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Jubilat pan Gerard Cofta
z mieszkańcami Śródki
w „Parku jednego drzewa”
pod dębem „Gerad” s. 5

Fot. Karol Jeliński

Fot.
Krzysztof
Styszyński

Uczniowie SP nr 45
odwiedzili Jubilatkę
panią Marię Łbik
matkę chrzestną
ORP „Poznań” s.14
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Za rok ta wielka budowla przy ul. Warszawskiej/Krańcowej będzie
ukończona, zasiedlona i zacznie tu działać m. in. supermarket.

Kolejna zabytkowa kamienica na Śródce doczekała się rewitalizacji, a przy okazji odkryto ciekawe, nieznane fragmenty elewacji.

Między działkami ROD „Cybinka” przy ul. Pustej w Antoninku
istnieje tak niezwykły obiekt czekający na „odkrycie”.

Teren przy ul. Świętojańskiej na Komandorii jest bardzo potrzebnym parkingiem i takim musi zostać wbrew zakusom. Str.8

Piękne kucyki w jesiennym słońcu nad Szklarką w Antoninku to
dowód, że i takie widoki są możliwe nawet w wielkim mieście.

Odsłonięcie „Sukiennika Świebodzińskiego” - dzieła Zofii Bilińskiej-Dymczyk - było zwieńczeniem starań lokalnych pasjonatów.
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patrzmy i pytajmy

Osiedla samorządowe w Poznaniu - zwane jednostkami pomocniczymi - razem wzięte mają teraz rocznie do wydania kilkadziesiąt milionów złotych. O tak wielkich pieniądzach nawet im się nie
śniło przed reformą z 2011 roku, choć trzeba pamiętać, że możliwości korzystania z tych środków są ściśle obwarowane przepisami.
W praktyce jest tak, że te pieniądze wydają nie rady osiedli, lecz w
ich imieniu różne wydziały i jednostki podległe Urzędowi Miasta.
Z naszych obserwacji wynika, że urzędnicy mają tu hojną rękę,
a mówiąc mniej elegancko często trwonią te publiczne fundusze,
żeby nie użyć jeszcze dosadniejszego, właściwszego określenia.
Z pewnością nieprędko osiedlowe samorządy uzyskają pełne
prawa i warunki prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej, a może nawet nie stanie się to nigdy. O samorządności i
społeczeństwie obywatelskim mówi się bowiem wprawdzie zawsze
przed wyborami, ale po nich temat znika, bo wszystkim rządzącym demokracja jest zawsze kulą u nogi. Na razie więc w interesie
mieszkańców małych ojczyzn można i koniecznie trzeba korzystać
z realnie istniejących możliwości kontrolowania wydatków z osiedlowych budżetów, nawet jeśli są one poniekąd umowne. Pieniądze do wydania są jak najbardziej rzeczywiste.
Cały Poznań pokryty jest obecnie siecią 42 jednostek pomocniczych – jak zwał, tak zwał – w których działają setki prawdziwie
zaangażowanych, uczciwych społeczników, pasjonatów, lokalnych
szczerych patriotów i rzetelnych obywateli. Ta wybrana grupa - reprezentująca wszystkich mieszkańców miasta - ma formalne prawo
i moralny obowiązek patrzenia urzędnikom na ręce. Może to robić
nawet skuteczniej niż radni miejscy, często uwikłani zależnościami
partyjnymi, skrępowani interesami z administracją zza biurek.
Radni osiedlowi powinni zawsze dociekać, dlaczego zadanie zlecone miejskiej jednostce kosztuje więcej, niż zlecone prywatnie. Z
takimi pytaniami nie należy czekać aż do momentu odbioru wykonanych prac, a uda się ograniczyć korupcję i dla osiedli zrobić
znacznie więcej za te same pieniądze.
Marcin Dymczyk

sukiennik świebodziński

W Świebodzinie na rynku przed ratuszem został właśnie
odsłonięty piękny i okazały pomnik Sukiennika Świebodzińskiego (fot. niżej z lewej). Byliśmy tam jako zaproszeni goście. Wydarzenie to stanowiło ukoronowanie w tym mieście
obchodów ogólnoświatowego Roku Sienkiewicza. Co jedno
z drugim ma wspólnego? Nasz noblista w powieści „Ogniem
i mieczem” dwa razy chwali świebodzińskie sukno jako materiał najwyższej jakości*. Ten rzemieślniczy produkt przez ponad 300 lat zapewniał miastu dobrobyt i europejski rozgłos.
Twórczynią brązowej dwumetrowej postaci Sukiennika Świebodzińskiego jest znana rzeźbiarka Zofia Bilińska-Dymczyk (na
zdjęciu obok monumentu), absolwentka wydziału rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, obecnie
mieszkająca w Gorzowie. W swoim bogatym dorobku artystka
ma między innymi odtworzenie licznej grupy rzeźb ze słynnej
gorzowskiej fontanny w centrum miasta.
Trzeba podkreślić, że pomnik świebodzińskiego Sukiennika
powstał dzięki pomysłowi i wtrwałym staraniom społeczników miłośników miasta i jego historii. Ich działania znalazły poparcie
miejskich władz, firm sponsorujących i mieszkańców. Odtąd oddalony 100 km od Poznania Świebodzin będzie się kojarzył nie
tylko z najwyższą w Polsce figurą Chrystusa.
md

*Longinus Podbipięta „ubrany był dostatnio w szarą opiętą kurtę ze
świebodzińskiego sukna”.
Jan Onufry Zagłoba uwięziony przez Bohuna użalał sie nad sobą:”będę miał skórę wyczesaną jak świebodzińskie sukno”.
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„Odmulanie” Stawu Browarnego

prokurator
wszczął śledztwo

Redakcja „MY” do Prokuratora
Rejonowego Poznań Stare Miasto:

Korzystając z zapisów ustawy Prawo Prasowe, redakcja "Czasopisma Mieszkańców MY" uprzejmie prosi o informacje dotyczące postępowania Prokuratury w sprawie nieprawidłowości
przy z tzw. odmulaniu Stawu Browarnego w Poznaniu. Po naszych publikacjach o wspomnianych nieprawidłowościach, m.
in. w grudniu 2015 r., tematem zainteresował się i prowadził dochodzenie funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji pan Karol
Smolarek, z którym byliśmy później w kontakcie. Dokumentacja
sprawy została przekazana przez policję do Prokuratury Rejonowej Stare Miasto dnia 24 czerwca br.
Interesuje nas m.in. ocena materiału dowodowego, dalszy tok
działań ze strony Prokuratury z orientacyjnymi terminami poszczególnych kroków. Prosimy też o zgodę na nasze bezpośrednie kontaktowanie się prokuratorem, któremu sprawa została
powierzona.
"Czasopismo Mieszkańców MY" jest miesięcznikiem regularnie ukazującym się od 16 lat. Nasze artykuły wskazujące na
nadużycia przy tzw. odmulaniu Stawu Browarnego spotkały się z
bardzo żywym zainteresowaniem Czytelników, których chcemy
nadal na ten temat informować. Liczymy na życzliwe potraktowanie naszej prośby wynikającej z troski o interes publiczny i
środowisko.
Z poważaniem Marcin Dymczyk, redaktor

Prokurator do redakcji „MY”:

W odpowiedzi za zapytanie z dnia 1 września 2016 r. skierowane pocztą elektroniczną uprzejmie informuję, iż w sprawie
dotyczącej nieprawidłowości przy realizacji inwestycji odmulania Stawu Browarnego w Poznaniu zostało wszczęte przez Prokuraturę Rejonową Poznań – Stare Miasto śledztwo. Jednocześnie informuję, iż każde postępowanie przygotowawcze ma co
do zasady niejawny charakter i prokuratura, ze względu na jego
dobro, nie podaje do publicznej wiadomości ani zakresu planowanych czynności procesowych, ani też ich terminów. Ocena
materiału dowodowego następuje natomiast dopiero po jego
kompleksowym zgromadzeniu w toku czynności procesowych.
Wobec powyższego, na obecnym etapie sprawy, nie ma możliwości ujawniania jakichkolwiek informacji dotyczących toku
postępowania, przeprowadzonych lub planowanych czynności
procesowych oraz ich wyników. Z poważaniem
Zastępca Prokuratora Rejonowego Poznań – Stare Miasto
Marek Marszałek

Redakcja „MY” do prokuratora:

Uprzejmie dziękuję za odpowiedź. Byłbym wdzięczny za informację, kiedy orientacyjnie możemy zwrócić się ponownie z
prośbą o możliwe do uzyskania wiadomości dotyczące sprawy.
Z poważaniem S.M. Dymczyk, redakcja CM "MY"

Redakcja „MY”

www. czasopismomy.pl

tel. 61 876 84 88,
e-mail: sd@roletim.pl
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festynowy wrzesień

,,Pożegnanie lata'' przy ul. Borówki, impreza, której obok Stowarzyszenia ,,Monar”, Pogotowia Społecznego, ,,Przystanku
Folwarczna”oraz Banku Żywności byliśmy
współautorami, zgromadziła mnóstwo
ludzi. Pogoda też nam dopisała. Oprawę
muzyczną zapewniły zespoły ,,Żagiel” ze
Swarzędza oraz ,,Akustyczna radiostacja” z
Gniezna. Przeprowadzono też szereg kon- Krzysztof Bartosiak
kurencji sportowych, a przeciąganie liny i slalom z piłką były najbardziej obleganymi konkursami. Powodzeniem cieszyły się też
turnieje warcabowy i szachowy.
Zwycięzcy oraz biorący udział w rywalizacji zostali wyróżnienie medalami i dyplomami fundowanymi przez Radę Osiedla.
Biesiada przy wspólnym stole pozwoliła nam lepiej się poznać
i zbliżyć do siebie. W kulminacyjnym momencie imprezy było
nas ok. 700 osób. Zabawa taneczna trwała do północy. Był to już
drugi wspólny nasz festyn z ośrodkami na Darzyborze. Posta-

babie lato życia

Wiele dni krążyłam myślami wokół tego
październikowego felietonu... Najpierw miał
być poświęcony – no, właśnie, nie wiem jak to
napisać, aby sama sobie nie zaprzeczać. Miał
więc być o tym ,,pewnym wieku” , który właściwie nie wiadomo kiedy się zaczyna, bo mówi
się: jesień życia, ale tchnie to jakąś... listopadową melancholią, mówi się seniorzy, ale u nas w
znaczeniu ,,starzy” choć ,,senior” to po prostu
,,starszy”: Kowalski-senior w odróżnieniu od Kowalskiego-juniora.
A w sporcie seniorami są wszyscy ci zawodnicy, którzy ukończyli
18 rok życia. Nie chcę być seniorką, chcę być co najwyżej z hiszpańskiego języka – seniorą czyli po prostu ,,panią”.
Mówi się trzeci wiek, ale o czwartym – nie wspomina się, bo go
pewnie już nie będzie. Tworzy się kluby seniorów, w których – tak
mi się wydaje – uczestnicy zarażają się... starością i hoża 50-latka
zamiast iść na wieczorek taneczny, siedzi i dzierga koronki,. No,
chyba, że może lubi... A nad Sekwaną nie mówi się tyle o seniorach co u nas (pewnie więcej się działa, choćby w sferze bytowej,
materialnej), bo to temat tabu. Mówi się ładnie o ,,drugiej połowie
dojrzałego wieku” albo poetycko: ,,babie lato życia”.
Porzucam jednak ten temat, bo trzeba by było jeszcze napisać,
że często ci nasi, no, niech będzie – seniorzy, przychodzą do klubów
dla nich stworzonych, żeby może i ogrzać się, wypić cienką herbatkę – zawsze trochę oszczędności w domowym kiepskim budżecie.
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nowiliśmy kontynuować tę imprezę co roku, by stała się naszą
tradycją.
O festynie „A-Z-K-owo na sportowo” w Zielińcu piszemy szerzej w materiale Rady Osiedla. Wspomnę tylko, że wsparło nas
kilku nowych partnerów. Szczególne podziękowania kieruję do
,,Domu Medialnego św. Wojciech” - fundatora nagród książkowych, do ,,Młyna nad Cybiną” - fundatora pucharów, do firmy
Volkswagen Poznań i do Huty Szkła Antoninek. Dziękuję też
Wielkopolskiej Akademii Piłkarskiej, z którą mam nadzieję nawiążemy dłuższą współpracę. W sumie w konkurencjach sportowych rozegranych 24 września br. w Zielincu wręczyliśmy 170
medali, 4 puchary oraz 40 dyplomów.
Puchar Rady Osiedla zdobyła Szkoła Podstawowa nr 87, a tuż
za nią uplasowały się Szkoła Podstawowa nr 55 oraz Poznań Britisch International School.
Odbył się też trzeci już Bieg za lisem. Nasz kolejny partner Akademia Młodych Olimpijczyków zadbała o odpowiednią ilość
medali oraz oprawę muzyczną imprezy. Było sportowo, rekreacyjnie i zdrowo. Zamieściliśmy na stronie Rady Osiedla ankietę,
do której wszystkich zapraszam: www.antoninek-zieliniec-kobylepole
Krzysztof Bartosiak

A z tego wszystkiego najgorsza to ta samotność co kąsa, więc jest z
kim słowo zamienić.
Mają w październiku ci ,,w drugiej połowie dojrzałego wieku”
swoje święto. Październik jednak obfituje i w inne święta. Więc
– pomyślałam - może nauczycielom jakąś laurkę napisać, bo 14tego świętuje Narodowa Edukacja. Trzeba by napisać, że mało w
której dziedzinie życia tyle eksperymentów co w oświacie. Biedni
nauczyciele – były gimnazja – już ich nie ma, podstawówka znowu 8-klasowa. Życzyć więc trzeba stabilizacji. I żeby politycy już
się odczepili od szkolnictwa! A ono niech ma dobre warunki, aby
dzieci i młodzież wyedukować na mądrych ludzi...
Swoje ,,święta” mają i znaczek pocztowy, Poczta na świecie, a 18tego nasza Poczta Polska. Nie elektroniczna, tylko ta ze stemplami,
z hukiem datownika przykładanym do naszych listów, przekazów
itd. Tyle tylko, że ludzie już listów nie piszą, a w torbie listonosza
więcej rozmaitych monitów, poleconych z windykacjami, komorniczo-sądowymi nakazami spłat i innych o nieprzyjemnej treści.
W kalendarzu jest jeszcze Dzień Papieski (16.10), a następnego
dnia – Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Walczy papież
Franciszek z tą biedą, pokazuje ,,kolegom” w sutannach co można
dla tych najbiedniejszych zrobić. Zdaje się, że wszyscy Franciszka
podziwiają, ale żeby tak iść w Jego ślady – trudna sprawa.
Październik to miesiąc wielce Maryjny – dla Niej i do Niej szepczemy różańcowe ,,zdrowaśki” przez cały miesiąc... A w Zielińcu
– szczególnie gorąco do parafialnej patronki Matki Boskiej Różańcowej: uroczysta msza w święto parafialne – 7 października...
A nad polami, łąkami w pogodną ,,złotą polską jesień” pajęczynki babiego lata się snują...
Ewa Kłodzińska
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Zawsze elegancki, ważący słowa, a działający niezwykle sku80-lecie urodzin Pana Gerarda Cofty tecznie
jako m.in. przewodniczący RO Ostrów Tumski-Śród-

cenny symbol Śródki

Rodowity mieszkaniec Śródki, społecznik, kierujący od dziesiątek już lat
osiedlowym samorządem pan Gerard
Cofta obchodził 7 września br. swoje
osiemdziesiąte urodziny. Z tej okazji w
poznańskich mediach przypomniano
jego wielkie zasługi dla wspomnianej
Małej Ojczyzny, lokalnej samorządności i w ogóle dla Poznania. Jubilata nazywa sie merem lub szeryfem, ale my
wolimy użyć tu bardziej polskiego tytułu Prezydent Śródki,
bo od dawna wspaniale rządzi tym maleńkim miasteczkiem
o wielkiej historii.
Niekwestionowany autorytet, powszechna sympatia i uznanie biorą się stąd, że pan Gerard Cofta jest autentyczny, niczego
i nikogo nie udaje, zawsze pozostaje sobą, mając wspólne dobro
za cel główny. Był i jest wspaniałym nauczycielem, ma ciągle do
przekazania innym wiele dobrego. Dlatego Szanownego Jubilata
można i należy zaliczyć do grona najbardziej zasłużonych poznańskich postaci w historii i obecnie.

ka-Zawady-Komandoria. Zasłużony dla Śródki, a od niedawna także Zasłużony dla Miasta Poznania. Pan Gerard Cofta,
o którym tutaj mowa, obchodził 80 lat!
Była msza św. w Jego intencji, było wiele dobrych słów pod
adresem Jubilata, w Parku Jednego Drzewa – dąb otrzymał imię
GERARD.
- I to wszystko było dla mnie wielkim zaskoczeniem – mówi reporterce MY Jubilat. Już od dawna wiadomo, że p. Gerard Cofta
chce stworzyć na Śródce lokalne muzeum. Nie powinno to nikogo dziwić skoro rodzina Coftów z tym miejscem związana jest
od trzech pokoleń (a są już następne pokolenia), a więc pamiątek
i wspomnień nagromadziło się sporo. Zresztą – Śródka zasługuje
na taki splendor...
Gerard Cofta – działacz ponadosiedlowy, społecznik. Pytam
skąd ta społecznikowska pasja się u Niego wzięła.
Zastanawia się... - Jakoś tak wyszło – mówi. - Może dlatego, że
tak bardzo jestem z tym miejscem związany od urodzenia, a może
wyniosłem to z domu. Mój ojciec Leon był piekarzem, piekarnię
mieliśmy w centralnej kamienicy śródeckiej (teraz jest tutaj sklep
motoryzacyjny). I on też działał, choćby w w cechu piekarzy czy
towarzystwach miłośniczych Poznania. Więc z czasem przejąłem
te społecznikowskie idee. Ewa Kłodzińska, fot. Karol Jeliński
Jubilat jak mało kto ma prawo do przyznanego mu tytułu „Zasłużony dla Miasta Poznania”. Od mieszkańców otrzymał w darze coś wyjątkowego, co wielu chciałoby mieć. Jego imieniem nazwano słynny dąb w „Parku jednego drzewa” przy rondzie Śródka. Właściwe zagospodarowanie i wykorzystanie tego małego,
ale bardzo ważnego skrawka osiedla jest od dawna przedmiotem
troski pana Gerarda. Z pewnością i to znajdzie rozwiązanie, jak
urealniana coraz bardziej wizja „Muzeum Śródki”.

Fenomen popularności pana Gerarda Cofty ma swoje główne źródło m. in. w tym, że chce on i potrafi integrować lokalną
społeczność, umie tonować kontrowersje, szukać porozumienia,
unikać niepotrzebnych konfrontacji itd. Mieszkańcy wierzą swemu liderowi, chętnie go słuchają, bo nigdy się na nim nie zawiedli. Na Śródce przez dziesięciolecia wiele się zmieniało, ale
pan Gerard Cofta zawsze był sobą. Pozostał symbolem ciągłości
lokalnej historii, z którą tak nieludzko i niemądrze się w przeszłości obchodzono. Teraz Prezydent Śródki tę historię ocala,
przywraca dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Szanownemu Jubilatowi serdecznie życzymy zdrowia, satysfakcji, życzliwości i powszechnego poparcia w realizowaniu
wszystkich zamierzeń.
Redakcja „MY”

Niepotrzebny, nieudolny i drogi twór urzędniczy zwany
Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (GOAP)
przysłał właścicielowi posesji tyleż sążniste co obcesowe
pismo pod tytułem WEZWANIE. Dołączony był czysty
4-stronicowy formularz DEKLARACJI o wysokości opłat za
odbiór odpadów, bo jakiś urzędnik zdobył informacje, że na
posesji rzekomo zwiększyła się liczba mieszkańców. W istocie żadnej zmiany nie było, więc właściciel zatelefonował pod
podany w piśmie numer, aby nieporozumienie wyjaśnić.
Po wykręceniu 61 624 22 22 w słuchawce usłyszał nieoczekiwany komunikat: „Witamy w Urzędzie Miasta Poznania. Tu
biuro informacji teleinformatycznej”. Nastąpiła spora pauza, po

czym głos powoli informował, jaką cyfrę należy wybrać dla załatwienia określonej sprawy. Mieszkaniec usłyszał, że GOAP
figuruje pod numerem 3, ale po wybraniu tej cyfry telefonujący usłyszał informację, że wszyscy konsultanci są zajęci, a on
jest dziewiąty w kolejce oczekujących. Po kilku minutach odezwał się wreszcie „konsultant” - raczej mało zorientowany - i
poradził, aby do GOAP wysłać wyjaśnienie na piśmie.
W eleganckich biurach GOAP-u przy ul. Św. Michała 43,
przy licznych biurkach siedzi wielu urzędników i to oni bezpośrednio powinni odbierać telefony od mieszkańców, którzy
ich utrzymują. Zmuszanie interesantów do łączenia się przez
Urząd Miasta Poznania jest zbędnym utrudnieniem, stratą
czasu i pieniędzy. Nasila się jednak tendencja, aby obywateli
trzymać od urzędników na możliwie jak największy dystans,
bo to stwarza urzędniczej kaście lepszy komfort urzędowania.

GOAP utrudnia kontakt
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Budżety osiedli na 2017 rok

Oto jakie pieniądze otrzymają nasze rady osiedli w 2017 roku.
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
Kwota według liczby mieszkańców i powierzchni: 145 546 zł
Kwota z tyt. udziału w podatku od nieruchomości 873 359 zł
Razem
1 018 905 zł
Główna
Kwota według liczby mieszkańców i powierzchni: 55 078 zł
Kwota z tyt. udziału w podatku od nieruchomości 529 175 zł
Razem
584 253 zł
Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komadoria
Kwota według liczby mieszkańców i powierzchni: 56 693 zł
Kwota z tyt. udziału w podatku od nieruchomości: 197 017 zł
Razem
253 710 zł
Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Kwota według liczby mieszkańców i powierzchni: 72 203 zł
Kwota z tyt. udziału w podatku od nieruchomości: 389 871 zł
Razem
462 074 zł
Ogółem 4 osiedla
2 318 942 zł
Widzimy, że całkiem niemałe pieniądze mają do wydania
osiedlowe samorządy, chociaż różnice między nimi są tu bardzo
duże. Przoduje zdecydowanie Antoninek-Zieliniec-Kobylepole,
posiadający na roczną działalność ponad jeden milion zł. Jest to
prawie dwa razy więcej niż ma do dyspozycji drugie pod względem „zamożności” Osiedle Główna.
Gdyby różnice w wielkości budżetu między osiedlami wynikały tylko z różnic między nimi pod względem liczby mieszkańców
i powierzchni, to można byłoby takie zróżnicowanie uznać za
mniej więcej sprawiedliwe. Jednak o „zamożności” osiedlowych
samorządów w największym stopniu decydują kwoty przyznawane jako 5-procentowy udział w podatkach płaconych od nie-

ruchomości na terenie danego osiedla. To sprawia,
że jedne osiedla
są przypadkowo
uprzywilejowane,
a inne przypadkowo pokrzywdzone.
Trzeba tu przyznać, że twórcy
tzw. reformy jednostek pomocniczych sprzed kilku
lat starali się zniwelować te nieuzasadnione różnice
w przyznawaniu
osiedlom środków na działalność. Wymyślono wtedy w tym celu
arytmetyczny wzór do „uśrednienia” naliczanych kwot podatku
od nieruchomości. To rzeczywiście nieco złagodziło nieuzasadnione dysproporcje w dotowaniu osiedli, ale jednak rażące niesprawiedliwe różnice nadal pozostały.
Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole ma do wydania zdecydowanie najwięcej pieniędzy, bo jest też zdecydowanie największe pod względem liczby mieszkańców i powierzchni. Gdyby jednak tylko te czynniki decydowały o wielkości rocznego budżetu, to wynosiłby on w tym przypadku tylko 145,5 tys. zł. Do
tej kwoty dochodzi jednak około sześciokrotnie wyższa z tytułu
podatku od nieruchomości. Najbardziej pod tym względem poszczęściło się Osiedlu Główna, gdzie podatek od nieruchomości
jest prawie dziesięć razy większy od „pogłównego”.
Pora już skończyć z „karaniem” mniejszymi pieniędzmi osiedli
tylko za to, że z ich terenu miasto ściąga mniej podatku od nieruchomości. Potrzeby mieszkańców tych niedoinwestowanych jednostek są nie mniejsze, a może właśnie większe, niż pozostałych.
Można oczekiwać, że zajmie sie tym Rada Miasta
md

W Domu Pomocy Społecznej Lisówki odbył się 15 września
br. IV Festyn Integracyjny ,,Barierom Stop” w konwencji Kosmosu - ,,Przystanek Uf...o!? Otwierali pan Zygmunt Jeżewski
członek zarządu Powiatu Poznańskiego oraz dyrektor DPS w
Lisówkach pan Ryszard Bartoszak. Z przygotowanych atrakcji
skorzystały 23 drużyny, reprezentujące warsztaty terapii zajęciowych, domy pomocy społecznej, domy dziecka, dzienne
domy pobytu oraz stowarzyszenia pozarządowe, działające się
na terenie powiatu poznańskiego i wielkopolski. Byliśmy i my
– z DPS przy Konarskiego.
Tegoroczne zmagania o Puchar Starosty odbywały się pod hasłem „Przystanek Uf…o”, zatem uczestnicy mieli okazję poznać

zagadnienia związane z kosmosem, planetami, obserwacją sfery
niebieskiej, lotnictwem.
Drużyny uczestniczyły w pokazach planet i kosmosu. Czekały
atrakcje w postaci symulatorów lotów kosmicznych, ekspozycja
modeli latających, a dla odważnych - zjazd linowy nad taflą stawu. O profesjonalną oprawę imprezy zadbało Radio Zet Gold
– uczestnicy otrzymali koszulki z nadrukiem planet, okolicznościowe buttony, na terenie DPS jak i scenie pojawiły się teleskopy,
kosmiczne skafandry.
Drużyny rywalizowały w konkurencjach: zbieranie pyłu
kosmicznego, rozplątywanie warkocza komety, budowanie
kosmicznego skafandra czy przenoszenie gorącego meteorytu. Zdobywane punkty pozwoliły na wyłonienie tegorocznego zwycięzcy - Puchar Starosty Poznańskiego powędrował do
Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień” w Buku.

pieniądze rozdziela
również ślepy los

Ufo w lisówkach
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autorski spektakl
joanny szczepkowskiej

Mocnym akcentem zaczął się 38. sezon Sceny na Piętrze.
,,Pelcia, czyli jak żyć, żeby nie odnieść sukcesu” to autorski
spektakl Joanny Szczepkowskiej. Dobitnie towarzyszy jej na
scenie aktor młodego pokolenia Jan Kurkowski, jeszcze nie celebryta, ale – jak się wydaje – doskonały materiał na Artystę,
absolwent PWST w Krakowie. Joanny Szczepkowskiej teatromanom i kinomanom przedstawiać nie trzeba. To Artystka,
która, zdaje się, we współczesnym artystycznym biznesie dobrze sobie daje radę. Przykładem ten spektakl – 2-godzinny, a
przykuwający uwagę tak, że nie wiadomo jak ten czas minął!

Zatem jest Marta – dawna PRL-owska gwiazda, która już się
wycofała z muzycznej sceny i boryka się z poważnymi kłopotami bytowymi, jest młody Piotr, który za wszelką cenę chce - no,
właśnie, odnieść sukces. Jakikolwiek, wszak na razie jest bezro-

Z życia DPS przy ul. Konarskiego

„sto lat” na wiele głosów

W każdą środę kto tylko może (a nie jest np. poddawany zabiegom rehabilitacyjnym) uczestniczy w śpiewach – solowych
i chóralnych. To stare, świetnie pamiętane piosenki (teksty, na
wszelki wypadek – do dyspozycji), a chodzi o to, aby ocalić je od
zapomnienia. Repertuar jest doprawdy bogaty: oto pani Teresa

botnym liderem ekstrawaganckiego zespołu muzycznego.
Jest też agentem
ubezpieczeniowym,
masażystą, skończył
kurs żeglarski. Zrządzeniem losu tych
dwoje się spotyka
– i dzięki temu my,
widzowie, młodsi i
starsi śmiejemy się z
samych siebie.
Naszych słabości,
lęków... Szczepkowska jako autorka
zgromadziła w ,,Pelci...” wszystko to
co nazywa się konfliktem pokoleń: w zachowaniu (ona przytłoczona niepewnym
bytem, wspomnieniem przeszłości, on spragniony ,,dziania się”,
zaistnienia, rzucający się na każdy, nawet absurdalny ,,news” jak
fundacja, która ma ratować foki przed globalnym ociepleniem.
A jak newsu nie ma to trzeba go stworzyć!), w słownictwie (ach,
te komórkowe rozmowy Piotra, te skrótowce myślowe, słownikowe, to ,,pa, pa”).
Szczepkowska – Jurkowski to koncert gry dwojga Artystów,
doskonały duet. I trzeba koniecznie wspomnieć o scenografii
autorstwa Agnieszki Krupieńczyk, która niewielką scenę Sceny zagospodarowała po mistrzowsku.
Zdaje się, że dyrektor Sceny Romuald Grząślewicz wraz
z Fundacją TESPIS... idą na całość, bo już w październiku
(trzykrotnie: 8-, 9-, 10-tego) kolejne teatralne wydarzenie:
,,Na pełnym morzu” Sławomira Mrożka w gwiazdorskiej obsadzie: Agnieszka Sitek, Tomas Mędrzak, Zbigniew Buczkowski i Krzysztof Kiersznowski.
Ewa Kłodzińska, fot. Krzysztof Styszyński

solo śpiewa ,,Nie wolno mi”, a już za chwilę wszyscy razem ,,Płynie Wisła, płynie”... Na keybordzie towarzyszy śpiewakom pani
Aleksandra Karlik – muzyk zawodowy. A całość prowadziła i
wspomagała pani Hanna Szymkowiak.
Przy kawie i ciasteczkach miło mija dopołudniowy (przed
obiadem) czas. piękne wrzosy wręczał dyrektor DPS pan Jerzy
Dłużak z życzeniami zdrowia i dobrych wzajemnych relacji.
A potem było gromkie ,,Sto lat” i to w kilku wersjach. Aż chce
się żyć!
Fot. Natalia Kaźmierczak - DPS
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Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria

z prac Rady osiedla

Pani Patrycja Wosińska zrzekła się mandatu radnej. Skład
Rady Osiedla uzupełniono14 września br. powołując na radnego pana Marka Knasieckiego, który w wyborach otrzymał
kolejno największą liczbę głosów
Ustalono listę remontów w placówkach oświatowych na
2017r. Szkoła Podstawowa nr 85 - remont części nawierzchni
boiska szkolnego” za 23217 zł; Przedszkole nr 82: - remont dachu” za 8032zł.
Zaopiniowano negatywnie projekt wprowadzenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach Łaskarza oraz
Tomickiego. W uzasadnieniu podkreślono m. in, że obie ulice
znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej i
przedszkola, w pobliżu porusza się więc mnóstwo dzieci. Auta
parkujące przy ul. Tomickiego zasłaniają widok przy przejściu
dla pieszych, co stwarza zagrożenie dla dzieci wychodzących na
ulicę z placu zabaw czy boiska. Utworzenie w tym miejscu dwukierunkowego ruchu rowerowego stworzy więc niepotrzebnie
dodatkowe zagrożenie
Zaopiniowano negatywnie projekt uchwały Rady Miasta
Poznania w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania in-

Nieruchomość przy ul. Świętojańskiej 5

TU TYLKO PARKING!

Rada Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zagórze-Komandoria złożyła wniosek do prezydenta Poznania o wstrzymanie
sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Świętojańskiej
5. Sprzedaż tej nieruchomości została negatywnie zaopiniowana przez Radę Osiedla już w maju ubiegłego roku. Rada podkreśliła wówczas potrzebę utworzenia w tym miejscu parkingu
buforowego dla mieszkańców Osiedla i osób, które dojeżdżają
do Ronda Śródka samochodami, a następnie przesiadają się do
komunikacji miejskiej, blokując tym samym miejsca parkingowe
mieszkańcom Śródki i Komandorii.

Na spotkaniu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
(WGN) Rada została jednak poinformowana, iż - zgodnie z
obowiązującym na tym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Malta” - nieruchomość przy ul. Świę-

stalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas
może szkodliwie oddziaływać na środowisko.
Rada OT-Ś-Z-K jest zdania, iż proponowana uchwała nie przyniesie pożądanego skutku i nie ureguluje problemu uciążliwego
hałasu na terenie miasta, a co za tym idzie – nie wyciszy go. Problemem tym powinny zająć się odpowiednie służby porządkowe, systematycznie patrolując miejsca szczególnie uciążliwe dla
mieszkańców. W opinii Rady, projekt uchwały powinien zostać
poddany ponownemu rozważeniu i uściśleniu.
tojańskiej 5 przeznaczona jest pod usługi nieuciążliwe, a więc
budowa parkingu na terenie w/w działek jest niemożliwa.
W związku z powyższym Rada Osiedla w lipcu 2015 r. wystąpiła do prezydenta Poznania o zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malta” dla nieruchomości przy ul. Świętojańskiej 5. Wniosek ten odrzucono
tłumacząc, że przeznaczenie na parking tego terenu spowodowałoby spadek jego wartości. Utrudniłoby też jego sprzedaż i wymagało dodatkowych kosztów związanych z budową parkingu.
Z uwagi na kontynuację przygotowań do zbycia nieruchomości przy ul. Świętojańskiej przez WGN, Rada Osiedla na sesji 11
maja br. zdecydowanie podtrzymała swoje negatywne stanowisko w tej sprawie. Mimo to Wydział Gospodarki Nieruchomościami postanowił przeznaczyć rzeczoną
nieruchomość na sprzedaż. W swoich wyjaśnieniach WGN niejednokrotnie używał
argumentu, „ iż omawiany teren położony
jest blisko jednej z arterii miasta, jak również sąsiaduje z terenem Jeziora Maltańskiego, charakteryzującym się wysokim
potencjałem atrakcyjności, co dodatkowo
może wpłynąć na liczbę zainteresowanych
jego nabyciem”.
Rada Osiedla uważa natomiast, że
sprzedaż tego terenu, celem zabudowania go kilkukondygnacyjnym budynkiem, bardzo negatywnie wpłynie na
krajobraz otoczenia i przesłoni widok na
znajdujący się w najbliższym sąsiedztwie
Park Tysiąclecia. Ponadto uruchomienie
jakichkolwiek, chociażby nieuciążliwych
usług, wygeneruje w okolicy dodatkowy
ruch kołowy, stwarzając potrzebę dodatkowych miejsc parkingowych dla osób
korzystających z tych usług. Należy zatem stworzyć w tym miejscu parking, z którego mogliby korzystać nie tylko mieszkańcy
Osiedla, ale również osoby z pozostałych części miasta chcący
wypocząć na terenie Parku czy Malty.
Opr. MD
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Dobrze być harcerzem!

zapraszamy do kręgu

Na Osiedlu Warszawskim w Poznaniu istnieje - i
to już od prawie 25 lat - Krąg Seniorów Harcerskich
OWAR. W momencie powstania liczył on przeszło
sześćdziesiąt osób. Niestety część druhów odeszła
już na Wieczną Wartę i w tej chwili jest nas zaledwie
około dwudziestu.
Jeśli czytacie (jak w tej chwili) czasopismo „MY”
– dowiadujecie się o harcerskich spotkaniach, wyjazdach, zbiórkach i różnych imprezach, które dają
nam dużo satysfakcji. Jeśli i Wy odczuwacie chęć
oderwania się od codzienności i wzięcia udziału w
harcerskich seniorskich wydarzeniach – ZAPRASZAMY DO NAS!
Chętnie przyjmiemy do Kręgu osoby od 50 lat
wzwyż – i to nie tylko te, które należały kiedyś do

z kroniki policyjnej

Ul. Warszawska. Nieznany sprawca z pokoju Urzędu Celnego
dokonał kradzieży telefonu komórkowego wartości 800zł.
Ul. Majakowskiego. Nieznany sprawca poprzez wyłamanie
kłódki oraz uszkodzenie drzwi dokonał włamania do altany na
działce ROD. Łączna wartość strat 1000zł.
Ul. Komandoria. Nieznany sprawca poprzez wygięcie krat
okiennych dokonał włamania do pomieszczenia magazynowego
w budynku gospodarczym, a następnie kradzieży miedzianych
rur o łącznej wartości 4000zł.
Ul. Nadolnik. Nieznany sprawca zerwał kłódkę i dokonał włamania do piwnicy, a następnie kradzieży roweru górskiego. Brak
monitoringu. Rower nieznakowany przez policję. Straty 1000zł.
Ul. Darzyborska. Adam l.21 posiadał przy sobie susz roślinny.
Zatrzymany przez WK i KP Poznań Nowe Miasto.
Ul. Warszawska. Nieznany sprawca dokonał kradzieży roweru
m-ki Explorer pozostawionego bez zabezpieczenia przy płocie.
Brak monitoringu, nieznakowany przez policję. Straty 1100zł.
Rondo Śródka. Dominik l. 19 kierował samochodem m-ki
peugeot będąc w stanie nietrzeźwości.
Ul. Dymka. Nieznany sprawca z klatki schodowej dokonał
kradzieży pozostawionego roweru m-ki Giant. Straty 4000zł.
Brak monitoringu. Rower oznakowany przez policję.
Ul. Polanka. Kamil l. 30 oraz Aleksandra l. 25 w mieszkaniu
posiadali substancje narkotyczną w postaci suszu roślinnego
oraz białego proszku. Zatrzymani przez OPP KWP Poznań.

POLICJA OSTRZEGA

W związku z powtarzającymi się przypadkami oszustw,
których ofiarami staja się min. osoby starsze, samotnie
mieszkające apelujemy do Państwa o wzmożoną ostrożność i zdrowy rozsądek w kontaktach z osobami obcymi
pukającymi do drzwi naszych mieszkań lub telefonujących do nas i podszywających się za naszego wnuczka,
policjant czy agenta CBŚP.
Nie dajmy się oszukać przestępcom. Każdy taki przypadek prosimy zgłaszać po numer alarmowy 997.

harcerstwa, ale i te, które czują harcerskiego ducha i po jakimś czasie zechcą złożyć przyrzeczenie
harcerskie. Spotykamy się z reguły w każdy pierwszy czwartek miesiąca w stołówce gościnnej Szkoły
Podstawowej nr 46 przy ulicy Inowrocławskiej 19.
Kontakt telefoniczny z Komendantem Kręgu
phm. Walentym Kupczykiem – 608 866 837.
Ul. Warszawska. Mariusz l. 37 posiadał na terenie swojej posesji grill ogrodowy pochodzący z kradzieży. Zatrzymany przez
dzielnicowych i WK KP Nowe Miasto. Mienie odzyskano.
Rynek Śródecki. Marek P. kierował pojazdem m-ki opel corsa
pomimo cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami. Zatrzymany przez f-szy WZM KMP Poznań.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
KP NOWE MIASTO

W dniach 9 oraz 23 września br. w godz. 11-13 sierż. sztab.
Monika Witt z Zespołu Profilaktyki Społecznej KP Poznań Nowe
Miasto we współpracy ze Strażą Miejską przeprowadziła działania pn.,,Działkowcu nie daj się złodziejowi". Przekazano cenne
uwagi i wskazówki jak zabezpieczyć swoją działkę, działkowcy
otrzymali ulotkę informacyjną.
Ważne jest, aby działki nie były całkowicie opuszczone. Warto
przynajmniej raz w tygodniu odwiedzić ogród, przy okazji rzucić też okiem co dzieje się u sąsiadów, poprosić ich o to samo.
Rozwieszono ulotki w gablotach informacyjnych przy głównych
alejkach działkowych.
Działania obejmowały kilkanaście ROD na rejonie podległym
KP Nowe Miasto, m.in. ROD im. ks. Masłowskiego - ul. Bałtycka,
Syrenia, ROD "Darzynka" - ul. Majakowskiego 356, , ROD im. E.
Orzeszkowej - ul. Wrzesińska 11, ROD "Pomet" - ul. Nieszawska
2, ROD "Międzylesie" - ul. Wrzesińska 2, , ROD "Kolejarz- Kobylepole"- ul. Reknicka 1a,
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Wojna i poznańska rodzina

wysiedleni (3)
DROGA DO LIMANOWEJ

Ojciec uznał, że dalszy pobyt w obozie
nie ma sensu, bo nigdzie nie będzie nam
gorzej i zaczął starać się w komendanturze
o umieszczenie nas w którymś z najbliższych transportów. Prośbę ojca uwzględniono i znaleźliśmy się na liście transportu
nr 11. (Poniżej niemiecki tytuł listy).
Liste No 11 der evakuierten Personen,
die am 14 Dezember 1939 aus dem Lager
Glowno (Posen Ost) in das GeneralgoStanisław Kostka
uwernement abtransportiert worden
SZYMAŃSKI
sind
(Lista nr 11, osoby ewakuowane, które 14 grudnia 1939 roku
zostaną z obozu Lager Glowno (Poznań- wschód) wywiezione
do Generalnego Gubernatorstwa)

Fragment strony 26 listy numer 11, na której widnieje
cała rodzina Szymańskich, wywieziona 14 grudnia 1939 roku
do Generalnego Gubernatorstwa
Wyjechaliśmy około południa 14 grudnia 1939 roku. Pociąg,
którym nas wieziono, składał się z zamkniętych wagonów towarowych przeznaczonych do przewożenia bydła i jednego wagonu
pasażerskiego najniższej klasy. Tym pasażerskim wagonem jechała niemiecka eskorta oraz chorzy i rodziny z małymi dziećmi.
My zajmowaliśmy w nim jedną ławkę.
Niemcy, aby równomiernie rozmieścić wysiedlonych, kierowali każdy pociąg w inne miejsce Generalnego Gubernatorstwa.
Nasz, eskortowany przez uzbrojonych żołnierzy, jechał na południe. Transporty z wysiedleńcami były traktowane jako najmniej
ważne i pociąg stale się zatrzymywał. Staliśmy nieraz godzinami.
Po dwóch dniach jazdy w zimnym pociągu, przemarznięci dojechaliśmy do Krakowa.
Na stacji Kraków – Płaszów pozwolono nam wyjść z wagonów.
Otrzymaliśmy posiłek. Na peronie stały kotły z gorącą zupą. Zostaliśmy nakarmieni przez Polski Czerwony Krzyż. Nasza uzbrojona eskorta pilnowała, aby nikt nie uciekł, ale oni również byli
zmarznięci, więc też rozgrzewali się gorącą zupą. W ogólnym
zamieszaniu udało się kilku osobom wykorzystać nieuwagę żołnierzy i zwiać.
W pierwszej chwili sądzono, że to już koniec naszej podróży,
ale dość szybko ruszyliśmy w dalszą drogę. Teraz jechaliśmy na
wschód. Następnego dnia wieczorem dotarliśmy do Limanowej.
Pociąg stanął na bocznicy kolejowej, należącej do rafinerii w
Sowlinach. Zakomunikowano nam, że dojechaliśmy do końca

naszej kolejowej podróży. Kazano wysiadać i rozlokować się w
pustych koszarowych blokach. Mama podczas podróży nie mogła się ruszać. Przemarzła i miała wysoką gorączkę. Prosto z pociągu zabrano ją na noszach do izby chorych.

WSPOMNIENIA OJCA

Ojciec w 1947 roku, kilka miesięcy przed śmiercią, napisał pamiętnik. Wysiedlenie, pobyt w obozie i przyjazd do Sowlin, tak
opisał:
Gdy nas z domu Niemcy wypędzili w dniu 1 XII 39 r. Matka
Wasza miała złamaną nogę w kostce,a poza tym była w błogosławionym stanie. To, że wylądowaliśmy w nocy w obozie dla zesłańców, było wyzwoleniem z udręczenia, które mnie gniotło od
samego początku, od powrotu do Poznania. Odetchnąłem mimo
ciężkich warunków obozowych.
Gips, a właściwie bandaż gipsowy założono Waszej Matce w
obozie i to spowodowało, że pozostawiono nas 14 dni w spokoju.
Wzmagające się mrozy spowodowały, że sam się zgłosiłem na wyjazd obawiając się, że w nie opalanych wagonach pomarzniecie.
Dzięki chorobie Matki i dzięki Wam moje drogie dzieci odbyliśmy
podróż w wagonie osobowym jako sanitarnym, zamiast bydlęcym i
po 60 godzinach wylądowaliśmy w Limanowej, w rafinerii w Sowlinach.
Matka Wasza nie mogąc się
ruszać, zmarzła i dostała ataku nerek, tak że zaniesiono ją na
noszach do izby chorych. Wy zaś
moi chłopcy kochani udaliście się
ze mną do zimnych koszarowych
bloków i tam na garstce słomy
mieliśmy nocować. W kotlinie
roznieciłem ogień, aby Wam po 4
dniach ugotować cokolwiek i dać
coś gorącego do zjedzenia. Jasio mi
pomagał i przyniósł kawał drzewa
z podwórza.
Po posiłku pokładliście się spać i
zasnęliście natychmiast. Otuliłem Was jak mogłem i dokładałem
do pieca, aby lód na oknie stajał. W tym czasie zjawił się żołdak
niemiecki celem stwierdzenia, czy już wszyscy się zarejestrowali. Ja
tego nie zrobiłem, bo nie miałem przy kim Was zostawić. Zawołał
więc z sąsiedniego pokoju kobietę i polecił jej pilnować Was, a ja
udałem się do rejestracji. Trochę to trwało bo ogonek był długi.
Potem odwiedziłem mateczkę komunikując jej, że mamy jechać do
Kamienicy tj. około 20 klm w góry.
Nie przypuszczałem, że wyjazd miał nastąpić następnego dnia.
Gdy wróciłem stwierdziłem, że kobieta sobie poszła, że Stasio wyszedł spod kołdry i skostniały, mokry leży na słomie. Zaraz go rozebrałem, a nie mając bielizny innej przytuliłem go zmarzniętego
do siebie, aby swoim ciepłem go ogrzać i nie dopuścić do jeszcze
większego zmarznięcia. Jasiu i Andrzej leżeli pod jedną kołdrą
przytuleni do siebie, a ja tuliłem Stasia i płakałem nad naszą dolą.
Były to pierwsze łzy, które nad Wami wylałem.
Mama następnego dnia miała dalej wysoką gorączkę i pozwolono nam zostać w Sowlinach. Zaopiekowali się nami górale –
Helena i Józef Lebdowie. Nakarmili nas i odstąpili nam jeden
pokoik w swoim małym domku. Byliśmy wśród rodaków. Znaleźliśmy się pod opieką dobrych, wrażliwych ludzi. Zostaliśmy
obywatelami zniewolonego kraju, który nazywał się – Generalgouvernement (Generalne Gubernatorstwo).
Stanisław Kostka SZYMAŃSKI
Korzystałem m.in. z publikacji: Maria Rutowska Wysiedlenia
ludności polskiej z Kraju Warty do Generalnego Gubernatorstwa 1939-1941, Instytut Zachodni 2003.
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wokół planów rozbudowy przychodni „alterida”

Poniżej przytaczamy skrót artykułu opublikowanego niedawno w internetowej gazecie „epoznan”. Obok
zamieszczamy odpowiedź mieszkańca Antoninka na
wspomnianą publikację.
Redakcja „MY”

"Pani doktor leczy mnóstwo Cyganów, którzy będą się kręcić
po okolicy, przesiadywać, hałasować, kraść i straszyć" - rasizm
w Antoninku?

ANTONINEK: PRZYCHODNIA CHCE
SIĘ ROZBUDOWAĆ. MIESZKAŃCY MÓWIĄ NIE, BO LECZĄ SIĘ TU „CYGANIE”

Na terenie poznańskiego Antoninka, przy ulicy Haliny, działa przychodnia lekarska. Pojawił się pomysł, by ją rozbudować
o salę edukacyjną i aptekę. (…). Mieszkańcy okolicy są jednak
podzieleni co do pomysłu poszerzenia działalności przychodni.
(…). W anonimach napisano m.in., że zamiast sali edukacyjnej
w kontenerach powstanie kawiarnia „lub coś gorszego”, a dodatkowo „pani doktor leczy mnóstwo Cyganów, będą kręcić się po
okolicy, przesiadywać w tej sali, hałasować, kraść i straszyć nas”.
Rada Osiedla zorganizowała elektroniczne konsultacje, w
których mieszkańcy mogli się wypowiedzieć co do przyszłości
przychodni. Już wiadomo, że duża część mieszkańców nie chce
rozbudowy. - Każdy mówi, że powinno się to odbyć zgodnie ze
sztuką budowlaną, na działce, po otrzymaniu pozwolenia na budowę. W tym rejonie są działki na sprzedaż - wyjaśnia Dionizy
Radojewski, przewodniczący zarządu RO Antoninek-ZieliniecKobylepole.
Ostatecznie to miasto zadecyduje o przyszłości terenu znajdującego się przy przychodni, na którym chciano ustawić kontenerową zabudowę.

Cudem uratowany przed zabudową zielony teren przy ul. Haliny i Zdzisławy w Antoninku musi nadal taki pozostać.

Głos mieszkańca Antoninka

Uważam, że ten artykuł jest nierzetelny, niekompetentny, nieobiektywny, jednostronny i nie ma nic wspólnego ze sztuką dziennikarską
Sprawa rozbudowy przychodni z mojego punktu widzenia miekszańca ulicy Haliny wygląda 180 stopni inaczej niż to opisaliście. W artykule nie pojawia się ani jeden fakt, ani jedno nazwisko - cała treść jest oparta na anonimach. W tej sytuacji odnoszę
wrażenie, że jest to tekst sponsorowany, pisany po znajomości lub
po prostu naprędce i bez przemyślenia... Przyznam, że dawno nie
czytałem tak niskiej jakości materiału. A szkoda, epoznan mógłby
służyć mieszkańcom, rozmawiać z nimi i wspierać lokalne społeczności...
Oto moje uwagi:
1. Tekst oparty jest całkowicie na opinii autora - nie ma w nim
ani jednego faktu
2. Cytowane są opinie tylko jednej, oczywiście anonimowej,
mieszkanki okolicy przychodni
3. Sugestia autora że cytowane pismo zostało rozpowszechnione
przez mieszkańca osiedla jest niewiarygodna - znowu autor opiera
się na swoim domniemaniu, nie przedstawia żadnych faktów. Równie dobrze można stwierdzić, że takie pismo jest rozpowszechnione
przez przychodnię lub przez redakcje epoznan lub przez krasnale
4. Nie ma ani słowa o uciążliwości przychodni dla okolicy
- olbrzymie natężenie ruchu od 8 do 22
- chodniki zastawione nieprawidłowo parkującymi autami
- zajęty cały parking, który miał służyć mieszkańcom
- że powstał drugi parking - okropny, szpecący okolicę i w dodatku "tylko dla pracowników przychodni"...
5. Nie ma ani słowa o tym, że zielony skwer przy przychodni
to przestrzeń ujęta w planie zagospodarowania jako teren zielony,
zresztą ostatni w tej okolicy, i jako taki jest chroniony odpowiednimi przepisami
6. Nie ma słowa o tym, że parking jest mocno przepełniany
również przez auta, które stawia tam myjnia - przy okazji: to nie
są auta, którymi prywatni kierowcy przyjeżdżają do myjni, to są
auta pochodzące z pobliskich auto-komisów, które myjnia hurtowo
myje.
7. Brakuje mi również przedstawienia poglądów większej liczby
mieszkańców jak i stanowiska Rady Osiedla, która współpracuje z
mieszkańcami w temacie rozbudowy przychodni.
Mógłbym tak jeszcze dłużej wyliczać...
Bardzo proszę o szybkie i równie nagłośnione publiczne sprostowanie faktu, że materiał oparty jest o prywatne opinie autora i że
nie ma pokrycia w rzeczywistych faktach.
Jako mieszkaniec po prostu chciałbym, aby teren osiedla nie był
terenem uprawiania biznesu, tylko terenem wypoczynku po ciężkiej pracy, wolnym od hałasu, nadmiernego ruchu aut i bezpiecznym dla naszych dzieci.
Pozdrawiam, Piotr Trojanowski

Ul. Ziemowita do zamknięcia!

Zgłoszony podczas zebrania przez mieszkańców wniosek, aby
całkowicie zamknąć dla ruchu kołowego ulicę Ziemowita w
Antoninku jest nadal aktualny. Na razie jednak Rada Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole zaproponowała Zarządowi Dróg Miejskich wariant mniej radykalny, polegający na
wprowadzeniu jednego kierunku ruchu w ulicy Pustej. Jeśli ta
zmiana okaże się niewystarczająca (a tak będzie), wtedy powróci wspomniany projekt zamknięcia ul. Ziemowita. Ta droga stanowi obecnie w istocie niepotrzebny a niebezpieczny dla
pieszych i rowerzystów skrót od między ulicami Warszawską i
Browarną. Tu jezdnia jest bardzo wąska, nie ma chodnika, a
liczni piesi, biegający i rowerzyści są potencjalnymi ofiarami.
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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nowe bloki komunalne przy ul. zawady

Już w pierwszym kwartale 2017 roku rozpocznie się budowa
dwóch komunalnych 4-kondygnacyjnych bloków mieszkalnych przy ul. Zawady, od strony nowej, dwupasmowej trasy
Prymasa Augusta Hlonda. W obu budynkach w sumie będą 44
mieszkania oraz 2 lokale usługowe. Oddanie tej miejskiej inwestycji do użytku planowane jest na drugi kwartał 2018 roku.
Za budynkami, bliżej ul. Hlonda przewidziane są miejsca parkingowe, zieleń i plac zabaw dla dzieci.
Trzeba przyznać, że ta lokalizacja miejskiego budownictwa
mieszkalnego jest raczej zaskakująca. Ten zaniedbany obecnie
teren kojarzony jest jako pozostałość po istniejących tu kiedyś

gospodarstwach rolnych i ogrodniczych. W takich przypadkach
istnieją na ogół skomplikowane problemy własnościowe, ale tu
jak widać udało się je rozwiązać. Dziś miejsce mieszkaniowej inwestycji jest tzw. nieużytkiem porośniętym nie do przebycia buszem z chwastów, krzewów, starych drzew owocowych i innych.
Był to dotąd raj dla wszelkiej drobnej fauny.
Mieszkańcy komunalnych mieszkań pewnie będą zadowoleni
z tej lokalizacji. Pobliska trasa szybkiego ruchu nie powinna być
zbyt uciążliwa bo przebiega poza ekranami akustycznymi. Ulica Zawady z kolei jest obecnie bardzo spokojna. Nowe budynki
mieszkalne wniosą tu nowe życie i poprawią estetykę otoczenia.

Ul. Prymasa Augusta Hlonda

Ul. Zawady

Historia zatoczyła koło i nowe budynki komunalne staną naprzeciwko słynnych komunalnych galeriowców sprzed wojny.

Teren budowy leży między ulicami Zawady i Prymasa Hlonda, obok zabytkowego szachulcowego domu z „Cafe Kozice”.

plan wydatków osiedla Główna na 2017 rok (w zł)

Cały budżet Osiedla Główna w 2017 roku wyniesie ponad 584 tys. zł, z czego aż 43 proc. (251,5 tys.zł) otrzymają osiedlowe placówki oświatowe, czyli Gimnazjum
nr 20, Szkoła Podstawowa nr 45 i Przedszkole nr 78. Wydatkowaniem tych pieniędzy zajmie się Wydział Oświaty Urzędu Miasta. Na remont boiska i opłotowania stadionu
„Polonii” przeznaczono 60 tys. zł, na renowację zabytkowej kapliczki przy ul. Głównej 32 zarezerwowano 62 tys. zł, a wykonanie chodnika z kostki brukowej po północnej stronie ul. Mariackiej będzie kosztowało ponad 60,7 tys. zł. Poniżej: szczegóły.
Organizacja akcji „Lato w mieście” 		
8 000
Organizacja festynu szkolnego		
3 500
Zajęcia w ogólnodostępnej strefie rekreacji
3 000
Dodatkowe zajęcia na boisku Polonii		
4 600
Rozgrywki I Ligi Kobiet w piłce nożnej		
14 000
Zakup biletów do teatrów dla seniorów		
3 500
Montaż oświetlenia świątecznego		
9 000
Zakup materiałów edukacyjnych		
1 173
Zakup komputera		
3 000
Na zakup radiowozu dla policji		
3 000
Kserokopiarka dla policji		
1 000

Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw SP45
Wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych SP45
Wodociąg i centralne ogrzewanie SP45
Utrzymanie boiska i placu zabaw SP45
Malowanie pomieszczeńSP45
Termomodernizacja budynku Przedszkola 78
Modernizacja monitoringu Gim. 20
Remont korytarza Gim. 20
Wymiana drzwi wejściowych Gim. 20
Instalacja internetu światłowodowego Gim. 20
Remont sali gimnastycznej Gim. 20
Remont boiska i opłotowania stadionu Polonii
Remont kapliczki NMP na ul. Głównej 32		
Urządzenie terenu rekreacyjnego nad Wartą
Utrzymnaie boiska przy ulicy Nadolnik		
Utrzymanie parku im. Ks. Tadeusza Kirschke
Zakup i montaż koszy na śmieci		
Remont chodnika ulicy Mariackiej		
Wiaty przystanków przy Rynku Wschodnim
Diety
OGÓŁEM
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30 000
15 000
10 000
4 000
18 000
80 000
15 000
18 000
14 000
8 000
25 000
60 000
62 000
35 000
8 500
45 000
2 000
60 675
12 000
8 305
584 253

13

gimnazjum nr 20 im. ojca Mariana żelazka
ra bezbłędnie poprowadzili występ, a Kacper profesjonalnie zajął
NIE BĘDZIE NUDNO!
się kwestią podkładów muzycznych. Brawo!

Rozpoczął się kolejny rok szkolny, czas wytężonej pracy, ale
i ciekawych wycieczek, trochę szalonych imprez. Tradycyjnie
rozpoczęliśmy od minuty ciszy poświęconej tym, którzy oddali
życie za naszą ojczyznę. Następnie szkolną społeczność powitała
ciepło i mądrze pani dyrektor Mariola Głuszczak, uświadamiając
młodym słuchaczom jak ważne w ich życiu jest rozwijanie pasji
i kroczenie drogą własnych marzeń i pragnień. Na zakończenie
uczniowie, członkowie kółka teatralnego, w humorystyczny sposób przybliżyli „pierwszakom” jak bywa w naszej szkole, bo: „aż
uwierzyć trudno, że w innych szkołach może być nudno”.
Był śmiech i pełne zrozumienia kiwanie głowami, gdy aktorzy płakali na wieść o kartkówce i jedynce w dzienniku: kap, kap
płyną łzy….Każdy z występujących dał prawdziwy popis swoich
umiejętności: Oliwia z Radkiem jako uczniowie, Kamil i Dagma-

DZIEŃ INTEGRACJI

Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w organizowanym
corocznie w naszej szkole dniu integracji. Pierwszoklasiści z wychowawcami stawili się w sali gimnastycznej, gdzie mieli okazję

Życzymy
wszystkim
uczniom samych szóstek
i piątek, tylko ciekawych i pasjonujących dni. Jako nauczyciele życzymy sobie zaangażowanej młodzieży, gotowej
podjąć każde wyzwanie bez
względu na to czy to będzie
projekt edukacyjny, czy zwykłe przyzwoite zachowanie
podczas lekcji i systematyczne odrabianie zadań domowych.

bliżej się poznać poprzez udział w sportowych i intelektualnych
grach i zabawach. Różnorodne zadania indywidualne i grupowe pozwoliły uczniom porozmawiać o swoich pasjach i zainteresowaniach. Miały również na celu sprawdzenie umiejętności
współdziałania w grupie oraz integrację zespołu klasowego.
Oprócz zabaw sportowych, uczniowie spróbowali sił w kalamburach, gdzie wykazywali się szczególną kreatywnością. W czasie przerwy wszyscy zasiedli do stołu, przy którym można było
zjeść pyszne ciasto oraz gofry przygotowane przez panią Małgorzatę Woźniak - nauczycielkę wychowania fizycznego. Dzień
integracji został zakończony meczem piłki nożne,j rozegranym
pomiędzy klasami Ia i Ib, z udziałem wychowawców klas. Podczas imprezy liczyła się przede wszystkim dobra zabawa, miła
atmosfera i zdrowa rywalizacja.
Katarzyna Stypa

DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW

Tegoroczne hasło akcji Akcji Sprzątania Świata brzmiało: „Podaj dalej... drugie życie odpadów". Uczniowie pokazali niebywały zapał i zaangażowanie. Każda klasa zanim chwyciła miotły,
grabki, i worki na śmieci wykazała się znajomością „Odpadowej
rzeczywistości” rozwiązując krótki quiz. Najszerszą wiedzę w tej
materii posiadła klasa 1B.
Konkurs na drugie życie odpadowych przedmiotów pokazał
niezwykłą pomysłowość, pracowitość, zręczność i skrupulatność
naszych uczniów. Pojawiły się kolorowe wazony, wazoniki, pojemniki na przybory biurowe, przesłodka różowa świnka, ekomiotła, lampion oraz niezwykle efektowna, okazałych rozmiarów
lampa, wykonana z plastikowych jednorazowych kubeczków.
Teren wokół szkoły wysprzątano, chodniki pozamiatano, liście
wygrabiono. Uczniowie i nauczyciele zadowoleni i zintegrowani wokół wspólnej sprawy – sprawy nas wszystkich, bo przecież
każdego dnia każdy z nas ma wpływ na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności. Pamiętajmy o tym!
Monika Nowak-Bekier

WILCZA MILA

Medaliści z Gimnazjum nr 20 w Poznaniu XVII Wojewódzkiego Biegu Ulicznego "Wilcza Mila" o Puchar Zbigniewa Orywała.
III miejsce-roczmik 2003 Weronika Kortas i II miejsce-rocznik
2002 Eryk Szafer.
Małgorzata Wożniak
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szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3
UROCZYSTY POCZĄTEK

Tegoroczne wakacje znów okazały się za krótkie, choć pierwszy września przywitał nas słoneczkiem. Wszyscy wypoczęci i w dobrych humorach spotkaliśmy się na boisku szkolnym. Gwar momentalnie ucichł,
kiedy o godzinie 9 zabrzmiała komenda „Baczność”, wprowadzono
sztandar i odśpiewano hymn państwowy. Krótki program artystyczny
przygotowały klasy drugie. Pani dyrektor serdecznie powitała rodziców, nauczycieli i uczniów, którym życzyła mnóstwa sukcesów oraz wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Po apelu uczniowie spotkali się jeszcze
w klasach ze swoimi wychowawcami, by parę chwil później wybiec ze
szkoły i cieszyć się ostatnim dniem bez dźwięku lekcyjnego dzwonka.

SPRZĄTANIE ŚWIATA

„Sprzątanie Świata” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej
celem jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ
na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września tysiące wolontariuszy rusza na pomoc przyrodzie i środowisku. My również po
raz kolejny przyłączyliśmy się do tej akcji. Uczniowie z dużym zapałem
sprzątali teren naszego Osiedla Główna. W tym roku ogólnoświatowa
akcja odbywa się pod hasłem „Podaj dalej … Drugie życie odpadów”.
Natomiast w naszym lokalnym wymiarze promuje też hasło „Czysty Poznań – Wspólna Sprawa”.

URODZINY PANI MARII ŁBIK

We wtorek 20 września br. 75. urodziny obchodziła pani Maria ŁbikMatka Chrzestna ORP „Poznań”. Szanowną Jubilatkę odwiedzili uczniowie naszej szkoły. Specjalnie na tę okazję przygotowano wiersz pięknie
wydeklamowany przez dziewczynki, wręczono 75 róż, nie zabrakło też
,,Sto lat” zagranego na trąbce przez Jędrzeja. Pani Maria okazała się bardzo gościnna, oprowadziła nas po swojej galerii i poczęstowała pysznym
tortem. Wszystkiego najlepszego Pani Mario!

LIGA MISTRZÓW KOZIOŁKA

Młodzi sportowcy z klasy trzeciej i czwartej rozpoczęli rozgrywki
w kolejnym turnieju piłki nożnej - Liga Mistrzów Koziołka. Piłkarze
spotykają się w każdą sobotę września i października na obiekcie MOS
przy ulicy Gdańskiej i tam rywalizują z zespołami z Poznania i okolic.
Organizatorem turnieju jest KS Koziołek Poznań. Chłopcy z SP 45 rozgrywają mecze w roczniku 2007 i 2006. Za sobą mają już dwa tygodnie
piłkarskich zmagań i pierwsze cenne punkty na koncie. Takiego typu
imprezy to nie tylko możliwość podnoszenia swoich umiejętności, ale
też świetna zabawa i poznanie nowych kolegów z innych klubów.

MECZ W GNIEŹNIE

PAMIĘTAMY

Pamiętając o ważnych wydarzenia historycznych reprezentacje Szkoły Podstawowej nr 45 im. ORP "Poznań" brały udział w uroczystościach
upamiętniających 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz w
wojewódzkich uroczystościach uczczenia ofiar w 77. rocznicę napaści
Związku Sowieckiego na Polskę.

Dziewczęta z klas sportowych ligi WZPN orlika młodszego grupy
drugiej udały się do Gniezna na mecz piłki nożnej z zespołem Chrobrego. Mecz był bardzo zacięty, było widać skupienie na obronie, by nie
stracić bramki i próby gry z kontry. I choć obie strony walczyły żadnej z
drużyn nie udało się zdobyć gola i mecz zakończył się bezbramkowym
remisem. Dziewczętom gratulujemy ambitnej walki!

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Dobra moc masaży
Dla ciała, ducha i urody

Dawni szamani z Filipin i Wysp Hawajskich przypisywali kamieniom lecznicze działanie, ,,wypędzali” nimi złą energię, która raniła ich dusze i ciała. Do tych pradawnych form przywracania czystej
energii sięga pani Michalina Krysztofiak w salonie Saphona przy ul.
Łaskarza na Komandorii.
-Czy jest pani taką współczesną... szamanką!?
-Nie! Jestem dyplomowaną masażystką, absolwentką Szkoły Masażu,
dodatkowomam za sobą szereg specjalistycznych kursów. Oczywiście,
wierzę w dobrą moc masaży i zabiegów na ciało!
-Jakie one są?
-Masaż relaksacyjny, kosmetyczny może obejmować całe ciało, tylko
plecy lub twarz. Jest delikatny, wyciszający. Posiadamy w ofercie masaż
gorącymi kamieniami (w połączeniu z olejkami), należący do grupy masaży termoterapeutycznych i refleksologicznych. Owe kamienie to skała
bazaltowa. Po specjalnym oszlifowaniu ma bardzo gładką i przyjemną

policja profilaktycznie
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strukturę oraz różne kształty.
Stosuję też masaż gorącymi
muszlami – prawdopodobnie
jako jedyna w Poznaniu! To
muszle małż tygrysich, wypełnione m.in. algami i ziołami. Po
ich samoistnym(!) rozgrzaniu
się, masuję ciało. To godzinny
zabieg, który trzeba zakończyć krótkim odpoczynkiem...
Inną grupę masaży stanowią
te z użyciem baniek chińskich,
stosowane głównie na okolice
dotknięte cellulitem. Bańki poprawiają ukrwienie a co za tym
idzie – wygląd skóry ciała, bo
usuwa się też nagromadzone
złogi itp. Bańki służą też do drenażu limfatycznego, usuwającego nadmiar wody, a więc zmniejszającego rozmaite obrzęki. Teraz, w
jesienne chłody, polecam masaż relaksacyjny... musem czekoladowym.
Jak wiadomo, czekolada odżywia i poprawia humor!
-Czy to zabiegi tylko dla kobiet?
-Nie, są również przeznaczone dla mężczyzn, którzy także potrzebują
relaksu. Jednak nie może z nich skorzystać każdy, wykluczamy osoby
chore onkologicznie, kardiologicznie, z problemami dermatologicznymi - to podstawowe przeciwwskazania. Przed zabiegiem klienci zapoznają się ze szczegółami zabiegu i wypełniają kartę zabiegowo-informacyjną o stanie zdrowia, zapewnia to bezpieczne wykonanie masażu. Jeśli
nie ma poważnych przeciwwskazań zdrowotnych to można cieszyć się
relaksem i jednocześnie zadbać o swoją równowagę psychosomatyczną.
-Dziękuję za rozmowę.
Ewa Kłodzińska
(Tekst promocyjny, pełna reklama na okładce numeru)

Policjantka Zespołu Profilaktyki Społecznej KP Poznań Nowe
Miasto wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej przeprowadziła 19 września br. profilaktyczne zajęcia w Szkole Muzycznej
przy ul. Bydgoskiej w Poznaniu na temat prawidłowego poruszania się po drodze, znajomości znaków drogowych, zachowania
się w sytuacji zagrożenia oraz zdarzenia drogowego. Spotkanie
było skierowane do uczniów klas I-III. W ramach zapamiętania
w/w zasad, funkcjonariusze wraz z wychowawcami sprawdzali
wiedzę dzieci w praktyce.
W związku z powyższym udano się na pobliskie przejścia dla
pieszych, żeby sprawdzić jak dzieci zachowują się na drodze,
zwłaszcza w większej grupie oraz czy zapamiętały wszystkie najważniejsze zasady dot. bezpieczeństwa.

Zasady dobrego wychowania

plugawe słownictwo

To byli chłopcy jak malowani: wysocy, sprężyści, osmagani
słońcem (a nie solarium), weseli młodością. Strój sportowy sugerował, że w przerwie treningu – pewnie na pobliskim boisku
– przyszli po napoje (a upał dawał się we znaki), energetyzujące
przekąski. Owszem, narobili swoimi rozmowami na kilka głosów
równocześnie trochę hałasu, ale można to wybaczyć (choć z zasadami dobrego wychowania to się kłóci).
I nie pisałabym o tym incydencie w tej rubryce (albo w ogóle),
gdyby nie te ,,przecinki” na literę k, do których już wszyscy się
przyzwyczailiśmy. Niestety... Zatem k... sypały się gęsto, okraszane gromkim śmiechem. I tak sobie pomyślałam, że ta ,,łacina”
popsuła wizerunek tych młodzieńców.
A może warto by było, aby w przerwie treningów (a także
np. lekcji wychowania fizycznego) pojawiła się krótka lekcja
,,dobrego wychowania”, choćby w mowie, bo emocje sportowe

przywołują paskudne słownictwo. No, chyba, że trener (nauczycieli o to nie podejrzewam) też posługuje się taką plugawą mową. Przykład idzie z góry!
Przekonałam się do ,,Kuchennych rewolucji” w tv, m.in. dlatego, że Magda Gessler wreszcie podpina włosy i nie nurza ich
w pomidorowej, zakłada kucharską marynarkę, choć, niestety, z
bransoletek nie zrezygnowała. Zawsze mam wrażenie, że mieszając dłonią np. ciasto czy mielone mięso, taka ozdóbka zsunęła się
do misy... Brak biżuterii u kucharki/kucharza zdaje się też należy
do kanonu bon tonu w kuchni. No, ale to tylko taka dygresja.
Dyskredytuje tę ,,pierwszą kucharkę RP” plugawe słownictwo. Wkurzona maksymalnie a to przeterminowaną żywnością, a to nieświeżymi warzywam, albo brudem czy starymi
opalonymi garami i patelniami, rzuca ,,mięsem” często i gęsto. To nic, że ,,słówka” są wypiiiikane i tak wiadomo, że z łaciny
kuchennej pochodzą. Gdy ,,rewolucja” się powiedzie bohaterka
oznajmia, że to oto danie jest ,,zajebiste”. A przecież wystarczyło
powiedzieć, że ,,pyszne”, ,,smakowite” itp.
Nasza polszczyzna jest tak bogata i piękna. Nie potrzeba jej
wątpliwych ,,upiększaczy”.
(E.K.)
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Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

OSIEDLOWE AKTUALNOŚCI

Schyłek lata obfitował na naszym osiedlu w różne wydarzenia integracyjne. Zaczęliśmy od wycieczek seniorów do Biskupina. Frekwencja tak dopisała, że trzeba było zorganizowac
dwa wyjazdy: 15 września wyjechali emeryci z Zielińca oraz
Antoninka, natomiast 22 września z Kobylegopola. Wycieczka przybliżyła życie naszych przodków 2700 lat temu.
Wojciecha zaprezentowała najnowsze publikacje, Volkswagen
zadbał o strefę chillout, a oprawę muzyczną zapewnił zespół Żagiel. Na koniec nie zabrakło ogniska z pieczeniem kiełbasek.
Jedną z atrakcji festynu było rozstrzygnięcie konkursu Zielony Poznań i wręczenie nagród zwycięzcom. W tym roku
zgłoszono nad wyraz dużą ilość obiektów, bo aż 64. Część z nich
została zgłoszona do miejskiej edycji konkursu. Wszyscy rywalizujący otrzymali nagrody i dyplomy.

Po zwiedzaniu wszyscy udali się na wspólny, smaczny obiad.

Niewątpliwie jednak największym wydarzeniem września
był przygotowany w Zielińcu festyn sportowy z okazji zakończenia budowy boiska, siłowni oraz placu zabaw. Poza tradycyjnym już trzecim Biegiem za lisem, goście próbowali swoich sił
w biegu na 1000m, zmierzyć się w turnieju warcabowym, zagrać
w paint ball czy postrzelać rzuty karne. Huta Szkła Antoninek
przygotowała możliwość malowania na szkle, Drukarnia Św.

Mamy nadzieję, że już niebawem na terenie naszego osiedla będzie więcej miejsc służących sportom i rekreacji. POSiR
przesłał Radzie Osiedla koncepcję budowy boisk przy ul. Majakowskiego oraz Szpaków. Projekt został zaopiniowany pozytywnie z wniesionymi pewnymi uwagami.
W związku z otwarciem wkrótce centrum handlowego Posnania, Zarząd Dróg Miejskich zaprezentował propozycje
zmiany układu komunikacyjnego. Dotyczą one wydłużenia tras
niektórych autobusów, kursujących również na terenie naszego
osiedla oraz zmian godzin odjazdów. Rada Osiedla ustosunkowała się do tej propozycji, a uchwałę można znaleźć na naszej
stronie internetowej.
Magdalena Ziółkowska

Mieszkańcy budynków przy ul. Żelaznej na os. Przemyslawa
sami starają się poprawić estetykę otoczenia, od lat bardzo
zapomnianego i zaniedbanego przez miejskie służby.

Dzięki staraniom Rady Osiedla, bezużyteczny dotąd zarośniety teren przy ul. Browarnej w Antoninku zaczyna odzyskiwać
wygląd parku. Jeszcze trochę, a będzie tu bardzo pięknie.

Czasopismo mieszkańców „MY” od 16 lat uczestniczy
w codziennym życiu osiedlowych społeczności
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich

myszki w fortepianie

Jak przybliżyć dzieciom postać znanego pianisty i kompozytora Fryderyka Chopina? Najlepiej w sposób bajkowy, obrazowy i zabawny. W takiej właśnie formie, podczas cyklicznego
koncertu, dzieci z naszej szkoły miały okazję poznać Frycka.
Uczniowie słuchali fragmentów utworów naszego wielkiego
kompozytora i obejrzeli przedstawienie, którego główną po-

zawody na topie

W poprzednim numerze „MY” pisałam o rzemieślnikach/
fachowcach, którzy bezpowrotnie zniknęli z naszego otoczenia lub jeszcze funkcjonują, ale niejako w ukryciu (chociażby
szewcy, którzy przyjmują buty do naprawy, ale za pośrednictwem innych placówek). Tymczasem nowa sytuacja społeczno-ekonomiczna, nowe potrzeby wywołały niejako renesans
zawodów już istniejących lub konieczność kształcenia/szkolenia zupełnie nowych fachowców.
Zupełnie nowym od kilku dekad zawodem jest ,,ochroniarz”,
a agencji ochrony co niemiara! Ów ochroniarz, nie posiadający
odpowiedniej licencji i zezwoleń (np. na posiadanie broni) to po
prostu portier, który jednak jest zobowiązany m.in. do śledzenia
obrazu z kamer zainstalowanych w budynku, natychmiastowego
wezwania tzw. grupy interwencyjnej (zatem kolegów z licencją)
czy odpowiednich służb mundurowych (straż pożarna, policja)
w przypadku jakiegoś zagrożenia.

Wydaje się, że wraz ze wzrostem naszej majętności przybywa
zapotrzebowania na zarządzające domem gospodynie, które –
na razie – pełnią też funkcje opiekunki dzieci, kucharki itp.
Do łask powrócili wszyscy fachowcy związani z budownictwem. Remontuje się stare kamienice, dając im nowy szlif,
podobnie dzieje się z naszymi mieszkaniami: bo już nie chcemy
mieszkać w ,,pokojach”, zamkniętych drzwiami przestrzeniach,
bo zmieniła się moda, bo jest dostęp do wnętrzarskich katalogów.
Wszelacy fachowcy od parkietów, kominków, wod-kan, CO, tapicerzy, malarze, pracownicy ogólnobudowlani – pilnie potrzebni. Nawet pracownik fizyczny ,,podaj cegłę” też się przyda.

stacią był nauczyciel gry na fortepianie, z dumą opowiadający
o swoim niezwykle zdolnym uczniu - Fryderyku.
Talent Chopina porównywany był z geniuszem małego Mozarta, a swoje pierwsze polonezy skomponował mając 7 lat. Zabawnymi postaciami w przedstawieniu były małe myszki mieszkające w fortepianie, które przybliżały nam muzykę kompozytora.
Dzieci słuchały też pieśni do utworów Chopina w wykonaniuDelfiny. Czekamy na następne koncerty! Katarzyna Gałęska

drugie życie odpadów

Jak co roku, Szkoła Podstawowa nr 85 włączyła się w akcję
„Sprzątanie Świata”, która w tym roku odbywała się pod hasłem:
„Podaj dalej… Drugie życie odpadów”. W wymiarze lokalnym tegoroczna akcja promuje również hasło: „Czysty Poznań
- wspólna sprawa”.
Uczniowie pod opieką wychowawców porządkowali tereny w
pobliżu szkoły. „Zielone patrole” odwiedziły ulice: Tomickiego,
Małachowskiego, Łaskarza, Warszawską, Św. Michała, Konarskiego. Uczniowie byli zmęczeni, ale towarzyszyło im zadowolenie, że i tym razem pomogli Ziemi.
Alina Foluszna
A potem taki dom trzeba posprzątać, utrzymać w stałym ładzie: pogardzana niegdyś ,,sprzątaczka” (ale i... ,,sprzątacz”) stała
się teraz pracownikiem firmy sprzątającej z obsługą wielu urządzeń: szczotka, szmata i kubeł wody to już nie te czasy! Wystarczy zresztą zobaczyć jak i czym teraz utrzymuje się czystość np.
w szpitalach.
Wielki renesans przeżywa zawód kucharza. Musi jednak być
kreatywny, ale też znać np. kulinaria staropolskie jak i z innych
obszarów świata. Przybyło rozmaitych restauracji (popatrzmy
na naszą Śródkę: można doliczyć się na tym niewielkim osiedlu
około 10 lokali gastronomicznych), klienci mają apetyt na coś
więcej niż zwykły schabowy, więc dobrze gotujący kucharz może
nawet stać się... celebrytą, niczym gwiazda filmowa – o czym
przekonują nas liczne programy kulinarne w tv...

Wydaje się, że podobna sytuacja dotyczy kosmetyczek, fryzjerek/fryzjerów i innych tym podobnych zawodów, związanych z...poprawianiem urody. Świetnym przykładem jest np.
nasza Komandoria: przy Konarskiego, Tomickiego, Łaskarza
można znaleźć kilka salonów urody i fryzjerskiego szyku. To kolejny przykład renesansu zawodów, które, choć zawsze były, to
jednak teraz mają już inną markę.
Podobnie rzecz ma się z... kwiaciarką. Dostęp do egzotycznych
kwiatów, nowe trendy w upiększaniu otoczenia zmieniły dość
pospolitą kwiaciarkę we florystkę, która stała się wręcz artystką,
łączącą kwiaty z innymi elementami, podkreślającymi niebagatelną urodę kompozycji roślinnych.
Powyższy artykuł zapewne nie wyczerpuje tematu zawodów/
fachowców-rzemieślników na topie. Może czytelnicy dorzuca
swoje obserwacje?
Ewa Kłodzińska
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dzwonek dzwoni, idź do szkoły! z kroniki szkolnej sp 55

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego w SP nr 55 krótki program artystyczny przygotowały klasy drugie wspólnie ze swoimi
wychowawczyniami. Następnie pani dyrektor uroczyście dzwoniąc naszym starym dzwonkiem szkolnym zaprosiła wszystkim
uczniów do podjęcia radosnego wysiłku w zdobywaniu wiedzy.

Uśmiechnięci uczniowie z wychowawcami udali się do swoich
klas. Dla całej społeczności uczniowskiej nadszedł czas wytężonej nauki, wzrastania w mądrości i wrażliwości na świat wartości
oraz kształtowania właściwych postaw.
(ZPM)

piękno dokoła i w nas

Nasza szkoła zdobyła trzecie miejsce w 23. osiedlowej edycji
konkursu „Zielony Poznań” w kategorii „Zieleniec”. Bardzo cieszy nas ta nagroda i motywuje do dalszej pracy nad upiększeniem terenów zielonych wokół naszej placówki. W otoczeniu
piękna my też stajemy się piękniejsi, bardziej wrażliwi i otwarci
na otaczający nas świat.
(ZPM)

grill... świetlicowy

-Pani Zosiu, kaszankę czy kiełbasę? -Kaszankę.proszę...
Ostatnia środa września spłatała niemiłą niespodziankę –
było chłodno, słońce skrywały chmury, a miał być grill w zieloności otaczającej DPS, kończący lato, witający jesień.
Mimo wszystko się odbył – w świetlicy i holu DPS. Kiełbasy i
ziemniaki grillowano na zewnętrznym tarasie, więc przenikające

aromaty zaostrzały apetyt. - Piwa tylko brakuje – skomentował
jeden z mieszkańców DPS.
A do opieczonych w folii ziemniaków serwowano twarożek,
zrobiony siłami własnymi pracowniczek DPS. Wyśmienity,
prawdziwie domowy!
Obserwując to miłe spotkanie byłam pełna podziwu dla organizacji, ale przede wszystkim dla serdeczności i cierpliwości
pracowników, którzy na tę okoliczność stali się kelnerkami i
kelnerami. (E.K.)
Fot. Natalia Kaźmierczak z DPS
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co powinniśmy

wiedzieć o kawie (2)

Podane na etykiecie informacje o kraju pochodzenia ziarna, rejonie, producencie i nazwie jego plantacji – to powód do
dumy. Palarnia sprowadzając surowe ziarna łatwo może prześledzić źródło pochodzenia i jeśli ma się czym pochwalić – to
o tym napisze. Zasady typu Fair Trade ograniczają liczbę pośredników i oferują tzw. ceny minimalne, Direct Trade – gdy
kupujący surowe ziarna (przed wypaleniem) zna plantatora
(spółdzielnię) i utrzymuje z nim stały kontakt i gdy obu stronom zależy na przejrzystości metod działania, by uzyskać jak
najlepszy efekt.
Plantator za swoją pracę (często na długo przed uzyskaniem
zbioru) ma sprawiedliwą zapłatę i zabiega o surowiec również
bez szkody dla środowiska (pod plantacje tanio pozyskiwanej robusty w Wietnamie wycinane są np. lasy). By zrozumieć
jak ważna jest świadomość i wkład pracy plantatora wystarczy
uzmysłowić sobie, że z 500 drzewek z małej, kawowej plantacji
zaledwie 2 -3 worki kawy warte są dalszej obróbki. Im lepsza zapłata i większa ilość ludzi zbierających i selekcjonujących kawę,
tym lepszy rezultat.
Wysokość położenia upraw (chwalą się nią na opakowaniach)
to nie tylko chwyt marketingowy. Faktem jest, że drzewa kawowca rosnące wysoko oznaczają mniejszą ingerencję człowieka, natomiast korzystne dla smaku i aromatu kawy środowisko fotosyntezy w koronach drzew sprawia, że ziarna dojrzewają wolniej,

nabierają optymalnej twardości. Mamy tego przykład podczas
mielenia i oporu, jaki czuć szczególnie przy mieleniu ręcznym.
(PS: nie ma lepszego dźwięku ponad szum młynka chroboczącego w kawiarni).
Mało osób również wie, że ziarnom przyporządkowane są klasy jakości zarówno dla ich rozmiaru jak i przede wszystkim ilości
defektów zawartych w próbie. Tak wiele aspektów trzeba poznać,
by finalnie przysiąść nad przysłowiową „małą czarną”. Tak wiele
aspektów - świadomy konsumencie - byś zapłacił właściwą cenę.
PS: Konsumencie uważnie śledzący opisy na etykietach! W
przypadku kawy umieszczanie poetyckich elaboratów stanowczo
mija się z celem. Tutaj nie ma zastosowania zasada – im więcej
tekstu, tym lepsza palarnia, kawa etc.
Przedstawiłam najważniejsze aspekty, reszta zależy od Waszych kubków smakowych i przyzwyczajeń. We wszystkim liczy
się umiar. Nie każda kawa będzie smakowała z cukrem i z mlekiem. Nie musimy ją pić tak jak nam każe barista. Gdy jest profesjonalistą uprzedzi nas o tym, co ma w młynku, mając właśnie
na uwadze nasze przyzwyczajenia… Dobry barista złapie w mig
o co chodzi, zasugeruje, zaproponuje zmianę i jeśli trafi w gust
zapamiętamy kawę na długo i wrócimy po więcej. Bo dobra kawa
naprawdę uzależnia!
Marta Skalińska-Hanarz
Właścicielka kawiarni, sklepu z kawą Sztukafeteria,
ul. Gołębia 3. Zdjęcia: własność Sztukafeterii.

Czytajmy!

Muminki to w gruncie rzeczy satyra na świat dorosłych. Dzieci
nie muszą o tym wiedzieć, najważniejsze, aby dostrzegły dobroć,
przyjaźń, tolerancję... Szczęśliwe dzieci, które mogą poczytać o
przygodach Muminków. Jest jednak jeszcze inny świat dzieci.
Wszyscy mamy świadomość seksualnego niewolnictwa dzieci,
zwłaszcza w krajach azjatyckich: w Indiach jest 0,5 mln takich
dziewczynek i chłopców, w Bombaju tzw. Ulica Klatek to największe skupisko ,,niewolników dwudziestego pierwszego wieku”. Jeszcze gorszym miejscem są tzw. sierocińce.
Rzadko jednak kiedy nasza wiedza i wyobraźnia podsuwa aż
tak okrutne obrazy jak te zapisane w ,,Niebieskim notatniku” Jamesa A. Levine - amerykańskiego profesora medycyny,
naukowca, który w ramach swoich badań medycznych poznał
i dowiedział się o tragicznych losach dzieci, sprzedanych przez
ubogich rodziców seksualnym pośrednikom. Autor wyjaśnia, że
nie wszystko to co widział nadawało się do druku...
Honorarium za amerykańskie wydanie ,,Niebieskiego notatnika” autor przekazał Międzynarodowemu Centrum Działalności
na rzecz Zaginionych i Wykorzystywanych Dzieci. ,,Niebieski
notatnik” nie epatuje okrucieństwem, nie szokuje perwersyjnymi
praktykami seksualnymi – Batuk, nieletnia prostytutka z Bombaju po prostu opisuje (czasem wręcz z pewnym humorem) nie
tylko swoje tragiczne dzieje.
Dziwnie się to czyta – z odrazą i – czasem – z jakąś chorobliwą
ciekawością co jeszcze przydarzy się dziewczynce. I sekundujemy jej wtedy gdy potrafi oszukać klienta! To wszystko głęboko
zapada w czytelniczą pamięć...
Ewa Kłodzińska

nie tylko dla dzieci

15 lat temu zmarła Tove Jansson (Finka należąca do szwedzkojęzycznej części społeczeństwa fińskiego), której zawdzięczamy dziewięcioodcinkową serię o przesympatycznych
Muminkach. Stworzyła te dziwne trolle i rzeszę ich przyjaciół (rysował też jej brat – Lars Jansson) jeszcze przed 1939
rokiem.
W Polsce zaczęły ukazywać się dzięki ,,Naszej Księgarni” w
II poł. lat 70-tych XX w. Uwielbiałam je jako nastolatka, widząc
w tych historiach przednią zabawę. Jako dorosła (a od czasu do
czasu do tych opowieści wracam) widzę i tragizm, i pesymizm i
wielokrotnie stwierdzałam, że to książki... nie dla dzieci.
Bowiem cóż dziecko może wiedzieć o niespełnionych marzeniach rodziców (Tatuś Muminka), o depresji i smutku, mały czytelnik nie rozpoznaje doskonałych metod wychowawczych Mamy
Muminka (która jest też wyrozumiałą żoną) nie zdaje sobie sprawy z potęgi rodzicielskiej miłości. Nie rozumie słowa tolerancja,
a przecież Dolinę Muminka zamieszkują różne ,,rasy”, ,,gatunki”
ze świata trolli i wszyscy (no, prawie) żyją w przyjaźni.
Tą literaturą o tylu płaszczyznach, symbolice itp., jej badaniem,
analizą itp. zajmują się naukowcy, literaturoznawcy a nawet filozofowie na całym świecie. Najlepsze filmy z Muminkami powstały w Japonii (z Finlandii do tego kraju latają nawet samoloty z ogromnymi Muminkami namalowanymi na kadłubach!).
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W Jeleńcu koło Sierakowa

rychtyk po szamotulsku

Ucieszyło nas bardzo zaproszenie przez Krąg Starszyzny
Harcerskiej i Seniorów „Matecznik”, 10 Środowiskowy Szczep
Harcerski „Antydes” oraz Komendę Hufca ZHP Szamotuły do
ich bazy w Jeleńcu nad jeziorem Kubek na „wesołe harce po
lesie- rychtyk po szamotulsku”. Pamiętamy poprzednie, bardzo
ciekawe i udane spotkania organizowane przez szamotulskich
harcerzy. Nad Kubkiem bawili się seniorzy z Kręgów „Damy
Radę” z Wągrowca, „Bezimienni” z Gniezna, „Płomienie” z
Czerwonaka, ‘Dziewiątacy, OWAR i „Wiarusy” z Poznania oraz
gospodarze – Krąg „Matecznik” z Szamotuł.
Zwiedziliśmy bazę obozową, wzięliśmy udział w loterii, w
której każdy los wygrywał, a fanty były pomysłowe, różnorodne i elegancko opakowane. Najbardziej jednak podobały nam
się nietypowe konkurencje rozgrywane przez sześcioosobowe
zastępy (OWARowcy byli wilkami) – trzeba było wykazać się
refleksem, celnością, zwinnością, szybkością itp. Ślizg na sześcioosobowych nartach dosłownie powalił nas na ziemię, a leżąc
na niej i pękając ze śmiechu nie wiedzieliśmy, że już czeka na
nas machina do zabijania grochu tłuczkiem do mięsa. W sumie
w ośmiu równie wymyślnych konkurencjach zwyciężyli wszy-

scy – i wszyscy otrzymali medale z napisem „nie gelejza, ino
cołkiem na fleku” – i tak się poczuliśmy.
Po sportowych trudach wzmocniliśmy się pysznym posiłkiem przygotowanym przez tutejsze druhny – plackiem i innymi wypiekami oraz chlebem ze smalcem i kiszonymi ogórkami.
Później zaś był jeszcze wyśmienity bigos i kiełbaski upichcone
przez druhów z Kręgu „Damy Radę” – Małgosię Suchanecką i
Marka Urbanowicza.
Tak posileni, podzieleni na trzy grupy wzięliśmy udział w zgaduj-zgaduli obejmującej znajomość gwary wielkopolskiej oraz
tekstów piosenek, a także w konkursie na znajomość tytułów
piosenek i ich wykonawców, po czym rozruszaliśmy się przy
zumbie prowadzonej przez dwie młode druhny, nagradzające
wysiłek seniorów słodyczami.
Komendant Hufca Szamotuły phm. Rajmund Grążka wręczył
Kręgom pamiątki, jak zakładki do książek z mądrymi aforyzmami, np. „Życie bez radości to jak lampa bez oliwy”. Nie obyło
się bez wspólnej fotografii. Wszystko to działo się przy pięknej
pogodzie, w środku pachnącej sosnami Puszczy Noteckiej. Niestety nie było z nami głównej organizatorki spotkania – hm. Kasi
Grążki (Komendantki KS „Matecznik”), która tuż przez naszym
przyjazdem wróciła do domu otrzymawszy wieść o śmierci swojego ojca. Jeszcze raz składamy druhnie Kasi szczere kondolencje i dziękujemy za udaną imprezę – było „rychtyk po szmotulsku”.
Hm. Urszula Kocikowska KSH OWAR

dzień sąsiada „pod alfami”

Chorągiew Wielkopolska ZHP, mająca siedzibą przy ulicy
Święty Marcin, została zaproszona przez panią Hannę Sierocką – dyrektor Oddziału Regionalnego Towarzystwa Wiedzy
Powszechnej w Poznaniu - do udziału w projekcie „Dzień Sąsiada Pod Alfami” 10 września br. Chodziło o ożywienie i integrację mieszkańców ulicy Święty Marcin oraz znajdujących
się tam instytucji. Za rozśpiewanie ulicy zabrała się ekipa seniorów z Kręgów „Szóstacy” z Jeżyc, ”OWAR” z Osiedla Warszawskiego, „Wiarusów” ze Śródki oraz „Piątaków” ze Starego
Miasta.
Cały zespół zebrali phm. Walenty Kupczyk działający w imieniu Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów oraz druhna Krystyna Krobska z Kręgu Seniorów Harcerskich „Szóstacy”, którego to kręgu członkowie najliczniej stawili
się na apel druhny Krysi.
Przy akompaniamencie gitar druhny Krystyny Krobskiej oraz
druha Jana Mroza – KSH „Wiarusy” oraz mandoliny druhny
Haliny Mróz z KSH „OWAR”, dzięki rozdanym wcześniej tekstom, ulica rozbrzmiała harcerskimi piosenkami śpiewanymi nie
tylko przez druhów, ale i przez cywilną widownię oraz członków
występującego po nas Zespołu Pieśni i Tańca Siekieracy.

Śpiewy wypadły znakomicie, dołączali do nich przechodnie.
Szczególnie podobała się piosenka o Poznaniu „Pośród szarych
dni niewoli mej…”, po której otrzymaliśmy burzliwe oklaski. Występ trwał około godziny, a zakończony został harcerskim kręgiem pożegnalnym, po którym organizatorzy poczęstowali nas
pysznym plackiem ze śliwkami.
Hm. Urszula Kocikowska – KSH OWAR
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OKAZYJNIE SPRZEDAM

PAWILON HANDLOWY
20 m kw. przy ul. Tomickiego
obok bloku nr 19, naprzeciwko szkoły 85.

Tel. 609 509 100

Całe lato trwały wykopaliska na Placu Kolegiackim, a każdy dzień przynosił
nowe znaleziska. Archeolodzy zapewne przdstawią nam swoje odkrycia.

H O R O S K O P na październik

BARAN - Swoim ostatnim postępowaniem zdajesz się dowodzić
słuszności twierdzenia Maxa Borna, że "Próba natury wytworzenia na
tej ziemi istoty myślącej nie powiodła się". A czas zacząć wreszcie myśleć
właśnie, a wnioski nasuną się same. Udawaniem niczego nie załatwisz.
To dziwne, bo przecież cechuje Cię przemyślany sposób postępowania,
samodzielność myślenia i niezależność od cudzej decyzji.
BYK - "W chwili dziejowej, gdy nic nie zależy od człowieka, wszystko
zależy od człowieka" - Czesław Miłosz. Nie podpieraj się więc tzw. trudnościami obiektywnymi, nie zwalaj winy na niesprzyjające okoliczności, na ogólną niemożność. W sumie i tak wszystko będzie zależało od
Ciebie, od tego jak się zachowasz i jakiego dokonasz wyboru. A przede
wszystkim nie zgadzaj się na grę pozorów. Twoja intuicja i domyślność
były niezawodne, skorzystaj z nich i teraz.
BLIŹNIĘTA - Można Cię przestrzec stwierdzeniem Ferdinanda Galiani: "Lękajcie się uczciwego człowieka, który jest w błędzie; ma on dobrą wiarę, ale na nieszczęście myli się co do środków". Wszystko więc
wskazuje na to, że możesz z całą ufnością wpakować się w niezłą kabałę.
Zbyt dużo baczenia dajesz na pozory. Gdyby tak wszyscy postępowali,
Ameryka wciąż byłaby nie odkryta. I nie zapominaj, że druga strona
charakteryzuje się skrajnym materializmem.
RAK - Czas skończyć z oglądaniem się na to, co było. To już zamknięty rozdział, a nawet książka cała. Weź sobie za za motto stwierdzenie H.
von Ditfurtha: "Istnieje całkowita zgodność co do tego, że człowiek w
obecnym kształcie jest istotą niedoskonałą, niegotową". Oto masz wytłumaczenie postępowania drugiej strony i jej zachowań.
LEW - „Czasami myślę, że Bóg, tworząc człowieka, przecenił swoje
zdolności” - Oskar Wilde. Twoje ostatnie przeżycia świadczą na korzyść
tej tezy. Ale i pora na wyciągnięcie wniosków. Czyli dość szarpaniny,
która do niczego nie doprowadzi. Pozostaw wszystko czasowi, ten przyniesie rozwiązanie i zaleczy rany. Pojawiają się symptomy zmiany w nastawieniu i postępowaniu drugiej strony. Kuj więc żelazo póki gorące.
PANNA - "Człowiek jest jedynym stworzeniem, które nie chce być
tym, czym jest" - Albert Camus. Czego szukasz, do czego dążysz? Przemyśl wszystko na zimno, przekalkuluj. Generalnie nic nie da się zmienić,
ale korekta jest możliwa. A najważniejsze, by nie zasklepiać się w sobie,
nie obrażać się na innych jakimś nieopatrznym ich słowem. Zwłaszcza,
że i Tobie wymyka się ono często.

WAGA - "Ludzi coraz więcej, a człowieka coraz mniej" - Edward
Stachura. Przyswój sobie tę prawdę, a wówczas może przestaniesz tak
przeżywać wszystkie zachowania ludzkie. Często Cię nawiedzają jakieś
tęsknoty, marzenia i fantazje. Ale gdy się pojawi okazja ich urzeczywistnienia jak w sam raz nie masz czasu lub nastroju. Potrzeba Ci więc mobilizacji, wprowadzenia większego ładu do swoich działań.
SKORPION - "Człowiek musi żyć sam z sobą, powinien więc dbać
o to, by miał zawsze dobre towarzystwo" - Charles E. Hughes. Postępuj
więc tak, aby nie mieć psychicznego kaca. Nie bądź taka(ki) zasadnicza(czy), traktuj ludzi i wydarzenia z większym przymrużeniem oka.
Inaczej zyskasz miano wątrobiarza. Masz przecież niezawodne sposoby
na ucieczkę od kłopotów i dolegliwości dnia codziennego, stosuj je więc
częściej.
STRZELEC - Można postępować w myśl powiedzenia Thomasa Carlyle'a - "Nie wierzę w kolektywną mądrość, powstałą z ignoranctwa jednostek". Można jednak korzystać z jej zasobów. Miej na uwadze, że w
pojedynkę nic nie zdziałasz i chociaż lubisz polegać wyłącznie na sobie,
odwołuj się od czasu do czasu do zbiorowej mądrości. Zupełnie niepotrzebnie masz różne opory, możesz iść na całość.
KOZIOROŻEC - "Pierwszym warunkiem sprostania zmianom, jest
wyzbycie się lęku przed nimi". Pojawiła się w Twoim życiu nowa jakość
i musisz przyjąć ten fakt do wiadomości. Bez buntu, a raczej z próbą
dostosowania się. Przyjdzie Ci to łatwiej niż myślisz i wcale nie będzie
tak dokuczliwe jak obecnie sądzisz. Nie masz powodu do zmartwienia,
cała sprawa wróci do normy i już niedługo śmiać się będziesz ze swoich
obaw.
WODNIK - "Słuszność ludzkich racji nie utożsamia się z prawdą" Rene Habachi. Miej to na uwadze, gdy podejmiesz próbę wyjaśnienia
niedawnych wydarzeń. Inaczej lepiej w ogóle nie zaczynać. Pewnemu
intrygantowi z swojego otoczenia schodź z drogi. Zmęczysz go tą taktyką i da spokój zaczepkom. Rzecz jest szyta tak grubymi nićmi, że nie
musisz mieć żadnych wątpliwości o co tu chodzi. Twoje wewnętrzne
opory są więc zupełnie niezrozumiałe.
RYBY - "Ekspert to człowiek, który przestał myśleć - on wie" - F. L.
Wright. Zachowujesz się ostatnio jak ekspert. A sytuacja wymaga, aby
wątpić właśnie, a przeć do celu. Zupełnie jakbyś nie dostrzegała(ał) nowych uwarunkowań. Na szczęście, nie masz zwyczaju przeżywać zbyt
ciężko rozczarowań. Propozycja wcale ciekawa, nie masz co wybrzydzać
i czekać na lepszą.

DANUTA (1 października) jest skromna, ale delikatnie zaznacza swoja obecność – jak fiołek, jej totem roślinny. Jest pełna
rezerwy, ale jednocześnie chce imponować. Ot, taka dwoistość
charakteru. To kobieta, która potrafi wykorzystać swoją (pozorną) delikatność i nieśmiałość, ale nigdy nie przekroczy dozwolonych granic – w działaniu czy zachowaniu. Danuta umie
doprowadzić do końca swoje plany. Jest zaborcza. Inteligentna
,,kobieta-dziecko”, a więc... niebezpieczna!

RAFAŁ (24 października) jest ciągle w stanie wrzenia, to
niezależny wojownik, który bardzo podoba się kobietom. Przypomina w postępowaniu... barana (totem zwierzęcy): nigdy nie
wiadomo kiedy zaatakuje. Ma szaloną intuicję, może nawet być
jasnowidzem! Rafał jest inteligentny, wrażliwy na niepowodzenia. A jeśli coś nie uda się w jednym miejscu, zaczyna działać
gdzie indziej. Jest pracowity, ale działa zrywami. To niezdecydowany marzyciel.

IMIENNIK PAŹDZIERNIKOWY
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RESTAURACJA

czynny też w sobot y

NAPRAWY SPRZĘTU

RTV, VIDEO
WSZYSTKIE TYPY

Ul. Otwocka 8, 61-051 Poznań
Tel. 501 009 833

SKLEP RTV-AGD

500 gotowych wzorów w ekspozycji
Granit już za 2000 zł!!!
Ławeczki i akcesoria nagrobkowe
Najwyższa jakość, indywid. projekty
Zakupy na raty

ul. Główna 41, 61-007 Poznań
Tel. 61 878 01 48, transport bezpłatny
Bardzo duża oferta

Punkty sprzedaży: ul. Mogileńska 42
Ul. Lechicka 60
Bogucin, ul. Gnieźnieńska 90
Tel. 61 879 49 86, 606 944 490
www.nagrobki-granitex.pl

pralki, lodówki, kuchenki,
telewizory itd.

KOŁOBRZEG
Atrakcyjne

1988

ZEGARMISTRZ
Wojciech i Jan Gugnacki

Ul. Goplańska 9 Os. Warszawskie
tel. 61 870 84 17 w.gugnacki@o2.pl

kom. 662 24 25 25, 602 27 28 60

Czynne: pn.-pt. 9-18 sob. 10 -14

2016

niekrępujące
b. tanie pokoje
i apartamenty

w dzielnicy sanatoryjnej

waclaww@neostrada.pl
Tel. 94 351 72 34
505 155 276, 697 144 395

OŚRODEK
SZKOLENIA KIEROWCÓW

organizuje kursy na prawo jazdy kat. B
dla bardziej i mniej zdecydowanych
gwarantując profesjonalną naukę
i bezstresowe przygotowanie.

Tel. 602 685 977

ul. Warszawska 27

www. osk-majchrzak.vrs.pl

tel.618792548 kom.507047067

www.kamieniarz.org.pl

OPTYK PLUS MINUS
BADANIE WZROKU I MODNE OKULARY
Karina Kozanecka tel. 604 138 262

Ul.Warszawska 93/95
(paw. handl. Chata Polska)
Czynne: pon.-pt. 10 - 17

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Ul. Jana Pawła II 26,
Politechnika, Dom Stud. 2
Czynne: pon.10-17, wt.śr.czw.13-17
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apteka
Św. Kamila

KRUSZWICKA

ŃSKA

APTEKA

Adres:

↓

ŚW. KAMILA

TORUŃSKA

CZERNIEJEWSKA

SWARZĘDZKA

TRZEMESZE

ul. Toruńska 23
61-045 Poznań
tel. 61 879 26 99

WA
CO

AŃ
KR

WITKOWSKA

POWIDZKA

WARSZAWSKA

Godziny otwarcia apteki:

My172.indd 26

pn. - pt. 8 - 20, sob. 8 - 14, niedz. 9.30 - 13.30
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