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Po ubiegłorocznym pożarze, malownicze i kiedyś popularne 
Młyńskie Koło przy ul. Browarnej pozostaje zamknięte na głucho.

Pięknie zmodernizowane lodowisko POSiR przy ul. Chwiałkowskiego 
jest dostępne dla wszystkich chętnych, nie tylko sportowcom.

Imponująca budowla u zbiegu ulic Warszawskiej i Krańcowej ma 
zostać oddana do użytku najwcześniej wiosną przyszłego roku.  

Obok bloku z licznymi punktami handlowymi i usługowymi przy ul. 
Mścibora w Antoninku zbudowano nowe, potrzebne chodniki. 

Nowo otwarta, sympatyczna  pizzeria przy ul. Głównej ma wszelkie 
dane na pozyskanie klientów, czego bardzo życzymy właścicielom.  

Jeden z wieczornych seansów filmowych na leżakach w plenerze, 
zafundowany mieszkańcom przez Radę Osiedla A-Z-K.

Za tym parkanem przy ul. Kobylepole ma wkrótce ruszyć budowa 
nowego, nowoczesnego schroniska dla zwierzą dla Poznania.
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jeśli poznań się wyludnia...

lidl przy ul. warszawskiej

pusta jednokierunkowa

Kierując się chęcią poprawy jakości obsługi lokatorów – 
zapewnił zastępca prezydenta Poznania Tomasz Lewandow-
ski – 21 sierpnia br. miejscy urzędnicy przejęli bezpośrednie 
administrowanie wszystkimi mieszkaniami komunalnymi 
w naszym mieście. Od 2006 roku wykonywały to na zlecenia 
magistratu zewnętrzne firmy, co zdaniem T. Lewandowskiego 
było błędem „systemowym”, a więc zapewne bardzo dużym, 
cokolwiek to określenie znaczy. Teraz systemowy błąd został 
przez wiceprezydenta naprawiony dla dobra najemców lokali 
komunalnych. 

Dla większej wygody mieszkańców lokali komunalnych, w pię-
ciu dzielnicach utworzono nowe Punkty Obsługi Klienta (POK). 
Poprawią one jakość obsługi, usprawnią i przyspieszą rozwiązy-
wanie spraw lokatorskich. -Decyzję o zmianie sposobu admini-
strowania poprzedziły liczne analizy, z których wynika, że dzięki 
nowym POK obniżone zostaną nie tylko koszty zarządzania loka-
lami, ale poprawi się również jakość obsługi. Wprowadzane są jed-
nocześnie jednolite standardy obsługi klientów ZKZL - podkreślił 
Tomasz Lewandowski. Konkretnych danych o oszczędnościach i 
kosztach jednak nie podał. 

Wprowadzenie nowych Punktów Obsługi Klienta poprzedzono 
intensywną kampanią informacyjną. Do wszystkich mieszkań i 
lokali komunalnych miały dotrzeć ulotki i plakaty informujące o 
nowych lokalizacjach POK, listach ulic przypisanych do każdego 
z punktów oraz z danymi kontaktowymi i godzinami pracy każ-
dego POK. Rozsyłano także listy, przybliżające najemcom ideę 
zmian. W poznańskich mediach i w Internecie są komunikaty 
informujące o nowym sposobie administrowania. Pod specjal-
nym numerem telefonu Poznań Kontakt 61 646 33 44, mieszkań-
cy będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania związane z użyt-
kowaniem lokali komunalnych.

Nowe Punkty Obsługi Klienta (POK) w Poznaniu: POK nr 
1 - ul. Brzask 3, tel. 61 659 67 01, POK nr 2 - os. Piastowskie 77, 
tel. 61 659 67 02, POK nr 3 - ul. 23 Lutego 4/6A tel. 61 659 67 
03, POK nr 4 -  ul. Łozowa 26 tel. 61 659 67 04, POK nr 5 - , ul. 
Nehringa 2, tel. 61 659 67 05.

Szanowni Mieszkańcy! Chętnie opublikujemy Państwa 
opinie o doświadczeniach w kontaktach z nowych POK!

Od wielu lat stale maleje liczba ludności Poznania. Niepodwa-
żalne dane dowodzą, że stolica Wielkopolski zajmuje raczej nie-
chlubne pierwsze miejsce wśród wszystkich polskich miast, z któ-
rych wyprowadza się najwięcej osób. Tylko w ubiegłym roku liczba 
mieszkańców Poznania zmalała o 2 tys., a wcześniej było jeszcze 
gorzej. Dla porównania: ludność Warszawy wzrosła w tym samym 
czasie o 6,6 tys. Nie podlega dyskusji, że nasze miasto się wyludnia, 
a jednak magistraccy urzędnicy manipulują na swoja korzyść tym 
zasmucającym i niepokojącym faktem. 

Dyrektor wydziału rozwoju Urzędu Miasta Iwona Matuszczak-
Szulc usiłuje nas pocieszać, że tempo spadku liczby mieszkańców 
jednak spada, a poznaniaków więcej się rodzi niż umiera. Ich licz-
ba per saldo maleje – mówi dyrektor – z powodu wysokich wy-
prowadzek. No właśnie – z raju nikt nie ucieka, ale z piekielnych 
rewirów jak najbardziej. Każdy gołym okiem widzi, jak wyglądają 
ulice św. Marcin, Garbary, Mostowa i inne w samym śródmieściu, 
ale nie tylko tam. Wszędzie pełno pustostanów, pozamykanych na 
głucho lokali, nieustanne wyprowadzki firm usługowych, handlo-
wych i innych. Widzimy obraz postępującego obumierania całych 
rejonów miasta. 

Władza i urzędnicy chętnie posługują się „argumentem”, że taki 
proces wyludniania dotknął również wszystkich miast w krajach 
zachodnich. Tak, ale to było wcześniej, potem znaleziono różne 
sposoby zaradzenia złu, a my tych doświadczeń nie wykorzysta-
liśmy. Poza tym Poznań nie ma problemu opanowania przez całe 
fragmenty miasta przez obcą kulturowo ludność. Upadek śród-
mieścia naszego miasta ma przyczynę w nieprzyjaznych życiu 
warunkach, w degradacji otoczenia i odejściu handlowego życia 
do galerii. Władzom brakowało wiedzy, a przede wszystkim chęci, 
by te zjawiska przewidzieć i im zapobiec. Zrobić to jednak trzeba 
koniecznie. Stary Poznań może ponownie stać się piękny i pełen 
życia, a ludzie tam masowo powrócą.                 Marcin Dymczyk

znów administrują urzędnicy 
Niby w trosce o mieszkańców

   W końcu sierpnia br., ponad rok od wniosku złożonego 
przez Radę Osiedla na życzenie zainteresowanych, ulica Pusta 
wAntoninku ma jeden kierunek ruchu - od ul. Ludmiły w 
stronę rondka. Mieszkańcy od razu odczuli wielką ulgę, chociaż 
nasilił się ruch na innych okolicznych ulicach, być może tylko 
czasowo. Cała Pusta jest za pozostawieniem tu tzw. donic, które 
zamierzano stąd zabrać. Na zdjęciu: montowanie znaków. 

Informujemy, iż otwarcie sklepu w Poznaniu przy ul. War-
szawskiej planowane jest w I kwartale 2018 r. Powierzchnia sali 
sprzedaży będzie wynosiła ok. 1250 m2. Sklep powstanie zgod-
nie z najnowszymi standardami firmy Lidl. Planujemy budowę 
parkingu na ok. 80 miejsc postojowych. Zachęcamy do kontaktu 
w najbliższych miesiącach. 

            Aleksandra Robaszkiewicz PR Manager Lidl Polska 
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kulturalne lato a-z-k

wszechmocna natura
Oj, dokuczyło nam tegoroczne lato, dokuczy-

ło. I to od samego początku, aby apogeum osią-
gnąć w swoim zenicie. Mordercza fala upałów 
otrzymała nawet nazwę i jako ,,Lucyfer” to 
historii meteorologii lato 2017 przeszło. Tem-
peratury w całej Europie przekraczały nawet 
40 stopni i – znawcy mówią – taki jest efekt 
globalnego ocieplenia.

Serwisy pogodowe w tv i internecie biły re-
kordy oglądalności i tzw. wejść. Raportowano 
stan temperatury w każdej chwili i to na całym świecie. Co rusz 
pojawiały się ostrzeżenia, aby za godzinę czy następnego dnia nie 
wychodzić z domu. No, i z domu nie wychodzili – za pozwoleniem 
przełożonych – pracownicy wielu firm, podejmując swoje zadania 
przy prywatnych komputerach. Nawet w konserwatywnej Wielkiej 
Brytanii niektórzy mogli pracować w prywatnych domach. Zamy-
kano restauracje i muzea (m.in. najbardziej popularne we Floren-
cji), wysychały popularne fontanny.

Żarliwie modlono się w kościołach o deszcz. Można rzec, że... 
przemodlono, bo ten wreszcie przyszedł. Wściekle lunęło wodą i 
chwilami gradem, wraz z grzmotami i błyskawicami burz. Poszły 
znowu modły, aby drugiego potopu dobry Pan Bóg nie zsyłał...

Trąby powietrzne żarłocznie niszczyły to co na swojej drodze 
napotkały. A my tutaj, w Polsce, poznawaliśmy geografię ojczystą 
według szkód wyrządzanych przez nawałnice. Suszki, Rytel, Lo-
tyń, Sternowo, Zapory... Szokujące zdjęcia, filmiki o tym co potrafi 
zdziałać rozwścieczona Natura. A potem, gdy wszystko ucichło – 
dramatyczne ujęcia powalonych niczym zapałki połaci lasów, bez-
radność ludzi, patrzących na ruinę dorobku swojego życia, opo-

wiadających jak to dachy niczym strzępy papieru były unoszone i 
porzucane 100 i więcej metrów dalej...

I w tym wielkim dramacie, gdy lał jeszcze deszcz a wichura hula-
ła, zabłysnął promyk słońca. Nie jesteś sam! - zabrzmiało optymi-
stycznie. To było pospolite ruszenie ludzi dobrej i... odważnej woli 
(,,nawet kobiety w ciąży pomagały jak mogły” – mówili miejsco-
wi), aby w ciemnościach przeczesywać lasy w poszukiwaniu obozu 
harcerskiego nieopodal Suszek w powiecie chojnickim. Niestety, 
dwie harcerki zginęły, wiele dzieci z połamanymi nogami trzeba 
było zanieść do osady na własnych rękach. Strażacy bezradni ze 
swoim sprzętem wobec zwałów drzew, pieszo szli w ciemną noc, 
aby dotrzeć do poszkodowanych. Pomagało wojsko, a urzędnicy 
mieli przykazane, aby uprościć procedury odszkodowawcze...

I już ruszyła lawina pomocy dla niemal zmiecionego z powierzch-
ni Ziemi Rytla, odciętego od świata. Wszyscy chcieli wspomóc po-
szkodowanych. Nawet u nas, na Małachowskiego w prywatnej ga-
lerii urządzono dwudniową zbiórkę żywności (także energetycznej 
dla pracujących oraz suchej karmy dla psów!), sprzętu, środków 
higienicznych, latarek, baterii, rękawic roboczych – a w podzięko-
waniu można było wybrać sobie komputerową grafikę – tak mówił 
przed kamerami WTK właściciel obiektu. 

Niby pomocy nigdy nie za dużo, ale obliczono, że każdego dnia 
każdy z poszkodowanych musiałby wypić kilkadziesiąt litrów wód 
mineralnych. W tej sytuacji, aby nic się nie zmarnowało, pozostała 
tylko nadzieja, że ci, którzy darów mieli za dużo, podzielili się z 
mieszkańcami z mniej nagłośnionych medialnie osad.

Odbudowanie zniszczonych domów, dróg, zerwanych trakcji 
elektrycznych potrwa pewnie niedługo. Znacznie dłużej rosnąć 
będą nowe lasy. A jeszcze przed nawałnicami niektórym wydawa-
ło się, że największym nieszczęściem tego lata będzie brak... czere-
śni.  Wobec wszechmocnej Natury jesteśmy bezbronni.                                        

                                                                              Ewa Kłodzińska  

Pozostały jeszcze tylko dwa wydarze-
nia z dużego cyklu imprez kulturalnych, 
odbywających się pod nazwą ,,Kulturalne 
Lato A-Z-K''. Na terenie Antoninka, Zie-
lińca i Kobylepola zagościła kultura przez 
duże ,,K”. Koncerty, kina plenerowe oraz 
parady orkiestr dętych przyciągnęły spra-
gnionych wydarzeń mieszkańców. Dało 
się zauważyć ,,stałych'' bywalców, którzy 
potrafili przyjechać z Zielińca do Kobylepola i na odwrót, bądź z 
Antoninka do wspomnianych wcześniej części osiedla. Świadczy 
to tylko o ogromnym zapotrzebowaniu na tego typu imprezy

Najbliższym wydarzeniem, na które serdecznie zapraszam, 
jest festyn ,,Pożegnanie Lata'' 9 września br, odbywający się 
tradycyjnie przy ul. Borówki, opodal Pogotowia Społecznego 
oraz Monaru. Od godz. 10 rozpocznie się turniej piłkarski, a od 
godziny 14 startuje sam festyn. W części sportowej zaplanowa-
no również olimpiadę sprawnościową, turniej warcabowy, roz-

grywki w tenisie stołowym oraz wiele innych. Wystąpią zespoły: 
,,Tequila” oraz ,,Żagiel”, przewidziano karaoke… Finał wyżej  
wspomnianego cyklu planujemy na 23 września w Zielińcu. O 
atrakcjach dowiecie się Państwo ze strony Rady Osiedla: www-
antoninek-zieliniec-kobylepole lub fanpega.

Pragnę podziękować radnym za zgłoszoną poprawkę na 
wiosennej sesji. W jej wyniku nasze osiedle uzyskało środki, by 
zorganizować cykl kulturalnych zdarzeń. Panie Monika Danelska 
oraz Maria Lisiecka-Pawełczak postanowiły postawić na kulturę 
i teraz mieszkańcy liczą na powtórkę – czyli środki w przyszło-
rocznym budżecie, by możliwym stała się  kolejna edycja.

Słowa podziękowania kieruję też do Wydziały Kultury na ręce 
pani dyrektor Justyny Makowskiej, potrafiącej w niespełna dwa 
tygodnie zebrać ekipę, tj. Estradę, Agencję Artystyczną Larte 
oraz ,,Fundację Flow Art''- realizatorów projektu. Osobne po-
dziękowania składam Straży Miejskie oraz Policji - byli zawsze 
na posterunku, Człowiek pracujący rękoma to robotnik; człowiek 
pracujący rękoma i umysłem to rzemieślnik, a człowiek pracujący 
rękoma, umysłem i sercem to artysta''. Bądźmy więc artystami! 

                                                                     Krzysztof Bartosiak

Krzysztof Bartosiak
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prace, zmiany i utrudnienia w zie-

osiedlowe aktualności
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

Amerykański dziennikarz Sydney j. Harris pisał, że „na-
szym paradoksem jest to, że jednocześnie kochamy zmiany i ich 
nienawidzimy. Tym, czego naprawdę chcemy jest sytuacja, gdy 
rzeczy pozostają takie same, ale stają się lepsze”. Czy tak jest 
również z przebudową układu komunikacyjnego na Zielińcu? 
Zapewne czas pokaże. 

Jedno jest pewne, od samego początku projekt budził ogromne 
emocje. Dyskutowano nad tym, które drogi mają być remonto-
wane w pierwszej kolejności, którędy ma przebiegać trasa auto-
busu, ustalano umiejscowienie przystanków. Dziś te plany nabie-
rają realnych kształtów, przebudowany został przejazd kolejowy, 
ulice powoli zmieniają się w wyasfaltowane drogi. Cześć naszego 
Osiedla nabiera zupełnie nowego wyglądu.

do modyfikacji ruchu muszą się również przyzwyczaić kie-
rowcy, korzystający z ulicy Pustej w Antoninku. Dotychczas 
droga dwukierunkowa jest obecnie jednokierunkowa i ruch od-
bywa się od ul. Ludmiły w stronę Bożeny. Transformacja ta na-
stąpiła na prośbę mieszkańców. Swój problem zgłosili do naszej 
Rady Osiedla, która w ubiegłym roku zwołała konsultacje spo-
łeczne. W ten sposób został wyłoniony projekt wprowadzenia na 
ul. Pustej jednego kierunku ruchu. Niestety, długo musieliśmy 
czekać na reakcję Zarządu Dróg Miejskich, ale po ponad roku 
przekształcenia weszły w życie. 

Ulica Kamieńska w Zielińcu ma już chodnik i pierwszą 
warstwę asfaltu, a była to droga ze złego snu kierowcy. 

Nowy znak na ul. Pustej przed rondkiem informuje o zakazie 
wjazdu w  dalszy, jednokierunkowy odcinek tej ulicy.

Wakacje to dobry czas, aby przeprowadzić niezbędne prace 
remontowe w placówkach oświatowych. Szkoła Podstawowa nr 
55 przy ulicy Szpaków w Kobylepole zyskała w czasie wakacji 
nowy płot, ogradzający posesję. Zarząd Dróg Miejskich zabez-
pieczył również środki w tegorocznym budżecie na remont przy 
szkole chodnika, który ma być zrealizowany do końca roku. 

Po ciężkiej pracy odpoczynek jest jak najbardziej zasłużony, a 
wiadomo nie od dziś, że muzyka łączy pokolenia. Dlatego całe 
rodziny bawiły się na wieczorku tanecznym w rytmach Latino 
na Zielińcu, który odbył się w sobotę 26 sierpnia. Rozpoczął się 
o godzinie 19 i trwał do 21.30 Warsztaty salsy porwały na par-
kiet nie tylko starszych uczestników, ale też dzieci bawiące się na 
pobliskim placyku. Wieczorne kino plenerowe zapraszało miesz-
kańców m. in. przy ul. Żelaznej fot. niżej).

Niedzielnym popołudniem 27 sierpnia o godzinie 17 spod 
kościoła w Antoninku ruszyła orkiestra dęta z Sierakowa, któ-
ra skierowała się w stronę parku przy ulicy Browarnej, gdzie 
dała wspaniały koncert. Unikalne aranżacje muzyki popular-
nej oraz tradycyjne marsze przez blisko godzinę rozbrzmiewały 
wśród drzew, a zespół tancerek ubarwiał występ zróżnicowaną 
choreografią. Występ tak bardzo spodobał się mieszkańcom, że 
Orkiestra Vivat bisowała aż trzy razy.

Przed nami jeszcze dwa festyny, podsumowujące 
„Kulturalne lato z A–Z–K”, na które serdecznie za-
praszamy: 9 września przy ulicy Borówki oraz 23 
września na boisku sportowym na Zielińcu. jeszcze 
raz zapraszamy. 

                        Magdalena Ziółkowska, radna Osiedla A-Z-K
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ROD "Cybinka" zaprosiła sąsiadów

niech płoty nie dzielą

Sierpniowy, otwarty, radosny festyn w ROd „Cybinka” przy 
ul. Pustej poświęciliśmy upamiętnieniu 120-lecia ogrodnic-
twa działkowego na ziemiach polskich i tegorocznemu dniu 
działkowca. Przygotowania trwały około dwa miesiące, różne 
pomysły na urozmaicenie imprezy wypływały spontanicznie. 
Mając ograniczone fundusze musieliśmy solidnie kalkulować, 
aby zmieścić się w przewidzianym limicie  finansowym. 

Na nasze święto, wzorem ubiegłego roku, zaprosiliśmy również 
okolicznych mieszkańców. Zaproszenia zamieszczone zostały w 
lokalnym miesięczniku "MY", w osiedlowych gablotach - dzięki 
uprzejmości rady osiedla A-Z-K, a także poprzez kolportaż ulo-
tek w okolicznych sklepach i skrzynkach pocztowych. 

Frekwencja przerosła nasze oczekiwania, przybyło wiele osób 
nie będących działkowcami, w tym nadspodziewana liczba naj-
młodszych uczestników, dla których przygotowaliśmy wiele 
atrakcji i niespodzianek. Dzieci mogły bezpłatnie pojeździć na 
kucykach, malować buźki, najeść się popcornu i kolorowej waty 
cukrowej - i to wszystko za darmo. 

Najmłodsi brali udział w zabawach i grach - a za to wszystko 
otrzymywali nagrody i słodycze. Była nawet przejażdżka policyj-
nym radiowozem z atrakcjami. Całość odbywała się przy świet-
nej oprawie muzycznej DJ i... wymarzonej pogodzie.

Była pyszna grochówka, żurek i bigos z kuchni polowej ''Na-
pachania", darmowa kawa, herbata i napoje oraz ciasto z Cafe 
Pączek ze Swarzędza. Zapewniliśmy też ognisko z pieczeniem 
kiełbasek. W części dla dorosłych odbyła się coroczna zabawa 
taneczna w oprawie muzycznej DJ EDI i DJ DARIO, trwająca do 
późnych godzin wieczornych. 

W ocenie uczestników festyn był bardzo udany, a nawet - jak 
wiele osób podkreślało - bardzo oczekiwany. Z ogromną satys-
fakcją odbieraliśmy słowa uznania za pomysły, organizację i wy-
soką jakość imprezy.

Dlatego w imieniu własnym i całego zarządu dziękujemy za 
udział w tegorocznej imprezie, zapraszając do jeszcze liczniej-
szego udziału w kolejnych, organizowanych na naszym terenie 
imprezach. Podsumowując - do zobaczenia za rok. Pozdrawiam.

                            Prezes ROD Cybinka Zbigniew Andrysiak

Festyn odbywał się na placu przy pięknie urządzonej 
działkowej świetlicy, która jest chlubą ROD "Cybinka". Tu 

można było usiąść wygodnie do nakrytych stołów i spokojnie 
oddać się konsumpcji potraw i napojów .
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wiele cegieł do wymiany

Teatr Scena na Piętrze
sezon z lubianymi

Remont kościoła św. Jana Jerozolimskiego

Bez fajerwerków, ale za to prapremierą komedii w reżyserii 
Macieja Wojtyszki (fot. niżej) ,,Za lepsze czasy” rozpoczyna się 
39. sezon Sceny na Piętrze. To będzie spotkanie z lubianymi i 
popularnymi aktorami. 

występował w licznych serialach (m.in. ,,Złotopolscy”) i sitco-
mach (choćby w ,,Heli w opałach”), ma na koncie dziesiątki ról 
filmowych i teatralnych. A do tego jest jeźdźcem i trenerem za-
wodowym jeździectwa. 

jacek Kałucki, podobnie jak M. Siudym, jest absolwentem 
PWST w Warszawie, grał w warszawskim Teatrze Nowym, ma 
na koncie 60 ról filmowych i telewizyjnych. Głosu użyczył w 
wielu filmach, (m.in. w ,,Rodzinie Adamsów”). Jest reżyserem, 
autorem scenariuszy (również spektaklu, który obejrzymy w 
Scenie na Piętrze), pisze teksty piosenek dla dzieci...

,,Za lepsze czasy” to kontynuacja sztuki ,,Będzie lepiej”. Pan 
A (Marek Siudym) i Pan B (Jacek Kałucki) spotkają się ponow-
nie, w nowej sytuacji, w nowej rzeczywistości. Sporo ich dzieli. 
Czy dojdą do porozumienia?

Wraz z dyrekcją Sceny i Fundacja Tespis zapraszamy 9, 10 i 
11 września na godz. 19. Po spektaklu - co jest dobrym zwycza-
jem w Scenie – spotkanie z aktorami przy lampce wina.

Z kolei 16 października Scena zaprasza na promocję płyty z 
muzyką klezmerską ,,Mama i córy” z Jagodą Kram, Henrykiem 
Łukaszewskim i chórem cór. Tradycyjnie 3 listopada wspominać 
będziemy zasługi wybitnego aktora Romana Wilhelmiego – przy 
jego pomniku nieopodal Sceny przy Masztalarskiej.

I w tym sezonie na deskach Sceny na Piętrze pojawią się wy-
bitni artyści scen polskich, małego i dużego ekranu: m.in. An-
drzej Seweryn, Grażyna Barszczewska, Joanna Bercik, Michał 
Grudziński, aby uświetnić Wieczór Galowy ,,25 lat peregrynacji 
z Tespisem”  zapowiedziany na 20 listopada. O kolejnych wyda-
rzeniach w Scenie na Piętrze będziemy informować na naszych 
łamach.                                                                   Ewa Kłodzińska

Marek Siudym swoim życiorysem zawodowym (a i prywat-
nym!) mógłby podzielić się z kilkoma innymi panami. Kabaret 
(niegdyś u Olgi Lipińskiej), komedia, role charakterystyczne to 
jego żywioł. Grał na deskach stołecznych teatrów Rozmaitości, 
Komedia, Kwadrat. W filmie Barei ,,Miś” był woźnicą węglarki, 

Trwa nadal bardzo poważny i skomplikowany remont zabyt-
kowej świątyni na Komandorii - kościoła pw. Św. jana jerozo-
limskiego. Nasze, jeszcze niedawno retoryczne pytanie: jakie 
jeszcze niespodzianki kryją mury kościoła św. jana jerozolim-
skiego, co rusz znajduje odpowiedź. Tym razem ekipa konser-
watorska odkryła herb biskupi na XVI-wiecznych tynkach w 
sklepieniu pod chórem! (fot. niżej)   A przecież dopiero poło-
wa nawy głównej została przebadana przez konserwatorów...

Część kościoła nadal spowita jest pajęczyną rusztowań. Rozpo-
częła się kolejna poważna część remontu: wymiana cegieł (nie-
które tylko pozornie są w dobrym stanie – tymczasem wystarczy 
dotknięcie, aby sypały się niczym proch) i fug. Odpowiednie, 
pasujące co do milimetra po tych usuniętych zniszczonych za-
mówiono w cegielni, specjalizującej się w odtwarzaniu cegieł z 
różnych epok. Zbito stare tynki na attyce, jak nazywa się ścianka 
wieńcząca elewacje i przesłaniająca część kościelnego dachu. W 
harmonogramie prac sporo czasu zajmie kładzenie nowych tyn-
ków i wzmacnianie konstrukcji murów. To bardzo ważne i duże 
zadanie.

Do tej pory ukończono prace konserwatorsko-stolarskie na 
strychu i w połowie skuto stare tynki zewnętrzne. Remont ko-
ścioła św. Jana Jerozolimskiego na Komandorii trwa... 

                                  Ewa Kłodzińska Foto: Waldemar Malicki
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kieszeń Vincenta

XXVI Ogólnopolski Złaz Seniorów ZHP

W roku 2017 mija 100 lat od powstania harcerstwa w Byd-
goszczy, Torunia i okolic. Tym razem więc w gościnnym Toru-
niu blisko 400 żwawych harcerskich seniorów z 16 Chorągwi 
ZHP spotkało się na XXVI Ogólnopolskim Złazie Seniorów. 

Druhowie rozlokowani zostali w akademikach Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, w którego auli już pierwszego dnia spotkali 
się z Barbarą Wachowicz. Opowiedziała ona wzruszającą,  pa-
triotyczną gawędę na temat historii harcerstwa w Polsce, a potem 
podpisywała swoje książki, do każdej z nich wpisując osobistą 
dedykację. Odbyła się również prezentacja multimedialna z XXV 
Jubileuszowego Złazu Seniorów ZHP w Lublinie.

toruń z atrakcjami

Otwarcie Złazu zapoczątkował apel 18 sierpnia br. na dziedziń-
cu Uniwersytetu MK, gdzie druhów przydzielono do 15 drużyn. 
Zaopatrzeni w dobry humor i kolorowe czapeczki, pod opieką 
drużynowych każda z drużyn swoją trasą rozpoczęła zwiedzanie 
Torunia. Przewodnicy chętnie uchylali rąbków tajemnicy zauł-
ków starego miasta, opowiadając np. o kłopotach z identyfikacją 
właściwego domu rodzinnego Mikołaja Kopernika, o dzwonie 
Tuba Dei – największym w średniowiecznej Polsce czy też snując 
legendę o Flisaku i żabach. Zwiedzono też Muzeum Podróżni-
ków im. Tony’ego Halika, Rynek Staromiejski, gdzie niektórzy 
pogłaskali pieska Filusia, a przedpołudniowe zajęcia zakończo-
no ciekawym seansem w Planetarium, po którym można było 
z przekonaniem zgodzić się ze słowami Mikołaja Kopernika „A 
cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko, co 
piękne”. Po obiedzie w dawnych koszarach wojskowych kontynu-
owano penetrowanie uliczek staromiejskich, w których oglądano 
spichlerze, ruiny kościoła św. Mikołaja, Krzywą Wieżę czy mury 
miejskie. 

Wieczorem na dziedzińcu Muzeum Etnograficznego rozpalo-
ne zostało ognisko pod hasłem „Historia piosenką pisana”. Czar 
dawnych wspomnień zaklęty w piosenkach śpiewanych przy 
dźwiękach gitary i akordeonu sprzyjał uhonorowaniu zasłużo-
nych wieloletnich działaczy harcerskich złotymi lilijkami. Ko-
lejny dzień przeznaczono na drużynowe wycieczki na czterech 
trasach – między innymi do Chełmna i Grudziądza.

W Chełmnie, prócz Rynku z renesansowym przepięknym ra-
tuszem, na którym umieszczono wzorzec prętu chełmińskiego 
– średniowiecznej miary oraz prócz zabytkowych uliczek z do-
brze zachowanymi murami miejskimi, podziwiano także Kościół 
Farny pod wezwaniem Najświętszej  Marii Panny. W Grudziądzu 
harcerze mieli możliwość zajrzeć z latarkami do niektórych ta-
jemniczych zakątków Cytadeli Twierdzy Grudziądz, przysiąść na 
ławeczce z Kopernikiem czy podziwiać panoramę miasta z nieźle 
zachowanych murów obronnych, na których znajduje się rzeź-
ba ułana i dziewczyny z napisem będącym fragmentem wiersza 
generała Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego: Bo serce ułana, 
gdy położysz je na dłoń: Na pierwszym miejscu panna, przed pan-
ną tylko... koń.

Tego samego dnia wieczorem harcerze zaproszeni zostali na 
koncert Steve’a Kindlera – międzynarodowej sławy amerykań-
skiego wirtuoza grającego na  dziewięciostrunowych skrzypcach 
elektrycznych własnego projektu - zorganizowany na scenie nad 
Wisłą. Przed powrotem do akademików harcerze minęli jeszcze 
Fontannę Cosmopolis z pokazem światła, dźwięku i wody, aby 
przy pomniku Papieża Jana Pawła II zrobić pożegnalny krąg.

Zwieńczeniem złazu był uroczysty apel w niedzielę 20 sierpnia 
na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Na apelu obecni byli m.in. 
naczelniczka ZHP hm. Małgorzata Sinica, przewodniczący ZHP 
hm. Dariusz Supeł oraz komendanci Chorągwi ZHP – Kujaw-
sko-Pomorskiej hm. Jerzy Gębara, Gdańskiej – hm. Artur Gleb-
ko oraz Wielkopolskiej – hm. Tomasz Kujaczyński. Druhom to-
warzyszył m.in. zastępca prezydenta Torunia Andrzej Rakowicz, 
jak wyznał - również harcerz z Białostocczyzny. Podczas apelu 
wręczono wyróżnienia i odznaczenia. 

Podczas Złazu przeprowadzono zbiórkę pieniędzy, a zebrane 
wśród seniorów ponad 2 tys. zł przekazano na usuwanie skutków 
niedawnej nawałnicy w bazach harcerskich. Po apelu w kościele 
pw. WNMP odbyła się msza święta, a o godz. 13.30 na pl. Ra-
packiego, w sąsiedztwie pomnika J. Piłsudskiego, została otwarta 
plenerowa wystawa z okazji 100-lecia harcerstwa. Na zakończe-
nie harcerscy seniorzy posilili się grochówką, by po pamiątko-
wym zdjęciu udać się w drogę powrotną do domu. 

                               Bożena Wiśniewska – KSH OWAR Poznań
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tradycja i nowoczesność
jubileusz 120–lecia polskiego 

ogrodnictwa działkowego jest uro-
czyście i szeroko obchodzony w 
Okręgu Poznańskim. W Wielko-
polsce powstawały pierwsze ogrody 
działkowe, tu rodził się przed 90 laty 
ruch związkowy działkowców, stąd 
pochodzą słowa i melodia hymnu 
PZD. 

Najstarszym ogrodem działko-
wym Okręgu jest założony w 1902r. 
Rodzinny Ogród działkowy im. K. 
Marcinkowskiego w Gnieźnie. Swoją 
ponad 100-letnią tradycję mają niewiele młodsze ogrody: ROD 
im. Roosevelta, ROD Nowa Przyroda – obydwa w  Poznaniu, 
a także ROD im. Świtalskiego we Lwówku. Mamy ogrody 90-
letnie, jak np. ROD Bielniki i ROD Kolejarz Dębiec, 80-letnie 
jak ROD im. Wł. Piocha w Śmiglu i ROD im. Króla Stanisława 
Leszczyńskiego w Lesznie. 

Pierwsze ogrody zakładano głównie po to, aby obok uzyska-
nia produktów żywnościowych zetknąć się z przyrodą, mieć 
możliwość wypoczynku, odzyskać utracony na skutek działań 
wojennych spokój i zdrowie. Od samego początku przy zakła-
daniu ogrodów działkowych zwracano uwagę na sprawę wycho-
wania dzieci i młodzieży, urządzając place zabaw, boiska, pół-
kolonie. Te i inne, niewiele młodsze, ogrody nadal funkcjonują 
i cieszą swoim urokiem. Zachowały się też w niektórych z nich 
elementy ogrodowej infrastruktury z tamtych lat, np. altanka w 
Gnieźnie, które są otoczone pieczołowitą opieką i traktowane 
jako świadectwa narodzin ogrodnictwa działkowego.

Okręg Poznański PZD

Dr Zdzisław Śliwa 
działkowych uchwalona w 2013r. stworzyła dobre warunki do 
dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego. Ale sama ustawa 
nie jest tego wystarczającym gwarantem. O rozwój dba przede 
wszystkim Polski Związek Działkowców, przyjmując programy 
unowocześniania ogrodów, takie jak: ROD XXI wieku czy też 
Otwarty Program Rozwoju Społecznego ROD. 

Programy wyzwalają nowe inicjatywy, rodzą pomysły w zakre-
sie zagospodarowania ogrodów, otwierania ich podwoi na po-
trzeby lokalnych społeczności, modernizowania infrastruktury, 
by lepiej służyła korzystającym z działek i przebywającym na 
terenie ogrodów. Dobra współpraca z lokalnymi samorządami 
owocuje pozyskiwaniem funduszy na rozwój ogrodowej bazy. 
Jest ona bowiem potrzebna, by zapewnić dobre warunki wypo-
czynku i rekreacji działkowcom i ich gościom.

Dotacje samorządowe, środki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) oraz 
pożyczki Funduszu Samopomocowego PZD poprawiają ogrodo-
wą infrastrukturę. Modernizuje się Domy Działkowca, poprawia 
stan ogrodowych dróg i alejek, remontuje się sieci energetyczne 
i wodociągowe, poprawia oświetlenie, buduje się też w ogrodach 
kolejne place zabaw z atestowanymi urządzeniami, wyposaża się 
ogrody w siłownie plenerowe i inne urządzenia sportowo-rekre-
acyjne, dba się o podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej. 

Pamiętając o najstarszych ogrodach jeszcze z okresu II 
Rzeczpospolitej, nie możemy zapomnieć, że najliczniejszy 
przyrost ogrodów nastąpił po 1981r., już pod rządami usta-
wy o pracowniczych ogrodach działkowych i pod szyldem 
Polskiego Związku działkowców. Powstała też najliczniejsza 
grupa 95 ogrodów, dziś już 35-latków, która swoje istnienie ści-
słe wiąże z PZD. Powstawały wtedy największe ogrody, jak kom-
pleks ogrodów w Sierosławiu, czy poznańskie ogrody: ROD im. 
2 Armii WP – tegoroczny zwycięzca konkursu „Rodzinny Ogród 
Działkowy roku 2017”, ROD im. Armii Poznań i ROD Koninko, 
a także ROD Pomowiec w Kościanie, Jutrzenka w Gostyniu oraz 
ROD im. Gen Sikorskiego w Śremie.

dziś Okręg Poznański obejmuje obszar Wielkopolski, po-
siada 298 rodzinnych ogrodów działkowych, a działki upra-
wia prawie 55 tys. rodzin. Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach 

Za przykład tego ostatniego działania niech posłuży wybu-
dowanie na terenie czterech ogrodów działkowych: w ROD im. 
2 Armii Wojska Polskiego, ROD Orkan w Jaryszkach, w ROD 
im. Grodu Lecha w Gnieźnie oraz w ROD Zielony Zakątek w 
Nowym Tomyślu ścieżek ekologicznych. Wszystko to prowadzi 
do podwyższania standardów ogrodów, które stają się bardziej 
nowoczesne, a tym samym bardziej przyjazne dla użytkowników 
i środowiska naturalnego. Można więc skonstatować, że sukces 
naszego poznańskiego ogrodu – ROD im. 2 Armii WP w kon-
kursie „ROD roku 2017” nie był przypadkowy i że w Okręgu 
Poznańskim nowoczesność wchodzi do ogrodów szerokim fron-
tem.                                       dr Zdzisław Śliwa, prezes OZ PZD
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Każdego roku letnią porą nieprzeparta siła wzywa mnie, 
bym posłyszał szum wiatru, łopot żagli, kołysanie jachtem. 
Z bratem Ryszardem wsiadam na jego jacht „Ryś.”. Od razu 
czuję przejmującą błogość, toczymy rozmowy o marności 
tego świata, jesteśmy z dala od jego jazgotu, od swarów nasze-
go środowiska, nasze twarze jaśnieją. I takie pozostaną przez 
cały rok... aż do następnego rejsu. Tym razem był to niezwykły 
rejs, wyjątkowy, niebywały, jedyny w swoim rodzaju. 

Czyż przeciętny Polonus z głębi kraju może sobie wyobrazić 
przyjemność wejścia na jacht, rozwinięcia żagli i płynięcia, pły-
nięcia... Tym razem zdarzyła mi się w dodatku okazja bytności 
na FINALE REGAT WIELKICH ŻAGLOWCÓW – THE TALL 
SHIPS RACES SZCZECIN 2017 w dniach od 5 do 8 sierpnia 
2017 roku.

Po raz trzeci (2007, 2013) w historii Szczecin stał się świato-
wą stolicą żeglarstwa, choć do morza mu sto kilometrów! Tym 
razem miastu przydzielono po raz trzeci zorganizowanie mię-
dzynarodowego Zlotu w nagrodę za doskonałą organizację po-
przednich. Obecny Finał Regat był połączony z niezliczonymi 
atrakcjami. Już pierwszy finał z 2007 roku był żeglarską przemia-
ną Szczecina. Miasto pięknieje, wielce przyjazne turystom. Jak 
dotąd przybyło ich dwa miliony na Finał Regat i liczne imprezy 
towarzyszące, a wszyscy oczarowani miastem, zachwytu nie było 
końca. Również szczecinianie poczuli się naprawdę dumni, że 
mieszkają właśnie tutaj. 

I znów chwyciłem wiatr w żagle...
przygoda roku

Oto w sobotni poranek, aż do wieczora, z portów Bałtyku, jakby 
na umówioną randkę, wystrojone najpiękniejsze żaglowce świa-
ta wpływają na Zalew Szczeciński. Po opuszczeniu żagli cumują 
przy Wałach Chrobrego. Ze wzgórza całe miasto, tłumy tury-
stów witają przybyszów ze świata, wszyscy oniemieli z zachwytu, 
wtóruje orkiestra. Nie dziwota. Jednostki po opuszczeniu żagli 
przedstawiają las masztów i rei, plątaninę lian – lin, niczym tro-
pikalne kwiaty stroje żeglarzy. Nasz jacht – łupinka dopływa do 
każdego żaglowca, podziwiam jego piękno majestatyczne, co je-
den to urokliwszy. Oczopląsów dostaję w tej żeglarskiej dżungli. 

Żaglowce były główną gwiazdą szczecińskiego Finału. Ale nie 
tylko. Gwiazdą muzyczną największego formatu, która zawitała 
do Szczecina był Andrea Bocelli – tenor, światowej sławy śpie-
wak operowy, kompozytor, multiinstrumentalista. Głos jego ze 
sceny na Wałach Chrobrego rozlegał się po krańce Zalewu Szcze-
cińskiego, zniewalał słuchaczy przenikając na las Regat Wielkich 
Żaglowców umilając pobyt marynarzom z różnych kontynentów. 
Na okoliczność powitania THE TALL SHIPS RACES SZCZE-
CIN 2017 wystąpiło wielu artystów. To wspaniałe widowisko – 
największe wydarzenie roku, ogrom zdarzeń

Wielkim akordem na zakończenie Zlotu odbyła się parada za-
łóg. Ten międzynarodowy, barwny, radosny korowód przeszedł 
ulicami miasta w niedzielę 6 sierpnia. Jest to nieodłączną częścią 
każdego finału. W pochodzie udział wzięły orkiestry i załoganci 
z żaglowców i jachtów ścigających się w regatach  THE TALL 
SHIPS RACES SZCZECIN 2017. W trakcie parady prowadzącej 
z Wałów Chrobrego do Teatru Letniego w Parku Kasprowicza 
korowodowi towarzyszyła muzyka, tańce i występy artystyczne. 
Żal serce ściska, że to już koniec i że tego nie doświadczymy w 
Poznaniu.                                                     Henryk Rozwadowski

Chciałoby się całą siedemdziesiątkę tej armady zaprezentować, 
na zawsze zapamiętać. Namiastką były prezentowane owe wiel-
kie wydarzenia roku w prasie i telewizji. Zaznaczę tylko niektóre 
gwiazdy Finału Regat Wielkich Żaglowców. Zacumowały znane 
na wszystkich morzach „Dar Młodzieży”, „Fryderyk Chopin”. Po 
raz pierwszy w historii Szczecina pojawiły się jednocześnie trzy 
wielkie żaglowce  - „Mir”, „Siedow”, „Kuzenstern”. Powitaliśmy 
z okrzykiem zachwytu „Cisne Brando” – żaglowiec brazylijskiej 
Marynarki Wojennej, „Schaban Oman II” - żaglowiec szkolenio-
wy Marynarki Wojennej Omanu.
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wiara w duchy
Mateusz „Biszop” Biskup pochodzi  

z Osiedla Antoninek, gdzie chodził do 
Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. Miń-
skiej. Po ukończeniu studiów w USA 
mieszkał 10 lat w Szkocji, pracując  
w przemyśle naftowym. Obecnie mieszka 
w Bangkoku, gdzie pracuje jako nauczy-
ciel języka angielskiego. Prowadzi kanał 
na Youtube pt. „Belfer w Tajlandii”.

San Phra Phum - dom dla duchów na terenie mojej szkoły. 

Każdy kto chociaż na krótko przyjeżdża do Tajlandii z pew-
nością zauważy niewielkie świątynki stojące przed niemal 
każdym tajskim domem. Są to tzw. San Phra Phum – domki 
dla duchów. Tak, moi drodzy Czytelnicy, Tajowie powszech-
nie, głęboko i szczerze wierzą w duchy. do tego stopnia, że nie 
tylko budują im specjalne domki, ale i regularnie przynoszą 
im jedzenie i picie.

Stawiając dom na jakimś terenie Taj wierzy, że zabiera ten te-
ren duchom, które go dotychczas zamieszkiwały. Żeby więc je 
przebłagać za eksmisję i sprawić, że bezdomne widma nie będą 
mu się szwendać po chałupie, wznosi im ozdobny domek, regu-
larnie przynosi im strawę, a także modli się do nich. Im większy 
jest zajęty przez niego teren, tym większy powinien być San Phra 
Phum. Przecież duchy też mają swoje potrzeby mieszkaniowe! 
Domek stojący przy moim apartamentowcu wygląda jak twier-
dza.

Strawę dla duchów najczęściej stanowią banany i inne owo-
ce oraz ryż, zaś do picia najczęściej dostają czerwoną Fantę. Z 
owych wiktuałów bardzo chętnie korzystają bezdomne psy i 
koty, a także szczury. Wiele z tych domków to miniaturowe dzieła 
sztuki, ręcznie malowane, ze złoconymi kolumienkami i mister-
nie wykonanymi figurkami w środku. Domek dla duchów musi 
być czysty i zadbany. Zaniedbany domek to bardzo zły omen dla 
właściciela. W nocy wiele domków jest rzęsiście oświetlanych.

Tajska wiara w duchy jest naprawdę głęboka i szczera. Nie ma 
tu miejsca na śmichy-chichy. Wyśmiewanie się z tajskich wierzeń 
w istoty niematerialne może doprowadzić do ostrego konfliktu. 

Duchów są setki, o ile nie tysiące. Tajowie zaś nie tylko znają ich 
imiona, ale także ich charakter, a nawet to, jak który duch wy-
gląda! Są więc duchy wysokie, niskie, grube, chude, ładne i od-
rażające. Jedne mieszkają w mieście, a inne wolą tereny wiejskie. 
Jest też duch zwany Phi Kong Koi (Phi to po tajsku duch), który 
mieszka w lesie i ma postać wampira z jedną nogą.

Kilka lat temu linie lotnicze Thai Airways miały spory problem 
z jednym z samolotów, który ciągle się psuł (na szczęście na lot-
nisku, a nie w powietrzu). Co zrobiło szefostwo linii? Sprowa-
dziło buddyjskiego mnicha – egzorcystę, który okadził maszynę 
dymem z kadzidełka, żeby wypędzić z niej złego ducha.

ja też miałem swoją przygodę z duchami. W piątki na ostat-
niej godzinie mam tzw. klub. Jest to taka luźna godzina, podczas 
której gram z dzieciakami w różne gry, wyświetlam im polskie 
bajki itp. Któregoś piątku było inaczej. Zamiast oglądać przygody 
Reksia, pół klasy zebrało się w rogu i zaczęło pocieszać płaczącą 
wniebogłosy dziewczynkę o imieniu Nana. 

Teacher Matt, czyli ja: Co tu się dzieje? Dlaczego Nana płacze? 
Dzieciaki spojrzały po sobie niepewnie. Woonsen: Bo Peemai 
ma zaczarowany pieniążek. I Nana go dotknęła. I Nana boi się, że 
duch z pieniążka przeszedł na nią. I Nana się boi, że umrze... Te-
acher: Co to za bzdury? Peemai, skąd masz ten pieniążek? Peemai: 
Znalazłam przed klasą. Teacher: Skąd wiesz, że w nim duch sie-
dzi? W odpowiedzi Peemai przewróciła oczami. Teacher: Daj mi 
ten pieniążek. Peemai: Nie, bo Teacher umrze! Teacher: Nie umrę. 
A wiesz dlaczego? Ja w moim kraju też jestem czarownikiem i to 
wysokiej rangi (w końcu nazywam się Biskup) i umiem wypędzać 
duchy. Daj ten pieniążek, to pokażę wam wszystkim jak się wy-
pędza duchy. Peemai ostrożnie podała mi monetę jednobatową. 
Wziąłem ją na dłoń, tak, żeby dzieciaki widziały i chuchnąłem 
na nią trzy razy. Teacher: Widzicie? Nie ma już ducha. Peemai, 
masz swoją monetę z powrotem. Peemai cofnęła się. A nuż duch 
jeszcze tam siedzi... Teacher: No dobra. To ja ją wezmę, a tobie 
dam inną monetę, ok? Peemai: Dobrze. Ale na pewno Teacher nie 
umrze? Teacher: Nie umrę. Zobaczysz. Schowałem "zaczarowany 
pieniążek" do portfela i dałem Peemai inną monetę jednobatową. 
Jak odchodziłem to usłyszałem jeszcze szept: "Wiedzieliście, że 
Teacher Matt jest czarownikiem???".                    Mateusz Biskup
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Organizator Społeczności Lokalnej

rusza budowa osiedla

Makieta całego docelowego osiedla Compact Apartments przy 
ul. Nadolnik. Pierwszy zostanie zbudowany budynek widoczny 

u dołu zdjęcia, ulokowany naprzeciw spalonego młyna

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie powołał ostatnio dla 
każdej poznańskiej dzielnicy po jednym nowym pracowniku 
nazwanym Organizator Społeczności Lokalnej. Osoby do tych 
funkcji zostały wyłonione w trybie ogłoszonego publicznie 
naboru. Kwalifikację tą przeszła również pani Agnieszka Li-
beracka, której terenem działania jest dzielnica Nowe Miasto. 
Na początek świadomy wybór padł na Główną, którą młoda 
pani Organizator uznała za obszar bardzo interesujący. 

Obecnie w swej pracy jest na etapie rozpoznawania szeroko 
rozumianego środowiska, zbierania informacji, nawiązywania 

kontaktów, poznawania ludzi, instytucji, podmiotów itd. Nawią-
zała również kontakt z naszą redakcją. Zainteresowanym udo-
stępnimy  nawiązanie współpracy. 

Organizator Społeczności Lokalnej ma zadania liczne, poważ-
ne, chociaż określone na razie dość ogólnie. Oto główne w skró-
cie: opracowanie diagnoz społeczności, mapy zasobów i potrzeb, 
współpraca z mieszkańcami i innymi partnerami, tworzenie part-
nerstwa, wspieranie inicjatyw oddolnych, organizowanie spotkań 
i konsultacji, edukacja, poradnictwo obywatelskie, wspieranie 
grup i liderów, wnoszenie spraw lokalnych na forum miejskie, 
opracowywanie planów, monitorowanie i dokumentacja działań, 
współpraca z przełożonymi, samokształcenie własne... Pani or-
ganizator Agnieszce Liberackiej szczerze życzymy powodzenia, a 
o jej potrzebnej pracy będziemy pisać jak najchętniej. md

poznać i pomóc

Wraz z wejściem w życie Ustawy o systemie oświaty rozpo-
czął się proces wygaszania Gimnazjum nr 20 im. o. Mariana 
Żelazka przy ul. Głównej 42. Z dniem 1 września br. placówka 
włączona została do sąsiadującej z nią Szkoły Podstawowej nr 
45 im. ORP Poznań. Mimo to uczniowie, którzy rozpoczęli na-
ukę w budynku przy ul Głównej, również w tym budynku szkołę 
ukończą. Są to dwie klasy drugie i jedna klasa trzecia. 

Wszelkie sprawy dotyczące uczniów dwóch ostatnich roczni-
ków Gimnazjum załatwiane będą w sekretariacie Szkoły Podsta-
wowej nr 45. Również informacje o działaniach i inicjatywach 
podejmowanych przez młodzież gimnazjalną zamieszczane będą 
na stronie internetowej SP w zakładce ,,Oddział gimnazjalny” 
oraz w gazecie ,,My” na stronie poświęconej SP.

gimnazjum 20 razem z sp 45  

Przy ulicy Nadolnik w Poznaniu, w siedmiu budynkach zosta-
ną zbudowane przez spółkę Compact Apartments z firmy Grupa 
Partner tzw. smart apartamenty, czyli mieszkania o powierzchni 
od 19 do 40 m kw. Powstanie łącznie ponad 200 smart aparta-
mentów w I etapie, dedykowanych klientom na rynku nieru-
chomości, w tym między innymi studentom czy absolwentom 
startującym w dorosłe życie. Dostępna będzie także hala gara-
żowa z ponad 300 miejscami parkingowymi i wieloma boksami 
rowerowymi. 

Powstanie kompleks mieszkaniowo-rekreacyjny, dzięki które-
mu mieszkańcy będą mogli aktywnie spędzać czas tuż obok wła-
snego M. Przygotowane na terenie kompleksu boiska oraz korty 
tenisowe, a także pobliski Park ks. Tadeusza Kirschke pozwalają 
na prowadzenie aktywnego trybu życia. W Nadolnik Compact 
Apartments znajdzie się miejsce na modny pub, restauracje, czy 
nawet miejsce do grillowania oraz spotkań na świeżym powie-
trzu. 

Centralnym budynkiem kompleksu przy ulicy Nadolnik bę-
dzie dawny młyn – rozbudowany i przygotowany jako miejsce 

spotkań mieszkańców. W tym budynku znajdą się restauracje, 
sklepy, czy też sale konferencyjne. Górne piętra budynku również 
będą zajęte przez apartamenty. Przestrzeń wspólna będzie wypo-
sażona w wiele stojaków rowerowych, a w budynkach znajdą się 
boksy rowerowe. Dla osób nie posiadających własnego jednośla-
du z pewnością udogodnieniem będzie bliskość Stacji Roweru 
Miejskiego. Na terenie zostały zaprojektowane korty tenisowe, 
boiska do różnych dyscyplin sportu oraz miejsce do grillowania.

Termin oddania pierwszego budynku to III kwartał 2018, cało-
ści - 2020rok.                                                               Grupa Partner

                     Dyrektor ds. Nieruchomości Michał Wawrzyniak

    Inwestorem budowanego osiedla mieszkaniowego wokół starego 
młyna przy ul. Nadolnik  jest spółka Compact Apartments, należąca do 
firmy Grupa Partner z siedzibą w Słupcy. Ta firma jest nam już znana, 
bo to ona własnie realizuje tez inwestycję mieszkaniową w Zielińcu, na 
miejscu byłego młyna. Załączamy niżej niektóre informacje otrzymane 
od Grupy Partner.
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Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że jeszcze nie tak dawno, 
bo na początku tego wieku, obraz osiedla Główna przedsta-
wiał się bardzo odmiennie, niż obecnie. Wówczas, przed 
niespełna dwudziestoleciem, dominował tu nadal pewien 
charakterystyczny, ukształtowany historycznie, tradycyjny 
klimat. Składała się na to pochodząca głównie sprzed wojny i 
wcześniejsza zabudowa, a wśród mniej licznej, ale od pokoleń 
zakorzenionej ludności żyło jeszcze wiele osób pamiętających 
okres międzywojenny, wojnę i pierwsze lata powojenne. dziś 
tamte czasy pamiętają tylko bardzo nieliczni mieszkańcy, sta-
re domy i inne budynki liczą się coraz mniej, a jeśli nadal ist-
nieją, to głównie jako formalnie chronione zabytki. 

Stara Główna została ze wszech stron bezwzględnie osaczo-
na nowym budownictwem mieszkaniowym, prawie wyłącznie 
charakteru deweloperskiego. Czy ktoś tu widział nowe domy 
jednorodzinne albo budynki nawiązujące do istniejących? Nic 
podobnego! Nowi ludzie z nowych bloków tu głównie nocują, a 
pracują i naprawdę żyją gdzie indziej. Wcale albo tylko znikomo 
obchodzi ich to osiedle, w większości tu nie kupują, nie przeby-
wają, niektórzy tylko z konieczności posyłają do szkoły dzieci. 
Ekspansja deweloperska trwa nadal i coraz bardziej przytłacza, 
marginalizuje pozostałość starej Głównej. Powie ktoś, że to jest 

w deweloperskich kleszczach naturalny proces, że stare zawsze ustępuje miejsca nowemu. Do-
brze, tylko nie w ten sposób, tu odnosi się nieodparte wrażenie, 
iż zezwalając na żywiołowe budownictwo pominięto interes lu-
dzi już mieszkających, że ekspansja rozwija się przy bezczynno-
ści i bezrefleksyjności miejskich władz oraz służb. 

Zezwalając na tak wielką skalę budownictwa deweloperskie-
go, władze zupełnie nie liczą się z automatycznym, nieuchron-
nym pogorszeniem jakości życia mieszkańców starej substan-
cji mieszkaniowej. Nie powstają tu nowe małe i średnie firmy, 
nie ma koncepcji sposobu zachowania życia w centrum osiedla. 
Nie przybywa tu ładnych, przyjaznych miejsce do przebywania, 
relaksu. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go Głównej niełaskawym okiem spojrzano na działające od lata 
firmy w środku osiedla, chociaż to one głównie decydują o jego 
życiu. 

Zapewne wszystko zmierza to tego samego, co dzieje się np. 
na Śródce, skąd starzy mieszkańcy zostali w większości wy-
pchnięci. Bez żywej ludzkiej pamięci nie ma tradycji i miłości dla 
miejsca, nie ma autentycznej lokalnej społeczności. Zrozumieli 
to już dawno na zachodzie i dlatego np. w Niemczech nikomu 
nie przyjdzie do głowy, aby nowym budownictwem mieszkanio-
wym przytłaczać i niszczyć stare, tradycyjne jądro miejscowości. 
A Główna była autonomiczną, specyficzną miejscowością i taka 
powinna zostać.                                               Wojciech Stefańczak

Osiedle Smolna jest mieszkaniowym molochem, przy budowie 
którego zdobyto chyba światowy rekord zagęszczenia. 

Osiedle Bartnicza zaczynała niepozornie, a teraz widać jak 
okazały będzie ten mieszkalny kompleks. 

Wiemy już, że w połowie sierpnia br. zakończone zostało 
usuwanie niebezpiecznych odpadów, złożonych bezprawnie 
przez firmę Awinion w wynajętym magazynie przy ul. Mi-
chała. jest to duża niespodzianka, bo zapowiadano, że akcja 
potrwa do końca listopada br., a może się nawet przesunąć na 
rok następny. Urzędnicy mówili o pieniądzach zabezpieczonych 
na ten cel w przyszłorocznym budżecie miasta. Wywożenie zgro-
madzonych substancji odbywało się jakby tajnie, pod ścisłym 
nadzorem policji i prokuratury, które nie udzielały w zasadzie 
żadnych informacji. 

Tak nieoczekiwanie szybkie uporanie się z zadaniem jest 
tłumaczone przez niektórych obserwatorów faktem, że ilość 
zmagazynowanych odpadów była znacznie niższa, niż 5 tys. 
ton, jak wczesniej podawano urzędowo. Za wywóz miasto za-
płaciło zatrudnionej firmie około 9 mln zł. Trzeba wierzyć, że 
postępowanie prokuratury przyniesie odpowiedzi na istotne py-
tania w tej zagadkowej i kosztownej nas aferze. Tymczasem dzie-
limy się tym, co zdołaliśmy ustalić. 

Na początku lipca br. wysłaliśmy do Prokuratury Okręgowej 
w Poznaniu pismo z licznymi pytaniami . Otrzymana po z górą 

miesiącu odpowiedź jest w istocie tylko formalnym wywiąza-
niem się z obowiązku zareagowania na otrzymane pytania. Nie 
zawiera absolutnie nic, co już wcześniej nie byłoby powszech-
nie wiadomo. „(...)Wywóz odpadów został rozpoczęty w czerwcu 
2017 roku i winien zostać zakończony w listopadzie 2017 roku”. 
Tak brzmi ostatnie zdanie  odpowiedzi i wprowadza ono w błąd 
adresata co do terminu ukończenia usuwania odpadów. W chwi-
li udzielania tej odpowiedzi 8 września br. już ich w magazynie w 
zasadzie nie było. md 

Sfotografowane 23 sierpnia br. wnętrze magazynu przy ul. Św. 
Michała ukazuje, że pomieszczenie jest już prawie puste. 

zaskakująco szybko
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szkoła podstawowa nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3
            SPORTOWY ROK
Zapaśnicy uczestniczyli w Otwartych Mistrzostwach Gnie-

zna, w Mistrzostwach Wojewódzkich, w V Memoriale Bog-
dana Brody, w Turnieju o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz oraz w II Memoriale Henryka Półtoraka. Na wszyst-
kich zawodach zajmowali wysokie miejsca na podium. Oprócz 
uczestniczenia w zawodach nasi uczniowie spotykali się z uzna-
nymi zapaśnikami podczas wspólnych treningów.

Przystąpiliśmy do rywalizacji w Poznańskich Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej. Chłopcy wystartowali w piłce nożnej, piłce 
ręcznej i unihokeju, a dziewczęta rywalizowały między innymi w 
koszykówce i unihokeju. Nasi piłkarze ręczni rozegrali zawody w 
ramach programu „Szczypiornista Szkoła”.

Nie mogło nas zabraknąć na największym turnieju w Euro-
pie „Z Podwórka na stadion – O Puchar Tymbarku”. Dziew-
częta doszły do etapu wojewódzkiego. Braliśmy udział w III 
edycji Poznańskiej Ligii Orliczek, nad którą patronat sprawuje 
Miasto Poznań. Reprezentacja chłopców i dziewcząt z klas spor-
towych uczestniczyła w rozgrywkach Ligii Mistrzów Koziołka 
oraz Wielkopolskiej Lidze Piłki Nożnej. 

Uczniowie z klasy IV i V biegli w 7 edycji Biegu im. józefa 
jońca na osiedlu jana III Sobieskiego. Piłkarki z klas IV-VI wy-
startowały w Halowych Mistrzostwach Wielkopolski Młodziczek 
U-13, które odbyły się  w Gimnazjum nr 20.

Miniony rok szkolny był bardzo pracowity dla naszych spor-
towców. Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenia zaowocują 
jeszcze lepszymi wynikami w przyszłych sezonach.

          WAKACjE NA BOISKU!
W okresie wakacji na naszym boisku szkolnym odbywały 

się zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Pierwsze z nich w 
ramach projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji 
dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych", odby-
wały się w lipcu i sierpniu w godzinach 9–12. Drugie to zajęcia 
organizowane przez Akademię Wychowania Fizycznego „Trener 

Osiedlowy”, które odbywały się również przez dwa miesiące w 
godzinach 10–14. Oprócz ćwiczeń, rozgrywek i meczy uczest-
nicy zajęć mogli korzystać także ze zorganizowanych wyjść do 
parku linowego i zażywać wodnych uciech na pływalni „Chwiał-
ka”. Dodatkowo w ostatnim tygodniu wakacji uczniowie uczest-
niczyli w obozie sportowym w Chycinie, zorganizowanym przez 
AWF Poznań. Sportowych wrażeń nie zabrakło mimo zmiennej 
aury tego lata. 
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tworzyć coś dobrego
Klub Coolturalnych Seniorów

 Szanowni Czytelnicy miesięcznika MY
Członkowie Klubu Coolturalnych Seniorów to grupa dobrych 

znajomych, którzy od 2014 roku tworzą nieformalny klub pa-
sjonatów ciekawego i aktywnego życia. Po raz pierwszy spo-
tkaliśmy się podczas projektów organizowanych przez UM dla 
mieszkańców Śródki w 2011 roku. Projekty się po jakimś czasie 
skończyły, ale my pozostaliśmy. Polubiliśmy się nawzajem i to co 
razem robiliśmy. Nie chcieliśmy, aby nasza znajomość się zakoń-
czyła się wraz z końcem projektów. Stąd w naszych głowach naro-
dził się pomysł założenia własnego Klubu. 

Klub Coolturalnych Seniorów to przestrzeń gdzie w miłej at-
mosferze, w gronie znajomych można odprężyć się i samoreali-
zować. Celem Klubu jest twórcze zagospodarowanie czasu wolnego 
osób, które mają podobne, pozytywne podejście do życia. Dążymy 
także do tego, aby wspólnie uczyć się, że sami możemy kierować 
swoim życiem i mieć wpływ na otoczenie. To w nas tkwi najwięk-
szy potencjał, którym możemy się dzielić z innymi w różny sposób. 
Budujemy pozytywny wizerunek aktywnej osoby "starszej", która 
sama kreuje swoją rzeczywistość i realizuje potrzeby, nie czekając 
na pomoc z zewnątrz. 

Samodzielnie organizujemy ciekawe spotkania, wspólne wyj-
ścia na imprezy i wydarzenia kulturalne. Wspólnie uczęszczamy 
na zajęcia gimnastyczne. W tym roku planujemy naszą pierwszą 
wspólną wycieczkę autokarową! Co więcej – sami zdobywamy 
środki finansowe na realizację naszych planów, ponieważ nie je-
steśmy dotowani przez żadną instytucję państwową. Jednakże od 
czasu założenia Klubu przekonaliśmy się, że aby stworzyć coś do-
brego dla nas samych wcale nie potrzebujemy dużych finansów.

Nasz Klub nie pobiera żadnych składek. Zwyczajowo wspólnie 
zrzucamy się na zakup kawy czy herbaty, lub jeśli mamy ochotę 
przynosimy ze sobą „małe co nieco” dla osłodzenia naszych spo-
tkań (fotograf z redakcji MY zastał nas akurat przy wspólnym 
grillu). Wystarczy chcieć, a sposób na realizację planów sam się 
znajduje. Choć nasza dotychczasowa siedziba jest bardzo skrom-

na (uprzedzamy estetów, że nie mogą liczyć na wiele) to dzieje się 
w niej wiele dobrego, bo najważniejsze nie jest miejsce, ale ludzie 
tworzący Klub.

Pragniemy, aby żaden senior starszy czy młodszy nie pozostał 
samotny lub z poczuciem rezygnacji i przegranej. Tak wcale nie 
musi być! Ale trzeba się odważyć, przełamać swoje zahamowania 
i „wyjść do ludzi”. Wiemy, że ten pierwszy krok może być trudny 
dla wielu osób, ale z własnego doświadczenia wiemy, że warto to 
zrobić.

Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów, zwlasz-
cza ze Śródki, Komandorii i Zawad do przyjścia na nasze coty-
godniowe spotkania i poznania nas osobiście.

Tradycyjnie nasze spotkania są miejscem wymiany informacji 
dotyczących wszelkich dziedzin życia seniorów – od kursów języ-
kowych i ciekawych wydarzeń w mieście, po problemy zdrowotne. 
Jednakże największą wartością tych spotkań jest to, że przebywa-
my ze sobą. Przy kawie i herbacie toczą się rozmowy towarzyskie, 
nawiązują i pogłębiają się sympatie. Chcemy kontynuować te spo-

tkania nie tylko dla obecnych członków Klubu, ale także dla sym-
patyków i znajomych, tworząc w ten sposób przestrzeń i okazję dla 
seniorów, którzy jeszcze do nas nie dołączyli. Być może dzięki ta-
kim niezobowiązującym spotkaniom będą mogli przełamać swoje 
obawy, poznać nasz sposób na życie i dołączyć do Klubu.

Zapraszamy serdecznie w każdą środę o godzinie 17:15 do bu-
dynku POSiR na  Śródce przy ul. Gdańskiej 1 (teren, na którym 
znajdują się boiska do gry w piłkę i korty tenisowe). Pozdrawia-
my.         Klub Coolturalnych Seniorów, fot. Waldemar Malicki

Bardzo długa jest lista osób, które z powodu nieoczekiwanej 
i niezrozumianej decyzji władz Poznania nie mogą wykupić 
zajmowanych mieszkań komunalnych. Na początku tego roku 
wiceprezydent zakazał sprzedaży nieruchomości lokatorom, 
którzy zgodnie z uchwałą rady miasta z 2000 r. mogli nabyć 
zajmowane przez siebie mieszkania komunalne nawet z 90-
procentową bonifikatą. 

Wystarczyło do końca 2008 r. złożyć wniosek i czekać aż miesz-
kanie zostanie przygotowane do sprzedaży. W końcu 2015 r., 
radni dodatkowo dali takie same szanse również osobom, które 
z ważnych przyczyn nie złożyły na czas wniosku o wykup miesz-
kania, choć zajmują je od co najmniej 25 lat.

Wiceprezydent Tomasz Lewandowski nieoczekiwanie odkrył 
jednak niedawno, że sprzedaż mieszkań za 10 proc. wartości jest 
nieracjonalna i niegospodarna. Mówi, że Poznaniowi brakuje 
mieszkań komunalnych i wiele osób czeka na nie w kolejce. De-
cyzja wiceprezydenta dotknęła tysięcy osób, bo oczekuje na roz-
patrzenie około 2,5 tys. wniosków o zgodę na wykup mieszkania. 
Co miesiąc wpływa wiele nowych pism w tej sprawie. Rozczaro-

wani i zirytowani ludzie nazywają decyzję wiceprezydenta bar-
dzo niesprawiedliwą, bo jednym nabyć mieszkania pozwolono, a 
im nie, choć mają takie same prawa. 

Jest jednak coś jeszcze, co zainteresowanych ludzi do głębi obu-
rza. Otóż zakaz sprzedaży nie dotyczy tylko lokali miejskich bę-
dących w dyspozycji policji. Zastosowano tu wyjątek i policjanci 
mogą nabyć preferencyjnie użytkowane lokale komunalne. Zdu-
miewające jest uzasadnienie tego wyjątku przez wiceprezydenta. 
– Zanim mieszkania zostaną wykupione, najemcy będą musieli 
spłacić zaległości, jakie mają wobec miasta. A to spore pieniądze, 
bo policyjne mieszkania są zadłużone na kilka milionów złotych – 
tłumaczył T. Lewandowski.

Wychodzi na to, że warto nie płacić czynszu, bo niesolidni 
najemcy dostają premię, a uczciwi płatnicy zostają przez wła-
dze ukarani. To jest sprawiedliwość? - słusznie pytają rozgory-
czeni i zdenerwowani ludzie. Zupełnie ich nie przekonuje tłu-
maczenie interesem miasta, niedostatkiem miejskich mieszkań, 
bo tuż wczoraj to nie przeszkadzało kupować z bonifikatą komu-
nalnych lokali. Pojawiła się ostatnio gminna wieść, że wyłączo-
ne ze sprzedaży miejskie mieszkania są obciążone hipotecznie 
za jakieś zaciągnięte przez władze kredyty. Najpierw trzeba by je 
należało spłacić przez miasto, a ono tego nie chce. Może to tylko 
plotka, ale pokrzywdzeni lokatorzy chętnie w nią wierzą.    Md

Wstrzymanie sprzedaży mieszkań komunalnych 
o co tu naprawdę chodzi?
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z kroniki policyjnej

plus, minus astygmatyzm
i starczowzroczność

„MY” -   łamy naszego miesięcznika otwarte dla mieszkańców
    Opublikujemy materiały, skorzystamy z propozycji     sd@roletim.pl    tel. 61 876 84 88

Ul. Bnińska. W obiekcie świadczącym usługi hotelowe Mal-
ta Premium osoba podająca się za Radosława R. doprowadziła 
zgłaszającego do niekorzystnego rozporządzenia mienia poprzez 
wyłudzenie kwoty 4153 zł za niewykorzystane usługi noclegowe 
na szkodę Jędrzeja D.

Ul. Nadolnik. Nieznany sprawca za pośrednictwem sieci in-
ternetowej wyłudził od Marzeny S. 400 zł oferując na wynajem 
mieszkania w Kołobrzegu

Ul. Mogileńska. Leszek G. groził pozbawieniem życia i zdro-
wia Dorocie G., gdzie groźby wzbudziły u zgłaszającej realną 
obawę spełnienia.

Ul. Krańcowa. Nieznany sprawca z samochodu Volvo XC60 
dokonał kradzieży 2 wkładów lusterek. Straty1000 zł na szkodę 
Wojciecha F. Brak monitoringu miejskiego.

Ul. Pleszewska. W CH Posnania nieznana kobieta w sklepie 
4F, uzyskując pieniądze za zwrot znalezionej na terenie obiektu 
siatki z odzieżą sportowa, doprowadziła Renatę M. do nieko-
rzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 285 zł.

Ul. Krańcowa. Grzegorz lat 23 na terenie ROD Pomet doko-
nał uszkodzenia altany. Straty 700 zł na szkodę Władysława K. 
Sprawca zatrzymany przez Ref. Wywiadowczy KMP Poznań. 

Ul. Abp Hlonda. Nieznany sprawca dokonał kradzieży ro-
weru m-ki Kands Energy 500 pozostawionego przed restauracją 
Burger King. Straty 700 złotych na szkodę Mateusza J.

Ul. Św. Rocha. Agata Anna G. z mieszkania dokonała kra-
dzieży komputera stacjonarnego Komputronik oraz dysku ze-
wnętrznego Maxtor 500. Straty w wysokości 2700 złotych na 
szkodę zgłaszającego Dominika G.

Ul. Pleszewska. Nieznany sprawca w nieustalony sposób do-
konał włamania do szafki – stacji ładowania telefonów, a następ-
nie kradzieży telefonu Iphone 5. Straty w wysokości 600 zł na 
szkodę Macieja M. 

Ul. Maltańska. Nieznany sprawca poprzez podważenie drzwi 
dokonał włamania do fotobudki, a następnie kradzieży aparatu 
fotograficznego m-ki Canon 1200 D. Straty 2000 na szkodę Ma-
cieja M.

Ul. Termalna. Z otwartego pojazdu nieznany sprawca doko-
nał kradzieży laptopa m-ki Lenovo. Straty 6800 złotych na szko-
dę Bartosza B.

Ul. Warszawska. Wojciech S. dokonał przywłaszczenia pie-
niędzy w kwocie 3500 zł na szkodę Patrycji Sz.

Rondo Śródka. Janusz S. lat 51 będąc w stanie nietrzeźwości 
kierował pojazdem marki Peugeot 406 na drodze publicznej. Za-
trzymany przez WRD Poznań.

Okulary nosi dziś prawie każdy. Co w tych okularach jest, 
każdy twierdzi, że wie. Czy wiemy co rzeczywiście kryje się 
pod znaczeniem wady, która nas dotyczy?

Zacznijmy od pojęcia: wada wzroku. Według definicji to nie-
zdolność oka do tworzenia prawidłowo zogniskowanego obrazu 
na siatkówce. Gdy obraz powstanie przed siatkówką, to wówczas 
taką wadę nazywamy krótkowzrocznością. Korekcja obrazu na 
prawidłowy zostanie dokonana poprzez wstawienie soczewki 
rozpraszającej przed oko. Soczewka rozpraszająca to soczewka 
ze znakiem ,,-„ (minus). W przypadku kiedy obraz powstanie 
za siatkówką, to wówczas do otrzymania prawidłowego obrazu 
potrzebujemy soczewki skupiającej, ze znakiem „+” (plus). Taką 
wadę wzroku nazywamy nadwzrocznością. 

Plus i minus już wyjaśnione, co zatem kryje się pod słowem 
astygmatyzm? Astygmatyzm, znany również pod nazwą nie-
zborność, to wada powodująca zniekształcenie oraz rozmycie 
widzenia. Astygmatyzm powoduje różną siłę załamywania rów-
noległych promieni świetlnych w dwóch różnych płaszczyznach 
(np. pionowej i poziomej) układu optycznego oka. Wiązka świa-
tła, wpadając do oka, zamiast ogniskować się w jednym punkcie, 
tworzy linię. Aby skorygować niezborność, potrzeba soczewki 
cylindryczne,j dzięki której obraz jest doprowadzany prawidło-
wo na siatkówkę. 

Astygmatyzm może występować odrębnie, ale najczęściej łą-
czy się z krótkowzrocznością i nadwzrocznością. W przypad-
ku wady krótkowzrocznej – minusowej- obraz będzie powstawał 
przed siatkówką i będzie skrzywiony, a w przypadku wady nad-

wzrocznej –plusowej - obraz 
będzie powstawał za siatków-
ką i będzie skrzywiony. 

Powyżej zostały omówione 
trzy pierwsze wady. A co to 
tak często określana niemiło 
starczowzroczność, zwana z 
obco presbiopia? W skrócie 
prezbiopia (starczowzrocz-
ność) to dolegliwość, która do-
tyka nas wszystkich po ukoń-
czeniu 40-45 roku życia. Wte-
dy to przedmioty znajdujące 
się w bliskiej odległości stają 
się zamazane. Wraz z wiekiem 
soczewka oczna zaczyna tracić 
elastyczność, a proces ten po-
stępuje mniej więcej do czasu, 
kiedy ukończysz 60 lat. Ogra-
nicza to zdolność oka do do-
stosowania się do wyraźnego 
widzenia różnych odległości 

w takim stopniu, w jakim było to możliwe, kiedy byłeś młodszy.
Po krótkim wyjaśnieniu co kryje się pod którą wadą wzro-

ku, przejdziemy do omówienia korekcji wad wzroku. O tym w 
jaki sposób można skorygować wymienione wady można będzie 
przeczytać już w następnym numerze czasopisma MY. 

      mgr Rozalia Molenda Optometrysta w 
                              Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa 
                              Optometrii i Optyki 
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indolencja zarządu (10)

ROD "Kwitnąca Dolina"

Obudźcie się działkowcy!
Przed kilkoma dniami zgłosiłem doniesienie do Prokura-

tury Rejonowej Poznań Wilda w Poznaniu na prezesa ROd 
,,Kwitnąca dolina” Romualda drzazgę w sprawie pomówienia 
mnie, oczernianie wśród działkowców, szkalowanie mojego 
imienia na forum publicznym, wywieszenie w kilku miejscach 
ogrodu kalumnii o mnie i to wielkimi literami zatytułowany-
mi ,,Bądźmy czujni” (cz.I). Tekst z kalumniami wysłał też do 
czasopisma MY.

Dzisiaj R. Drzazga przez bzdurne i pozorne inwestycje, bra-
koróbstwo doprowadził ogród do upadku. Mimo to za wszelką 
cenę chce się utrzymać przy władzy. Prezes OZ PZD dr inż. Zdzi-
sław Śliwa podał do wiadomości i polecił ,,w związku z nieprzy-
jęciem przez walne zebranie sprawozdawcze ROD sprawozdania 
z działalności zarządu za 2016 r. oraz nieprzyjęciem planu pracy 
i preliminarza na 2017 r. oraz niezadowolenia działkowców ze 
sposobu zarządzania ogrodem” w trybie pilnym zwołanie nad-
zwyczajnego zebrania. 

Zaproszeni z ,,Kwitnącej Doliny” działkowcy niezadowoleni 
ze sposobu zarządzania ogrodem nie zostawili suchej nitki na R. 
Drzazdze. Sądziliśmy, że ze wstydu złoży rezygnację z funkcji pre-
zesa. Ale nie. Przeszedł na wszystkich frontach do ataku. Na nad-
zwyczajnym zebraniu sprawozdawczym zgłoszone wotum nieuf-
ności znowu nie przeszło z powodu niskiej frekwencji, zaledwie 
40 działkowców, w tym grupa zgromadzona wokół prezesa. Jego 
poplecznikami są działkowcy, którzy wybudowali ponadwymia-
rowe domy (altany) na swoich działkach i nielegalnie zamieszku-
ją, niekiedy swoje mieszkania wynajmują. Zwolennikami prezesa 
są także licznie wjeżdżający na ogród ,,samochodziarze”.

Jako twórca Ogrodu ,,Kwitnąca Dolina” i dziennikarz nie mogą 
dłużej przyglądać się  pogłębiającej dewastacji. Od listopada ub.r. 
drukuję w czasopiśmie MY artykuły pt. ,,PZD Kwitnąca Dolina 
,,INDOLENCJA ZARZĄDU” piętnujące nieróbstwo i nieprawi-
dłowości. I te artykuły doprowadzają do dalszej eskalacji niena-
wiści do mnie i wyszukiwania haków z księżyca. 

Sięgnąć więc muszę do przeszłości. To dzięki mnie jako pełno-
mocnika i mojej ekipie w osobach m.in. Stefana Gozika, Czesła-
wa Andrukonia, Jana Hałasa, Andrzeja Wargina w czerwcu 1984 
r. w trójkącie torów kolejowych na 9-hektarowym wyrobisku po 
żwirowni rozpoczęliśmy budowę ogrodu dla 250 działkowców. 
Najpierw wyrobisko zostało zasypane masą ziemi w gigantycznej 
ilości – 150 tys. m sześc. Nawieziono 30-centymetrową warstwę 
humusu i torfu. Zbudowano trafostację, hydrofornię, studnię 
głębinową, do każdej działki doprowadzono prąd i wodę. Cały 
teren ogrodzono płotem z siatki, zbudowano dwa parkingi. Zdo-
byliśmy też nowy teren nazywając go ,,Kwitnącą Doliną II”. Po 
czterech latach ogród został oddany do użytku. Jeszcze 8 lat pra-
cowaliśmy. Potem zrezygnowałem z funkcji prezesa, bo zosta-
łem koordynatorem budowy osiedla mieszkaniowego w An-
toninku dla pracowników ,,Tarpana”. I to zadanie wypełniłem 
bez zarzutu.

Dopuszczenie do takiego stanu ogrodowych alejek jest 
jednoznaczną kompromitacją i dyskwalifikacją zarządu.

Oto dzisiejszy obraz ,,Kwitnącej Doliny. Dwa parkingi są wy-
sypiskiem śmieci, 3 tys. m alejek pełne dziur, wyboi, lgniemy 
w błocie, w brei, plac przy hydroforni zagracony, zbiorniki po 
dawnej hydroforni porozrzucane, dwa olbrzymie złomowe stoją 
przy trafostacji. Istniało przejście przez tory, obecnie przez za-
niedbanie prezesa barierki zostały usunięte przez PKP, ogrodze-
nie terenu jest tak zrujnowane, że dziki buszują po działkach. Za 
tego prezesa nigdy nie dokonano przeglądu działek, co powoduje 
samowolę budowlaną, a wiele urąga swym wyglądem. Wymie-
niono sprawną hydrofornię na podobną, toleruje się samowolę 
budowlaną, od lat zrujnowane tablice informacyjne, w większo-
ści brak tabliczek z numerami, liczne samochody o każdej po-
rze przemierzają alejki, że można powiedzieć ,,Kwitnąca Dolina” 
przemieniła się w osiedle mieszkaniowe.

A wy, działkowcy? Co się z wami stało? Już wkrótce odrodzimy 
nasz ogród, gdy wyrzucimy tego prezesa. Obecnie trwa procedu-
ra usunięcia prezesa R. Drzazgi z funkcji. Obudźcie się działkow-
cy! ,,Kwitnąca Dolina” jest naszym wspólnym dobrem.

                                           Pełnomocnik, budowniczy  Ogrodu, 
                                     wieloletni prezes Henryk Rozwadowski
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z  kroniki  szkolnej  sp nr 55 w kobylepolu
piękna nasza polska...

radosny wypoczynek
Od 21 do 25 sierpnia br. w parafii pw. Wniebowzięcia NPM 

w Poznaniu odbywały się wakacyjne spotkania. Brało w nich 
udział 30 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów. Roz-
poczynały się wspólną modlitwą w kościele. W poniedziałek 
udaliśmy się na spacer Doliną Cybiny. Dotarliśmy nad Jezioro 
Maltańskie i tam na placu zabaw wspólnie spędzaliśmy czas. Na 
zakończenie wszyscy zostali obdarowani smakowitymi lodami. 

We wtorek wyjechaliśmy do Wolsztyna do słynnej parowozow-
ni z 1907 roku. Podziwialiśmy między innymi: „Piękną Helenę”, 
najstarszy parowóz Ok1-359 zbudowany w 1917 roku, który brał 
udział  w Oskarowym filmie „Pianista” R. Polańskiego, zwiedzili-
śmy interesujące muzeum z ciekawymi eksponatami, wsiedliśmy 
do Pociągu Retro. Te ogromne maszyny zrobiły na nas wielkie 
wrażenie. Niektóre z nich biorą udział w corocznych „Paradach 
Parowozów”. 

W środę udaliśmy się do naszej Katedry, zwiedzaliśmy jej pod-
ziemia. Jesteśmy dumni, że tutaj „Polska się zaczęła”. Następ-
nie poszliśmy na plac zabaw położony w pobliżu kościoła pw. 
Wszystkich Świętych.

 W czwartek pojechaliśmy się do Palmiarni i znowu trafiliśmy 
na wspaniałą panią przewodnik, która oprowadzała nas po róż-
nych strefach klimatycznych i w ten sposób odbyliśmy wspaniałą 
podróż dookoła świata. Natomiast w piątek wypoczywaliśmy na 
basenie „Wodny Raj” w Swarzędzu. Niestety to był ostatni dzień 
naszych wakacyjnych spotkań parafialnych.

Mogły się one odbyć dzięki finansowemu wsparciu Rady Osie-
dla, Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, Caritas, wielu wspania-
łym i bezinteresownym darczyńcom oraz ogromnej życzliwości 
księdza proboszcza Dominika Kużaja, który zawsze troskliwie 
czuwa nad całością przedsięwzięcia.  Serdeczne Bóg zapłać 
wszystkim ludziom o dobrych i otwartych sercach!!!         ZPM

Uczniowie klasy 5a z wychowawczynią panią Małgorzatą Pie-
trzak oraz Zofią Mroszyńską udali się na dwudniową wycieczkę 
autokarową Bydgoszcz – Toruń. Bydgoszcz zachwyciła nas swo-
im urokliwym położeniem oraz zabytkami na Wyspie Młyńskiej, 
starą Katedrą pw. św. Marcina i Mikołaja, spichlerzami, starówką. 
W Muzeum Mydła i Historii Brudu zobaczyliśmy m.in.: średnio-
wieczną łaźnię, XIX-wieczny pokój kąpielowy, urządzenia służą-
ce do mycia i kąpieli oraz własnoręcznie wykonaliśmy mydełko 
podczas warsztatów mydlanych. 

Byliśmy w Exploseum, czyli dawnych niemieckich zakładów 
zbrojeniowych koncernu DAG Fabrik Bromberg, które produko-
wały nitroglicerynę, trotyl dla hitlerowskiej armii. Wędrowaliśmy 
specjalną trasą przez budynki połączone tunelami oraz ścieżka-
mi. Interaktywna ekspozycja umożliwiła nam poznanie procesu 
produkcji nitrogliceryny, historii uzbrojenia, pracy przymusowej 
na terenie DAG, Armii Krajowej czy działalności Alfreda Nobla. 

W Zakładach Wodociągowych obejrzeliśmy film o historii 
wodociągów, zobaczyliśmy zabytkowe hydranty, zdroje uliczne, 
pompy, replikę średniowiecznego rurmusa – urządzenia, które 
służyło w XVI wieku do dostarczania wody do Bydgoszczy. Na 
zakończenie dnia płynęliśmy tramwajem wodnym po Brdzie i 
stąd podziwialiśmy malownicze miasto. 

Drugiego dnia pojechaliśmy do Torunia. Tutaj również za-
chwyciła nas starówka oraz Krzywa Wieża, ruiny Zamku Krzy-
żackiego, piękno Wszechświata na seansie w Planetarium. W 
Muzeum Pierni-
ka sympatyczna 
pani wprowadzi-
ła nas w historię 
tego pachnącego 
wypieku. Na pa-
miątkę otrzyma-
liśmy przez nas 
wykonane pier-
niczki oraz certy-
fikat czeladnika. 
Kupiliśmy upo-
minki oraz pier-
niki o różnych 
smakach. W do-
brych nastrojach, 
z ogromną wie-
dzą historyczną, 
pod troskliwą 
opieką wycho-
wawczyni dotar-
liśmy do Pozna-
nia.             ZPM



19

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Czytajmy!
szukając sensu życia
Eleonor H. Porter napisała (1913 r.) uroczą książeczkę ,,Pol-

lyanna”. Tytułowa dziewczynka wszędzie potrafi dostrzec dobro, 
zmienić ludzi, nawet tych najgorszych. Przypomniała mi się ta 
opowiastka (chwilami b. wzruszająca, zawsze optymistyczna), 
przy czytaniu współczesnych powieść dla dorosłych ,,Małą Fran-
ke” Haeve Binchy, ,,Nie pozwól mi odejść” Catherine Ryan Hyde 
czy też ,,Spotkajmy się w kawiarni” Jenny Colgan. Atmosfera jest 
podobna, zawsze znajduje się ktoś, kto potrafi zaradzić, pomóc, 
zgromadzić ludzi dobrej woli, nawet wbrew.. ich woli. Cudnie 
się czyta, ale potem jest ta szara rzeczywistość, w której ludzie 
skupiają się na sobie, obojętnie mijając potrzebujących pomocy, 
wsparcia (wcale nie finansowego, ale np. moralnego), rzeczywi-
stość pełna pędzących aut i zafrasowanych przechodniów. A mo-
głoby być tak pięknie!

Renata Czarnecka opisała losy księżnej Mediolanu (1470-
1524), matki naszej królowej Bony, która nota bene jako jedy-
na pozostała przy życiu spośród rodzeństwa. Z niecierpliwością 
będę czekała na losy Bony, ale czy książka o niej znajdzie się na 
półce przy Tomickiego 14 – nie wiadomo. Teraz pochłaniam 
inną powieść historyczną - ,,Pieśń królowej” Elizabeth Chadwick 
o księżniczce akwitańskiej, późniejszej królowej Francji i Anglii 
(XII w.). Życie dworskie, choć pełne splendoru, bogactwa itp. 
wymagało od władców (zwłaszcza kobiet) odporności na intry-
gi, waśnie itd. Należy cenić dar wyobraźni autorek, które two-
rząc barwny fabularny kalejdoskop pozostają jednak w zgodzie 
z historycznymi faktami. A żywa narracja pozwala zapamiętać 

fragmenty odległej historii, którą trudno byłoby przyswoić na 
podstawie dawnych kronik, zapisów itp. oraz współczesnych en-
cyklopedii historycznych.

Często piszę o książkach podróżniczych, dziwiąc się poświęce-
niu autorów, przemierzających a to dżungle, a to pustynie, a to 
rwące rzeki czy ziemie skute lodem. No, cóż – widać takie to po-
wołanie, aby pokonać kolejne kilometry, swoje i sprzętu słabości, 
zostawiając wygody, rodzinę itd. Opowieści Beaty Pawlikowskiej 
czytam z wielkim zapałem, bo autorka nie przesadza z tym ,,sa-
moudręczeniem”. Zdaje się, że nowością jest ,,Blondynka w Japo-
nii”, która okazuje się wcale nie być taka, jak każdy sobie ten kraj 
kwitnącej wiśni wyobraża. Pawlikowska też pojechała z bagażem 
zakodowanej wiedzy. I zrzuca z piedestału ten kraj gejsz, wiśni, 
sumo, zielonej herbaty itp. Czy ktoś z nas zastanawiał się, co 
dzieje się z kwitnącymi wiśniami?. Ano... nic. Przekwitną, owocu 
nie dadzą. Są zdjęcia, są rysuneczki. Dobrze się czyta! 

Z kolei Marcin Gienieczko, dziennikarz-podróżnik, realizujący 
ekstremalne projekty, tym razem pokonuje lody Syberii, Kołymy 
z południa na północ w takich mrozach, że czytając robi się na-
prawdę zimno (,,Kierunek Północ”). To opowieść odpowiednia 
na letnie tropiki, bo świetnie ,,chłodzi”. A że nie rozumiem po 
co chęć odmrożenia sobie nosa, warg, rąk itp., albo pozostania 
na wieki wieków w tym nieprzyjaznym klimacie , to już pewnie 
tylko mój problem! Z kolei bohater ,,Nocy ognia” Erica-Emma-
nuela Schmitta wyrusza na Saharę, zbierając materiały do filmu. 
Odłącza się nieopatrznie od grupy turystów w karawanie. Po-
znaje w jedną noc smak osamotnienia, strachu przed śmiercią i 
przeżywa... Co? Cud? Spotkanie z Bogiem? On sam nie wie, bo 
nie  jest religijny ani wierzący. To mądra choć mistyczna w treści 
książka. A sens jest taki: ,,trzeba się najpierw się zgubić, aby od-
naleźć sens życia czy siebie samego”.                  Ewa Kłodzińska

bądźmy czujni (cz.2)
Wielkim problemem corocznych Walnych Zebrań w rodzin-

nych ogrodach działkowych jest frekwencja. Nie przekracza 
ona na ogół 30%. Nie słyszałem o ogrodzie, w którym zebra-
nie odbyło by się w pierwszym terminie. Na szczęście statut 
PZd przewiduje drugi termin. Zazwyczaj jest on pół godzi-
ny później i zebranie jest wtedy ważne bez względu na liczbę 
uczestników. 

Na Walnych Zebraniach są poruszane i głosowane sprawy, któ-
rymi żywotnie zainteresowani powinni być działkowcy. To tu-
taj zapadają decyzje dotyczące inwestycji, planu pracy Zarządu, 
opłat ogrodowych – to wszystko przekłada się na roczną składkę, 
jaką działkowiec musi zapłacić. Mimo to większość decyduje się 
nie przyjść. Dlaczego? 

Odpowiedź jest banalnie prosta. Z doświadczeń lat poprzed-
nich działkowcy wiedzą, że ten Zarząd zanim wyda złotówkę, 
ich złotówkę, dziesięć razy się zastanowi jak sensownie ją wydać. 
Każda inwestycja, każdy zakup jest przemyślany. 

Przychodzą ci, którzy mają w tym swój partykularny interes. 
Szeroko jest reprezentowana grupa stałych mieszkańców, którym 
zależy na całorocznym wjeździe samochodami na działki. Udało 
im się, dopięli swego, przegłosowali istotną dla nich uchwałę. Jak 
będą wyglądały alejki na wiosnę, już ich nie interesuje. 

Przywódcą drugiej grupy jest były prezes pan Henryk Roz-
wadowski. Dlaczego przestał być prezesem opisałem w I części 
„Bądźmy czujni”. Pan Henryk nie bawi się w subtelności, wali z 
grubej rury; „Dość bzdurnych inwestycji, koniec malwersacjom, 
oszustwom , brakoróbstwu, kłamstwom, zastraszaniu działkow-
ców”. Pan Henryk nie zniży się do tego, by przyjść do Zarządu 
z nurtującymi go problemami i spróbować „pomóc”. Nie, pan 
Henryk chce zmian gruntownych – wywalenia Zarządu. 

Zarząd postanowił więc dać mu szansę. Na dzień 8 lipca 2017r. 
zwołano Nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbyło się na 
terenie Ogrodu. Zarządowi przeświecały dwa cele: pierwszy to 
umożliwienie uczestnictwa w zebraniu jak największej liczbie 
działkowców, drugi to przeprowadzenie zebrania przy jak naj-
mniejszych kosztach. Zebranie zaczęło się w drugim terminie. 
Przyszedł pan Rozwadowski, a wraz z nim dwóch jego poplecz-
ników. Co stało się z resztą zwolenników, zostawili „mistrza”? 

Odpowiedź należy szukać w I części „Bądźmy czujni”. Dział-
kowcy po zapoznaniu się z materiałem, który był w ogrodzie 
szeroko komentowany, (wisiał w gablotach ogrodowych, ukazał 
się w „MY”), stracili wiarę w pana Henryka. On to czuł, siedział 
posępny i milczący. Kiedy przepadł wniosek o usunięcie Zarzą-
du, pan Henryk wstał i po cichutku wyszedł. Jeszcze wczoraj był 
pełen wigoru, nadziei na zmiany. Biegał od furtki do furtki i wci-
skał ulotki, jedne jego autorstwa, drugie fikcyjnego „Działkow-
ca”, chociaż też wyszły spod jego ręki. Tyle roboty i wszystko na 
nic, zwyciężyła „indolencja zarządu”.

                 Prezes ROD „Kwitnąca Dolina” Romuald drzazga
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Z życia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego na Komandorii

w sierpniowy skwar

pachnące święto

 KĄCIK KULINARNY PANI BOŻENY
Smakołyki sprzed lat
- Pani Bożenko, czy zauważyła 

pani jak niezdrowo odżywiają się 
dzieci i nastolatki? Chipsy, żelki, 
kolorowe wody...

- i inne śmieciowe jedzenie, a 
wszędzie pełno chemii. Ale ma-
ślanki pewnie nie znają. Lepsza by-
łaby szklanka kompotu.

- Zastanawiam się czy za naszych 
czasów rzeczywiście wszystko 
było takie zdrowe? Uwielbiałam 

oranżadę w proszku, lizaki.
- Ja tego nie znam. U mnie w rodzinnym Kaczanowie to mama 

sama robiła cukierki: na patelni trochę masła wymieszanego z 
cukrem, aby powstał biały karmel, do tego trochę maku albo sie-
mienia lnianego. Wylewało się tę masę na wysmarowaną tłusz-

czem blaszkę i kroiło. A do chrupania to mieliśmy suszone owo-
ce: jabłka, śliwki, gruszki... 

- Próbowano zachęcić małolaty do chipsów jabłkowych, ale 
nie chciały. 

- Mogłyby pochrupać kwaszoną kapustę albo ogórki. Najlepiej 
domowej roboty. U nas przysmakiem była kwaszona kapusta... 
posypana cukrem!

- Mówiąc krotko czasy się zmieniły, bo matki, młode bab-
cie pracują zawodowo i kupują ,,gotowce”. Zostawmy na boku 
nasze smaczne wspominki. Co Pani zaproponuje w naszym 
,,kąciku”?                   Racuchy...

SKŁADNIKI: 1/2 kg mąki, 3 jaja, 3 deko drożdży, 3 łyżeczki cu-
kru, 3/4 szklanki mleka, 2 łyżki oliwy.

Podgrzać mleko, dodać rozkruszone drożdże z 2 łyżeczkami cu-
kru. Rozpuścić i poczekać do wyrośnięcia. Jajka z łyżeczką cukru 
roztrzepać w miseczce, dodać mąkę, wyrośnięte drożdże, oliwę, 
wyrobić kopystką na gładkie ciasto. Zostawić do ponownego wyro-
śnięcia. Rozgrzać tłuszcz na patelni, kłaść łyżką ciasto, smażyć na 
złoty kolor, Podawać z cukrem pudrem albo z dżemem.

15 sierpnia... Tego dnia 
szczególnie pięknie pachniało 
w pokojach i na korytarzach 
dPS. A w dzień poprzedza-
jący Święto Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny (z 
ciałem i duszą – jak wierzy-
my według tradycji od wielu 
wieków i co Kościół w 1950 r. 
potwierdził) kto tylko mógł 
układał bukieciki z kwiatów, 
zbóż, ziół. dla siebie i sąsia-
dów.

Tego dnia do naszych kościo-
łów – a i kaplicy w DPS - przy-
nieśliśmy pierwsze plony ziemi 
z prośbą, aby Bóg za przyczyną 

Wniebowziętej ustrzegł je i zachował od wszelkiej szkody, aby 
służyły człowiekowi i zwierzętom. A „gdy będziemy schodzić z 
tego świata, niechaj nas, niosących pełne naręcza dobrych uczyn-
ków, przedstawi Tobie Boże Najświętsza Dziewica Wniebowzię-
ta, najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do 

Oj, było gorąco! Dla ochłody – lody z sosem czekoladowym. To 
było spotkanie na naszym tarasie. Trochę pośpiewaliśmy, trochę 
pogadaliśmy. Z kolei  zaprzyjaźniona z naszym DPS pani Halinki 
zaprosiła chętnych z Oddziału Dziennego Pobytu do siebie, na 
działkę. Można było odetchnąć świeżym powietrzem, schować 
się w cieniu. Ochłody szukaliśmy też nad Maltą. Atrakcją było 
obserwowanie popisów na wakeboardingu. Jak było – widać na 
zdjęciach. 

wiecznego szczęścia” (z modlitwy poświęcenia). Ksiądz kapelan 
Paweł Deskur bukiety pobłogosławił...

Zgodnie z tradycją zasuszone bukieciki niektórzy mieszkańcy 
DPS umieścili za maryjnym obrazem lub postawili w wazoni-
kach obok, aby zgodnie z naszym zwyczajem strzegły – za wsta-
wiennictwem Maryi -  domostwa przed kataklizmami.

I już postanowiono, że za rok na to święto, oprócz indywidual-
nych bukietów, będą kosze z ziemniakami i innymi warzywami, 
owocami (zapewne Dyrekcja DPS pomoże w zakupie, a i rodziny 
oraz znajomi dostarczą plony ze swoich ogródków i działek), aby 
następnego dnia zrobić dla wszystkich grill, sałatki itp. I... świę-
tować dalej!                                     (E.K.) Fot. Waldemar Malicki
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 IMIENNIK  WRZEŚNIOWY

H O R O S K O P NA WRZESIEŃ
BARAN - Warto bliżej przyjrzeć się osobie, z którą masz zamiar nawiązać bliż-

sze niż dotychczasowe kontakty. Napoleon Bonaparte zwykł mawiać, że „oso-
bom, które nie znają się przynajmniej sześć miesięcy, nie powinno się pozwalać 
na zbliżenie”. W pracy niespodzianka miła. Taka okazja może się nie powtórzyć, 
przeto skwapliwie skorzystaj.

BYK - Uważasz niezbyt słusznie, że nie masz szczęścia w życiu, ponieważ nie 
możesz zrealizować bliskich i dalekosiężnych planów. Tymczasem nadchodzi 
pomyślność wielka i wspaniała, przygotuj się więc na wyrazy uznania w domu, 
jak i przede wszystkim w środowisku zawodowym. Sławomir Wróblewski głosi: 
"Okazje zwykle czekają przy drodze konieczności".

BLIŹNIĘTA - Trudno stawać na gruncie zasad, gdy ziemia pali się pod nogami. 
Masz takie okresy w życiu, że nie potrafisz poradzić sobie z coraz liczniejszymi 
obowiązkami. Właśnie teraz przygniata Cię ich ciężar. Przy pomocy przyjaciół 
wybrniesz jednakowoż z opresji obronną ręką. Trzeba tylko nie załatwiać kilku 
spraw naraz. W domu drobne nieporozumienia. Wszak - "życie jest jak długa 
aleja, na końcu której szeleszczą minione lata".

RAK - Niejeden dzisiaj po to mąci wodę, żeby nie było widać dna. Rzecz w 
tym, żeby starać się raczej nie obrażać ludzi, ani im szkodzić, a potem nawet 
najpiękniej przepraszać. A masz do tego skłonności. Serce w uśpieniu nie zdoła 
się obudzić, chyba, że nastąpi tak zwany cud. Skoro już w osiemnastym wieku 
Georg Christoph Lichtenberg zauważył nader słusznie, że "dla wielu ludzi cnota 
polega bardziej na żalu za grzechy, niż na ich nie popełnianiu", to cóż na to mo-
żesz poradzić.

LEW - Nie należy zapalać fajki w pokoju z dynamitem. Tobie zaś marzy się 
drobna potyczka, lub nawet wojna z najbliższym otoczeniem. Znajomi nie obrażą 
się, przyjaciele pochwalą, unikniesz zgoła niepotrzebnych nieporozumień, wy-
kładając kawę na ławę. Albowiem nawet "dla zdrowia najważniejsze jest mocne 
postanowienie, że będziemy się dobrze na przekór wszystkiemu czuli".

PANNA - Bieda polega na tym, że zbyt wielu robi swoje cudzym kosztem. Po-
wstaje typowe błędne koło. Sam(a) wybierasz świadomie samotność nader do-
kuczliwą. Tymczasem warto by było spróbować rozwinąć wreszcie niepotrzebnie 
skulone skrzydła. Karol Irzykowski: "Bodźce do myślenia mogą być rozmaite; 
myślenie jednak, gdy się je już raz zacznie, polega na tym, żeby wymyślić coś, 
czego jeszcze na tym świecie naprawdę nie było".

WAGA - Zapinając wszystko na ostatni guzik nie zawadzi mieć ze sobą agraf-
kę. Przez to właśnie, że nie jesteś dość zapobiegliwa(wy), zazdrościsz innym, że 

mają większe, niż Ty, pieniądze, prawie wszystko im się w życiu udaje. Nie ma 
przeszkód, żeby prędzej czy później znaleźć się w ich gronie. Wystarczy mrówcza 
praca i niespożyta chęć podniesienia sobie i rodzinie stopy życiowej.

SKORPION - Tak to już jest, że jeden szyje drugiemu buty na swoją miarę. 
Dotknie Cię to. Potem jednak będziesz mieć tak zwany święty spokój. Śmiało 
możesz teraz Ty krytykować otoczenie, żeby się chociaż trochę odegrać. W domu 
czeka Cię dużo skrzętnych zajęć. Wszak optymiści - jak twierdzi aforystka - "na 
końcu zaczynają wszystko od początku".

STRZELEC - W polityce, ale i w propagandzie, apetyt rośnie w miarę bre-
dzenia. Ta myśl przyświeca Ci nie od dziś i przyświecać Ci będzie w przyszło-
ści skutecznie, żeby nie złachmanić swojej mrówczej pracy. Nie przejmiesz się 
chwilowymi niepowodzeniami pomny maksymy Aleksandra Świętochowskiego: 
"Człowiek żywy musi błądzić, bo życie błądzi". Dobrze będzie.

KOZIOROŻEC - Niejedno piąte koło u wozu udaje z niemałym powodzeniem 
koło ratunkowe. Nie dasz się na nie nabrać. Jesteś ciągle sobą mimo nieustannych 
wprost nacisków środowiska, żeby zdecydować się na jakieś, zgoła dziwaczne, 
zmiany. Wspierasz się czechowowską maksymą:"Co to jest życie To tak, jakby 
ktoś zapytał, co to jest marchew? Marchew - to marchew, nic więcej".

WODNIK - Grzegorz Stańczyk: "Rzucasz cień i idziesz dalej". Niestety, są to 
wszystko pozostawione przez Ciebie w życiu ślady. Piekielnie mało. Wypada 
wreszcie poważnie potraktować przemiłą do gruntu osobę, która od dawna za-
biega o Twoje względy. Spokojnie wysłuchasz krytycznych uwag, przemyślisz za-
rzuty i uznasz za stosowne nauczyć systematyczności. Wang Czung: "Nie zawsze 
można działać, ale każde działanie można i trzeba dokładnie przemyśleć".

RYBY - Czy to nie dziwne, że najmocniejsze plecy ma z reguły ktoś bez krę-
gosłupa. Ciebie i to, w ogóle cokolwiek, przestało już dziwić. Czas pomyśleć o 
odpoczynku ze wszech miar należnym. Odprężenie psychiczne zwłaszcza jest 
Ci potrzebne teraz, jak powietrze, ogień i woda po równo. Tymczasem "ludzie 
są zdumiewający - jak głosi aforystka - chcą, żeby się nimi ciągle interesować". 
Trudno.

STEFANIA (2 WRZEŚNIA) jest bardzo aktywna i nieufna jak 
lis – jej totem zwierzęcy. To kobieta, która chce być dostrzeżona, 
chce mieć swoją publiczność stąd jej zamiłowania do ekstrawa-
gancji w stroju, do sytuacji, w których może się pokazać, gdzie 
ma swoją ,,widownię”, gdzie jest słuchana. Gra w życiu, rzadko 
pokazując prawdziwe swoje oblicze – jak klown... Jest i poważną 
kobietą, i wieczną smarkulą. Mężczyzna może z nią przeżyć cu-
downe chwile. I bardzo się zmęczyć!

FRANCISZEK (17 WRZEŚNIA) to z pozoru mężczyzna chłod-
ny, zdystansowany, pełen rezerwy. Tkwią w nim dwie osobowo-
ści: mężczyzna nieco baśniowy, jakby nierealny i... agresywny 
materialista, zaborczy, pyszny. Lubi udowadniać, że ma rację, 
wiele w nim uporu, ale i sumienności (mniej zapału). W głębi 
ducha miewa wiele wątpliwości, czego, oczywiście, nie okazuje.  
Jest wytrwały, ambitny, ale nie zawsze kończy to co zaczął. Po-
dobnie w miłości. 

na lodowisko!
już w lipcu br. na lodowisko im. Witalisa Ludwiczaka na 

Chwiałce wyjechali pierwsi łyżwiarze. Najpierw z obiektu ko-
rzystały hokejowe kluby sportowe i łyżwiarki synchroniczne, 
przygotowujący się do sezonu. Z tej możliwości korzystały 
między innymi poznańskie Kozice i Koziołki. Lodowisko zo-
stanie otwarte dla publiczności z początkiem września.

- Kiedyś w sierpniu musieliśmy wyjeżdżać z Poznania w poszu-
kiwaniu lodu – mówi Paweł Mateja, trener PTH Kozice Poznań. - 
Teraz mamy komfortowe warunki przygotowań na miejscu, więc 
możemy spokojnie przepracować okres przygotowawczy - doda-
je. Do Poznania przyjechały także łyżwiarki z Gdańska, aby na 
obiektach Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji trenować 
przed nowym sezonem. 

Przed kolejnym sezonem hokejowym Poznańskie Ośrodki 
Sportu i Rekreacji dokonały wymiany band hokejowych wokół 
lodowiska. Takie prace były konieczne ze względu na obecnie 
obowiązujące przepisy hokejowe. Bez nowych band poznańskie 
drużyny hokejowe nie mogłyby występować w rozgrywkach ligo-

wych. Oprócz tego udało się zmodernizować system nagłośnie-
nia oraz wyremontować pomieszczenia usługowe. W planach 
jest także utwardzenie parkingu przed lodowiskiem. 

        Rzecznik Prasowy Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 
                                                                                      Błażej daracz 

Poszukuję opieki dla mamy 
67 lat, 6-8 godzin dziennie, 

Kobylepole, pilnie. 
Tel. 501 637 302
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CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

 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

www.kamieniarz.org.pl  

czynny też w sobot y

1988

tel. 6187925 48  kom. 507 047 067

 2017kołobrzeg
ATRAKCyjNE

NIEKRęPUjąCE
b. TANIE POKOjE 
I APARTAMENTy

W dZIElNICy SANATORyjNEj
 waclaww@neostrada.pl

             Tel. 94 351 72 34
     505 155 276, 697 144 395

500 gotowych wzorów w ekspozycji
Granit już za 2000 zł!!!

Ławeczki i akcesoria nagrobkowe
Najwyższa jakość, indywid. projekty

Zakupy na raty

Punkty sprzedaży: ul. Mogileńska 42
Ul. Lechicka 60

Bogucin, ul. Gnieźnieńska 90
Tel. 61 879 49 86, 606 944 490

www.nagrobki-granitex.pl

      BAdANIE WZROKU I MOdNE OKULARY 
                               Karina Kozanecka tel. 604 138 262 

OPTYK PLUS MINUS

Ul. jana Pawła II 26, 
Politechnika, dom Stud. 2
Czynne: pon.10-17, wt.śr.czw.13-17

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

 NAPRAWY SPRZĘTU
   RTV, VIdEO
          WSZYSTKIE TYPY
    Ul. Otwocka 8, 61-051 Poznań
               Tel. 501 009 833 Tel. 61 653 26 49

RESTAURACjA

 taka reklama
kosztuje 29 zł 
61 876 84 88,    506 972 404
   E-meil: sd@roletim.pl





      
      

Św. Kamila
apteKa 

          Godziny otwarcia apteki:
pn. - pt. 8 - 20, sob. 8 - 14, niedz. 9.30 - 13.30

 adres:
 ul. toruńska 23
 61-045 poznań
 tel. 61 879 26 99

APTEKA
ŚW. KAMILA

KRUSZWICKA

TRZEMESZEŃSKA

CZERNIEJEWSKA

  WITKOWSKA

      POWIDZKA

WARSZAWSKA
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149,-    

Obiekt z boiskami i placem zabaw  w Zielińcu jest nie tylko okazały, 
ale leży w uroczej dolinie w pięknym otoczeniu lasu.  


