Teraz znowu zaczyna-
my od nowa i z pewnością trzeba do-
łożyć wszelkich starań, by budowanie 
naszej nowej Szkoły Podstawowej nr 
67 przebiegało pozytywnie. Wydaje się 
ona potrzebna w tym rejonie Piątko-
wa, gdzie powstaje wiele nowych blo-
ków i przybywa mieszkańców.

- Odbędzie się jakieś uroczyste 
pożegnanie z Gimnazjum nr 12?

- Nie, przecież gimnazjaliści zosta-
ją z nami. Razem chcemy tworzyć no-
wą dobrą szkołę na Piątkowie.

Rozmawiał
Walerian Ignasiak

Na Dzień Dziecka siłowanie
To już kolejny raz Klub Spor-

towy „Sobieski” Poznań pod pa-
tronatem Poznańskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej  zorganizował 
zawody w zapasach i mocowaniu 
z okazji Dnia Dziecka. W tym ro-
ku turniej miał bardzo silną ob-
sadę, gościliśmy zapaśników i za-
paśniczki z AC Germania Artern, 
Unii Swarzędz, SP 40 i SP 45.

W zawodach wystartowało 120 
zawodników i zawodniczek podzie-
lonych na grupy wagowe. Każdy 
z uczestników otrzymał pamiątko-
wy dyplom i medal oraz drobny 
prezent. Po zawodach odbył się fe-
styn dla najmłodszych. Były dmu-
chane zamki, wata cukrowa, grill.

Andrzej Słabęcki
i Ewelina Jaśkowiak

Dyrektor Beata Celczyńska-Piętka pośród swoich uczniów
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Mistrzostwa Piątko-
wa w koszykówce ulicz-
nej, czyli popularnym 
streetballu odbyły się 
już po raz osiemnasty, 
ale po raz pierwszy pa-
tronował im Kazimierz 
Paprocki, zmarły przed 
rokiem społecznik i ini-
cjator turnieju. Trady-
cyjnie rozegrany on zo-
stał na boiskach Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
nr 1 na osiedlu Władysła-
wa Łokietka. Sportowym 
zmaganiom towarzyszył 
festyn rodzinny, który 
przyciągnął licznych mi-
łośników aktywnego wy-
poczynku. Wśród wie-
lu atrakcji przygotowano 
dla nich także konkursy 
i zabawy.

Do turnieju zorganizo-
wanego przez nauczycie-
li szkoły oraz Poznańską 
Spółdzielnię Mieszkaniową 
zgłosiło się 35 zespołów w 
czterech kategoriach wie-
kowych. Rywalizacja była 
zacięta i emocji nie brako-
wało. Na najlepszych, obok 
uznania widzów, czekały 
nagrody rzeczowe i dyplo-
my wręczane przez Ma-

rię Paprocką, żonę patrona 
turnieju, Jolantę Zielińską-
-Wachowiak – dyrektorkę 
szkoły oraz przedstawicieli 
PSM: Michała Tokłowicza – 
wiceprezesa  i Aleksandra 
Meyzę – kierownika Admi-
nistracji Osiedla Władysła-
wa Łokietka.

W poszczególnych ka-
tegoriach najlepszymi oka-
zali się:
Kat. B
I – AZS
II – Kocice
II – Street Queens

Kat. C
I – Kosmiczna Drużyna
II – Big Ballers
III – Piątkowo Dzikie Węże

  

SPORTOWE LATO Z PSM 2017
W GIMNAZJUM NR 12  - OS. STEFANA BATOREGO

3 LIPIEC –25 SIERPIEŃ 
obiekty szkolne udostępnione dla dzieci i młodzieży 
w godz. 9-13
  piłka nożna (boisko szkolne – sztuczna trawa)
  zajęcia sportowo-rekreacyjne (trener osiedlowy)

KORTY TENISOWE - OS. JANA III SOBIESKIEGO
26 CZERWIEC – 25 SIERPIEŃ

  ZAJĘCIA Z  TENISA ZIEMNEGO w godz. 9–13 
(nieodpłatne)
  - szkółka tenisa ziemnego (instruktor tenisa)
  - turnieje wakacyjne
  - możliwość wypożyczenia rakiet tenisowych
  - zapisy u instruktora – tel. 603-126-532

KS SOBIESKI  - OS. JANA III SOBIESKIEGO
3 LIPIEC – 28 LIPIEC

obiekty klubu udostępnione dla dzieci i młodzieży 
w godz. 10-14
gry i zabawy ogólnorozwojowe pod okiem trenera
siłownia

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH!!!

Turniej streetballa im. K. Paprockiego

Laury pod koszem i festyn rodzinny
Kat. D
I – XX LO
II – Walimy w Obręcz
III – X LO

Kat. Open
I – Luźny Skład
II – Co To Dla Nas
III – Obleśne Wilki

Rozegrano także kon-
kurs rzutów za trzy punk-
ty, w którym wystartowało 
20 zawodników, a zwyciężył 
Oskar Narejko przed Paw-
łem Bilejczykiem i Marci-
nem Przybyszewskim.

Podczas turnieju odby-
wał się X Festyn Rodzinny. 
Można było na nim spróbo-
wać swoich sił na trick bo-
ard a także w różnych kon-
kursach i zabawach dla naj-
młodszych.

Tomasz Mierzejewski
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Wyprawy KOiR z A. P. Fiedlerem

Maluchem po Czarnym Lądzie 

Przez ponad trzy mie-
siące „maluch” pokonał 
16 194 km przejeżdżając 
przez 11 afrykańskich 
krajów, od Egiptu po 
Przylądek Dobrej Nadziei 
w Republice Południo-
wej Afryki – podsumo-
wał opowieść o swej nie-
zwykłej wyprawie Arka-
dy Paweł Fiedler podczas 
majowego spotkania Klu-
bu Odkrywców i Reporte-
rów. Jej pokłosiem były 
także książka i film, któ-
re wzbudziły duże zain-
teresowanie uczestników. 
Dopytywali oni o proble-
my związane z przygoto-
waniem ekspedycji a tak-
że rodzinne powiązania 

A. P. Fiedlera, który jest 
potomkiem słynnego po-
dróżnika i pisarza.

Pomysł by w połowie 
drugiego dziesięciolecia 
XXI wieku wyruszać na 
afrykańskie drogi i bez-
droża flagowym produktem 
polskiego przemysłu moto-
ryzacyjnego z lat siedem-
dziesiątych XX wieku – fia-
cikiem 126 p wydawał się 
nawet jego autorowi nieco 
dziwny. Zwyciężyła jednak 
młodzieńcza miłość do te-
go auta. Także spotykani 
podczas podróży mieszkań-
cy Czarnego Lądu nie by-
li przekonani, że jest to sa-
mochód i brali go za coś w 
rodzaju azjatyckiego tuk-tu-

ka. Maluch dowiódł jednak, 
że potrafi, i bez większych 
przeszkód przejechał afry-
kański kontynent. Cały i 
w dobrym stanie wrócił do 
kraju i jest obecnie jedną z 
atrakcji muzeum A. Fiedle-
ra w Puszczykowie.

Początki nie były jed-
nak łatwe. Podróż przez 
Afrykę rozpoczęła się od… 
wielodniowej naprawy auta 
w Egipcie. Usuwanie awa-
rii oraz kompletowanie nie-
zbędnej dokumentacji zaję-
ło dwa tygodnie. Samo po-
szukiwanie urzędnika dys-
ponującego niezbędną pie-
czątką trwało trzy dni. Ale 
dalej było już tylko lepiej. 
Maluch mknął asfaltowy-
mi trasami, których przy-
bywa tam coraz więcej oraz 
szutrowymi traktami. Nie-
straszne mu były tempera-
tury przekraczające 40 stop-
ni, wysokie góry ani też bło-
to i piachy. „Zielona bestia”, 
jak pieszczotliwe go nazwa-
no, radził sobie z wszelkimi 
przeciwnościami. Chociaż 
czasami nieodzowna okazy-
wała się pomoc tubylców. 
Na ich wsparcie i życzliwość 
autko i jego kierowca za-
wsze mogli liczyć. Właśnie 
bezpośrednie spotkania z 

przedstawicielami afrykań-
skich ludów w dolinie Omo 
czy Turkana i Samburu, 
którzy chętnie dzielili się 
z podróżnikiem, choć sami 
niewiele posiadali, pozosta-
wiły największe wrażenie.

Film z przejazdu przez 
Afrykę oraz opowieści A.P. 
Fiedlera pokazały jak zróż-
nicowany to kontynent, pe-
łen bogactw i dynamicznie 
rozwijających się obszarów, 
ale i rejonów zapomnianych 
przez Boga i ludzi. Zmiany 
następują tam szybko i ty-
powo afrykańskie widoki 
najłatwiej spotkać w rozle-
głych rezerwatach lub z da-
la od głównych tras. Sukces 
afrykańskiej wyprawy ma-
luchem zachęcił A. P. Fie-
dlera do podjęcia kolejnego 
wyzwania. Postanowił malu-
chem przejechać także naj-
większy kontynent – Azję. 
Wrażenia i film z tej wypra-
wy przedstawił na czerwco-
wym spotkaniu KOiR. Ku-
lisy wędrówki maluchem 
przez azjatyckie góry, pusty-
nie i doliny a także przygo-
towań do kolejnej wyprawy 
A. P. Fiedlera – tym razem 
samochodem elektrycznym 
- przybliżymy w kolejnym 
wydaniu Echa . (i)

Zawody „Dziadkowe” i o tytuł mistrza

13 maja odbyły się dru-
gie zawody wędkarskie 
im. Mariana Styperka, 
zwane „Dziadkowe”. Or-
ganizatorami byli synowie 
Piotr, Robert, Ryszard 
i Paweł a także Piotr Mać-
kowiak z koła w Czarnko-
wie. Miejscem zawodów 
był spory staw w Sławnie 
pod Czarnkowem , zary-
biony m.in. karpiem, amu-
rem i linem.

Pogoda dopisała było 
ciepło i słonecznie. Ryby 
także dopisały. Największą 
rybą zawodów okazał się 
karp 38 cm (1,3 kg) złowio-
ny przez Roberta Styperka. 
Fundatorami nagród by-
li: rodzina Styperków, Ro-
bert Styperek i Sławomir 
Sobański. 

Pierwsze miejsce zajął 
Jacek Galas, drugie Janusz 
Marcinkowski, a trzecie Pa-

weł Styperek, wszyscy z ko-
ła „Chrobry”.

Tydzień później, 20 ma-
ja, odbyły się zawody towa-
rzyskie o tytuł mistrza koła 
„Chrobry”. Areną zmagań 
był kanał Wojnowicki. Po-
goda nie nastrajała optymi-
stycznie. Silny, zimny wiatr 
wiejący wzdłuż kanału nie 
ułatwiał łowienia. A łowili-
śmy metodą spławikową na 
jedną wędkę. Wyniki nie by-
ły oszałamiające, ale zaska-
kujące. Krótko mówiąc – fa-
woryci zawiedli.

Pierwsze miejsce i tytuł 
mistrza koła na rok 2017 
zdobył „czarny koń” zawo-
dów – Klaudiusz Zawadz-
ki. Drugie miejsce i tytuł 
wicemistrza wywalczył Pa-
weł Styperek, a trzecie Mi-
rosław Janiszewski.

Nowy mistrz koła otrzy-
mał okazały puchar prze-

chodni oraz wybrał sobie 
nagrodę – węglowy kij kar-
piowy. Pozostali koledzy 
odebrali od prezesa i sę-
dziego głównego zawodów 
gratulacje oraz wybierali 
pozostałe nagrody. Najwięk-
szym zainteresowaniem cie-
szyło się wiaderko.

Na zdjęciu z pucharem 
stoi Klaudiusz Zawadzki, 
poniżej jest także rodzynek 
koła, a właściwie rodzynka 
– Danuta Maik.

Zbigniew  Jędrys
Fot. – Eugeniusz Szaj
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KALENDARIUM PSM 
 3 lipca - dyżur członków Rady Nadzorczej

 4 lipca - Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej

 6 lipca - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

20 lipca - zebranie Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej

„Dąbrówka” odzyska blask

Zgodnie przebiegały 
niemal wszystkie głoso-
wania podczas czerwco-
wego posiedzenia Rady 
Nadzorczej Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Jednogłośnie przy-
jęto uchwały w sprawach 
pozbawienia członko-
stwa w spółdzielni dłuż-
ników zalegających z 
opłatami czynszowymi a 
także uchwały przywra-
cające członkostwo oso-
bom, które uregulowa-
ły należności. Uwzględ-
niono także wyjaśnie-
nia jednego z dłużników, 
który osobiście stawił 
się na posiedzeniu i zo-

bowiązał do spłacenia 
zadłużenia.

Przede wszystkim jed-
nak członkowie Rady Nad-
zorczej jednogłośnie podję-
li uchwałę o przeprowadze-
niu remontu Piątkowskie-
go Centrum Kultury „Dą-
brówka”. Dyskusje nad tym 
przedsięwzięciem trwały od 
kilku lat i decyzja nie by-
ła łatwa. Rozważano róż-
ne warianty i ostatecznie 
postanowiono wydatkować 
na modernizację obiektu 
905 tys. zł. Środki te prze-
znaczone zostaną na odno-
wienie sal kinowej i karmi-
nowej, naprawę instalacji 
elektrycznej i wentylacyj-

nej, zainstalowanie podno-
śnika zewnętrznego i windy 
wewnętrznej dla niepełno-
sprawnych oraz moderniza-
cję wejścia i holu budynku. 
Realizacja przedsięwzięcia 
rozpocznie się od wyłonie-
nia w przetargu wykonaw-
cy i powinna się zakończyć 
w ciągu około roku.

Już teraz jednak, jak 
wskazywano w ożywionej 
dyskusji, należy się zasta-
nowić nad kulturalną ofer-
tą „Dąbrówki”, która po-
winna w jak największym 

stopniu spełniać oczekiwa-
nia mieszkańców. Padły gło-
sy, że pomocne w wypra-
cowaniu optymalnego mo-
delu jej działania mogły-
by być badania ankietowe. 
Dyskusje nad ich przepro-
wadzeniem a także strate-
gią działania domu kultury 
mającego służyć kilkudzie-
sięciu tysiącem mieszkań-
ców Piątkowa będą konty-
nuowane na kolejnych ob-
radach Komisji Członkow-
sko-Samorządowej.

Przedstawiając analizę 
wyników ekonomicznych 
spółdzielni za 4 miesiące 
tego roku Mariusz Talaśka, 

przewodniczący Komisji Re-
wizyjnej, podkreślił, że są 
one pozytywne. W dyskusji 
poruszono kwestie zmini-
malizowania kosztów funk-
cjonowania tzw. bazy Bo-
ranta poprzez zwiększenie 
wpływów z wynajmu oraz 
usprawnienie systemu jej 
ogrzewania.

Rada zdecydowała o na-
byciu od PZU SA własno-
ściowego prawa do loka-
lu użytkowego w budyn-
ku nr 36 na osiedlu Bole-
sława Śmiałego oraz o ko-

rektach odpisu na fundusz 
termomodernizacji i opła-
ty stałej na c.o. w budyn-
ku 31 na osiedlu Bolesława 
Śmiałego. 

Przyjęto terminarz prac 
Rady Nadzorczej i jej komi-
sji a także dyżurów człon-
ków Rady w drugim pół-
roczu. Przewodniczący Ra-
dy, Tadeusz Młochowski, 
wskazał na potrzebę zdyna-
mizowania działań komisji 
ds. aktów prawnych, która 
zajmuje się przeglądem re-
gulaminów obowiązujących 
w PSM oraz ich dostoso-
waniem do obowiązujących 
przepisów. (i) 
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Pospolite ruszenie dla dziecięcych uśmiechów 

Trampolina, basen z piłeczka-
mi, dmuchana zjeżdżalnia, kolejka 
na szynach dla maluchów, zagro-
dy ze zwierzętami hodowlanymi, 

prezentacja tradycyjnego rzemio-
sła, malowanie twarzy czy jeszcze 
coś innego? Młodsi i starsi mu-
sieli się uwijać, by wszystko obej-
rzeć, we wszystkim uczestniczyć. 
Oswajanie od najmłodszych lat ze 
szczotką, pastą do zębów i denty-
stą a także konsultacje w tej dzie-
dzinie – taki cel postawiły sobie 
panie z kliniki stomatologicznej. 
Można było sobie też zmierzyć ci-
śnienie tętnicze.

Gdzie i kiedy? 3 czerwca na festy-
nie Piątkowski Dzień Dziecka, który 
tradycyjnie od lat odbywał się przy bu-
dynku nr 5 na osiedlu Władysława Ja-
giełły. Organizatorem była Poznańska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, a w szcze-
gólności rada i administracja osiedli.

Sporo działo się na scenie. Pre-
zentowały się grupy taneczno-wokal-
ne dzieci i młodzieży a także dziecię-

ca grupa baletowa. Dzieci pokazywały, 
jak tańczyć hip hop, potem do wspól-
nej zabawy zaproszono dzieci i rodzi-
ców, wszyscy bawili się w rytmach 
zumby. Po pokazie akrobatycznym od-
było się przedstawienie dla dzieci i do-

rosłych „Nowe szaty cesarza”, przybyli 
oglądali to tym chętniej, że występo-
wały dzieci i młodzież.

Radość budziła możliwość obej-
rzenia z bliska sprzętu policji i stra-
ży miejskiej, a już szcz ególnie wejścia 
do samochodów. Były liczne konkur-
sy z nagrodami dla milusińskich, ma-
lowanie węglem, ołówkiem i farbami

Podczas festynu odbywała się też 
zbiórka na budowę bloku operacyjne-
go wraz z oddziałem kardiochirurgii 
dziecięcej. A całość zwieńczyła dysko-
teka dla dzieci i rodziców.

– Zakupiliśmy 300 tęczowych i ko-
lorowych piłek, przygotowaliśmy też 
250 nagród w konkursach – wylicza 
Renata Michałowska, kierownik Admi-

nistracji Osiedli Władysława Jagiełły i 
Zygmunta Starego. – Napoje, czipsy, 
gumę do żucia zakupiliśmy za pienią-
dze od sponsorów i Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. Paczki przygo-
towywaliśmy do późnego wieczora po-
przedniego dnia, ale jaką potem mieli-

śmy satysfakcję, widząc uśmiechnięte 
buzie dzieci! Rozdaliśmy też dziecia-
kom 600 bonów na lody. Pani Danusia 
z administracji zrobiła pyszny smalec, 
żona jednego z członków rady upiekła 
placek z owocami.

W przyszłym roku festyn dla dzieci 
z piątkowskich spółdzielczych osiedli 
znów przyciągnie tłumy… (big)
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Poznańska Policja ostrzega
Po raz kolejny apelu-

jemy do osób starszych 
o nieprzekazywanie pie-
niędzy osobom, które po-
dają się za funkcjonariu-
sza Policji, oraz ostrze-
gamy aby w kontak-
tach z obcymi, również 
przez telefon, być bardzo 
ostrożnym.

W związku z licznymi, 
powtarzającymi się przy-
padkami oszustw, których 
ofiarami stają się między in-
nymi osoby starsze, samot-
nie mieszkające, apelujemy 
do Państwa o zdrowy rozsą-
dek w kontaktach z osobami 
pukającymi do drzwi miesz-
kań lub telefonującymi.

Pamiętajcie Państwo, 
oszuści są bezwzględni 
– umiejętnie manipulu-
ją rozmową, tak aby uzy-

skać jak najwięcej informa-
cji, po czym doprowadzają 
do przypadków podejmowa-
nia z kont zgromadzonych 
oszczędności, nierzadko za-
ciągania kredytów.

Seniorzy, którzy nie są 
świadomi sytuacji w jakiej 
się znajdują, słysząc przez 
telefon, że czeka ich lub oso-
bę im bliską jakieś niebez-
pieczeństwo, lub że mogą 
stracić wszystkie oszczęd-
ności życia ze względu na 
awarię zabezpieczeń ban-
kowych, bez zastanowienia 
wyciągają pieniądze z ban-
ku i pozostawiają je w miej-
scu wyznaczonym i wskaza-
nym przez oszusta, najczę-
ściej są to: śmietniki, kon-
tenery, ławki w parku, czy 
też pojazdy samochodowe, z 
myślą, że trafią do bezpiecz-

nego policyjnego depozytu. 
I tutaj kontakt się urywa.

Co należy zrobić aby 
nie stać się ofiarą oszusta:

Jeżeli zgłosi się do Pań-
stwa osobiście lub telefo-
nicznie osoba, która będzie 
chciała żebyście przekazali 
jej gotówkę bądź inne drogo-
cenne przedmioty, możecie 
przypuszczać że jest to pró-
ba oszustwa, ponieważ żadna 
służba, która zajmuje się ści-
ganiem przestępczości, nie 
może żądać od Państwa od-
dania wartościowych rzeczy.

Przypominamy, że nie-
umundurowany policjant na 
Waszą prośbę musi okazać 
legitymację służbową. Zaw-
sze sprawdzajcie Państwo 
wiarygodność osób kontak-
tujących się w sprawie prze-
kazania gotówki, dzwońcie 

do krewnych i weryfikujcie 
te informacje.

W sytuacji, gdy osoba, 
która się z Wami kontaktu-
je, staje się natarczywa, na-
tychmiast należy zadzwonić 
na Policję lub zaalarmować 
otoczenie.

W opisanych przypad-
kach należy się kontakto-
wać z Policją, dzwoniąc na 
numer alarmowy 997 lub 
112 z telefonu komórkowe-
go, przekazując jak najwię-
cej zapamiętanych szczegó-
łów, np. wygląd nieznajomej 
osoby, numer rejestracyjny i 
markę samochodu, którym 
ewentualnie przyjechała, a 
w przypadku rozmowy te-
lefonicznej – numer z wy-
świetlacza telefonu, datę i 
godzinę rozmowy.

Poznańscy policjanci

Na Dzień Dziecka… turniej piłkarski 

Prawie 300 młodych 
zawodników uczestniczy-
ło w XV Wiosennym Tur-
nieju Piłki Nożnej o Pu-
char Kierownika Osiedla 
Bolesława Śmiałego, któ-
ry odbył się 3 czerwca. 
Wszystkie mecze prze-
biegły w sympatycznej 
atmosferze, rozgrywki 
oklaskiwane były przez 
rodziny zawodników, a 
nad zdrowiem zawodni-
ków czuwała opieka me-
dyczna. W przerwie mię-
dzy meczami na boisku 

bocznym odbywały się 
konkursy piłkarskie z 
nagrodami.

Turniej został rozegrany 
w czterech kategoriach wie-
kowych – roczników 2004-
2005, 2006-2007, 2008 i 
2009. Zgłosiło się do niego 
30 zespołów. Punktualnie 
o godzinie 8.30 zabrzmiał 
pierwszy gwizdek sędziego 
który rozpoczął rywalizację.

Tegoroczna edycja tur-
nieju odbyła się w konwencji 
Ligi Mistrzów. Każda dru-
żyna miała prawo wybrać 

dowolną drużynę z bieżącej 
edycji Ligi Mistrzów. Znik-
nęły więc nazwy klas, a w 
ich miejsce pojawiły się zna-
ne piłkarskie marki takie 

jak: REAL MADRYT, FC 
BARCELONA, JUVENTUS 
TURYN czy BAYERN MO-
NACHIUM.

Dla zespołów, które za-
jęły czołowe lokaty, prze-
widziano puchary, meda-
le oraz nagrody rzeczowe. 
Nie zabrakło wyróżnień in-
dywidualnych dla najlep-
szego strzelca oraz bram-
karza turnieju. Ale najważ-
niejsza była przecież radość 
z udziału w sportowej rywa-
lizacji. (op)

Fot. – Piotr Zagawa
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W „Hetmanie” nie tylko o strojach sportowych

Z „pieluchą” na rower

Strój kolarski – kiedyś 
i dziś – był tematem kolej-
nego spotkania działające-
go przy Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, 
Klubu Miłośników Jazdy 
n a Rowerze, które odby-
ło się 25 maja w klubie 
Hetman na osiedlu Jana 
III Sobieskiego. Na pierw-
szym spotkaniu była mowa 
o sprzęcie, teraz przyszedł 
więc czas na przybliżenie 
spraw związanych z ubio-
rem rowerzysty. Przedsta-
wił je Piotr Miśkiewicz, 
założyciel firmy BCM No-
watex, producent strojów 
sportowych przeznaczo-
nych głównie do jazdy na 
rowerze, ale także do bie-
gania, triathlonu, fitnesu i 
nordic walkingu.

Większość osób jeżdżą-
cych na rowerze czyni to w 
zwykłych, codziennych stro-
jach. Jednak widzimy, że 
uczestnicy wycieczek rowero-
wych czy wyścigów mają spe-
cjalną odzież, zwaną potocz-
nie strojem sportowym. Wła-

śnie jego elementy, używane 
materiały, sposób wytwarza-
nia, użytkowania oraz kon-
serwacji omawiano podczas 
spotkania miłośników rowe-
rów. Choć grono zaintereso-
wanych było nieliczne, do cze-
go przyczynił się niefortunny 
termin spotkania, to atmos-
fera była gorąca. A swada i 
zajmujący sposób przekaza-
nia informacji o tak banalnej 
rzeczy, jaką wydaje się mate-
riał, z którego szyte są stro-
je sportowe, spowodowały że 
spotkanie skończyło się dłu-
go po planowanym terminie.

Każdy uczestnik mógł 
przymierzyć dowolną część 
stroju sportowego (najwięk-
szym wzięciem cieszyła się 
bielizna sportowa), spraw-
dzić właściwości materiałów, 
o których mówił P. Miśkie-
wicz (np. odczuwanie wilgoci 
przez nasz organizm, po przy-
łożeniu zmoczonego stroju do 
ciała), czy też zapytać o radę, 
jak skompletować poprawny, 
dobry i tani strój rowerowy 
na dowolną porę roku. Okazu-

je się, że specjalistyczny strój 
sportowy jest dostępny dla 
każdego, że jego żywotność 
jest warta jego ceny, a ta nie 
odbiega znacząco od cen zwy-
kłej bielizny i odzieży.

Gdy myślimy o samocho-
dzie, to mamy świadomość, że 
fiat Seicento, ford Kuga, czy 
audi Q7 znacząco różnią się 
standardem, ale też wiemy dla 
jakiej grupy kierowców adreso-
wany jest taki samochód. Tak 
samo jest z ubiorami sporto-
wymi. Zawodnik, który poko-
nuje kilkadziesiąt kilometrów 
na rowerze, często ścigając się 
z rywalem lub czasem, walczą-
cy o medal ma inne potrzeby 
niż ktoś, kto jedzie z domu 
na działkę.

Stroje sportowe i proble-
my z nimi związane odnoszą 
się więc raczej do osób spędza-
jących na rowerze, w sali gim-
nastycznej czy siłowni trochę 
więcej czasu i czynią to stosun-
kowo często. Ktoś, kto spędza 
na siodełku rowerowym kilka 
godzin dziennie, na pewno ma 
inne doświadczenia z ubiorem 
i nie wyobraża sobie spodenek 
bez szelek i bez specjalnego 
wkładu, zwanego popularnie 
„pieluchą”.

Rowerzysta powinien pa-
miętać o zasadzie, że wyrusza-
jąc na wyprawę rowerową na-
leży ubrać się tak, by w pierw-
szej fazie jazdy odczuwać nie-
co dyskomfortu (lekkie uczucie 
chłodu). Oczywiście, mówimy 
o odzieży ubranej przez rowe-
rzystę. Zdrowy rozsądek i do-
świadczenie mówią, że nawet 
przy pięknej pogodzie zabie-

ramy ze sobą odzież na wypa-
dek załamania pogody – kurt-
kę przeciwdeszczową, pelery-
nę itp. Przegrzanie organizmu 
jest niebezpieczne, podobnie 
jak wyziębienie.

Natomiast biegacz powi-
nien pamiętać o zasadzie, że 
wyruszając na trasę biegu, 
należy ubrać się tak, jakby za 
oknem było o dziesięć stopni 
Celsjusza więcej, niż jest.

Wśród strojów dla rowe-
rzysty w sklepie z odzieżą 
sportową znajdziemy: kombi-
nezony kolarskie, komplety 
kolarskie, koszulki z krótkim 
rękawem, koszulki bez ręka-
wa, bluzy z długim rękawem, 
spodenki krótkie, spodnie dłu-
gie, kurtki, akcesoria i bieli-
znę. Jakby tego było mało, 
podział odzieży idzie dalej na: 
męską, kobiecą i dziecięcą.

Może się to wydać dziwne, 
ale wśród akcesoriów rowero-
wych wyróżniamy: czapki, opa-
ski, chusty, rękawice zimowe, 
rękawice letnie, kominy, skar-
pety, ochraniacze na buty, ocie-
placze na buty, rękawki, no-
gawki, nakolanniki i kominiar-
ki. A jak już mamy strój skom-
pletowany, to powinniśmy za-
opatrzyć się w kask, okulary i 
buty na rower. Uff, trochę tego 
jest, ale warto o tym wiedzieć, 
by w sposób racjonalny dobrać 
sobie ubiór i cieszyć się z jazdy 
na rowerze. Tego życzą organi-
zatorzy spotkań odbywanych 
w ramach Klubu Miłośników 
Jazdy na Rowerze, działają-
cym w Poznańskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej.

Aleksander Kozłowski

Kuszą Złoty Potok i „Gród Piastów”

W góry czy nad morze
Oto jest pytanie na pro-

gu wakacji. Ale odpowiedź 
jest prosta, łatwa i przy-
jemna. Tu i tam znajdzie-
my wspaniałe miejsca do 
wypoczynku. 

A na miłośników rowero-
wych eskapad czekają cieka-
we trasy o różnych stopniach 
trudności. Na odkrywców z 
Wielkopolski czekają Góry 
Opawskie, położone na połu-
dniowych krańcach wojewódz-
twa opolskiego, na granicy z 
Czechami. Wędrówki po tych 
niezbyt wysokich, ale bardzo 
urokliwych, górach o niezwy-
kle bogatej historii dostar-

czą niezapomnianych wrażeń. 
Można nawet spróbować po-
szukać tam złotych skarbów, 
gdyż region ten słynął z wy-
dobycia tego cennego krusz-
cu. Dzisiaj skarbami są licz-
ne ośrodki wypoczynkowe o 
zróżnicowanym standardzie, 
od domków kempingowych 
w dolinie Złotego Potoku po 
luksusowy hotel all inclusive 
„Gorzelanny” w Pokrzywnie. 
W nim obok wszelkich atrak-
cji SPA można też poznać nie-
zwykłą historię zaginionego 
miasta Rosenau lub polecieć 
w przestworza balonem.

Zwolennicy wypoczynku 

nad morzem też mają w czym 
wybierać. Kurortów z cieka-
wymi propozycjami dla miło-
śników rowerowego zwiedza-
nia nie brakuje. Szczególnie 
wiele do zaoferowania mają 
mniejsze ośrodki położone w 
pobliżu centrów letniego sezo-
nu. Do takich należy Dźwirzy-
no oddalone kilka kilometrów 
od Kołobrzegu. Z  tej niewiel-
kiej, spokojnej i uroczo poło-
żonej pomiędzy Bałtykiem a 
jeziorem Resko miejscowości 
łatwo dojechać rowerem, zwie-
dzając po drodze okolicę, do 
licznych ośrodków wypoczyn-
kowych położonych na wybrze-

żu. Takie wyprawy dostarczą 
wielu atrakcji, nie brakuje ich 
także w ośrodku o roman-
tycznej i pełnej uroku nazwie 
„Gród Piastów”. (i) 
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Prosto z miasta 

Od gospodarności do otwartości
Czy ktoś jeszcze pamięta, 

że w czerwcu odbywają się co 
roku międzynarodowe targi 
poznańskie? Piszę z małej li-
tery, gdyż same targi stały się 
małą, niewiele znaczącą im-
prezą. A niegdyś to było nie-
samowite wydarzenie przemie-
niające Poznań w stolicę kra-
ju. Wprawdzie na kilka dni i 
to jedynie gospodarczo-handlo-
wą, ale dobre i to. Można było 
nad Wartą poczuć naprawdę 
wielki świat. Zjeżdżali bowiem 
do naszego miasta przywód-
cy kraju i wielu zaprzyjaźnio-
nych państw, niektórych bar-
dzo egzotycznych i odległych. 
Targi i Poznań były polskim 
oknem na świat. Za to znacze-
nie oraz ważność mieszkańcy 
płacili różnymi utrudnieniami 
i kompletnym zatłoczeniem ca-
łego śródmieścia. Ale co tam, 
przynajmniej się działo w mie-
ście. Był rozmach, blichtr i 
zwiększone dostawy deficyto-
wych towarów. Do Poznania, 
na targi zewsząd ciągnęły tłu-
my przedsiębiorców, handlow-

ców i zwiedzających. A teraz 
co nam zostało z tamtych lat?


Targi niby są nadal w tym 

samym miejscu i w jeszcze ład-
niejszych i przestronniejszych 
salach wystawowych. Imprez 
targowych namnożyło się bez 
liku, odbywa się ich kilkadzie-
siąt rocznie. Ale jedna smęt-
niejsza od drugiej. Tamtej 
targowej atmosfery panującej 
przez lata w przaśnych halach 
targowych oraz całym Pozna-
niu od dawna już nie uświad-
czysz. Zmienił się w Polsce nie 
tylko ustrój, ale także ogólne 
warunki gospodarowania i w 
nich tradycyjna formuła tar-
gów się wyczerpała. Miastu i 
MTP trudno się w tych zmie-
nionych realiach odnaleźć. Po-
dejmowane są różne próby, od 
organizowania wystaw moto-
ryzacyjnych po targi piwne, 
sakralne i funeralne, czyli po-
grzebowe, ale efekty są takie 
sobie. A po prawdzie żadne.


MTP, ale także miasto któ-

re jest obecnie ich właścicie-

lem, nie mają chyba pomysłu 
na siebie. Poczucie – wzmac-
niane właśnie przez między-
narodowe targi – że Poznań 
jest gospodarczą stolicą kraju, 
no a w każdym razie wzorem 
przedsiębiorczości i gospodar-
ności, jest już odległą przeszło-
ścią. Jeśli więc nie gospodarka 
– to co ma budować współ-
czesną tożsamość Poznania? 
Turystyka – natura nie obda-
rzyła nas szczególnymi atrak-
cjami i mnożenie muzeów te-
go nie zmieni. Nauka – wła-
śnie UAM, z którego jesteśmy 
dumni spadł na dalsze miejsce 
w rankingu krajowych uczel-
ni, a o niektórych innych wyż-
szych szkołach lepiej nie mó-
wić. Sport – klubów, do któ-
rych trzeba dopłacać, oraz ki-
biców, z którymi bywają często 
kłopoty, jest w Poznaniu dosta-
tek, tylko dobrych zawodników 
sięgających po sukcesy brakuje.


Włodarze miasta mają 

więc rzeczywiście kłopot z wy-
borem strategii rozwoju mia-
sta i budową jego wizerunku. 

Poprzednia ekipa pompowała 
pieniądze w promocję niebie-
skiej gwiazdki i hasła „know 
how”, obecna miała z tym ze-
rwać i opracować rozsądne 
rzetelne programy rozwoju i 
promocji. Ani jednak o tym 
widu, ani słychu. Gwiazdka 
nadal jest, choć jakoby jej nie 
było. Siłą rozpędu, chociaż z 
coraz mniejszym rozmachem 
toczą się inne przedsięwzię-
cia zainicjowane jeszcze w mi-
nionych latach. W tej ogólnej 
poznańskiej nijakości przeja-
wem zdecydowania jest posta-
wa prezydenta, który od gada-
nia o gospodarności przeszedł 
do praktykowania otwartości 
i postępowości, zwłaszcza w 
sferze kultury. Wspieraniem 
marszy równości czy obrazo-
burczego festiwalu Malta pro-
wokuje wielu poznaniaków 
ceniących przede wszystkim 
mieszczańskie tradycje. Wyda-
je się to jednak przemyślaną 
strategią, wiadomo bowiem, 
że dla zyskania popularności 
lepiej oburzać niż nudzić.

WIST

  

Patroni osiedli piątkowskich
Dla odmiany przez kilka kolejnych odcinków przypomnimy, w nieco innej formie,  

monarchów – patronów osiedli piątkowskich

Stefan Batory (1533-1586)
28 IX 1533 
-  w Solmyo urodził się Stefan 
Batory, syn wojewody sied-
miogrodzkiego Stefana i Ka-
tarzyny Telegdi

-  Stefan Batory księciem 
Siedmiogrodu

1 V 1576 
-  koronacja Stefana Batorego 
na króla Polski, ślub z An-
ną Jagiellonką

1576 - 12 XII 1577 
-  wojna z Gdańskiem
-  utworzenie Trybunału Ko-
ronnego

-  utworzenie Trybunału Li-
tewskiego

26 V 1584 
-  egzekucja Samuela Zborow-
skiego

30 IX 1579
-  zdobycie Połocka przez woj-
ska Batorego

-  utworzenie Akademii Wileń-
skiej (późn. uniwersytetu)

4 IX 1580
-  zdobycie Wielkich Łuków
-  oblężenie Pskowa
15 I 1582
-  rozejm w Jamie Zapolskim

12 XII 1586
-  zgon Stefana Batorego w 
Grodnie.
Batory w anegdocie
„Król Stefan Batory za-

chował ten wielce chwaleb-
ny zwyczaj, że zasłużonych i 
krew za ojczyznę przelewa-
jących miał w dobrej pamię-
ci. Trafiło się raz, że gdy Pę-
kosławskiemu, ode dworu po 
posłudze Rzeczypospolitej da-
leko będącemu, przywilej na 
starostwo sandomierskie pi-
sać kazał, rzekł mu kanclerz:

– Miłościwy królu, wszak-
że o to nie prosi.

Na co Król odpowie:
– Aż nadto prosi, kto do-

brze służy”.
... królowi Stefanowi, któ-

rego śmierci chrześcijaństwo 
żałowało jako pana mądrego, 
sprawiedliwego, który prawo 
polskie i statut na palcach 
umiał Pan rycerski, wojenny, 
szczęśliwy. Był wzrostu wyso-
kiego, ciała wielkiego i człon-
ków, czarnej kompleksyi. Na 
każdą rzecz miał rzecz go-

tową. Prędki w odpowiedzi. 
Mało sypiał. Był trzeźwy, pra-
cowity, skąpy, myśliwiec na 
zwierza wielki, strzelec pew-
ny, miłośnik ludzi służebnych, 
żołnierskich, chrześcijanin do-
bry. Rychło też koronie Pol-
skiej umarł. Wszystkie cnoty, 
jakie panu mądremu i królowi 
roztropnemu przystały, ten je 
w sobie miał.”

Kaleta: Sensacje z dawnych 
lat. Wrocław 1980...

- - -
„Król Stefan, jak wiado-

mo, nie znał języka polskiego, 
natomiast świetnie mówił po 
łacinie. Pewnego razu zagad-
nął arcybiskupa lwowskiego:

– Jakże ty, księże, zosta-
łeś biskupem w kościele łaciń-
skim, kiedy mało co umiesz 
po łacinie?

– Tak jak wasza królewska 
mość królem w Polsce, choć 
po polsku nie umiesz – odpo-
wiedział arcybiskup.

- - -
„O tym królu krążyła nie-

prawdopodobna anegdota, 

stworzona zapewne przez szla-
checkich zwolenników wolnej 
elekcji:

Gdy rozpętała się wojna z 
Iwanem Groźnym o Inflanty, 
która pociągnęła za sobą wiel-
ki rozlew krwi, miał król pol-
ski zaproponować carowi, by 
nie skazywali swych żołnie-
rzy na śmierć i kalectwo, lecz 
spór rozstrzygnęli w drodze 
pojedynku.

Iwan Groźny, który nie 
bardzo wierzył w swą spraw-
ność szermierczą, nie przyjął 
wyzwania, zasłaniając się tym, 
że nie są sobie równi, gdyż on, 
car, jest panem dziedzicznym, 
podczas gdy Stefan jest tylko 
królem elekcyjnym. Na to Ba-
tory miał zareplikować:

Przecież ja zacniejszy je-
stem, bo mnie cnota, a nie ży-
wot kobiety, królem uczyniła”.

M. i W. Tomkiewiczowie: 
Dawna Polska w anegdocie. 
Warszawa 1961.

Marek Rezler
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Sprzedam  

 Poznań, 23. 5. 2017 r.
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu
Paweł Bobek
Kancelaria Komornicza, ul. Wrocławska 6/40
tel. 61 852 45 60, faks 852 82 88, 
e-mail: poznan1@komornik.pl
www.komornikbobek.pl
Km 1689/11

OBWIESZCZENIE 
O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1P/00243364/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Stare 
Miasto w Poznaniu, Paweł Bobek, na podstawie art. 953 kpc 
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2017 r. 
o godz. 9.30 w budynku Sądu Rejonowego Poznań Stare Mia-
sto w Poznaniu, mającego siedzibę przy ul. Młyńska 1a w sali 
nr 148, odbędzie się druga licytacja własnościowego spółdziel-
czego prawa do lokalu mieszkalnego położonego na os. Zyg-
munta Starego 15/11, dla którego Sąd Rejonowy Poznań Sta-
re Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą KW PO1P/00243364/8, wpisanego w rejestrze 
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (adres: 60-681 Poznań, 
os. Bolesława Chrobrego 117).

Suma oszacowania wynosi 334 816,00 zł, zaś cena wywołania 
jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 223 210,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękoj-
mię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 
33 481,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo 
książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według 
prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela 
książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomoc-
nego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można 
uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Poznaniu 
61 12406609 1111 0010 5056 9387

Zgodnie z przepisem art. 976 par. 1 kpc w przetargu nie mo-
gą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko 
za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie 
przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglą-
dać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.30 do godz. 
14.30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu 
oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego są-
dowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępo-
wania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przy-
sądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli 
osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że 
wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmio-
tów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakre-
sie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są 
ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu 
do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 
trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w 
dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia 
się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Seniorzy z Korony w B17

 Srebrna odznaka 
dla seniorów

25 maja Osiedlowy Klub „Korona” za działalność chary-
tatywną otrzymał po raz kolejny nominację Klubu Roku oraz 
Srebrną odznakę za działalność na rzecz dzieci niepełnospraw-
nych ze Stemplewa. Na zdjęciu Piotra Zagawy uroczystość 
w Stemplewie, w której wzięli udział członkowie klubu. (pz)

27 maja zespół wokalny 
„Korona” z osiedla Bolesła-
wa Śmiałego uczestniczył w 
Marcelińskich Spotkaniach 
z Kulturą w przedsięwzię-
ciu pt. „Bitwa na głosy”. W 
przestrzeni największego klu-
bu muzycznego „B17”, miesz-
czącego się na stadionie miej-
skim INEA w Poznaniu se-
niorzy zaśpiewali popularne 
piosenki ludowe. Chór pod 
kierownictwem Beaty Łuczak 
oprócz dyplomu uznania zdo-
był voucher na zwiedzanie 
stadionu przy ul. Bułgarskiej.

Na jednej z największych 
scen klubowych Poznania 

wystąpiły też inne senioral-
ne zespoły muzyczne, m.in. 
„Senioritki” czy „Perełki z 
lamusa”. Seniorzy swoimi 
występami dali do zrozu-
mienia, że nie powiedzie-
li jeszcze ostatniego słowa.

Zespół wokalny „Koro-
na” otrzymał także zapro-
szenie z Domu Kultury „Ko-
pernik”. 8 czerwca wystąpił 
tam z koncertem w wiosen-
no-letnim nastroju. Śpiewał 
piosenki ludowe, biesiadne, 
cygańskie oraz przeboje z 
różnych stron świata. To był 
ostatni koncert seniorów 
przed wakacjami. (na-bl)

Atrakcyjny dwupoziomowy apartament o po-
wierzchni 76,3 m2 przy ul. Żmigrodzkiej. Dwa 
balkony. Miejsce postojowe. Pięknie wykończone 
wnętrza. Budynek z 2006 r. Na poziomie pierwszym 
open space - około 30 m2 - w tym salon, komuni-
kacja, kuchnia. Tutaj także duży balkon. Wejście na 
drugi poziom po nowoczesnych schodach z drewna 
bukowego.

Na poziomie drugim trzy sypialnie, łazienka z 
prysznicem oraz duży korytarz z pojemną szafą typu 
komandor. Drugi balkon, trzecie - dodatkowe - drzwi 
balkonowe.

Na podłogach panele bukowe oraz hiszpański gres. 
W łazience kryształowe lustro. Wszystkie elementy 
stałej zabudowy oraz kuchnia z pełnym AGD w cenie.

Znakomita komunikacja - blisko tramwaj. Pełna in-
frastruktura handlowo-usługowa i oświatowa. Świet-
ne tereny rekreacyjne - w pobliżu Lasek Marceliński.

Czynsz do wspólnoty mieszkaniowej 
250 zł/miesiąc. Cena 455 tys. zł.

Kontakt - Marcin Wojtczak, tel. 514 027 741
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Krzyżówka
z Echem

Rozwiązanie krzyżów-
ki z poprzedniego numeru 
brzmiało: Piątkowo to PSM.

BARAN (21.03 - 20.04). Przed tobą długie dni wakacyjnej la-
by i słodkiego nygusowania. Ale zaś uważej na mele i korbole. 
Przed wiarą zbytnio się nie staluj ani se frechownie nie poczynaj.

BYK (21.04 - 21.05). Bez całe lato wew robocie przyjdzie ci cha-
pać za dwóch abo i trzech, ale zaś potem z kabzą uzorgowanych 
bejmów będziesz se mógł lofrować po cołkim świecie.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Wew wakacje skapnie ci fest pro-
pozycja nowej fuchy. Bez żodnego stalowania zabieraj się do cha-
pania. Skapnie ci uznanie wiary i wuchta bejmów.

RAK (22.06 - 22.07). Letnie dni to tyż dobry czas na porzund-
ki wew chałupie. Zbyry i insze klamoty najlepiej wyćpnij na ge-
myle, a statki, szafonierki i cołką famułę poustawiaj jak należy.

LEW (23.07 - 22.08). Szykuje się fest wygib ze starą eką. Rajza 
będzie ci plożyć, zwłaszcza zaś bachanie i nygusowanie na słonysz-
ku. Ino bacz byś na balangach zdrowia i bejmów nie przenorał.

PANNA (23.08 - 22.09). Zamiast ciągłego nygusowania, wysta-
wiania kalafy na słonyszko abo glapienia się wew telewizor, lepiej 
weź się za porzundki abo polofruj trochę po znajomych.

WAGA (23.09 - 22.10). Daj se więcej luzu i przestań brynczeć na 
wszystkich, a zwłaszcza famułę. Ale zaś zamiast cięgiem szporać, 
lajsnij se nowy dyrdon abo pojedź bachać się w ciepłych morzach.

SKORPION (23.10 - 22.11). Skończ z ciągłym borchaniem się 
na famułę. Lepiej z nią dobrze żyć. Niechaj gzuby i kejter zamiast 
szuszwolić po całych dniach wezmą się za robotę i nie robią poruty.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Bez tyn skwar i żar do łba ci ino 
głupie chociaż cołkiem przyjemne myśli przychodzą. Ale za wiela 
se nie obiecuj i żodnych brewerii z wiarą nie wyczyniaj.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Zez blubraniem wew robocie dej 
se już spokój. Jesteś szportowny szczun i masz sporo fifnych pomy-
słów. Jak się akuratnie przyłożysz, bejmy same skapną ci do kabzy.

WODNIK (21.01 - 20.02). Zez nygusowania, memłania i blubra-
nia z wiarą niewiele dobrego wyniknie. Zabieraj się z fifem i więk-
szym szwungiem do roboty, a bejmy same ci skapną.

RYBY (21.02 - 20.03). Przestań się borchać i brynczeć na szczu-
nów i kumpli. Letni wspólny wygib nad wodę będzie fest. Ale zaś 
uważaj, by nie dostać w kalafę i nie narobić se jakiej poruty.

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

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 117, pokój 81, 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. 

Gwiazdy mówią... po naszymu  

Krzyżówka nr 7

HUMORKI
- Jak ja się napiję, to ni-

kogo się nie boję.
- Nawet własnej żony?
- Nie, no… tak to się jesz-

cze nigdy nie upiłem.



Mąż po powrocie z pracy:
- Kochanie, co zrobiłaś 

na obiad?
- To samo, co wczoraj.
- Ale wczoraj nic nie by-

ło…
- Bo zrobiłam na dwa dni.



- Jak tam postępy w szko-
le – pyta ojciec syna.

- W porządku. Kontrakt 
z piątą klasą przedłużony na 
następny rok.

9

3 4 5 6 7 81
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2

11 12 13 14 15 16
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Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A, 
tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28

KARTA RABATOWA UPOWAŻNIA 
DO ZNIŻKI W WYSOKOŚCI 15% 

DOTYCZY CAŁEGO MENU
NIE OBOWIĄZUJE W DOWOZIE

 

  

  

Dobry  występ młodzików w sumo

Bardzo udanie zakoń-
czył się wyjazd silnej re-
prezentacji KS Sobieski 
Poznań na Międzywoje-
wódzkie Mistrzostwa Mło-
dzików w Sumo do Perzyc. 
W gronie młodziczek nasz 
klub zajął drugie miejsce 
w klasyfikacji drużyno-
wej.

Na podium stawały Sa-
ra Gałązka (kat. 33 kg) - III 
miejsce, Maria Karaszew-
ska (kat. 40 kg) – II miej-
sce, Marta Sós i Julia Czem-
pińska (kat. 55 kg) – II i III 
miejsce, Oliwia Paczkowska 

i Daria Komorowska (kat. 65 
kg) – I i II miejsce, Zofia Ta-
bernacka i Wiktoria Powa-
łowska (powyżej 65 kg) – II 
i III miejsce.

W klasyfikacji drużyno-
wej chłopców nie mieliśmy 
sobie równych i zajęliśmy I 
miejsce Bezkonkurencyjny 
okazał się Miłosz Romanow-
ski, który w kat. 60 kg wy-
grał wszystkie swoje walki, 
zajmując I miejsce.

KS Sobieski Poznań dzię-
kuje PSM za pomoc w orga-
nizacji wyjazdu do Perzyc w 
tak dużym gronie. (tr)



 I

Pierwszy Przegląd Piątkowskiej Prasy Szkolnej

Gazetki na piątkę!
W spotkaniach działającego przy 

Poznańskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej Klubu Odkrywców i Reporterów 
uczestniczy wielu młodych dzienni-
karzy, którzy interesują się wielo-
ma sprawami, ważnymi dla nich i 
wszystkich mieszkańców Piątkowa. 
Wspólnie postanowiliśmy więc do-
konać PPPPS – czyli Pierwszego 
Przeglądu Piątkowskiej Prasy Szkol-

nej. Gazetki ukazujące się w piątkow-
skich placówkach oświatowych mają 
niejednokrotnie wieloletnie tradycje, 
spore dokonania,  a na swych łamach 
publikują ciekawe artykuły. Zasłu-
ga to młodych redaktorów oraz ich 
szkolnych opiekunów. Jest to więc 
z pewnością prasa na piątkę, którą 
warto bliżej poznać. W przeglądzie 
przedstawiamy:

„Głos Gimnazjalisty” – Gimna-
zjum nr 11

„Nasza Dwunastka” – Gimna-
zjum nr 12 im. J. Kuronia

„Szkolny Magiel” – Szkoła Pod-
stawowa nr 17

„Degówka” –  XV Liceum Ogól-
nokształcące im. Prof. Wiktora Degi

„Teczka Władeczka” – Szkoła 
Podstawowa nr 35

Koncert Wiosenny w Gimnazjum nr 11 i XV LO

Wrażenia artystyczne i… smakowe

W Dzień Dziecka, 1 
czerwca, w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 
15 na osiedlu Bolesława 
Chrobrego w Poznaniu 
odbył się Koncert Wio-
senny, w tym roku zaty-
tułowany „Świat jest te-
atrem”. 

Jak zawsze był wielkim 
wydarzeniem dla społeczno-
ści szkolnej i – mimo iż wy-
magał dużego nakładu pracy 
zarówno od organizatorów, 
jak i od występujących – mo-
żemy śmiało stwierdzić, że 
odniósł on sukces. Na sce-
nie tego dnia mogliśmy zo-
baczyć młodzież uczącą się 
na co dzień w Gimnazjum nr 
11 oraz w XV Liceum Ogól-
nokształcącym.

Nasza szkoła ma się czym 
pochwalić pod względem ar-
tystycznym! W czasie wie-
czoru koncertowego zachwy-
cali przede wszystkim woka-
liści – Gabrysia Molata z I b 
powitała publiczność zaśpie-
wanym a capella fragmen-
tem piosenki Edwarda Sta-
chury „Życie to nie teatr”, 
a po przerwie wykonała bra-
wurowo trudną warsztatowo 

piosenkę „Orszaki, dworaki” 
Ewy Błaszczyk. Maja Nowa-
czyk z II a i Oliwia Borkow-
ska z kl. III b także porwały 
publiczność przepięknie wy-
konanymi piosenkami popo-
wymi. Jak zawsze z przyjem-
nością wysłuchaliśmy także 
występów sióstr – Oli i Ani 
Bródki. Ola, gimnazjalistka, 
pasjonuje się muzyką arab-
ską, zabrała nas w daleką 
podróż, śpiewając piosen-
kę Nancy Ajram „Rooh Ya 
Shater”. Z kolei Ania – li-
cealistka – z nienagannym 
akcentem wykonała fran-
cuski standard Joe Das-
sin „Champ Elysees”. Za-
chwyt żeńskiej części widow-
ni wzbudził natomiast pierw-
szoklasista Bartek Fintzel, 
wykonujący rockową balla-
dę. Na scenę tego wieczoru 
zaprosiliśmy także naszą ab-
solwentkę, piątkowiankę Ju-
liannę Pawlak, która zaśpie-
wała dla nas utwory Natalii 
Urlik i Eweliny Flinty.

Występy wokalne to jed-
nak nie wszystko. W cza-
sie koncertu scena w auli 
szkolnej zmieniła się na kil-
ka chwil w prawdziwą sce-

nę teatralną, a to za spra-
wą dwóch grup aktorskich 
działających w naszej szko-
le. Jedna – złożona z pierw-
szoklasistek – pod opieką 
Anety Pluty wystawiła trzy 
krótkie wariacje teatralne 
na temat teatru. Druga – 
składająca się w znakomitej 
większości z uczniów klasy 
II b – całkowicie samodziel-
nie napisała, wyreżysero-
wała i wystawiła minisztu-
kę autorstwa gimnazjalistki 
Wiktorii Jeske.

Gwiazdami wieczoru zo-
stali jednak uczennica Gim-
nazjum nr 11 Małgosia Bu-
dzińska i jej taneczny part-
ner Kacper Kasprzyk. Za-
tańczyli dla zgromadzonej 
publiczności tak pięknie, że 
dzięki nim przenieśliśmy się 
na moment do teatru tań-
ca i wdzięku. Dla naszych 
tancerzy taki występ to co-
dzienność, gdyż Małgosia i 
Kacper to tancerze z naj-
wyższej półki.

Wrażeniom artystycz-
nym towarzyszyły… sma-
kowe. Rada Rodziców Gim-
nazjum nr 11 zorganizo-
wała dla gości kawiarenkę 
pełną przepysznych ciast 
oraz wielką loterię fantową. 
Atrakcyjne nagrody główne 
oraz chęć przekonania się, 
co kryje się pod wylosowa-
nymi numerami sprawiły, 
że stoisko loterii już w cza-
sie przerwy opustoszało. 
Dochód z loterii i z kawiar-
ni zasilił konto Rady Rodzi-
ców, z czego się niezmiernie 
cieszymy, bo już za kilka 
dni prymusi z Gimnazjum 
nr 11 i XV LO udadzą się 
w nagrodę za celujące wy-
niki w nauce na tradycyjną 

wycieczkę w całości finanso-
waną przez Radę Rodziców.

Już dzisiaj zapraszamy 
na koncert za rok. Przygo-
towywanie występów daje 
uczniom naszej szkoły oraz 
ich opiekunom tak dużą sa-
tysfakcję, że nawet gdy tuż 
przed premierą mówimy: 
„Nigdy więcej!”, to i tak 
kilka dni po niej zaczyna-
my planować przyszłorocz-
ne koncerty. Bo ideą na-
szej szkoły jest to, aby mło-
dzież mogła się rozwijać po-
przez działanie, a nie tylko 
przez przyswajanie książko-
wej wiedzy. 

Dlatego naszych uczniów 
można spotkać przy wielu 
miejskich i piątkowskich ini-
cjatywach – pracują w Mo-
tylim Wolontariacie, orga-
nizują imprezy plenerowe z 
radą osiedla, a w ostatnich 
dniach aktywnie uczestni-
czą w zbiórce funduszy na 
budowę bloku operacyjnego 
wraz z oddziałem kardiochi-
rurgii dziecięcej podczas cy-
klu festynów organizowa-
nych przez piątkowską PSM. 

Redakcja 
Głosu Gimnazjalisty G 11
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Ostatni miesiąc z… 
herosami

Od początku czerwca w 
Gimnazjum nr 12 panuje 
gorąca atmosfera. Trwają 
intensywne przygotowania 
do balu i zakończenia ro-
ku. Muzyka rozbrzmiewa 
na holu szkoły podczas prób 
poloneza, który zapocząt-
kuje bal trzecioklasistów. 
Uczniowie każdej klasy de-
korują salę zgodnie z wy-
braną przez siebie tematy-
ką. Będą to ostatnie wspól-
ne chwile z rówieśnikami 
w szkole.

Jedni pożegnają gimna-
zjum z łzami w oczach, a in-
ni z uśmiechem na twarzy. 
Dodatkowo, gorącą atmosfe-
rę podsyca oczekiwanie na 
wyniki egzaminów i przyję-

cie do szkoły. Jednocześnie 
nie mogą się doczekać, żeby 
odpocząć podczas wakacji.

Jak co roku, kółko te-
atralne przygotowuje nie-
spodziankę dla uczniów klas 
trzecich. W tym roku pod-
czas wyjątkowej gali przy-
znane zostaną – aż w dwu-
nastu kategoriach -  tytu-
ły Gimnazjalnych Herosów. 
Otrzymają je największe 
osobowości „Dwunastki”, 
zwyczajni – niezwyczajni, 
którzy przez ostatnie trzy 
lata współtworzyli historię 
naszej szkoły. Ich sylwetki 
przedstawiać będą greccy 
bogowie, boginie i herosi, 
którzy po wiekach milcze-
nia znów zabiorą głos...

Produkcja dobra 
w sercu osiedla

Jest takie miejsce w 
sercu osiedla Stefana Ba-
torego, w którym niczym 
nie wyróżniający się bu-
dynek gromadzi dziennie 
wiele osób. Jest to szkoła.

Gimnazjum nr 12 w Po-
znaniu, które za patrona ma 
Jacka Kuronia, jest jedną z 
większych szkół i liczy ponad 
siedmiuset uczniów.

O wyjątkowości tego 
miejsca nie świadczą wcale 
mury, ale miła i przyjazna at-
mosfera, jaka panuje w szko-
le. Na całość składa się nie 
tylko podejście nauczycieli, 
ale przede wszystkim zaan-
gażowanie uczniów w różne 
inicjatywy, nie tylko zamyka-
jące się w szkolnych klasach, 
ale działalność prospołeczna 

na różnych płaszczyznach. 
W szkole działa Klub Huma-
nitarny, w którym młodzież 
szuka sposobów pomocy lu-
dziom potrzebującym, grupa 
„Dreams and Teams”, któ-
ra między innymi organi-
zuje kawiarenki szkolne dla 
młodzieży, osoby rozwijające 
swoje talenty w Kole Teatral-
nym, a także wiele innych 
grup, które angażują się w 
czynienie dobra.

Ponadto wielu nauczy-
cieli na bieżąco organizuje 
rozmaite wyjścia lub spo-
tkania. W maju w szkole 
gościł Szymon Hołownia, 
znany prezenter telewizyj-
ny, autor wielu książek i 
założyciel dwóch fundacji. 

Nasi uczniowie zaangażo-
wali się w „produkcję do-
bra” poprzez udział w pro-
gramie „Ozłacamy Kasisi” 
oraz wsparcie dla różnych 
regionów Afryki, nad któ-
rymi czuwa Fundacja Do-
bra Fabryka.

W trakcie przerw między 
lekcjami była otwarta Ka-
wiarenka dla Afryki. Kilku 
nauczycieli wraz z uczniami 
upiekli ciasta oraz na bieżą-
co tworzyli koktajle fit.

Pan Szymon przybliżył 
nam, jak działa jego funda-
cja, w jaki sposób pomaga się 
ludziom w Afryce, ale przede 
wszystkim zasiał w nas kon-
kretną rzecz – że naprawdę 
warto czynić dobro!

Całość zebranych fun-

duszy została przeznaczona 
na Fundację Kasisi i Fun-
dację Dobra Fabryka Szy-
mona Hołowni wspierające 
sierocińce i szpitale w Afry-
ce. Udało nam się zebrać 
ponad trzy tysiące złotych. 
A do tego grupa uczniów 
tworzących gazetkę szkol-
ną zrezygnowała z nagród 
i przeznaczyła kwotę ponad 
stu złotych także na potrze-
bujących.

Odwołując się do słów 
Szymona Hołowni cieszymy 
się, że mogliśmy w małej czę-
ści dołączyć się do produkcji 
dobra w świecie. A to nie ko-
niec naszych inicjatyw. Tak 
w wielkim skrócie wygląda 
bogate życie naszej szkoły.

Wyjazd do Holandii
We wrześniu 2016 roku 

do naszej szkoły przyjechali 
uczniowie z Holandii. Od 29 
maja do 2 czerwca 16 osób 
z klas drugich Gimnazjum 
nr 12 pojechało do zaprzy-
jaźnionych Holendrów. Ho-
lenderskie rodziny odebra-
ły nas spod Nassau College.

Pierwszego dnia ucznio-
wie integrowali się oraz 
zwiedzali ich nowoczesną, 
dużą szkołę. Rówieśnicy or-
ganizowali różne wspaniałe 
zajęcia. Od godz. 17 dzieci 
miały czas wolny. 

Trzeciego dnia grupa 
zwiedziła Amsterdam. Jest 
to piękne miasto. Ludzie w 

większości poruszają się ro-
werami, a stare kamienicz-
ki dodają stolicy uroku. Do-
wiedzieliśmy się wiele o ich 
historii i kulturze.

Dzień przed wyjazdem 
młodzież wystawiła sztukę 
przed znajomymi i rodzi-
nami na temat równości, 
przyjaźni i akceptacji. Wie-
czorem odbył się grill oraz 
dyskoteka, która trwała do 
godz. 23.

 Podsumowując, wyjazd 
dał uczniom wielkie przeży-
cia i świetne wspomnienia, 
a przy okazji podszkolili ję-
zyk angielski oraz nabra-
li większej pewności siebie.



 III

Magiel 
budzi 

emocje
„Szkolny Ma-

giel” to pismo uka-
zujące się w Szko-
le Podstawowej nr 
17, znajdującej się 
na osiedlu Bole-
sława Chrobrego. 
Wszystko zaczęło 
się trzy lata temu. 
Wówczas dwie po-

lonistki – Izabella Sporakowska-Mazur i Mał-
gorzata Wolska postanowiły stworzyć uczniom 
możliwość rozwijania pasji dziennikarskich.

W szkole prężnie zaczął działać Klub Dzien-
nikarza. Na początku uczniowie poznawali ga-
tunki dziennikarskie, szlifowali swoje umiejęt-
ności w pisaniu a także doszkalali się z obsługi 
programów komputerowych. Na efekty nie trze-
ba było długo czekać. Już po miesiącu ukazał 
się pierwszy numer szkolnego pisemka o nazwie 
„Szkolny Magiel”. Nikt wtedy nie wiedział, czy 
gazetka spodoba się uczniom siedemnastki. Ja-
kie było zdziwienie i zaskoczenie zarówno opie-
kunów, jak i młodych dziennikarzy kiedy 100 
egzemplarzy „Szkolnego Magla” rozeszło się w 
ciągu dwóch godzin lekcyjnych. Wszyscy już 
wtedy wiedzieli, czego w szkole brakowało i co 
należy dalej robić.

W tym właśnie momencie zaczyna się histo-
ria gazetki. Od trzech lat wydajemy regularnie 
nasze pismo. Podejmujemy w nim rozmaite te-
maty. Na bieżąco opisujemy, co dzieje się w szko-
le. W naszym pisemku zawsze można znaleźć 
ciekawe opowiadania i piękne wiersze. Nigdy nie 
brakuje humoru i rozrywki (każdy numer zawie-
ra krzyżówkę, kto pierwszy ją rozwiąże, otrzy-
muje nagrodę). Ale nasi reporterzy nie boją się 
tematów trudnych, smutnych, takich, które do-
tykają każdego człowieka. Pisaliśmy między in-
nymi o przemocy w szkole, o losie zwierząt w 
schroniskach, o skutkach wyśmiewania drugie-
go człowieka, o szkodliwości napojów energetycz-
nych itd. Często tematy podsuwają nam sami 
nasi czytelnicy, żywo dyskutują o naszych arty-
kułach, przychodzą na spotkania Klubu Dzien-
nikarza i mówią nam, o czym chcieliby poczy-
tać, zawsze staramy się wyjść im naprzeciw.

W ciągu trzech lat skład redagujących ga-
zetkę zmieniał się, uczniowie kończyli szkołę i 
siłą rzeczy odchodzili od nas. Obecnie naszą 
redakcję tworzą uczniowie klas szóstych: Da-
ria Modliszewska, Amelia Kucharzewska, Wik-
toria Kalewska, Emilia Czech, Maurycy Po-
chylski, Konrad Dębski, Gabriela Przymuszała, 
Franciszek Nawrocki, Jakub Miechowicz, Alek-
sandra Cwalina, Aleksandra Klich, Julia Kuź-
niewska oraz Maciej Jakubiak. Nad „Szkolnym 
Maglem” czuwają trzy polonistki: Izabella Spo-
rakowska-Mazur, Małgorzata Wolska oraz Mo-
nika Krzyczyńska.

To historia naszej gazetki w wielkim skrócie, 
dużo można by jeszcze pisać. Ale chcemy zapre-
zentować choć małą część pracy redakcji, dlatego 
obok przedstawiamy artykuł naszych dziennikarzy.

Miejsce kultowe na Piątkowie 
Piątkowskie Centrum Kultu-

ry „Dąbrówka” jest miejscem wy-
poczynku, spokoju i rozrywki. Ale 
sercem tego miejsca jest  bibliote-
ka dla dzieci i dorosłych. Dlatego 
tam skierowaliśmy nasze kroki, by 
porozmawiać z Magdaleną Nowac-
ką, bibliotekarką: 

Maurycy Pochylski – Od kie-
dy pracuje pani w Dąbrówce?

Magdalena Nowacka – Je-
stem tutaj bibliotekarzem od paź-
dziernika 2008 r.

M.P. – Dlaczego, wybrała 
pani zawód bibliotekarki?

M.N. – Dlatego, że bardzo ko-
cham czytać książki, z nimi obco-
wać i oczywiście lubię też moich 
czytelników.

M.P – Czy lubi pani swój 
zawód?

M.N. – Bardzo lubię, dlatego 
że poznaję zarówno książki, jak i 
ludzi. Mogę pomagać czytelnikom 
wybierać książki i odkrywać różne 
ciekawe światy, sprawnie rozwiązy-
wać problemy. Jest to bardzo in-
teresujące.

M.P. – Jak się pracowało 
dawniej w bibliotece?

M.N. – Dawniej biblioteki nie 
były skomputeryzowane i kompu-
terem bibliotecznym był katalog. 
Był on zbudowany z takich karte-
czek. Na tych kartkach była cała 
wiedza biblioteczna: o wszystkich 
książkach, autorach i innych rze-
czach, które są w bibliotece. Ni-
gdy nie pracowałam z takim ka-
talogiem, dlatego że od początku 
swojej pracy używałam systemu 
komputerowego. Myślę, że te stare 
biblioteki miały swój urok, a panie 
bibliotekarki sobie świetnie radzi-
ły z odszukiwaniem książek i in-
formacji o nich. Sądzę jednak, że 
wtedy było trudniej. Obecnie ma-
my do dyspozycji cały internet i 
katalog komputerowy, w którym 
wszystkie informacje możemy wy-
szukać. Mało tego, możemy prze-
szukać zbiory bibliotek w innych 
miejscach Polski, a nawet na dru-

gim końcu świata. Kiedyś nie by-
ło takich możliwości.

M.P. – Czy pamięta pani 
czasy, jak nie było takiego du-
żego osiedla?

M.N. – Pamiętam, ponieważ na 
Piątkowie się wychowałam i tu była 
też biblioteka Raczyńskich w bloku 
numer 8. Była to malutka bibliote-
ka w mieszkaniu, a jeszcze wcze-
śniej, niezupełnie na Piątkowie, ale 
na granicy z Podolanami mieściła 
się filia Biblioteki Raczyńskich. Do 
tej filii jako dwunastoletnia dziew-
czynka wyprawiłam się sama, by 
wypożyczyć nowe książki. (…)

Aleksandra Szmytke - Kiedy 
było więcej czytelników w bi-
bliotece, dawniej czy obecnie?

M.N. – Przez wiele lat liczba 
czytelników rosła, więc myślę so-
bie, że teraz jest więcej czytelników.

A.S – Czy przychodzi dużo 
dzieci do biblioteki?

M.N. – Tak, dużo dzieci przy-
chodzi teraz do biblioteki. Chcą 
wypożyczać książki, ale uczęszcza-
ją również na lekcje biblioteczne, 

warsztaty np. ,,Jesień z Książką’’, 
,,W Pustyni i w Puszczy”, czy ,,La-
to z Książką’’ oraz też w ferie zi-
mowe. (…)

A.S. – Czy pamięta pani jak 
budowano Dąbrówkę?

M.N. – Tak widziałam, jak bu-
dowano osiedle. Moi dziadkowie 
mieli bardzo blisko dom i mogłam 
obserwować, jak się buduje osie-
dle i Dąbrówka. Powiem wam coś 
w tajemnicy… Byłam w waszym 
wieku, a może trochę młodsza jak 
się zaczęły te budowy, to miałam 
ogromną ochotę bawić się na tych 
wykopach, ponieważ to zawsze ku-
si, gdy jakieś ciekawe pomysły z 
książek przygodowych przychodzi-
ły do głowy i chciało się poszaleć na 
górkach i dołkach jak kowboj. Nie-
stety, rodzice nie pozwalali i mu-
siałam oglądać budowę z daleka.

 Rozmawiali:
Konrad Dębski 

oraz Aleksandra Szmytke

Na zdjęciu reporterzy z bohaterką reportażu panią Magdą
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„Degówka”  gazetka XV LO

Redagowanie to ciekawa przygoda

W XV Liceum Ogólno-
kształcącym im. prof. Wik-
tora Degi od lat wydawana 
jest szkolna gazetka  „De-
gówka”. Choć prace nad ko-
lejnymi numerami nie są re-
gularne, reprezentanci kolej-
nych roczników chętnie an-
gażują się w to, by szlifować 
swój warsztat dziennikarski, 
dzieląc się przy okazji z inny-
mi swoją wiedzą na temat hi-
storii i tradycji szkoły, a tak-
że tego wszystkiego, co na 
bieżąco się w niej dzieje. W 
tym roku – z okazji 25-lecia 
szkoły – wydano numer jubi-
leuszowy gazetki, który sta-
nowi nie tylko kompendium 
wiedzy na temat najistotniej-
szych osiągnięć z minionego 
ćwierćwiecza, ale też jest do-

skonałą pamiątką dla zapro-
szonych gości, nauczycieli a 
także absolwentów i uczniów 
uczęszczających obecnie do 
szkoły.

Każdego roku staramy się 
też rozszerzać naszą dzienni-
karską działalność i wycho-
dzić naprzeciw oczekiwaniom 
nowych odbiorców. Poza tym, 
iż można kolejne numery ga-
zetki (bądź pojedyncze ar-
tykuły) przeglądać na szkol-
nej stronie internetowej, Ko-
ło Młodych Dziennikarzy za-
inicjowało w tym roku kolpor-
towanie tzw. „mini-Degówki”, 
by stworzyć jak najwięcej oka-
zji – na przerwach, w sklepi-
ku, w bibliotece – do tego, by 
zapoznawać się z ciekawymi 
artykułami pisanymi czy pole-

canymi do przeczytania przez 
ich kolegów. Ponadto prezen-
tujemy naszą pracę na szkol-
nych korytarzach, tablicach 
informacyjnych, Facebooku, 
by wszelkimi możliwymi dro-
gami pozyskiwać nowych od-
biorców i poszerzać krąg zain-
teresowanych. Zdarza się tak-
że, że poszczególne numery 
„Degówki” redagują konkret-
ne klasy, dzięki czemu mogą 
nie tylko pochwalić się swoimi 
zainteresowaniami, ale także 
nadać gazetce szkolnej niepo-
wtarzalny charakter, a praca 
przy takim numerze dostar-
cza nie tylko wiele radości, ale 
także pobudza do wspólnego 
działania i integruje.

Współpracę z redakcją 
gazetki może podjąć każdy 
uczeń, który rozpocznie na-
ukę w liceum. Już w czasie 
„drzwi otwartych” promuje-
my naszą działalność i zachę-
camy do wspólnego działania, 
wierząc, iż tylko zaangażowa-
nie wszystkich roczników po-
zwoli nam w pełni wyczuć po-
trzeby młodzieży i odpowied-
nio na nie zareagować.

Warto jeszcze odpowie-
dzieć na pytanie: dlaczego 
„Degówka”?

Nazwa naszej gazetki 

jest bezpośrednio związana 
z nazwiskiem patrona szko-
ły, prof. Wiktora Degi. Ten 
wybitny lekarz, dzięki swym 
osiągnięciom, został eksper-
tem Światowej Organizacji 
Zdrowia do spraw rehabilita-
cji. Nie przypadkiem XV LO 
otrzymało jego imię, bowiem 
dążenie do integracji, bez 
względu na bariery, jest od-
zwierciedlane w rzeczywisto-
ści naszego liceum od samego 
początku. My natomiast, jako 
redakcja gazetki, staramy się 
sprawiać, by słowa profesora 
Degi dla nowych pokoleń mło-
dzieży nadal były drogowska-
zem, ucząc nie tylko wrażli-
wości na cierpienie innych, 
tolerancji wobec inności, ale 
przede wszystkim szacunku 
dla drugiego człowieka. 

Redagowanie gazetki to 
ciekawa przygoda, która po-
zwala na kreatywność i samo-
dzielność, ale też daje poczu-
cie współtworzenia wizerun-
ku szkoły, z którą przez kil-
ka lat jesteśmy silnie związa-
ni. Sprawia także, iż mamy 
przedsmak prawdziwego za-
wodowego zaangażowania, co 
niewątpliwie stanowi pierw-
szy krok w dorosłe życie.

Redakcja  „Degówki”

„Foto-teczka Władeczka”…

W minionym roku szkolnym 
– dzięki uprzejmości redakcji 
„Echa Piątkowa” – udało nam 
się opublikować kilka wspania-
łych artykułów na temat naszej 
szkoły. Dlatego w podsumowa-
niu przesyłamy przede wszyst-
kim migawki fotograficzne po-
kazujące w ogromnym skrócie, 
jak wesoło i interesująco upływa 
nam czas. Oto kilka zdjęć z „Tecz-
ki Władeczka” – naszej szkolnej 
gazetki – oraz strony samej ga-
zetki. Serdecznie pozdrawiamy!

Redakcja „Teczki Władeczka” 


