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Zrąb 3 ha sosnowego lasu przy ul. Leśnej pod Zielińcem. Wycięte tu
obecnie drzewa zostały posadzone w 1926 roku.

Pomimo deszczowej pogody w rowerowym rajdzie ulicami Poznania
10 września br. uczestniczyły całe rodziny.

Stary, nieużywany słup energetyczny przy byłym młynie w Zielińcu
od wielu lat czeka na usunięcie. Teraz pewnie wreszcie zniknie.

Setki gołębi upodobało sobie to miejsce przy przejściu "Łomżyńska" na
Osiedlu Warszawskim. Tu uczekują na zabronione dokarmianie.

Przejazd kolejowy na ul. Krańcowej jest więcej zamknięty niż otwarty,
ponieważ służy też do przetaczania pociągów z samochodami.
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Moje artykuły o niebezpiecznych odpadach przy ul. św. Michała na Zawadach nie spodobały się osobiście dyrektorowi wydziału ochrony środowiska Urzędu Miasta. Dlatego dyrektor Leszek
Kurek przysyłał do redakcji dwukrotnie swoje„sprostowania”,
z których zamieściłem jedno, chociaż oba zawierały niedorzeczne
zarzuty. Wspomniany urzędnik miał prawo wnieść do sądu cywilnego pozew o zobowiązanie mnie do opublikowania sprostowań.
Z tego prawa nie skorzystał L. Kurek jako osoba fizyczna, natomiast miejski radca prawny Artur Mysłek wniósł przeciwko mnie
pozew w imieniu Miasta Poznania. Jestem niezmiernie zdziwiony,
ponieważ Miasta nie krytykowałem, natomiast pewne poczynania
dyrektora Kurka jak najbardziej. Czy autorytet Poznania uosabia
każdy miejski urzędnik, choćby postępował niechlubnie?
Nie sądziłem, że nasze artykuły o niebezpiecznych odpadach przy
ul. św. Michała posłużą urzędnikom do pozwania nas przed sąd.
Powinniśmy być raczej postrzegani jako sprzymierzeńcy w rozwiązywaniu trudnego problemu. W historii 17 lat regularnego wydawania lokalnego miesięcznika „Czasopismo Mieszkańców MY” po
raz pierwszy pozwano nas do sądu, chociaż wielokrotnie nasze
publikacje zawierały krytyczne akcenty wobec pewnych poczynań
niektórych urzędników. Obecnie Miasto Poznań pozywa mnie jako
redaktora gazety starającej się służyć miastu i jego mieszkańcom.
Urzędnik uruchomił miejskiego radcę prawnego, publiczne środki
i możliwości w swoim prywatnym interesie.
Postępowanie urzędników – bezpodstawnie pozywających mnie
pod nazwą Miasto Poznań - mam powody odbierać jako przejaw
szczególnej niechęci do naszego lokalnego, obywatelskiego miesięcznika. Jest powód, gdyż obecnie toczy się śledztwo Prokuratury
Rejonowej Poznań-Stare Miasto po moich publikacjach w poprzednich latach o tzw. odmulaniu Stawu Browarnego w Kobylepolu.
Wykazaliśmy na ogromne nieprawidłowości w toku tych prac, organizowanych i nadzorowanych przez Wydział Ochrony Środowiska UM Poznania. Pozwanie do sądu odczuwam jako próbę manipulacji, rewanżu oraz zdyskredytowania mnie i czasopisma przez
urzędników WOŚ. Miasto Poznań nie powinno jednak być do tego
włączane, bo chodzi tu o zachowania konkretnych ludzi.
Marcin Dymczyk

poznański prokurator oskarżony

Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do
Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury
Krajowej w Poznaniu skierował do Sądu Rejonowego Poznań
– Stare Miasto w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko byłemu
prokuratorowi z Poznania Sebastianowi Z. Został on oskarżony o popełnienie 128 przestępstw. Co zarzucono oskarżonemu?
Sebastian Z. został oskarżony o wielokrotne przekroczenie
uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnioną funkcją prokuratora w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Prokuratura zarzuciła mu także oszustwa. Polegały one na
wyłudzeniach, bądź usiłowaniach wyłudzeń, pieniędzy z tytułu
rzekomych opłat związanych z prowadzonymi bądź nadzorowanymi przez prokuraturę postępowaniami przygotowawczymi,
np. z tytułu rzekomych kosztów postępowania, świadczeń na
cele społeczne, bądź świadczeń na rzecz osoby pokrzywdzonej przestępstwem. 10 zarzutów dotyczy żądania, w związku z
pełnioną funkcją prokuratora, korzyści majątkowych w zamian
za wykonanie czynności służbowej, np. za zwrot zatrzymanego
w toku postępowania prawa jazdy.
Łącznie Sebastian Z. wyłudził bądź usiłował wyłudzić kwotę 250 tysięcy złotych. Wszystkie przestępstwa, o które został
oskarżony, zostały popełnione w związku z pełnieniem przez
niego, w okresie 2009 roku do 2013 roku, funkcji prokuratora
jednej z Prokuratur Rejonowych w Poznaniu. W toku postępowania przygotowawczego wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie
49 tysięcy złotych i dozoru policji. Na jego mieniu dokonano też
zabezpieczenia majątkowego roszczeń postępowania karnego.
W sprawie przesłuchano kilkuset świadków i zgromadzono bardzo obszerny materiał dowodowy, który znajduje się w ponad
300 tomach akt.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa

Przez całe lato ani razu nawet nie skoszono tych i innych
chwastów w samycm centrum Głównej. A gdzie tu trawnik?

Para drozdów (Turdus philomelos) na świerku (30.09 br.) przy
ul. Bolesławy w Antoninku. Czy zamierzają tu zimować?
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Jeśli ten odziomek martwej wyciętej lipy na ul. Goplańskiej
(Os. Warszawskie) pozostawiono z myślą o jego artystycznym
wykorzystaniu przez rzeźbiarza, to ten pomysł jest wspaniały!
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gdy ludzie gospodarzami...

Niby zwykły kalejdoskop codzienności! Jest początek czwartego kwartału. W
niektórych inwestycjach dotyczących naszego osiedla mamy,,poślizg” lub zastój.
Remont chodnika przy szkole Podstawowej nr 55 na ul. Szpaków miał odbyć się
równocześnie z budową płotu przy tejże,
lecz Zakład Robót Drogowych przełożył
go na ...grudzień! Ciekawe, jak dzie- Krzysztof Bartosiak
ci uczęszczające do tej placówki będą wchodzić na jej teren?
Czekamy też na rozpoczęcie budowy trzech ulic w Antoninku:
Dobrochny, Świętochny i Władymira. Na ten cel przekazaliśmy nasze środki do Zarządu Dróg Miejskich.
Najbardziej martwi brak postępu prac przy budowie chodnika na Darzyborskiej. Drugi rok z rzędu przesuwamy środki
na jego budowę i wciąż powstają jakieś ,,problemy”. Gwoli przypomnienia: na tamtejszym osiedlu domków zamieszkują osoby z
tzw. ,,socjalu”Są tam też ludzie na wózkach, którym bardzo trudno się z tego miejsca wydostać. Po częstych ulewach teren ten
zmienia się w ,,bagnisko”! Znamiennym niech pozostanie odpowiedź jednej z mieszkanek. Zapytana jak udaje się z mężem do
lekarza oznajmiła,że ciągnie męża ...na sankach. Może czytając
te słowa odpowiedzialni urzędnicy uderzą się w pierś i ,,strajk
włoski”, jaki odbywa się ponoć w ZDM, zostanie odwołany?!
W październiku ma zacząć w Kobylepolu funkcjonować
nowy, usytuowany przy ul. Rysiej i Majakowskiego, obiekt
sportowo-rekreacyjny. Czekamy też z utęsknieniem na rewitalizację boiska przy ul. Szpaków. Są to inwestycje POSiR, a wykonawcą są Poznańskie Inwestycje Miejskie. W Zielińcu II natomiast Zakład Lasów Poznańskich ogłosił przetarg na wykonanie
placu rekreacyjnego (polana przy ul. Darniowej). Myślę, że jeszcze tej jesieni będzie można poćwiczyć i ,,zrzucić”zbędne kilogramy! Trwa przebudowa układu komunikacyjnego w Zielińcu.
Liczymy, że pozostaną z tej inwestycji jakieś środki. Oczywiście
zostaną wykorzystane w na inwestycje w tym rejonie osiedla.
Mieszkańcy osiedli Przemysława i Folwarcznej oczekują na
rozpoczęcie budowy ,,Nowej Folwarcznej”. Obecnie trwa bu-

marzenia o śnie zimowym

A jakby tak wzorem Natury i... Muminków
zapaść w sen jesienno-zimowy? Przespać buroszare jesienne szarugi, zimowe śnieżyce i wszędzie wciskające się zimno? Cały ten świąteczny
rwetes z karpiem w roli głównej? I obudzić się
dopiero na wiosnę?Wiele zwierząt z właściwą
sobie przedsiębiorczością i zaradnością gromadzi latem i wczesną jesienią żywność i własną
tkankę tłuszczową, moszcząc sobie nory, szukając odpowiedniego lokum, aby przetrwać do
wiosny, a nawet wczesnego lata.
Małe popielice już teraz w październiku mówią sobie na długie
miesiące (aż do maja) ,,dobranoc”. Susły już też śpią jak... susły,
obudzą się w marcu. Jeże objadły się tak, że ważą o sto procent
więcej niż w normalnie aktywnym czasie. Borsuki obrosły niezłą
warstwą tłuszczyku. Niedźwiedzie-tłuścioszki położyły się w gawrach, drobne zwierzaki w swoich norach śpią na suchych liściach
albo na paprociach, albo zrobiły posłania z mchu. A ptaki odlatują
do ciepłych krajów. Nie ma już, objedzonych polskimi czereśniami,
szpaków ani pliszek, nie zaśpiewa aż do lutego skowronek, a słowik
zacznie swe trele dopiero w kwietniu, kosy odlecą w listopadzie.
A my też z niezłą warstwą tłuszczyku zgromadzonego z kilogramów lodów i owoców, mięs i kiełbas z grilla (wcale to jadło nie było
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dowa kolektora przy ul. Abp Dymka. Ruch odbywa się wahadłowo, co znacznie utrudnia przemieszczanie się w tym rejonie.
Placimy za brak wyobraźni poprzedniej ekipy włodarzy naszego
miasta. Czyż nie można było w miejscu pętli postawić zajezdni, a
w miejscu zajezdni wybudować pętli tramwajowej? Ale to już historia i cytując Kubę Sienkiewicza (Elektryczne Gitary) „Wszyscy
zgadzają się ze sobą, a nadal będzie tak jak jest”
Jak jesteśmy już w rejonie ul. Żelaznej to trzeba powiedzieć,
że miło popatrzeć jak w obskurnej niegdyś i zapomnianej okolicy wyłania się obraz odnowionych i wyremontowanych budynków. Dachy pokryte nową dachówką, a elewacje przyciągają
wzrok swą kolorystyką. Wokół kostka brukowa i kosze na śmieci.
Pozostaje jeszcze remont jezdni. Przekazaliśmy jako RO środki
na jej projekt. Aquanet rozpoczął już projektowanie nowej, niezależnej od osiedla Przemysława magistrali wodociągowej. Jeszcze dwa, trzy lata i ta okolica stanie się atrakcyjna mieszkaniowo.
Tak niewiele trzeba, by pobudzić w ludziach inicjatywę, jeśli poczują się gospodarzami! Od trzech lat większość mieszkań wykupili tutejsi mieszkańcy. Powstały Wspólnoty Mieszkaniowe, a na
efekty nie trzeba było długo czekać.
Ktoś zapytał mnie kiedyś: -Krzysztof, czy warto zabiegać o
rożne sprawy i uganiać się za urzędnikami? Odpowiedziałem,
że jeśli ktoś nie wierzy w to co robi, to pewnie nie! Lecz gdy
spotykam pozdrawiających mnie sąsiadów przechadzając się
po osiedlu mogę powiedzieć, że ...to moje miejsce!
Krzysztof Bartosiak

Stara aleja odsłonięta po pierwszym etapy rewitalizacji parku
przy ul. Browarnej w Antoninku. Musimy wykonać cały plan
przywrócenia tego obiektu mieszkańcom.
dietetyczne), po bezruchu plażowania może i moglibyśmy w ten
sen zimowy zapaść. Opuścić wszystkie żaluzje i rolety, zatrzymać
zegary, zakopać się w pierzynki, kołderki i inne piernaty i odciąć
się od tego całego zgiełku, bo jednak ktoś musiałby pracować, aby
spać mogli inni. Ale i ta praca byłaby jak w jakimś półśnie, z tramwajem dwa razy na dzień... Może wzorem wiewiórki od czasu do
czasu przez ciche parki przemknąłby jakiś piechur, a pustymi ulicami może jakiś automaniak...
A jakie oszczędności – mniejsze zużycie prądu i gazu (bo pół Polski w zimowym letargu). Co latem przytyliśmy, teraz w tym śnie
zimowym (śniąc o lecie kolorowym) byśmy stracili. Bez mordęgi
diet specjalnych. A inni – ptakom podobni – wylecieliby do krajów
gdzie słońca pod dostatkiem.
Tej niezwykłej zimy, gdybyśmy w sen zapadli a śniegi zasypały
góry i doliny (i nasze domy tudzież jezdnie), żadne służby nie byłyby zaskoczone i nawet sprzętu nie musiałyby uruchamiać. I odetchnąłby nie jeden dozorca... Zresztą, i tak pewnie wielu odpowiedzialnych za odkopanie nas z zimowego puchu, rzeczywiście prześpi czas zimowy! I jakże piękny wydałby się świat po przebudzeniu
na wiosnę! Z jaką radością wzięlibyśmy się do pracy. Może nawet
w zapomnienie poszłyby wszelkie swary sprzed snu zimowego?
A co z tymi Muminkami? To stworzenia zrodzone z wyobraźni
Tove Jansson. No, więc Muminki igliwiem najedzone, spały zawsze
od października do kwietnia, ,,czasem ktoś westchnął i zwinąwszy
się wsuwał głębiej w posłanie(...)”. Zdecydowanie chcę być Muminkiem!
Ewa Kłodzińska
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Proboszcz: wspierajcie mnie!

przyciągnąć, którzy odeszli

Z dniem 1 lipca br.
parafia pw. Chrystusa Odkupiciela
na Osiedlu Warszawskim powitała
nowego proboszcza
księdza
Tomasza
Bulińskiego
(na zdjęciu obok).
Poniżej przytaczamy fragmenty interesującej wypowiedzi
duszpasterza,
życzliwie udzielonej
naszemu czasopismu.

problemy! Jakkolwiek jest, trzeba z nimi walczyć i dawać dobry
przykład innym. Czy mam wady? Na przykład jestem uparty, zawsze chcę postawić na swoim. Z drugiej strony ta wada jest w
niektórych okolicznościach... zaletą. Wielu rzeczy bym nie zrealizował, gdybym nie był uparty!

O WĘDROWANIU I INNYCH PASJACH

To rodzice zaszczepili we mnie pasję wędrowania – raz w roku
na dwa tygodnie wyjeżdżaliśmy, by poznawać naszą piękną Polskę. Sporo chodziliśmy. Na pierwszej mojej pieszej pielgrzymce
na Jasną Górę byłem z Mamą, potem odbyłem 22 takie ,,wędrówki”. Poznałem wszystkie polskie góry, podczas studiów objechałem z kolegami rowerem niemalże całą Polskę. Wspinam się
również na wyższe szczyty, jak Longs Peak w Górach Skalistych,
Kilimandżaro w Tanzanii czy ostatnio Mont Blanc w Alpach.
Dzięki zaproszeniom kolegi dyplomaty, który jako przedstawiciel nuncjatury apostolskiej mieszkał w różnych częściach
świata, poznałem Indie, Brazylię, Nepal, Meksyk, byłem w Rosji.
Owszem, jako ksiądz też ,,wędruję”: byłem wikariuszem w Grodzisku Wielkopolskim, Poznaniu, Nowym Tomyślu, Gostyniu, a
w Dolsku – proboszczem.

O POWOŁANIU

Z pewnością na powołanie duży wpływ ma rodzina: moja była
i jest bardzo religijna. W domu rodzinnym odczuwałem bliskość
Boga. Dlatego byłem ministrantem, a po szkole średniej wstąpiłem do Seminarium. Przyznaję - łatwo nie było. Przecież byłem
młodym chłopakiem, prowadziłem inne życie, miałem wielu
znajomych, z którymi często się spotykałem. Stąd wątpliwości
czy sobie poradzę, czy wytrwam na tej drodze. I pomimo chwil
nawet zniechęcenia – wytrwałem do święceń w 1995 roku.

O KAPŁAŃSTWIE

Bycie księdzem, duszpasterzem to nie tylko wielka odpowiedzialność, a nawet ciężar dany przez Boga. To także swoista
przygoda życiowa, którą przeżywa pewnie każdy, obojętnie jakiego wyboru dokona. Czy zostanie księdzem, czy założy rodzinę – widzę to u siostry i brata. Tak, ksiądz jest sam, ale nie jest to
samotność. Ja czuję się jak ojciec, zwłaszcza dla bardzo młodych
parafian, którzy – zdarza się - że nie idą ze swoimi problemami
do rodziców, a właśnie do księdza.

Inną moją pasją jest muzyka, sam też muzykowałem, z zespołem koncertowałem przed laty nawet w tej parafii. Od wielu lat
słucham poezji śpiewanej. Powołałem do życia kilka grup teatralnych, w których z młodzieżą tworzyliśmy spektakle.

WIELE ZADAŃ PRZEDE MNĄ...

Owszem, życie kapłana jest specyficzne, bo jest ten moment
pewnego osamotnienia. Mówi się, że księdza może zrozumieć
tylko drugi ksiądz. Gdy spotkaliśmy się – świeżo po święceniach
- na prywatnej audiencji w Watykanie z papieżem Janem Pawłem
II, Ojciec Święty powiedział tak: - „Słuchajcie chłopcy, trzymajcie się zawsze razem, bo wtedy wytrwacie i dojdziecie do celu...”.
Ksiądz jak każdy jest istotą społeczną, nie może więc pozbawiać
się kontaktów z innymi ludźmi.
Jest jeszcze inny aspekt bycia kapłanem: ludzie chcą w nas widzieć ,,nadczłowieka”. Tymczasem my, księża, też mamy swoje

Obecny kościół w znacznej mierze był zbudowany w czynie
społecznym. Trzeba go wyremontować, ale na ,,czyn społeczny”
pewnie nie ma w obecnych czasach co liczyć. Tymczasem trzeba
coś wymyślić, aby starsi ludzie, osoby niepełnosprawne ruchowo i rodzice z dziećmi na wózkach jakoś mogli pokonać owe 22
stopnie. Może uda się zamontować jakąś windę, platformę. Na
razie – nie wiem. Na remont czekają salki i probostwo...
Znacznie ważniejszym zadaniem dla mnie jako proboszcza
jest duchowe ożywienie tej parafii, przyciągnięcie do Kościoła
i tej świątyni tych, którzy odeszli z różnych przyczyn. Będę,
oczywiście, kontynuował to co zastałem, ale chcę powołać duszpasterstwo młodzieży, potem – dzieci. Młodym chcę zaproponować rekolekcje i wędrówki w górach. Ten pomysł już sprawdziłem w innych parafiach. W najbliższym czasie wybieram się
z młodzieżą na Forum Młodych do Pniew, do św. Urszuli Ledóchowskiej, patronki naszej archidiecezji.

A najchętniej zamieściłbym, może w internecie, apel:

DRODZY PARAFIANIE! WSPIERAJCIE MNIE W TYCH
WSZYSTKICH DZIAŁANIACH, ABYM WIEDZIAŁ, ŻE NIE
JESTEM SAM, ŻE MOGĘ ZAWSZE NA WAS LICZYĆ!
WASZ PROBOSZCZ
Wysłuchała
Ewa Kłodzińska
Fot. Marta Grabowska
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Wernisaż wystawy plakatów

dzieło warsztatów

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Antoninku odbył się 4 września br. wernisaż wystawy plakatów, powstałych
podczas trzeciej edycji Wakacyjnych Warsztatów Twórczych,
które odbyły się w Gimnazjum nr 22 im. D. Chłapowskiego
w dniach od 26 do 30 czerwca br. W zorganizowanych dotąd
trzech edycjach, prowadzonych przez artystki - absolwentki
Wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu, brali udział uczniowie Gimnazjum nr 22, Szkoły
Podstawowej nr 87, Szkoły Podstawowej nr 55, a także ich rodzeństwo, przyjaciele i koledzy.
Celem prowadzonych corocznie działań było pobudzenie
uczestników do kreatywnego myślenia, stworzenie im okazji do pracy z różnorodnymi, często nietypowymi materiałami
i tworzywami oraz doskonalenie ekspresji twórczej uczniów,

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

osiedlowe aktualności
Apel! Drodzy Mieszkańcy!

Zwracam się do Was z serdecznym apelem o czynny udział
w kolejnej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. W
tym roku popieramy projekt dotyczący parku przy ul. Browarnej! Jako mieszkańcy powinniśmy ,,zewrzeć szyki” i powalczyć o głosy. W ubiegłym roku wspólne działanie całego
osiedla dało nam ponad 800 głosów na ,,Skate Park” przy ul.
Szpaków w Kobylepolu. W tym roku powalczmy o Antoninek
i to urokliwe miejsce, jakim niewątpliwie jest park. Głosujemy
od 9 do 30 października br. drogą elektroniczną oraz w dniach
21-22.10br. można będzie oddać swój głos w ZSP 7 przy ul.
Leszka!

GŁOSUJEMY NA PROJEKT NR XII.3 Rewitalizacja parku przy ul. Browarnej w Poznaniu.

przejawiającej się w działaniach zarówno indywidualnych, jak
i zespołowych. Efekty dotychczasowych warsztatowych działań
to pomalowana, podczas pierwszej edycji, wiata przystankowa
oraz nowe, artystyczne oblicze drzwi do pracowni w Gimnazjum
nr 22. Efektem tegorocznych zajęć są plakaty, których motywem
przewodnim są woda i rzeka Warta (w nawiązaniu do trwającego
Roku Rzeki Wisły). Plakaty zdobią już korytarz szkoły i są wyrazem kreatywności, pomysłowości i umiejętności plastycznych
uczestników.
Wakacyjne Warsztaty Twórcze zostały sfinansowane ze środków przekazanych przez Radę Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole oraz Radę Rodziców Gimnazjum nr 22. Dzięki naszym
fundatorom uczniowie ciekawie i twórczo spędzili pierwsze
wakacyjne dni. Dziękujemy! Dziękujemy wszystkim Gościom:
przedstawicielom Rady Osiedla, Rodzicom, Dziadkom, Nauczycielom za przybycie na uroczystość!
Elżbieta Witkiewicz, koordynator projektu,
nauczyciel przedmiotów artystycznych

II miejsce: Grażyna Błońska – Kobylepole, Barbara Grembowska
Kobylepole. III m.: Krzysztof Sowiński Kobylepole. Wyróżnienia: Bolesław Kozielczyk Antoninek, Bożena Nowak Kobylepole,
Barbara Przybył Kobylepole, Adam Szablan Kobylepole
Zieleńce. I miejsce: „Monar” WCPB Dom Readaptacji Społecznej, Administrator Helena Wąsiewicz Kobylepole, II miejsce:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP, ksiądz Dominik Kużaj Kobylepole. Wyróżnienia: Szkoła Podstawowa nr 55
im. Jurija Gagarina, dyrektor Jolanta Pszczółkowska Kobylepole
Pasy zieleni. I miejsce: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP, ksiądz Dominik Kużaj (teren przy figurach ul.
Dymka, Folwarczna, Piwna/Stalowa) Kobylepole. Wyróżnienia:
Grażyna Błońska Kobylepole
Wręczenie nagród nastąpiło na festynie w Zielińcu 23.09.2017.
Mieszkańców, którzy brali udział w tegorocznej edycji oraz którzy nie odebrali trofeów zapraszamy w dniu 20 października br.
na godz.17 do SP 55 na podsumowanie tegorocznej edycji oraz
kawę i ciastko! Więcej na stronie RO www.antoninek-zielinieckobylepole.pl
Radna Magdalena Ziółkowska

Przewodniczący Rady Osiedla A-Z-K Krzysztof Bartosiak

Nasze Zielone Osiedle!

Prezentujemy listę nagrodzonych w poszczególnych
kategoriach konkursu „Zielony Poznań” 2017.
Ogrody. I miejsce: Anna Nowacka Zieliniec, Ewa Grzeszak
Zieliniec. II miejsce: Maria Stefaniak Kobylepole, Barbara Grembowska Kobylepole. III miejsce: Krystyna Koper Zieliniec, Michał Stefaniak Kobylepole, Paulina Hajek Antoninek. Wyróżnienia: Henryka Jaworska Zieliniec, Ireneusz Kamiński Zieliniec,
Eugenia Jaworska Antoninek, Agnieszka Józiak Kobylepole.
Balkony/ogrody/okna. I miejsce: Urszula Molenda Kobylepole.
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39. sezon rozpoczęty!

Zawiódł się ten kto po komedii ,,Za lepsze czasy” (premiera 39. sezonu Sceny) spodziewał się rozrywki niefrasobliwej,
śmiechu nieustannego itp. Trzecia sztuka Jacka Hempla z Panem A i Panem B wymagała nie lada jakiej ekwilibrystyki pamięciowej od widza, błyskawicznego wręcz kojarzenia faktów,
podtekstów i kontekstów związanych z naszą (jednak niewesołą!) niedawną przeszłością polityczno-ekonomiczno-obyczajową.
Owszem, rozbrzmiewał śmiech serdeczny przy rzucanych ze
sceny żartów ( -Na czym byłeś ostatnio w teatrze? -Na motorze
ze szwagrem... -Z PRL można było wyjść, ale z niektórych PRL
nie wyszedł) czy ,,składankach” cytatów z poezji i literatury różnej. Językową perełką było przemówienie, składające się ze sloganów, banałów, nowomowy pasujących do każdej okazji: takie
,,zestawienia” krążyły w odpisach już ponad 30 lat temu i zabawa
była przednia przy tworzeniu własnych ,,przemówień. Poza tym
trzeba było jednak pilnie słuchać tekstów, a w nich drobnych niuansów językowych, aby wyłapać śmieszno-gorzką prawdę o... nas
samych i tym pięknym kraju nad Wisłą! W rolach głównych (i jedynych) wystąpili świetni aktorzy Marek Siudym i Jacek Kałucki
(pod pseudonimem autor trzech ,,odsłon” przygód obu Panów).
Obaj zostali uhonorowani Złotymi Laurami Fundacji Tespis za
zasługi dla Sceny na Pietrze i Teatru.

Wraz z dyrektorem Sceny Romualdem Grząślewiczem zapraszamy do Jesiennego Salonu Muzycznego – 9 października odbędzie się promocja płyty ,,Klezmerska po polsku”: wielkie przeboje po raz pierwszy zaśpiewane tylko i wyłącznie po polsku, z
Jagodą Kram w roli głównej i kilkuosobowym zespołem śpiewająco-grającym.
Ewa Kłodzińska, foto: Krzysztof Styszyński

Remont kościoła św. Jana Jerozolimskiego

wiele się dzieje

Rozmowy indywidualne i wspólne – a to z elektrykami, a to
ze stolarzem, a to ze szklarzem. Do kościoła pw. św. Jana Jerozolimskiego wkraczają kolejne ekipy, aby realizować następne etapy
pracy przy zabytku. Oczywiście, konserwatorzy nadal prowadzą
swoje żmudne powinności. Wszystko się dzieje pod nadzorem
miejskiego konserwatora zabytków.
Elektrycy będą rozprowadzać nową sieć, tak, aby – naturalnie
– nie zniszczyć pracy m.in. konserwatorów. Będą mieli ogrom
pracy przy urządzeniach zabezpieczenia p.poż., alarmowych i
monitoringu. W kościele będzie inne nowe ogrzewanie. Aby w
określonych miejscach położyć instalacje trzeba wydrążyć przy
niektórych ścianach kanały, z tego też powodu trzeba odsunąć
ławki. Pozyskano już znakomitą projektantkę oświetleń, której
zadaniem jest wydobycie z ciemności elementów romańskich i
gotyckich z bryły świątyni. Źródło światła nie może być widoczne, ale to co warte oglądania w nocy – jak najbardziej.
Stolarz już pokazał swoje umiejętności – pierwsza ławka po
renowacji trafiła na razie do magazynu. Szklarz zajmie się m.in.
oczyszczaniem wszystkich witraży, aby cieszyły oczy parafian i
turystów.
A to jeszcze nie wszystko – do pracy przystąpią artyści-plastycy,
aby prezbiterium otrzymało nowy wystrój, odpowiadający duchowi pradawnej epoki, w której powstał kościół św. Jana Jerozolimskiego. Trzeba też zająć się płytami w prezbiterium. Jedynie
tryptyk wymaga tylko odświeżenia.
Kościół św. Jana Jerozolimskiego kryje pewnie jeszcze wiele
tajemnic, których źródło znajduje się w enigmatycznych niekiedy dawnych zapiskach (konserwatorskich czy artykułach). Ks.
proboszcz Wawrzyniec Kotecki (1889-1918), który uczestniczył
w pracach konserwatorskich przy kościele na początku XX wieku, w 1914 r. na łamach ,,Wiadomości Parafii Archikatedralnej”
zamieścił artykuł o znalezionych wewnątrz kościoła grobowcach
– ks. proboszcza Ignacego Migdalskiego (1862 - 1872) i ks. proboszcza Jana Pawłowskiego (1829 – 1841). W drugim grobowcu

znajdowały się trzy pochówki osób dorosłych, położone jedno
na drugim, oddzielone deskami, oraz trzy ciała dzieci w płótnach.
Po tamtych pracach konserwatorskich dostępny stał się także
grobowiec pod kaplicą maltańską, a w nim trumny postawione
na sobie. Jak pisał ks. Kotecki, niewiele pozostało ze szczątków
największego dobrodzieja kościoła komandora Michała St. Dąbrowskiego (1719 – 1740). Zniszczona była trumna ze zwłokami prawdopodobnie komandora Bartłomieja I. Steckiego (1741
– 1780). W trzeciej trumnie spoczywał komandor Andrzej M.
Miaskowski (1781 - 1832). Niewiele wiadomo o dalszych losach
tych pochówków, choć pierwszy powojenny ksiądz proboszcz
Władysław Koperski (1948 – 1987), wielki odnowiciel zniszczonej świątyni, pamiętany do dziś przez wielu parafian, twierdził,
że trumny w krypcie jeszcze są. No, ale były później jeszcze kolejne remonty. Wspomnijmy, że podczas wojny w tym kościele
znajdowały się warsztaty krawieckie, a największe szkody poczyniły pociski w 1945 r.
Podczas bieżących prac zrodziły się dwa pytania: gdzie jest
wejście do krypty pod kaplicą Św. Krzyża oraz – co ona kryje? Biorąc pod uwagę cykl produkcji naszego miesięcznika, być
może już w następnym numerze nasi Czytelnicy poznają odpowiedzi na te pytania! Ewa Kłodzińska Foto: Waldemar Malicki
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Festyn Tradycji i Pamięci Powstania Wielkopolskiego

z udziałem harcerzy

Chorągiew Wielkopolska ZHP z dumą nosi nazwę Powstańców Wielkopolskich 1918-19. Dlatego harcerze z chęcią włączyli się do kolejnego już Festynu Tradycji i Pamięci Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919. Uczestniczyli seniorzy harcerscy
– członkowie prezydium Wielkopolskiej Rady Starszyzny
Harcerskiej i Seniorów przy tej Chorągwi z jej przewodniczącym hm. Pawłem Napieralskim, seniorki z KSH 10 PDH w
Poznaniu oraz młodzi harcerze z 2 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego „Komandorzy”.

a
Festyn zorganizował 26 sierpnia 2017r. Oddział Wielkopolski
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego przy udziale
kół terenowych. Członkowie i sympatycy Towarzystwa prezentowali swoje tradycje regionalne, zbiory poświęcone tematyce powstańczej i grupy rekonstrukcyjne. Po Mszy św. w Katedrze Poznańskiej w intencji Ojczyzny oraz Powstańców Wielkopolskich,
uczestnicy oprowadzeni zostali przez przewodników PTTK po
Katedrze i jej podziemiach, a następnie udali się do amfiteatru
Bramy Poznania na Śródce.

W trakcie prowadzonej przez pana Pawła Kuszelewicza imprezie, po powitaniu wszystkich przez prezesa Oddziału Wielkopolskiego TPPW pwd. Wawrzyńca Wierzejewskiego i wysłuchaniu
gawędy dr Marka Rezlera na temat tradycji powstańczych w
Wielkopolsce w okresie zaboru pruskiego, można było uczestniczyć w pokazach i występach zespołów.
Inscenizację teatralną pt. „Wdowi grosz” wykonała młodzież ze
Szkoły Podstawowej w Żerkowie. Wystąpił w strojach regionalnych szkolny zespół taneczny „Szwajcaria Żerkowska”. Młodzież
ze Szkoły Podstawowej w Komorzu Przybysławskim przedstawiła scenki rodzajowe z użyciem gwary poznańskiej. Czytane były

znane wiersze w wersji gwarowej autorstwa Marka Szymańskiego.
Zaprezentował się chór „Kleszczewianie”. Gawędy wygłosili panowie Wojciech Koterba, historyk i rekonstruktor powstańczy
z Mieszkowa koło Jarocina, oraz dr Zdzisław Kościański, przewodniczący Komisji Historycznej ZG TPPW. Prezentację barwy
i broni 1. Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich (przemianowanego później na 1 Pułk Ułanów Wielkopolskich) przedstawił
Reprezentacyjny Oddział Ułanów Miasta Poznania.

Pieśni patriotyczne oraz klasyczne przeboje z lat minionych
pięknie wykonała pani Agnieszka Szymańska, wspomagana
przez prowadzącego imprezę. Organizatorzy – w tym harcerze
- przygotowali i przekazali uczestnikom wydawnictwa, foldery,
pocztówki i przypinki z rozetą powstańczą. Harcerze młodsi i
starsi przedstawili wystawy o udziale skautów i harcerzy w przygotowaniach oraz przebiegu Powstania Wielkopolskiego. Odbył
się także konkurs wiedzy o Powstaniu.

Obejrzeć można było interesujące eksponaty z okresu Powstania Wielkopolskiego, przygotowane przez Wielkopolskie
Muzeum Niepodległości – Muzeum Powstania Wielkopolskiego oraz Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Na festynie zaprezentowała się ”Fundacja Kochania Poznania”, która wespół
z TPPW rozpoczęła starania o nazwanie jednego ze skwerów w
Poznaniu imieniem Marszałka Ferdynanda Focha, który wsparł
Wielkopolan w ich walce o kształt granic po Powstaniu.
W trakcie festynu ok. 150 osób wzięło udział w zwiedzaniu
„Bramy Poznania”, cały czas działała kuchnia polowa z pyszną
grochówką ugotowaną przez druhów hm. Marka Urbanowicza i
pwd. Małgorzatę Suchanecką.
Phm. Barbara Król – WRKSHiS, KSH OWAR –Poznań
Fot. hm. Paweł Napieralski - WRKSHiS
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Niech tu pozostanie
To były niecodzienne wydarzenia i oby stały się trwałą tradycją! W trzech ostatnich dniach września br. przy ul. Krańcowej
24 na Osiedlu Warszawskim odbyły się 3 różne tematycznie,
lecz spojone jednym nazwiskiem koncerty. Mieliśmy możliwość uczestniczenia w nich z okazji obchodzonego w Polsce
Roku Jerzego Fryderyka Haendla. Zostałam powiadomiona
o tym przez jednego ze swoich znajomych. Byłam zdziwiona.
Gdzie, co, dlaczego?
Okazało się, że w jednym z budynków dawnego Pometu powstała sala teatralno-koncertowa, w której mogą odbywać się
różne imprezy kulturalne. Mieszkańcy Osiedla Warszawskiego
dostali od losu szansę uczestniczenia w wysokiej klasy imprezach
kulturalnych. Powiadomiłam kilka osób ze swoich znajomych,
wiadomość się rozeszła w okolicy.
Ci, którzy w koncertach uczestniczyli, wyszli zachwyceni. Wysokiej klasy repertuar, wykonawcy z "wysokiej półki" filharmoników. Mieliśmy możliwość wysłuchać wśród nich śpiewaczkę
panią Annę Budzyńską - sopran, pana Bartosza Rajpolda - kontratenor z towarzyszeniem zespołu Accademia dell`Arcadia pod
przewodnictwem koncertmistrza pana Mikołaja Zgółki. A repertuar? Nawet jeśli ktoś nie zna lub nie lubi muzyki baroku, to
niektórymi utworami mógł się zachwycić i zrozumieć dworskątaneczną muzykę.

Rzadkość: 3 hektary zrębu zupełnego w Poznaniu

Artystka operowa i twórczyni fundacji Świat Możliwości pani
Anna Budzyńska z zspołem Accademia dell'Arcadia w nowej
sali koncertowej przy ul. Krańcowej 24 na Os. Warszawskim.
No, a teraz najważniejsze pytanie: czy ten występ to będzie
tylko pojedynczą szczęśliwą "iskierką", która raz zagościła na
Osiedlu Warszawskim? Jednym ze sponsorów koncertów był
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego . Czy wobec tego my, mieszkańcy Osiedla Warszawskiego, możemy prosić Pana Marszałka o ciąg dalszy? Czy Pani Anna Budzyńska będzie miała możliwość organizowania tej Kultury przez duże "K"?
Przecież to miejsce nadaje się znakomicie na inne potrzebne
tu, oczekiwane, ciekawe, dobre imprezy (kabaret, teatr dla dorosłych i dla dzieci i inne). Liczymy na to i czekamy. Na razie
bardzo dziękujemy za to co było.
Barbara Stachurska

las był i...będzie

Przy ul. Leśnej niedaleko Zielińca we wrześniu br. można
było obserwować rzadkie w mieście leśne prace wycinkowe
na dużą gospodarczą skalę. Pracowały tu wysokowydajne najnowocześniejsze maszyny, które całkowicie zastąpiły znojny
trud drwali i innych leśnych robotników. Trzeba wyjaśnić i
uspokoić zatrwożonych nagłym zniknięciem wiekowego lasu.
Wycinka metodą zrębu zupełnego odbyła się w pełni zgodnie
z leśną nauką i praktyką. Po prostu drzewostan sosnowy osiagnął tu wiek rębny i musiał zostać wycięty.
Zmierzające do końca prace zrębowe przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu, w kombajnu zwanego harwester, trwały 2
tygodnie. Prowadził je Zakład Usług Leśnych Andrzej Łyska z
Dymaczewa Starego. Po oczyszczeniu wkrótce zrębu z gałęzi i
uporządkowaniu, zostanie on przygotowany do odnowienia,
czyli obsadzenia nowym lasem, co nastąpi najbliższej wiosny.
W składzie gatunkowym tutejszego siedlisku boru mieszanego
świeżego dominować nadal będzie sosna, ale wprowadzone zostaną tez gniazda rodzimych gatunków drzew liściastych. MD

Lasami w granicach naszego miasta zarządza Zakład Lasów
Poznańskich, ale nie tylko on. Poza tym duże obszary leśnych
skarbów należą tu również do Nadleśnictwa Państwowego Babki
(wieś w gminie Mosina), a jednym z jego dziewięciu leśnictw jest
Kobylepole o powierzchni 864 ha. Od czterech lat kieruje nim
leśniczy pan Tomasz Keler. Od niego dowiedzieliśmy się, że zrąb
z jego polecenia wykonany ostatnio w pobliżu Zielińca ma powierzchnię 2,92 ha, ścięty drzewostan sosnowy liczył 91 lat i dostarczył 686 m sześciennych użytkowego drewna grubego oraz
opał przetwarzany na zrębki energetyczne.
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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Przy Ostrówku na Śródce

wykopaliska trwają

Prowadzone na Śródce wykopaliska nie zakończyły się we
wrześniu br., jak przewidywano, lecz są kontynuowane jeszcze
w październiku. Prowadzący prace archeolog pan Paweł Pawlak podkreśla, że przedłużenie sezonu było możliwe dzięki
życzliwości właściciela działki, przygotowującego tu inwestycję mieszkaniową z dwupoziomowym parkingiem podziemnym. Wykonane w poprzednich dwóch latach głębokie żelbetonowe mury oporowe na granicy działki pozwoliły archeologom bezpiecznie realizować obecny, końcowy etap eksploracji
na tym terenie.

Kierujący pracami archeolog pan Pawel Pawlak pokazuje
fragment zachowanej glinianej ściany domu z XV wieku.
Prace archeologiczne budzą autentyczne i bardzo żywe zainteresowanie mieszkańców Śródki, ale nie tylko ich. Ostatnio
miejsce to odwiedzili uczestnicy wycieczki PTTK. Jedna bardzo
zaciekawiona mieszkanka Śródki starała się z powodzeniem o jej
zatrudnienie przy wykopaliskach, aby móc osobiście uczestniczyć
w tej badawczej przygodzie. Pan archeolog Paweł Pawlak - który
życzliwie nie tylko udzielił nam informacji, ale i pozwolił z bliska
obejrzeć wykopaliska na żywo – jest zdecydowany zorganizować
np. w listopadzie br. otwarte spotkanie z mieszkańcami w celu
zaprezentowania dorobku tegorocznego sezonu. O wydarzeniu
tym zainteresowani zostaną wcześniej poinformowani. MD

Osoby tu zatrudnione pracują na głębokości około 3,5 metrów
poniżej aktualnego poziomu zerowego gruntu, bez konieczności budowania trudnych i kosztownych szalunków. Każdy dzień
przynosi nowe odkrycia w postaci ciągle napotykanych pochówków, śladów niegdysiejszej zabudowy, monet, ceramiki i innych
przedmiotów. Odkopano bardzo znaczne fragmenty po drewniano-glinianym domu z drugiej połowy XV wieku. Stojący od
strony Ostrówka budynek o wymiarach około 6 na 4 m – zapewne piętrowy - posiadał piwnicę, z której zachował się fragment
drewnianych schodów (fot. z prawej). W części bardziej oddalonej od obecnej ulicy natrafiono z kolei na ślad drewnianego
domu z XVI wieku.

Przykłady podwyższania jakości życia na naszych osiedlach

Zbudowane przed wojną bloki mieszkaniowe zwane
galeriowcami przy obecnej ulicy Malachowskiego na
Komandorii. Oddane do użytku były dumą Poznania, jako
przykład nowoczesnego budownictwa wielorodzinnego. Jeszcze
kilka lat temu stanowiły obraz rozpaczy, a obecnie już ostatni z
nich doczekał się gruntownej rewitalizacji.

Po drugim krańcu ulicy Małachowskiego poddano pracom
ociepleniowym budynki mieszkaniowe, które w latach
osiemdziesiątych ub. wieku zbudowano z wielkiej płyty. Na
owe czasy wyróżniały się znacznie ciekawszą architekturą, niż
powszechnie budowane wielkopłytowe bloki. Wykonywane
aktualnie ocieplenie było od lat postulatem mieszkańców.
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krabi - perła tajlandii

Mateusz „Biszop” Biskup pochodzi
z Osiedla Antoninek, gdzie chodził do
Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. Mińskiej. Po ukończeniu studiów w USA
mieszkał 10 lat w Szkocji, pracując
w przemyśle naftowym. Obecnie mieszka
w Bangkoku, gdzie pracuje jako nauczyciel języka angielskiego. Prowadzi kanał
na Youtube pt. „Belfer w Tajlandii”.

Nie samą pracą człowiek żyje. Od czasu do czasu należy się
wyrwać z kieratu i udać na krótki urlop. Zwłaszcza, kiedy mieszka się w takim kraju, jak Tajlandia. Miejsc idealnych na krótkie
wypady jest tu bez liku. Osobiście preferuję Krabi – malowniczy
półwysep położony na południu kraju. Wystarczy godzina lotu z
Bangkoku, by znaleźć się w iście bajkowej scenerii. Na lotnisku
w Krabi bez trudu znajdziemy agencję, która za niewielką opłatą
dostarczy nas łodzią na Railay Beach – jedno z najpiękniejszych
miejsc w Tajlandii.
Na półwyspie znajdziemy trzy główne plaże. Railay East to ta,
do której dopłyniemy łodzią (półwysep nie ma połączenia drogowego z resztą lądu). Nie nadaje się ona niestety do kąpieli – porośnięta jest drzewami mangrowymi, których korzenie skutecznie uniemożliwiają pluskanie się w morzu. Przy tej plaży mieści
się znakomita większość ośrodków wczasowych. Bezsens? Tylko
pozornie.
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Ci, którzy cenią sobie samotność, powinni udać się wąską
ścieżką wzdłuż Railay East, by po przejściu pod ogromnymi
wapiennymi nawisami znaleźć się na nieco ukrytej plaży Phra
Nang Beach (fot. u dołu z lewej). Jest niewielka, ale przepiękna. Ogromne skały wyrastają wprost z morza i pną się ku górze
sprawiając, że plaża ta jest rajem nie tylko dla miłośników morskich kąpieli, ale także dla wspinaczy. Trudno sobie wyobrazić
wspinaczkę skałkową w piękniejszych okolicznościach przyrody!
Pływając w morzu należy uważać na meduzy, a zwłaszcza na tzw.
żeglarza portugalskiego. Jego poparzenia są bardzo bolesne.
Z plaży Phra Nang Beach można udać się na pobliską wyspę Ko
Rang Nok. Nie trzeba do tego łodzi – na wyspę prowadzi bród,
w którego najgłębszym miejscu woda sięgnie nam zaledwie do
pasa. Ile można jednak wylegiwać się na plaży? Railay Beach to
doskonała baza wypadowa do wielu ciekawych miejsc. Możemy
się stąd udać na całodniowe wycieczki do okolicznych wysp. Są
połączone z nurkowaniem na rafach koralowych i wieloma innymi atrakcjami.

Tradycyjne tajskie łodzie zwane long tail boat („łódź z długim
ogonem”) zawiozą nas także na słynną wyspę Ko Phi Phi (fot.
wyżej), która swoją sławę zawdzięcza zarówno swemu pięknu jak
i faktowi, że w 2000 roku nakręcono tu film pt. „Niebiańska plaża” z Leonardem Di Caprio w roli głównej. Tytułowa plaża jest
naprawdę przepiękna, ale… bardzo zatłoczona. Najlepiej udać
się na nią wczesnym rankiem.
Możemy się także udać na Khao Phing Kan, zwaną Wyspą Jamesa Bonda. Ona także zaistniała w światowej kinematografii za
sprawą filmu o przygodach agenta 007 pt. „Człowiek ze złotym
pistoletem” z 1974 roku. Na tej wyspie, a raczej skale wyrastającej
pionowo z morza, swoją główną siedzibę miał filmowy przeciwnik Jamesa Bonda, niejaki Scaramanga.
Zaledwie kilkaset kroków dzieli nas stamtąd od wspaniałej Railay West Beach (fot. wyżej), która jest spełnieniem marzeń każdego plażowicza. Po przeciwnej stronie niewielkiego półwyspu
rozciąga się bowiem jedna z najpiękniejszych plaż świata. Szeroka, piaszczysta, z czystą lazurową wodą. Na horyzoncie majaczą
wyrastające wprost z morza wapienne olbrzymy porośnięte tropikalną roślinnością i przywodzące na myśl Maczugę Herkulesa
z Ojcowskiego Parku Narodowego. Piękno tego miejsca trudno
opisać słowami.
Odpoczywając na Railay Beach powinniśmy uważać na
wszechobecne małpy. Jest ich tu zatrzęsienie! Kapucynki o sympatycznych pyszczkach tylko z pozoru wyglądają na niewinne
zwierzątka. Jeśli ktoś się do nich za bardzo zbliży potrafią boleśnie ugryźć. Szczególnie agresywne są matki z młodymi. Wylegując się na plaży należy zwracać uwagę na swój dobytek. Małpki
bowiem uwielbiają kraść rzeczy należące do turystów.
Miłośnicy chodzenia po górach też znajdą tu coś dla siebie.
Półwysep pokryty jest stromymi wzgórzami, na szczycie których
urządzono punkty widokowe. Kiedy zapada wieczór i ludzie
schodzą z plaży wtedy ożywają niezliczone knajpki, oferujące
najlepsze owoce morza pod słońcem – wszystkie świeżo złowione. Gdyby więc mnie zapytano o moje ulubione, poza Bangkokiem, miejsce w Tajlandii, bez wahania wskażę półwysep Krabi.
Mateusz Biskup
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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nowy k0munalny blok

Bardzo możliwe, że jeszcze w tym roku przy ul. Nadolnik
na Głównej rozpocznie się realizacja ostatniej już inwestycji
mieszkaniowej na powstałym tu w ostatnich kilkunastu latach
osiedlu komunalnym. W sumie stoi tu obecnie 13 bloków różnych rozmiarów i kształtów. Jako ostatni zostanie zbudowany
największy blok 4-kondygnacyjny z czterema klatkami schodowymi, 71 mieszkaniami i 1 lokalem użytkowym. Usytuowany zostanie na skraju istniejacego zespołu, od strony starego młyna.

Zakład Komunalnych Zasobów Lokalowych jako inwestor czeka na pozwolenie na budowę od wydziału urbanistyki i architektury Urzędu Miasta. To umożliwi ogłoszenie prawdopodobnie jeszcze w październiku br. przetargu na wybór wykonawcy
robót. Zrealizowanie tej inwestycji oznaczać będzie zakończenie
budowy osiedla Nadolnik - największego w Poznaniu kompleksu
komunalnego ostatnich lat. Pierwsze budynki oddane zostały tu
do użytku w 2005 roku. Pierwotne plany przewidywały budowę
tu jeszcze innych bloków od strony wschodniej, ale te przymiarki
zostały wykluczone z powodów geologicznych. so

Taki nowy blok komunalny zostanie zbudowany przy ul. Nadolnik na wolnym terenie obok istniejącego budynku nr 9.

Jak poprzednio, rozpoczęciu prac ziemnych pod inwestycję towarzyszyć będzie z pewnością nadzór archeologiczny.

wielka
szansa dla TS „polonia”?
Miasto Poznań powierzyło POSiR nieruchomości położone

przy ul. Harcerskiej w Poznaniu (boisko TS Polonia) w celu
określenia możliwości i zakresu potrzeb modernizacyjnych
obiektów sportowych. Rozstrzygamy postępowanie na wybór
firmy, która wykona projekt planowanej inwestycji. Ma ona polegać na wykonaniu boiska hybrydowego wraz z zapleczem socjalnym. W jakim kształcie i zakresie? To się okaże po wykonaniu
dokumentacji projektowej.
Chcielibyśmy w tym roku zakończyć prace projektowe wraz
z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.
Jeśli w budżecie miasta na rok 2018 zostaną nam przyznane środki na inwestycję, chcielibyśmy na początku roku 2018 rozpocząć
realizację. Szacujemy, że powinna ona kosztować 2-2,5 mln złotych.
Błażej Daracz
Rzecznik Prasowy Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Obiekt sportowy użytkowany przez TS „Polonia” posiada wielką wartość i potencję, ale wymaga gruntownej rekonstrukcji.

przy spokojnych zawadach

Z informacji uzyskanej od Zarządu Komunalnych Zasobów
Lokalowych wynika, że miejska inwestycja mieszkaniowa przy
ul. Zawady realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Powstają tu dwa czterokondygnacyjne budynki z 48 mieszkaniami. Trwają jeszcze prace murarskie na ostatnich kondygnacjach.
Wmontowywane są okna, na wykonanie czekają elewacje oraz
wnętrza domów. W trakcie są także roboty związane z sieciami
instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Ostatnim etapem będzie zagospodarowanie terenu, czyli parkingi, zieleń i plac zabaw dla
najmłodszych. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się do nowych "M"
prawdopodobnie w drugim kwartale przyszłego roku. Lokalizacja ta jest bardzo atrakcyjna nie tylko ze względów komunikacyjnych, ale i z uwagi na bardzo spokojną obecnie ulicę Zawady.
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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rozgrywki
- czas na start!
Wraz z końcem sierpnia drużyny piłkarskie Polonii Poznań

Mówiąc o początkach rozgrywek, nie można zapomnieć o
młodych adeptach piłki nożnej, którzy również rozpoczęli swoje
zmagania piłkarskie. Ta struktura klubu cały czas się rozrasta i
na dzień dzisiejszy poznańskie towarzystwo sportowe może pochwalić się aż 5-cioma zespołami młodzieżowymi.
Sporo dzieje się również na zapleczu administracyjnym poznańskiego klubu. Polonia chcąc pozyskiwać nowych adeptów
piłkarskich zorganizowała 2 września nabory do drużyn trenujących na co dzień w strukturach klubu. Władze Polonii zadbały
również o najmłodszych, organizując półkolonie, które cieszyły
się sporym zainteresowaniem. Dodatkowo, dzięki współpracy z
firmą Orlico, zespoły trenować będą w nowych koszulkach. Klub
zakupił sprzęt marki Lunavi, która ubiera takie drużyny jak Villarreal, Levante, Real Saragossa czy chociażby Granada.Zarząd
dba również o obecność Polonii Poznań w internecie, czego
przykładem może być uruchomiony niedawno profil zespołów
młodzieżowych na Facebooku. Jednak to nie wszystko, w budowie jest również oficjalna strona internetowa Polonii Poznań, do
której dostęp będą mieli niedługo sympatycy poznańskiego klubu.
Klaudia Berda

Większość zespołów Polonii w rundzie jesiennej rozgrywa
mecze przy ulicy Harcerskiej. Każdego weekend-u na stadionie
można obejrzeć kilka spotkań, do czego zachęcamy sympatyków piłki nożnej.

Zarząd Polonii nie zapomina o najmłodszych. Dziewczęta i
chłopcy uczestniczyli w półkoloniach z treningiem piłkarskim
oraz zajęciami integracyjnymi. Oni zasilą w przyszłości
dorosle szeregi Polonii
celu jego efektywnego funkcjonowania. Informując o spotkaniu
z zastępcą prezydenta Poznania panem Maciejem Wudarskim
oraz oficerem rowerowym panem Wojciechem Makowskim,
przewodniczący Rady stwierdził, iż nie wyraził zgody na finansowanie budowy ścieżek rowerowych ze środków Rady Osiedla.
Rada uważa, że priorytetem jest finansowanie innych zadań.
Poinformowano o rozpoczęciu projektowania sieci kanalizacyjnej na terenie Janikowa. Radny Grzegorz Maciejewski zgłosił
problem zalegającej wody na chodniku przy skrzyżowaniu ulic
Średnia/Smolna. Ustalono, że Rada Osiedla nie jest w stanie w
tym przypadku interweniować do jednostek miejskich, gdyż
wyżej wymieniony chodnik jest własnością prywatną. Poinformowano o zawaleniu się drzewa przy wejściu do Parku im. Ks.
Tadeusza Kirschke. Radny Grzegorz Maciejewski poinformował,
iż jeden z mieszkańców Osiedla Główna przeszedł do następnego etapu konkursu „Zielony Poznań”
Łączna wysokość środków na zadanie „Modernizacja Parku im.
Ks. Tadeusza Kirschke” w 2018 roku wynosi 215.255 zł. Na ten
cel przeznacza się też środki finansowe w wysokości 5.255 zł, niewykorzystane w 2016 r Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd
Zieleni Miejskiej. Kwotę 6.500 zł z rezerwy przenosi się na zadanie „Wyposażenie pracowni chemicznej” w Szkole Podstawowej
nr 45. Opiniuje się pozytywnie wniesienie przez Miasto Poznań
aportu do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp.
z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej
w Poznaniu w rejonie ul. Nadolnik z zastrzeżeniem, iż nie aprobuje powstania zabudowy z mieszkaniami socjalnymi. Pozytywnie zaopiniowano projekt „Połączmy Nadolnik z Wartostradą”
zgłoszony do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

rozpoczęły zmagania ligowe. Seniorzy na inaugurację sezonu
pokonali Tarnovię III Tarnowo Podgórne aż 5:1. Poloniści wygrali wszystkie dotychczasowe mecze i jako lider swojej grupy
mogą pochwalić się imponującym bilansem bramek 18:2.
Tak dobrze w sezon nie weszły niestety seniorki poznańskiego
klubu. Polonistki zremisowały swój pierwszy mecz rozegrany ze
Sztormem Gdańsk i po dwóch spotkaniach zakończonych wynikiem 1:1 zamykają ligową tabelę. Lepiej radzą sobie na starcie zawodniczki II zespołu. Polonistki podczas inauguracyjnego
meczu pokonały Grom Wolsztyn 6:0.
Jednak to derby Poznania, rozgrywane pomiędzy Polonią,
a AZS UAM przyniosły najwięcej emocji. Po 90 minutach zaciętej gry, powody do zadowolenia mogły mieć zawodniczki
z Harcerskiej 5, które wygrały spotkanie 3:1. Niestety słabe zawody zaliczyli zarówno seniorzy, jak i seniorki I oraz II zespołu
w rozgrywkach Pucharu Polski. Wszystkie drużyny Polonii uległy rywalom i odpadły z rywalizacji o krajowy puchar.

z prac rady osiedla

Przytoczone niżej krótkie informacje
pochodzą z protokółów i uchwał
podanych na miejskich stronach internetowych

W ramach zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2017,
uchwalono przeznaczenie kwoty 6.500 zł na dofinansowanie remontu boiska i opłotowanie stadionu TS Polonia. Mieszkańcy
ulicy Smolnej przedstawili problem zalegającej wody przy nieruchomości numer 17. Rada Osiedla powiadomiła Zarząd Dróg
Miejskich. Jako zadania powierzone ZDM na 2018 rok ustalono:
remont chodnika wzdłuż boiska Polonii od ul. Harcerskiej (kwota 50 000 zł), remont chodnika w ul. Wschodniej (kwota 27 329
zł).
W zakresie prac remontowych w placówkach oświatowych
w 2018 r. przewidziano: Przedszkole nr 78 – remont posadzek,
kwota 16.196 zł; Szkoła Podstawowa nr 45 – malowanie sal lekcyjnych, kwota 20.000 zł. Radna Aleksandra Firedrich zapytała,
czy podjęto konkretne czynności mające na celu uporządkowanie
terenu wokół młyna przy ul. Nadolnik. Zarząd Osiedla wystosował pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
kwestii uporządkowania otoczenia starego młyna.
Poinformowano o spotkaniu z zastępcą prezydenta Poznania
panem Jędrzejem Solarskim w sprawie budowy budowa boiska
przy ul. Nadolnik. Radna Ewa Kubiak zdała sprawozdanie z działalności osiedlowego Klubu Seniora. Radni wyrazili aprobatę dla
działalności Klubu Seniora, doceniając poczynione starania w

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

14

szkoła Podstawowa nr 45 im. ORPmy„poznań”
przy ul. harcerskiej 3
oraz puchary wręczał sławny olimpijczyk pan Zbigniew OryROZPOCZĘCIE ROKU

wał. Wszystkim sportowcom serdecznie gratulujemy.

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 rozpoczęła się na szkolnym boisku wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu państwowego. Przedstawiciele klas drugich zaprezentowali krótki program artystyczny. Pani dyrektor powitała
zgromadzonych i życzyła uczniom jak najlepszych wyników w
nauce. Serdecznie powitała maluchy z oddziałów przedszkolnych
i uczniów klas pierwszych. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem hymnu szkoły „Morze nasze morze” i uczniowie udali się
do klas na pierwsze spotkanie z wychowawcami. Powodzenia!

Poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w obchodach
78. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, 78. Rocznicy Napaści Związku Sowieckiego na Polskę oraz Dnia Sybiraka. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą i przemarszem pod pomniki,
gdzie złożono kwiaty.

Uczniowie klas piątych wyruszyli autokarem po swoją morską przygodę. Zgodnie ze szkolną tradycją związaną z patronem
szkoły, uczniowie starszych klas spędzają niezapomniane dwie
noce na okręcie wojennym w Świnoujściu. Pierwszego dnia wycieczki przyszłe wilki morskie przeszły chrzest. Pogoda sprzyjała,
a sportowe rozgrywki przykuwały uwagę plażowiczów. Po pierwszej nocy na okręcie dzieci spotkały się z przewodnikiem, który
zaprowadził je do najciekawszych miejsc Świnoujścia i okolic.
Zwiedziły m.in. Fort Gerharda, jeziorko Turkusowe i największą
w Polsce latarnię morską, na której szczyt prowadziło 308 schodów! Wieczorem oficer dyżurny oprowadził wycieczkowiczów
po okręcie, pokazując wszystkie skomplikowane urządzenia sterownicze, a także miejsce gdzie nasi marynarze jedzą posiłki.
Druga noc nie miała końca. Okazało się, że niektórym sen
zupełnie nie jest potrzebny. Przynajmniej na okręcie. Trzeciego
dnia czekała dzieci jeszcze wycieczka do Międzyzdrojów i przechadzka Aleją Gwiazd oraz emocjonujące poszukiwania drogi w
Labiryncie Luster. Po obiedzie trzeba było wracać do domu, ale
wrażenia pozostaną na zawsze!

Dnia 15. września na całym świecie obchodzony jest Dzień
Kropki. Jest to święto kreatywności, talentu i odwagi. Obchody zapoczątkowało pojawienie się książki "Kropka", której
treść również my już poznaliśmy. Kropki królowały na naszych
spodniach, getrach, bluzkach. Obejrzeliśmy film o małej Vashti,
która dzięki kropce uwierzyła w siebie. Potem rozmawialiśmy o
naszych talentach. Następnie wykonaliśmy wspólną pracę plastyczną z udziałem „kropki” w roli głównej.

WYCIECZKA DO ŚWINOUJŚCIA

PATRIOTYCZNE ROZPOCZĘCIE

FILHARMONIA POMYSŁÓW

Najmłodsi uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny śpiewająco.
Podczas pierwszego spotkania z Filharmonią Pomysłów dzieci
poznały instrumenty dęte - puzon, trąbkę oraz tubę. Uczniowie
dowiedzieli się z jakich części zbudowane są instrumenty, rozwiązywali muzyczne zagadki oraz tańczyli i maszerowali w rytm
muzyki.

DZIEŃ KROPKI

CAŁA PRAWDA O CHLEBIE

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

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 w piątek 15 września po raz kolejny przyłączyliśmy się do tej akcji. Jak zwykle uczniowie naszej
szkoły z dużym zapałem sprzątali teren naszego Osiedla Główna.
W tym roku akcja przebiegała pod hasłem „Nie ma śmieci – są
surowce”. Ma zachęcać do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w celu ponownego ich wykorzystania.

Mieliśmy bardzo ciekawy tydzień zajęć. Każdy z nas przyniósł
produkty, które powstają ze zbóż. Wykorzystaliśmy je do pracy
plastycznej. Przeprowadziliśmy eksperyment, czy rzeczywiście
ze słonecznika powstaje olej. A na koniec zrobiliśmy degustacje,
a chleb prosto z pieca był przepyszny.

NOWY PLAC ZABAW!

Z początkiem września przy naszej szkole pojawił się nowy plac
zabaw. Dzięki funduszom z Rady Osiedla Główna oraz wsparciu
Wydziału Oświaty możliwy był zakup wielu atrakcyjnych sprzętów dla uczniów SP 45. Bardzo dziękujemy darczyńcom.

"WILCZA MILA"

Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 45 z oddziałów gimnazjalnych wzięła udział w XVIII Wojewódzkim Biegu Ulicznym
„Wilcza Mila” o Puchar Zbigniewa Orywała. Zadaniem sportowców było przebiegnięcie dystansu 1609m (mila angielska).
Wśród najlepszych znaleźli się uczniowie naszej szkoły. DyploCZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich

Funkcje rekreacyjne i edukacyjne

nowe, inne boisko

Boisko powstało jako zadanie grantowe, czyli zostało sfinansowane z budżetu miasta. Zostało zgłoszone do konkursu przez
Radę Osiedla Ostrów Tumski-Śródka- Zawady- Komandoria
oraz Szkołę Podstawową nr 85 im. Kawalerów Maltańskich i
uzyskało akceptację komisji. Wykonanie przypadło na tegoroczne wakacje, tak, aby uczniowie mogli z niego korzystać w nowym
roku szkolnym 2017/2018. Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło
w środę 20 września.
Boisko posiada część edukacyjną: klasę na dworze, mini stację
meteo, ogródki ekologiczne, które dzieci będą uprawiały i dzięki
temu obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie. Jest oczywiście także część rekreacyjną: stoły do gier w chińczyka, szachy,
tenisa stołowego, plac zabaw, ławki i urokliwą zieleń. Przerwy
na boisku należą teraz do przyjemności. Aż miło popatrzeć na
bawiące się dzieci!
Tatiana Mura-Waraczewska

Zasady dobrego wychowania

z wyższych sfer

Nawet Ważne Osoby popełniają gafy, nietakty wykraczające poza reguły spisane w kodeksie etykiety, obowiązującej w
określonych sytuacjach. Dla nas, którzy z pewnością(?) nie będziemy zaproszeni na bankiet u królowej Elżbiety, nie będziemy też podejmować w naszych progach Ważnych Osobistości,
płyną jednak pewne nauki, możemy czerpać wiedzę o dobrych
zwyczajach - na nasze potrzeby.
Naturalnie, od reguł są wyjątki. Owe zasady dobrego wychowania, zachowań osoby kulturalnej mówią m.in., że spotykając
Ważną Osobą, czekamy aż to ona wyciągnie jako pierwsza rękę.
W tym momencie przypomnijmy sobie zachowanie ludzi, stojących zaraz w pierwszym rzędzie i ich wyciągnięte dłonie do
powitań, uścisków podczas wizyty Papieża - zwłaszcza ,,naszego”.
Księżna Kate broni się przed takim ściskaniem wszystkich wyciągniętych dłoni, trzymając oburącz torebkę przed sobą!
Wróćmy na chwilę do wizyty amerykańskiej pary prezydenckiej w Polsce. I znowu powtórzę, że trzeba być ubranym stosownie do okoliczności. Melanie i Ivanka Trump były w kolorowych
sukienkach bez rękawów, składając kwiaty w ważnych dla Polaków miejscach. No, mogliśmy odczuć jakiś dyskomfort, brak
szacunku dla naszej martyrologicznej historii. I ja tej przygany
nie wymyśliłam, tylko powtarzam za znawcami etykiety.
Lotem błyskawicy obiegła scenka z pożegnania, kiedy to Aga-

Uczniowie SP85 mają do dyspozycji ciekawy obiekt dzięki
temu, że samorząd i nauczyciele podjęli dodatkowy trud.

ta Duda płynnie pominęła wyciągniętą rękę Donalda Trumpa i
najpierw pożegnała się z Melanie, a dopiero potem podała dłoń
bardzo zaskoczonemu prezydentowi USA. Oczywiście (pisałam
o tym wielokrotnie) pierwsza rękę wyciąga kobieta i ta kolejność
pożegnania się z prezydencka parą była – wg zasad (naszych!)
- prawidłowa. Spodobał mi się jednak komentarz fachowca od
etykiety, który stwierdził, że zawsze jednak chodzi o to, aby Najważniejszy Gość czuł się komfortowo i trzeba czasem odstąpić
od reguł. Coś w tym jest...
Oto oficjalna wizyta hiszpańskiej rodziny królewskiej – króla Filipa VI i królowej Letycji – na dworze królowej brytyjskiej
Elżbiety II. Podczas uroczystego bankietu w pałacu Buckingham
wzniesiono toast (oczywiście, wszyscy wstali). Król Filip VI i
królowa Elżbieta II wznieśli ku sobie kieliszki z szampanem, nie
uczyniła tego królowa Letycja, co uznano za wielki nietakt, nawet
wziąwszy pod uwagę, że to osoba niepijąca alkoholu. Uroczysty
toast obliguje niejako do jego wzniesienia. Abstynenci niech zamarkują toast, ledwo zbliżając usta do brzegu kieliszka.
Z tym nie piciem alkoholu to jeden wielki problem. Przy okazji: wręcz nie wolno zmuszać gościa (bez względu na okoliczności) do picia alkoholu, jeśli ten odmawia. Nie jest też eleganckie
zasłanianie kieliszka dłonią, stawianie go do góry nóżką. Odsuwamy kieliszek, z uśmiechem dziękujemy. I – w kulturalnym towarzystwie – to powinno wystarczyć! Przy okazji: organizatorów
,,lampki wina” po otwarciu wystawy, po spektaklu teatralnym itp.
uprzejmie proszę o ,,lampki soku” czy choćby wody mineralnej.
Może ten apel ktoś przeczyta...
(E.K.)
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z kroniki policyjnej
Poznańska policja apeluje o zachowanie większej ostrożności podczas poruszania się po drogach oraz przestrzeganie
przepisów ruchu drogowego zarówno przez kierujących pojazdami jak i pieszych uczestników ruchu drogowego.
Główną przyczyną powstania zdarzeń drogowych są m.in.
przekraczanie dopuszczalnej prędkości zwłaszcza na prostym
odcinku drogi zarówno na obszarze zabudowanym jak i poza

nim, niedostosowanie prędkości do warunków panujących na
jezdni, nieprawidłowe wyprzedzanie, kierowanie pojazdem po
użyciu alkoholu lub innych środków odurzających, brak zapiętych pasów bezpieczeństwa, nieprawidłowe przewożenie dzieci.
W przypadku pieszych i rowerzytów przyczyną wypadków jest
przechodzenie przez jezdnie w miejscach niedozwolonych, jazda
rowerem wzdłuż po chodniku lub po przejściu dla pieszych oraz
nieużywanie elementów odblaskowych poza poza obszarem zabudowanym od zmierzchu do świtu. Pamiętaj, na drodze jestes
odpowiedzialny nie tylko za siebie.

Kończące prace przy budowie wielofunkcyjnego boiska z
czerwoną tartanową nawierzchnią przy ul. Majakowskiego
w Kobylepolu. Ciekawym i odważnym pomysłem było
wykorzystanie terenu między zabudową a ulicą.

Wcześniej obok powstały: widoczny na tym zdjęciu upragniony
plac zabaw i sąsiadująca z nim otwarta siłownia. Dzięki temu
jest pewność, że w tym miejscu już nic nie zbuduje żaden
deweloper kosztem komfortu okolicznych mieszkańców.

Zakup okularów w salonie optycznym to sporo wyborów i
decyzji. W poprzednich artykułach opisała jakich specjalistów możemy spotkać w salonie optycznym, kto może mi zbadać wzrok, a w ostatnim numerze wyjaśniłam, co oznaczają
konkretne wady wzroku. Nasza podróż po salonie optycznym
stanęła na najtrudniejszym punkcie, a konkretnie na wyborze
rodzaju soczewek okularowych. Co kryje się pod pojęciem
jedno-, dwu-, a może wieloogniskowymi soczewkami postaram się wyjaśnić w dzisiejszym artykule, aby zakup okularów
był dla Państwa dużo łatwiejszy.
Zacznę od wyjaśnienia pierwszego pojęcia, czyli soczewek
okularowych jednoogniskowych. W takich soczewkach obraz
będzie ostry tylko na jedną odległość. Wybór takich soczewek
pozwoli skorygować jedną wadę wzroku. Co w przypadku, gdy
mamy wadę wzroku na daleką i na bliską odległość? Właśnie w
tym przypadku optyk zaproponuję do wyboru dwa rozwiązania:
tradycyjne- soczewki dwuogniskowe lub nowoczesne - soczewki
wieloogniskowe progresywne.
Czym różnią się oba rozwiązania? Pierwsze, czyli dwuogniskowe, jak sama nazwa mówi mają dwa ogniska, czyli moc do
dali i moc do bliży, bez dodatkowych mocy na odległości pośrednie. W praktyce oznacza, że w soczewce okularowej w górnej
części będzie moc do dali, a w dolnej części będzie umieszczona
dodatkowa moc do czytania. Wizualnie w tym rozwiązaniu będzie widać w dolnej części okularów tak zwaną linie podziału,
czyli dodaną moc do czytania.

Zdecydowanie nowszym,
estetyczniejszym rozwiązaniem będzie drugie,
czyli soczewki progresywne. Często określane przez
optyka jako wieloogniskowe
bez linii. Umożliwiają one
korektę wzroku na każdą
odległość. Ponadto ukrywają konieczność korzystania
z oddzielnych okularów do
czytania i są najbliższe naturalnemu obrazowi, jaki
potrzebujemy mając wadę
wzroku na każdą odległość.
Poprzez swoją konstrukcję
oferują łagodne przejście
pomiędzy obrazem w dalszej i bliższej odległości, zapewniając
ostry obraz również na wszystkich odległościach pośrednich.
Reasumując: idealne , praktyczne i estetyczne rozwiązanie
to okulary progresywne. Produkcja soczewek progresywnych
jest prowadzona od 1959 roku, w związku z tym dostępność
tego produktu jest coraz lepsza. Dostępność, czyli ,,na każdą kieszeń”, gości w zakładzie optycznym od jesienni tego roku. Warto
sprawdzić samemu i porozmawiać o najnowszych rozwiązaniach
dla swojej korekcji okularowej z optykiem.
mgr Rozalia Molenda Optometrysta w
Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa
Optometrii i Optyki

BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH

jedno-, dwu-, a może
progresywne?

„MY” -

łamy naszego miesięcznika otwarte dla mieszkańców

Opublikujemy materiały, skorzystamy z propozycji

sd@roletim.pl tel. 61 876 84 88
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ROD "Kwitnąca Dolina"

indolencja zarządu (11)
Kiedyś „Kwitnąca Dolina”, a dziś ruina!
Obudźcie się działkowcy!

Niechlubną rolę odegrali w minionych latach kolejni prezesi
zarządu ROD „Kwitnąca Dolina. Prezes Jerzy K. skazany został wyrokiem sądu na trzy lata w zawieszeniu. Dotąd 80 działkowców czeka na zwrot nadpłaty za niezużyty prąd. Ireneusz
J. ma kilkakrotnych wyroków sądowych, Romuald D. dopuścił
do rażących zaniedbań. W wyniku tych nieszczęść Kwitnąca
Dolina jest w stanie degrengolady i musi zostać poddana radykalnej rewitalizacji. Ogród w obszarze infrastruktury jest
ogromnie zniszczony.

Takimi wysokimi, szczelnymi parkanami odgrodzono
od otoczenia wiele działek "Kwitnącej Doliny". Jest to
zaprzeczenie podstawowej idei działkowych wspólnot,
przynosi wstyd i kompromitację zarządowi.
My budowniczowie ogrodu: Jan Hałas, Czesław Andrukonis,
Stefan Gozik, Marian Przewoźny, Wojciech Krzewina, Andrzej
Wargin i in. jesteśmy oburzeni arogancją R. Drzazgi, który mówi
(Bądźmy czujni 2, nr 9 MY), że „na zebranie przyszedł pan Rozwadowski, a wraz z nim dwóch popleczników”. Tak nazywa twórców ogrodu! Co za bezczelność, kłamstwo i arogancja! Tu ogród
tonie w błocie, walą się 3 kilometry ogrodzenia, kompletny bałagan, żadnych prac naprawczych, a R. Drzazga pisze: „Zarząd
zanim wyda złotówkę, ich złotówkę (działkowców), dziesięć razy
się zastanowi jak sensownie ją wydać. Każda inwestycja, każdy
zakup jest przemyślany.”
I jeszcze jeden kwiatek: „Szeroko jest reprezentowana grupa
stałych działkowców, którym zależy na całorocznym wjeździe
samochodami na działki. Udało im się, dopięli swego, przegłosowali dla nich uchwałę”. Zobaczcie działkowcy! Decydentami na
Kwitnącej Dolinie teraz są nielegalnie zamieszkujący ze swoimi
ponadwymiarowymi domami (altanami)!
Gdybyśmy przewidzieli, że takie osoby dorwą się do trwonienia
działkowych pieniędzy, nigdy nie podjęlibyśmy się tak wielkiego
i pięknego dziela. Stworzyliśmy enklawę szczęśliwości. Poprzedni prezesi i obecny spijają miód z naszego niebywałego wysiłku.
Trzeba było mieć siłę i wytrwałość Herosa, aby uporządkować
stajnię Augiasza. Nie dam satysfakcji R. Drzazdze, dlaczego zrzekłem się funkcji prezesa. Tymczasem obecny rządca „prywatnym
folwarkiem” chce niszczyć każdego, kto usiłuje ujawniać „malwersacje, oszustwa, złodziejstwo, brakoróbstwo, zastraszanie

Rozzuchwaleni całkowitą nieporadnością i obojętnością
zarządu, niektórzy użytkownicy działek na "Kwitnącej
Dolinie" posunęli się nawet do prowadzenia w ogrodzie
niebezpiecznego i przykrego zapachowo chowu licznych psów.
działkowców, kłamstwa, pomówienia”. Gdy mowa o „brakoróbstwie”: bez poinformowania działkowców dobrze sprawną hydrofornię zamieniono na taka samą, a budynek, zwłaszcza dach,
sklecono z ułomków starej blachy. Gdy mowa o zastraszaniu:
dwa dni przed zebraniem działkowców R. Drzazga podszedł do
płotu mojej działki i powiedział, że po mojej rezygnacji z funkcji
prezesa jeszcze „przez kilka miesięcy pobierałem pensję”!
Koniec malwersacjom, mówią działkowcy. Dlatego R. Drzazga, E. Nowacka i J. Walkowiak, gospodarujący działkowymi
pieniędzmi, zostali zgłoszeni do prokuratury. Nadto R. Drzazga,
który publicznie mnie oczerniał, szkalował i w ten sposób naruszył moje dobro osobiste, został pozwany do wymiaru sprawiedliwości. Jak sprawnie załatwiane są sprawy przez jednoosobowy
zarząd - R. Drzazgę - niech posłuży fakt, że od ponad pięciu lat
domagam się wycięcia leszczyn z sąsiedniej działki, zacieniającej
moje plony. Przed zebraniem R. Drzazga dla pozoru wyciął kilka sztuk do wysokości dwóch metrów, pomalował ramę tablicy
ogłoszeń bez ogłoszeń, szopkę z kranem na miejską wodę i poczynił inne pozorne działania.

Gablota ogłoszeniowa w ROD "Kwitnąca Dolina" jest
wymownym odbiciem kontaktów zarządu z działkowcami.
Nie wyobrażają już sobie działkowcy, by procedura odwołania R. Drzazgi z funkcji prezesa i wyrzucenia całego zarządu
nie powiodła się. Czekamy do 30 września br.!
W imieniu 200 użytkowników, pragnących odrodzenia
„Kwitnącej Doliny” przez ludzi w nowym zarządzie
Henryk Rozwadowski
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z kroniki szkolnej sp nr 55 w kobylepolu
powrót do szkoły

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy uroczyście 4 września br.
Wprowadzono sztandar, śpiewaliśmy hymn Polski, hymn SP
55. Pani dyrektor Jolanta Pszczółkowska serdecznie przywitała
wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli. Przedstawiła nową
wicedyrektor panią Hannę Walkowiak oraz nauczycieli, którzy
w związku z reformą szkolnictwa będą uczyć nowych przedmiotów. Dźwięczny głos dzwonka szkolnego przypomniał, że nadszedł czas wytężonej nauki. Przyjęliśmy to z wielką radością, bo
my lubimy naszą szkołę! (zpm)

ZIELONE WYRÓŻNIENIE

SP 55 otrzymała wyróżnienie w kategorii „Zieleniec” w konkursie ZIELONY POZNAŃ 2017. Cieszymy się, bo dzięki tej nagrodzie będziemy mogli dalej upiększać otoczenie naszej szkoły.

nie odebrali śmieci

Mieszkaniec Zielińca pan Mieczysław W. wykonywał niewielki
remont mieszkania. Jako solidny obywatel i poznaniak, zamówił odpłatnie w prywatnej firmie odpowiedni kontener, który po
zakończeniu prac został wywieziony z zawartością. Przy sprzątaniu mieszkania zebrało się kilka drobnych ułomków styropianu, trochę tapety i inne niewielkie resztki. Mieszkaniec wsypał
je na wierzchu kubła ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.
Pracownik GOAP kubła nie odebrał, zrobił zdjęcie izostawił samoprzylepny napis: Ostrzeżenie! Selektywna zbiórka odpadów
została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy. Prosimy o
kontakt tel. 61 624 22 22. Pracownica GOAP nie przyjmowała
do wiadomości, że zaszło tu jakieś nieporozumienie, że kubeł
powinien zostać odebrany. -Wierzę naszemu pracownikowi - odpowiedziała na argumenty pana Mieczysława.

Carrefour Market przy ul. Łomżyńskiej na Osiedlu
Warszawskim w Dniu Sąsiada (9.09) częstował mieszkańców
kiełbasą z grilla i napojami. Bardzo ładnie isympatycznie.
Nasza redakcja prowadzi negocjacje z firmą o możliwość
sprzedawania w tym obiekcie "MY", jak inne gazety.

Czytelnik nadeslał to zdjęcie z uwagą, że obok przedszkola
przy ul. Trzemeszeńskiej na Os. Warszawskim należałoby
użądzić miejsca parkingowe kosztem nie wykorzystanego
pobocza, widocznego z lewej strony.
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

mikroigła
z witaminami
Kosmetyczki twierdzą, iż to prawdziwa bomba witaminowa,

odżywiająca cerę, wyrównująca koloryt, likwidująca przebarwienia. A mowa o mezoterapii mikroigłowej, jednym z najskuteczniejszych zabiegów kosmetycznych, który stosuje się w
kłopotach z cerą. A ta po długim działaniu wakacyjnego słońca,
słonej wody morskiej, a i jesiennej wilgoci, smagającego wiatru –
nie wygląda najlepiej.
Mezoterapia jest lepsza niż zwykłe działania pielęgnacyjne, a
równocześnie nie tak drastyczna jak botox czy ingerencja chirurgiczna. W trakcie zabiegu powstają mikrokanaliki w warstwie
rogowej naskórka, które umożliwiają wniknięcie związków aktywnych w głąb skóry. Dzięki temu zabiegowi zmarszczki ulegają
spłyceniu. Delikatne mikronakłucia zmuszają skórę do intensywnej odnowy i regeneracji, co daje w efekcie wzrost jej napięcia i jędrności.
Każdy problem jest traktowany indywidualnie, np. do cery
naczyńkowej aplikowana jest substancja rozjaśniająca, przy li-

Ruszyła ostro wielka przebudowa bardzo ważnej ulicy
Sośnickiej w Zielińcu. Będzie ona główną trasą łączącą osiedle
ze światem, po zamknięciu przez VW ulicy Uznamskiej.

Czytajmy!

detektywi i dzieci

Charlaine Harris jest autorką dziewięciu powieści (I miejsce na
liście bestsellerów ,,New York Times”) z Aurorą Teagarde – bibliotekarką i detektywem-amatorką w roli głównej. W naszej bibliotece przy Tomickiego 14 są trzy książki z tej serii, najnowsza
to ,,Małe kłamczuchy” z tą samą oryginalną obwolutą autorstwa
Doroty Bylicy.
Patrzę na tę naszą maleńką filię Biblioteki Raczyńskich, w
której wszędzie piętrzą się książki: na krzesłach, stoliku, leżą w
kartonach. Aż strach sięgać po wolumin leżący na spodzie takiej
sterty. I porównuję z niemałą zazdrością z biblioteką w niewielkim miasteczku ze wspomnianej serii Harris.
Tam liczni pracownicy, u nas tylko pani kierownik Beata, która nie tylko zajmuje się czytelnikami, ale też np. owija książki,
kataloguje je w komputerze. Tamta biblioteka z przestrzenią rekreacyjną, u nas jedno krzesełko. Tam pomieszczenie, w którym
naprawiane są książki, u nas takie i inne czynności wykonuje się
kosztem przestrzeni w pomieszczeniu biblioteki dla dzieci. Itd,
itd.
Tematem powieści nie są jednak udogodnienia biblioteczne,
ale zniknięcie kilkoro małolatów, trup, samobójstwo. I nieco bezradna policja... Dopiero Aurora z mężem dodadzą rumieńców
śledztwu. Polecam!
Georges Simenon (1903 – 1989) znany jest przede wszystkim
jako ten, który powołał do życia komisarza Maigreta. Pisał też
kryminały psychologiczne, gdzie przestępstwo było na dalszym
planie, a na pierwszym – ludzkie losy, nierzadko skomplikowane,
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kwidacji blizn np. potrądzikowych stosuje się preparaty rozbijające te blizny, dzięki czemu stają się mniej widoczne. W każdym
przypadku mezoterapia mikroigłowa powoduje, że cera jest rozświetlona i promienna, po prostu zdrowsza. I co istotne – efekt
jest widoczny już po pierwszym zabiegu, choć dla jego podtrzymania potrzebne są kolejne. Mezoterapię mikroigłową stosuje się także przy cellulicie i na rozstępy.
(E.K.) Konsultacje: Paulina Kliczbor

Salon Kosmetyczno-Fryzjerski
SAPHONA
zatrudni FRYZJERKĘ lub FRYZJERA
oraz MASAŻYSTKĘ-KOSMETYCZKĘ
KONTAKT: tel. 514 027 410
e-mail: kontakt@saphona.pl
Reklama salonu na ostatniej okładce

Wyłania się nowa pętla autobusowa u zbiegu ulic Kamieńskiej
i Arkońskiej w Zielińcu. Po ukończeniu całej modernizacji ulic
komunikacja na osiedlu poprawi się radykalnie.
namiętności, analiza ludzkiego postępowania. W naszej bibliotece jest ,,Błękitny pokój”, w którym spotykali się kochankowie.
Andree jest nieszczęśliwie zamężna, a jej kochanek Tony ma miłą
żonę, która nie reaguje na jego liczne zdrady, i ukochaną córeczkę. To dość banalny układ. Czytelnik nie wie co się właściwie wydarzyło, a już jest wciągnięty w liczne przesłuchania aresztowanego Tony'a. Nie mogę tutaj opisywać fabuły, bo finał zaskakuje.
Bardzo prosta narracja, brak krwi, erotycznej wulgarności, do
czego przyzwyczaiła nas współczesna literatura, a czyta się jednak niecierpliwie, bo wszystko jest wielkim znakiem zapytania.
Shane Dunphy: ,,Dziewczynka, która się nie uśmiechała”. To
prawdziwa historia, opowiedziana przez autora (ur.1973, Irlandczyk, lider opieki nad dzieckiem, pracownik pomocy społecznej
w kilku krajach, obecnie wykładowca na kursach opieki społecznej) książki, o jego pracy w ośrodka dla dzieci (od 3 do 5 lat)
trudnych, nieprzystosowanych społecznie, w kilku przypadkach
– także upośledzonych (zespół Downa, niesprawność fizyczna).
To dzieci czasem jakby z piekła rodem, które trzeba okiełznać,
nawiązać z nimi zdrowe relacje. Jak to uczynić kiedy nie ma pomocy rodziców. Jak powiedzieć dziewczynce, że nie może bez
przerwy z wszystkimi walczyć (przy okazji - krzywdzić), skoro
jej ojciec (wykształcony biznesmen, pochodzący z nigeryjskiego
plemienia wojowników) wychowuje córkę na... wojowniczkę.
Jak wyjaśnić pijącym, bezrobotnym rodzicom, że ich milcząca córka prawdopodobnie jest niezwykle inteligentna, skoro oni
sami dawno już machnęli na nią, ,,niedorozwiniętą”, ręką? Autor
opisuje metody okiełznania tak różnych dzieci. Ze szczerością
przyznaje się do prób nieudanych, pisze też w posłowiu, jakie
były dalsze – po latach – losy maluchów. Różne...
Ewa Kłodzińska
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Z życia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego na Komandorii
z Kleszczewa spotkała się z gorącym aplauzem. Tym
WIZYTA Z KLESZCZEWA czewianki”
bardziej, że repertuar był dość znany i można było wspólnie po-

Lubimy śpiewać, lubimy słuchać muzyki – mówią mieszkańcy
DPS. Nic więc dziwnego, że wizyta zespołu śpiewaczego ,,Klesz-

Z DOMU DO... HOLLYWOOD

DPS Lisówki w gminie Dopiewo pod Poznaniem po raz 15. był
organizatorem festynu ,,Barierom STOP”. Jak podkreślają organizatorzy, udział mogły wziąć osoby o różnym stopniu niepełnosprawności. Tym razem motywem przewodnim było poznawanie Stanów Zjednoczonych. W festynie, licznych konkursach,
quizach itp. wzięło udział ponad 300 osób z całej Wielkopolski.
Wśród nich była grupa z poznańskiego DPS, również członkowie
oddziału dziennego pobytu. Relacje były zgodne – to był udany
pobyt, pełen wrażeń. Co zresztą widać na foto.

KĄCIK KULINARNY PANI BOŻENY

śpiewać. Któż nie zna choćby ,,Głębokiej studzienki”?

terepia z sensem

Wydawałoby się, patrząc na efekt, że to ładne, ale ciut banalne... Obrazki, które znalazły się na bajkowej wystawie w
holu DPS, to przede wszystkim kolorowe postacie ze znanych
telewizyjnych bajek: pies Reksio, pszczółka Maja, miś Yogi...
Dopiero z rozmowy z panią Iwoną Kapral, prowadzącą terapię
zajęciową, wynika jakie to wszystko ma głębszy sens.
Najpierw więc trzeba pociąć delikatne tkaniny na wąskie paski, a z nich kwadraciki. W styropianową podkładkę (stanie się
później obrazkiem) z wyrysowanymi przez panią Iwonę konturami postaci czy np. kwiatów, odpowiednim narzędziem trzeba
niemal misternie owe kawałeczki materiału wcisnąć (jeden przy
drugim), dobierając odpowiednie kolory. Dopiero z bliska widać z ilu setek takich kwadracików (a widać tylko ich krawędzie)
utworzono kolorowe plamy. I jakie jest pracochłonne, jakiej precyzji wymaga.
Jedna z twórczyń, pani Zosia mówi, że takie zajęcie ją niezwykle uspokajają, wyciszają, przy nich zapomina się o wszystkich
problemach. To nie wszystkie korzyści płynące z takiej terapii.
Zatem trzeba pracować w grupie: jedni np. tną materiał do wykorzystania. Trzeba wybierać odpowiednie kolory, bo przecież
Maja nie może być... zielona. Przy tych obrazkach można nawiązać miłe kontakty z współmieszkańcami, biorącymi udział w
owych zajęciach.
Pani Iwona Kapral opowiada o jeszcze innym aspekcie: zdarza
się, że przy jednym stole siadają babcia, wnuk, wnuczka i pracują
razem. Albo obrazek staje się prezentem... (
E.K.) Fot. Natalia Kaźmierczak

Wołowina jest chudsza od wieprzowiny, ma dużą wartość odżywczą i jest lekko
strawna. Dziś proponuję, łatwe w przyrządzaniu nawet dla początkowej pani
domu...

BITKI WOŁOWE

Składniki: 1 kg wołowiny (może być rostbef), 29 deko tłuszczu, duża cebula, sól,

pieprz, majeranek.
Przyrządzanie: Mięso pokroić na plastry, rozbić tłuczkiem na
okrągłe kotlety, otoczyć w mące, obsmażyć na patelni. Przełożyć
do rondla, wrzucić pokrojoną w kostkę cebulę, podlać bulionem
(warzywnym albo z kostki), dusić pod przykryciem do miękkości. Na koniec dosmaczyć solą, pieprzem, majerankiem. Można
wlać śmietanę. Nie trzeba zaciągać sosu mąką, wystarczy ta maka,
którą była na mięsie. Podawać z kaszą gryczaną lub ziemniakami
puree, surówką z kapusty kwaszonej lub kwaszonymi ogórkami.

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

21

Nowa wystawa w Muzeum Archeologicznym

NA GLINIANYCH NOGACH

Kultura łużycka trwała od ok. 1400 r p.n.e. do mniej więcej 400
roku n.e. i zajmowała znaczny obszar dzisiejszej Polski. Kultura
łużycka to olbrzymie osiedla obronne z najsłynniejszym Biskupinem, rozwinięte brązownictwo, metalurgia
żelaza i unikalne przykłady sztuki garncarskiej. Możemy podziwiać różnorodne figurki
zoomorficzne, rzadziej antropomorficzne, naczynia w kształcie buta czy rogu, kadzielnice,
tak zwane dwojaki, trojaki, naczynia piętrowe,
wazy, misy i inne. Wiele z nich posiada różnych kształtów i rozmiarów nóżki i nogi.
Zdecydowaną większość takich wyrobów
znaleziono w grobach, a więc nie mogły to
być zwyczajne elementy zastawy codziennego
użytku, lecz przedmioty związane z obrządkiem pogrzebowym. Na przygotowanej przez
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu wysta-

HOROSKOP 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 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 zdają się świadczyć na korzyść
tej tezy. Pora na wyciągnięcie wniosków. 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 obra-

wie czasowej zatytułowanej Na glinianych nogach prezentowane są zabytki ludności kultury łużyckiej pochodzące wyłącznie z
jego zbiorów własnych.

Wystawa będzie dostępna do listopada br. w sali
wystaw czasowych przy ul. Wodnej 27 na parterze.

żać 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 ignorancji 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.

IMIENNIK PAŹDZIERNIKOWY

IGOR (5 października) musi mieć przed sobą cel do osiągnięcia, ideę dla której się poświęci. Prze do przodu nie zważając na
przeszkody (mówi się ,,po trupach do celu” - i tak jest w przypadku tego mężczyzny). Ludzkie słabości go brzydzą, nie da się
w Igorze wywołać współczucia. Nie odsłania się, nie pokazuje
swoich uczuć, stąd też nie wiadomo czy się zakochał czy też nie!
A jednak to mężczyzna zmysłowy, lubiący komfort, dobre jedzenie. Smakosz życia!

JADWIGA (15 października) jest ruchliwa, wszędzie jej pełno.
Cierpi na takie dorosłe ADHD! Trudno za nią nadążyć. Ciężko
się z nią żyje, bo Jadwiga cierpi na wielką zmienność nastrojów:
jej wesołość w każdej chwili może zamienić się w przygnębienie. Podobnie w miłości: jednego dnia Jadwiga jest do szaleństwa
zakochana, po czym natychmiast ,,odkochuje się” i... wpada w
rozpacz. Reaguje przesadnie pod wpływem sobie tylko znanych
impulsów.
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RESTAURACJA

restauracja.graczyk@gmail.com
www.restauracjagraczyk.pl

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

Tel. 61 653 26 49

509 207 061

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

2017

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. 6187925 48 kom. 507 047 067

taka reklama
kosztuje 29 zł

www.kamieniarz.org.pl

61 876 84 88, 506 972 404
E-meil: sd@roletim.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

Ul. Jana Pawła II 26,
Politechnika, Dom Stud. 2
Czynne: pon.10-17, wt.śr.czw.13-17
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Mieszkańcy Antoninka mają historyczną szansę zrewitalizowania
starego parku. To musi się udać, jak udało się z parkiem na Głównej.

apteka
Św. Kamila

KRUSZWICKA

ŃSKA

APTEKA

Adres:

↓

ŚW. KAMILA

TORUŃSKA

CZERNIEJEWSKA

SWARZĘDZKA

149,-

TRZEMESZE

WA
CO

AŃ
KR

WITKOWSKA

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

POWIDZKA

WARSZAWSKA

Godziny otwarcia apteki:
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