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24 marca br. wybierzmy tych, którzy coś zrobią !

Ogłaczaj się w „MY „
i na czasopismomy.pl

NOwe, świetNie wYpOsażONe sale sp Nr 46
UczNiOwie kOrzYstają z Nich jUż Od 1.02!

czYtaj „MY” w iNterNecie
czasOpisMOMY.pl

tak chcą zabUdOwać
dOliNę szklarki,
czYli chrONiONą zieleń  s. 3

pięć
białYch 
klOcków
pO prawej
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Technikum

• technik automatyk
• technik ekonomista – klasa akademicka
• technik rachunkowości – klasa akademicka
• technik hotelarstwa
• technik informatyk – klasa akademicka
• technik logistyk – klasa akademicka
• technik mechanik
• technik mechatronik – klasa akademicka
• technik urządzeńń i systemów energetyki odnawialnej
• technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I stopnia

• elektromechanik pojazdów samochodowych
• krawiec - patronat - PIÓREX S.A.
• kucharz
• magazynier – logistyk – patronat - Imperial Logistics
• mechanik pojazdów samochodowych
• operator obrabiarek skrawających - patronat SKF  
Polska
 • stolarz
•  tapicer
•  klasa wielozawodowa - kształcenie we wszystkich  
zawodach

Klasy pod patronatem VW Poznań

• elektromechanik pojazdów samochodowych
• mechatronik
• automatyk
• operator maszyn i urządzeń odlewniczych

Oferta edukacyjna dla absolwentów  
szkoły podstawowej

Rok szkolny 2019/2020

DRZWI OTWARTE ZS1
08 marca 2019 piątek godzina 16.30 – 19.00
09 marca 2019 sobota godzina 09.30 – 12.30
29 marca 2019 piątek godzina 16.30 – 19.00
30 marca 2019 sobota godzina 09.30 – 12.30

Zespół Szkól nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich
os. Mielżyńskiego 5A
62-020 Swarzędz
www.zs1swarzedz.powiat.poznan.pl

Oferta edukacyjna dla absolwentów 
gimnazjum

Rok szkolny 2019/2020

Technikum

• technik automatyk
• technik ekonomista – klasa akademicka
• technik hotelarstwa
• technik informatyk – klasa akademicka
• technik logistyk – klasa akademicka
• technik mechanik
• technik mechatronik – klasa akademicka
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
• technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I stopnia

• elektromechanik pojazdów samochodowych 
• krawiec - patronat - PIÓREX S.A.
• kucharz
• magazynier – logistyk - patronat Imperial Logistics
• mechanik pojazdów samochodowych
• operator obrabiarek skrawających - patronat SKF 
Polska
• stolarz
• tapicer
• klasa wielozawodowa - kształcenie we wszystkich 
zawodach

Klasy pod patronatem VW Poznań

• elektromechanik pojazdów samochodowych
• mechatronik
• automatyk
• operator maszyn i urządzeń odlewniczych
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Znów musimy bronić doliny

chcą zabUdOwać zieleń !
Trudno uwierzyć, ale poznańscy urzędnicy w MPU 

przygotowują - zgodnie z uchwałą Rady Miasta - projekt 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennnego 
„W rejonie ulicy Dobromiły”, aby prywatnemu właścicie-
lowi gruntu umożliwić zabudowę mieszkaniową na tzw. 
klinie zieleni w Antoninku. Jest to następny zamach na 
dolinę Szklarki (fot. poniżej), którą już raz - w 2007 roku 
-  lokalna społeczność uratowała przed niszczycielską za-
budową przez tego samego właściciela. 

wszelkie zakusy na owo cenne przyrodniczo  i piękne 
miejsce w Poznaniu. Takie przekonanie okazało się cał-
kowicie złudne wobec urzędniczych, nieczysto motywo-
wanych  działań.

Niepostrzeżenie, wyraźnie na zamówienie, w uchwa-
lonym w 2014 roku Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Poznania część doli-
ny Szklarki zmieniono z kategorii „zieleń” na kategorię 
„budownictwo mieszkaniowe”. To jest dokładnie teren 
projektowanego mpzp  „W rejonie ulicy Dobromiły”. 

Obywatelskie działania doprowadziły też następnie 
do uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego  „Strumień Szklarka”, aby wspomniane 
zagrożenie definitywnie wykluczyć na przyszłość. To był 
wówczas świetny sukces mieszkańców i ekologów, którzy 
wspólnie udaremnili zakusy dewelopera, dziwnie ochoczo 
popieranego przez miejskich urzędników. 

Sądzono, że uchwalony w 2010 roku wspomnia-
ny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Strumień Szklarka” skutecznie i trwale uniemożliwia 

Fragment pięknej doliny, którą kilkanaście lat temu 
chciano zniszczyć budową deweloperskiego osiedla 

mieszkaniowego.

Tu widzimy część doliny Szklarki przy ul. Dobromiły, 
gdzie urzędnicy planują budowę domów, chociaż jest 
to  chroniony teren zieleni i leży co najmniej 2 metry  
poniżej poziomu sąsiedniej jezdni. To są zamirzenia 

niedopuszczalne i karygodne!
Tak istotną zmianę przeznaczenia „ktoś” dokonał wy-

raźnie na „czyjeś” prywatne życzenie, całkowicie wbrew 
interesom publicznym. Urzędnicy Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i MPU twierdzą teraz, że sporządzenie 
nowego miejscowego planu jest uzasadnione, aby uchro-
nić miasto przed odszkodowaniem dla właściciela gruntu, 
bo Studium stwarza możliwość wysuwania roszczeń. 

Znów trzeba pospolitego ruszenia mieszkańców i eko-
logów, aby zapobiec nieodwracalnej, wielkiej szkodzie 
przed czasem. Społeczna mobilizacja ruszyła iliczy na 
wsparcie.                                                    Marcin Dymczyk

Porównajmy pokazane powyżej obok siebie podobne 
ilustracje, zawierające jednak istotną i brzemienną 
w skutkach  różnicę. Ciemna część lewej ryciny to 

teren objęty Miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego "Strumień Szklarka" z 2010 roku, 

zapisany jednoznacznie jako wyłączona spod zabudowy 
"zieleń". Otoczony przerywaną linią teren w centrum 

ryciny to obszar 0,8 ha  projektowanego aktualnie MPZP 
"W rejonie ulicy Dobromiły". W świetle obowiązującego 

planu budowa domów  jest tu zabroniona. 

Na powyższej ilustracji pokazano fragment Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Poznania 

uchwalone w 2014 roku. Tu teren projektowanego 
obecnie w MPU planu "W rejonie ulicy Dobromiły" nie 

jest już "zielenią", lecz został włączony do obszaru  
"budownictwo mieszkaniowe". Ktoś celowo zadbał 
o wprowadzenie takiej zmiany, bardzo trudnej do 
zauważenia wobec ogromnych rozmiarów całego 

Studium. Został on uchwalony, ale przemycona do niego 
zmiana jest bezprawna i należy zostać anulowana.
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 Ustanawianie reguł i próba wpro-
wadzania zmian - tak w zasadzie można 
podsumować to co przez cztery lata robi-
łem w Radzie Osiedla Antoninek-Zieliniec-
Kobylepole. Zbliżają się kolejne wybory do 
tego ,,najmniejszego” organu samorządo-
wego... 

 W prasie, telewizji czy środ-
kach komunikacji miejskiej zachęca się 
mieszkańców naszego szacownego grodu do licznego udziału w 
wyborach. I dobrze, bo ,,świeże” siły w walce z urzędniczymi pa-
tologiami są wręcz wymagane. Ubolewać należy jednak, że nie 
mówi się o ,,drugiej strony tego medalu” czyli lekceważeniu lub 
wręcz wyśmiewaniu działań radnych. Poniżej – przykłady. 

 Na początku kadencji zainicjowałem wraz z RO ak-
cję sprzątania okolicy. Fajna, integracyjna akcja, w którą oprócz 
mieszkańców zaangażowały się zakłady pracy oraz mieszkańcy 
ośrodków pomocowych. Akcja odbywa się corocznie w kwiet-
niu. Po jej zakończeniu pewien Pan urzędnik przeprowadził so-
bie, na tle sterty worków ze śmieciami... sesję fotograficzną. W 
garniturze, pod krawatem i w lakierkach, z uśmiechem na twarzy 
wskazywał ...ile to zebrał śmieci w Antoninku. Po kolejnej już nie 
pozował, lecz poprosił o zdjęcia do materiałów( wydział przygo-
tował folder), by pokazać Panu .Prezydentowi oraz mieszkańcom 
jaki to jest pracowity, to znaczy... potrzebny! 

 Kolejnym przykładem jest brak akceptacji opinii RO, 
bądź  jej zmiana .W wielu kwestiach zapytuje się nas o sprawy 
dotyczące inwestycji, pozwoleń różnego typu, które wyrażamy  

Wydaje się, że zwierzanie się było niegdyś 
przeznaczone dla panieńskiego pamiętnicz-
ka, choć i dorośli czynili zapiski: a to artyści 
(dzienniki Nałkowskiej, Żeromskiego, Jasno-
rzewskiej-Pawlikowskiej), a to, głównie zie-
mianie – ku pamięci – notowali wydarzenia 
rodzinne czy gospodarskie. Opowiadanie o 
osobistych przeżyciach zastrzeżone było dla 
uszu zaprzyjaźnionej osoby. W bliższych nam 
(coraz bardziej stresujących, zwariowanych) 
czasach wielu zaczynało korzystać z rozmów/porad psychotera-
peutów. 

 I nagle – nie ma już tematów tabu na forum publicz-
nym. Wręcz przeciwnie: zwierzaj się Narodzie, Naród cię słucha, 
albo na blogu przeczyta! Pojawiły się talk-show, a w nich gama 
tematów, opowieści od których policzki płoną, uszy się czerwie-
nią – bo takie to wszystko osobiste, intymne, wydawałoby się 
– kameralne: od miłości i sexu począwszy, na chorobach i kon-
fliktach rodzinnych, sąsiedzkich skończywszy. Kameralności już 
nie ma, są za to kamery tv. Wydaje się, że to wszystko zaczęło 
się kilkanaście lat temu gdy w polskiej telewizji (2001) zaczęła 
się emisja Big Brother. Kilkanaście osób zamkniętych w Domu 
Wielkiego Brata, wszędzie kamerki.  Oglądalność była ogrom-
na! 

 Wydaje się, że teraz już nie ma programu (niechby to 
nawet był tylko rozrywkowy banalny teleturniej), w którym bra-
kło by opowieści – bardzo osobistych, rodzinnych. To tzw. pół 
biedy, kiedy zwierzają się byli alkoholicy (można by to nawet po-
traktować pozytywnie jako naukę dla innych, tyle tylko, że nagle 
,,wszyscy” dowiadują się, że mamusia czy tatuś do kieliszka tęgo 

Krzysztof Bartosiak

wszYstkO Na sprredaż...

O pracY w radzie Osiedla

zaglądał!), zwierzają się śmiertelnie chorzy... Plenią się jednak 
programy pełne oskarżeń pod adresem innych.  A oto i rolnik, 
który szuka żony: zwierza się jakiej by chciał kobiety koło siebie. 
Zaprasza kilka kandydatek, przeprowadza swoiste testy, kryty-
kuje zaproszone i eliminuje słonecznikiem te niechciane. Leją 
się łzy przykrości... Z kolei kandydatki do małżeńskiej rolniczej 
obrączki a to krytykują siebie nawzajem, a to oceniają gospo-
darza. I nie szczędzą słów, czasem wręcz obraźliwych. Naczelna 
Kucharka RP też nie zajmuje się tylko poprawą stanu  podupada-
jących restauracji. Okazuje się, że jest także Naczelnym Psycho-
terapeutą RP,  który nie tylko wymusza (oczywiście, kameralnie, 
ale... przed kamerami tv!) zwierzenia o złych kontaktach mię-
dzy załogą a właścicielami knajpy, o problemach  rodzinnych 
i finansowych. A wszystko w imię tej kuchennej, uzdrawiają-
cej ,,rewolucji”. No, i doszedł jeszcze jeden program  typu reali-
ty show, który ma na celu poswatać przybyłych do sanatorium 
pensjonariuszy – samotnych seniorów. Przyznaję – wycierpia-
łam z dwa odcinki. I choć wychodzę z założenia, że każdemu i 
w każdym wieku wolno się zakochać,  to jednak nie ma chyba 
nic bardziej żenującego jak podstarzała heroina (z toną makija-
żu na zmarszczkach)  romansu i bawidamek w wieku senioral-
nym prężący sflaczały tors przed kamerami tv! 

 Rodzi się pytanie dlaczego ludzie – z obu stron ekranu 
– garną się do takich programów, narażając się często nawet na 
ośmieszenie? My, widzowie, lubimy podpatrywać bliźnich  (nie-
gdyś przez dziurkę od klucza albo wizjer w drzwiach), jest coś w 
nas mściwego (,,dobrze babie, że ją rzucił”), może poprawia nam 
humor, że innym (chorym, nieszczęśliwym) jest gorzej. Z kolei 
biorący udział w programach czy to interwencyjnych, czy roz-
rywkowych liczą prawdopodobnie na pomoc lub zrobienie me-
dialnej kariery. A dla twórców takiej ,,rozrywki” programy są po 
prostu samonapędzającą się reklamowo-finansową machiną...   

                                                                              Ewa Kłodzińska

w formie uchwały. Ona jednak i tak ulega zmianie, bo ,,punkt 
widzenia” Rady Miasta jest inny.

 Najbardziej żenującym jest jednak brak znajomości 
mechanizmów działania ,,małych samorządów”. Otrzymujemy 
nader często ,,na za pięć dwunasta” pilne sprawy do zaopiniowa-
nia (uchwalenia) na sesji. Spotykamy się raz w miesiącu, by po-
dejmować uchwały. Dla niewtajemniczonych: by uchwała była 
ważną musi zebrać się ustawowa większość radnych (w naszym 
przypadku 8, gdyż rada liczy 15 radnych). Nie jesteśmy ,,chłop-
cami na posyłki” - pracujemy zawodowo,mamy rodziny oraz 
niektórzy z nas jeszcze dodatkowe zajęcia. Urzędników to mało 
interesuje, zasypują nas ,,stertami” pism,wniosków i próśb. W 
trudnych tematach... odsyłają  mieszkańców do RO.

 Kolejny temat to spotkania robocze w godzinach.... 
dopołudniowych. Nie każdy pracodawca udziela urlopu, bądź 
wyraża zgodę na zamianę ,,służby” do odpracowania w innym 
terminie. Skorzystać można z przepustki i wtedy traci się część 
wynagrodzenia .

 Teraz wyjaśnię kwestię diet, o których krążą legendy. 
Przez 4 (48miesięcy) lata otrzymałem łącznie 11 tysięcy złotych: 
zwrotu kosztów ( paliwo, telefony, itp ). Daje to średnio 230 zł 
miesięcznie. Dla porównania - kwota miesięcznego ,,uposaże-
nia” członków Rad Spółdzielni to ok.1000 zł miesięcznie i prak-
tycznie żadna odpowiedzialność.

 Obecnie ,,zmontowaliśmy” kolejną grupę zapaleńców 
czyli ,,Bezpartyjną inicjatywę AZK”.

Namawiam byście ,,postawili krzyżyk”przy całej 15-ce i dali 
nam szansę na kolejne 4 lata!!!

Krzysztof Bartosiak 
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wYdział GOspdarki NierUchOMOściaMi UM Nie Udzielił  
NaM iNfOrMacji pUbliczNej

URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ GOSPODARKI 
NIERUCHOMOŚCIAMI 

Znak sprawy: GN-VIII.1431.14.2019 Poznań, 21-02-2019 r. 
POZnan* 
Nr rej.: 19021900097 
Pan Marcin Dymczak Redaktor Naczelny „Czasopisma Miesz-

kańców MY" sd@roletim.pl 
W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 7 lutego 2019 r. w 

przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w trybie usta-
wy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicz-
nej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) poprzez: „ udostępnienie 
(...) całej treści wniosku o przystąpienie do sporządzenia pla-
nu dla nieruchomości nr 173, ark. 2Z obr. Główieniec, zwanego 
„W rejonie Dobromily". ", Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miasta Poznania informuje, co następuje. Pismo 
tutejszego Wydziału z dnia 11 grudnia 2014 r., znak sprawy GN-
XIII.6725.17.2014, dotyczące nieruchomości położonej w Pozna-
niu przy ul. Dobromiły, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: 
obręb Główieniec (02), arkusz mapy 22, działka nr 1/3, skiero-
wane do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, jest dokumentem 
wewnętrznym, który nie stanowi informacji publicznej. „Ter-
minu "dokument wewnętrzny" używa się dla określenia doku-
mentu, który nie jest skierowany do podmiotów zewnętrznych. 
Dokumenty takie służą wymianie informacji, zgromadzeniu nie-
zbędnych materiałów, uzgadnianiu poglądów i stanowisk, mogą 
określać zasady działania w określonych sytuacjach, mogą też 

być fragmentem przygotowań do powstania aktu będącego for-
mą działalności danego podmiotu (zob. wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 18 sierpnia 2010 r., sygn. akt: I OSK 
851/10). Dokumenty tego typu mogą mieć dowolną formę, nie 
są wiążące co do sposobu załatwienia sprawy, nie są w związku 
z tym wyrazem stanowiska organu, nie stanowią więc informa-
cji publicznej (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z 21 czerwca 2012 r., sygn. akt: I OSK 666112; wyrok Naczel-
nego Sądu Administracyjnego z dnia 14 września 2012 r., sygn. 
akt: I OSK 1203/12; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z dnia 31 lipca 2013 r., sygn. akt: I OSK 2770/13; wyrok Naczel-
nego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lipca 2014 r., sygn. akt: I 
OSK 3007/13)." Cechą dokumentów wewnętrznych jest również 
to, że zostają wytworzone tylko na potrzeby podmiotu, który je 
wytworzył, i nie przedstawiają jego stanowiska na zewnątrz (zob. 
P. Szustakiewicz, Problemy dostępu do informacji publicznej na 
tle orzecznictwa sądów administracyjnych, Samorząd Teryto-
rialny 2015 r., Nr 4, s. 62; I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, 
Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warsza-
wa 2016, s. 206-208}. 

<Dokument zaakceptowany przez Cichecka Aneta - Kierow-
nik Oddziału Organizacyjno-Ekonomicznego 2019-02-21 10:44 
Urząd Miasta Poznania, Wydział Gospodarki Nieruchomościa-
mi, ul Gronowa 20, 61-655 Poznań, tel. +48 61 878 45 20, fax +48 
61 878 45 25, gn@um.poznan.pl, www.poznan.pi 

cO UrzędNicY Mają dO UkrYcia?

Gdy oglądamy na mapie Poznania zarysy pierwotnych łąk i 
rozlewisk, gdzie ,,najpiękniej ptaki śpiewają, kaczki na randki się 
umawiają, szumią kaczeńce, mimozy rozsiane złocą żółtymi bar-
wami”... To tylko jedyny taki punkt na mapie. To właśnie w An-
toninku dolina ze strumieniem Szklarka!Jednak nie dzisiaj czas 
zachwycać się licznymi urokami tej pradoliny, albowiem znowu 
demony nad nia krążą. ,,Chcą tę łąkę zniszczyć, domy pobudo-
wać? Trzeba nam się przeciw tej decyzji zbuntować!” - woła tak 
poetka z Antoninka Grażyna Tadeuszak.

 Zacznijmy jednak od początku. W listopadzie 2007 r. 
otrzymałem list od Jerzego Donimirskiego z Krakowa. Chełpił 
się, że posiada trzy ekskluzywne hotele w obrębie Starego Mia-
sta i dalszy w budowie  oraz że posiada średniowieczny zamek. 
Po tym chwycie marketingowym pierwsze zdanie skierowane na 
moje nazwisko brzmi:

 ,,Z całą pewnością dotarła do Państwa wiadomość o 
planowanej budowie domów jednorodzinnych w sąsiedztwie 
stanowiącej Państwa własność”.

 Natychmiast wysłałem ripostę do tego pazernego de-
welopera, dla którego ,,każda dodatkowa powierzchnia wydoby-
wana jest skąd tylko można, bo metr kwadratowy jest na wagę 

złota”. I właśnie Dolina Szklarki dla p. Donimirskiego jest żyłą 
złota. Oświadczyłem mu w imieniu mieszkańców rejonu ulic: 
Ziemowita, Leszka, Mścibora i Dobromiły, że ani teraz , ani ni-
gdy nie będzie Pan budował na Dolinie Szklarka. I na kilka istot-
nie wstrzymał deweloper z Krakowa zapędy na naszą enklawę 
prastarej doliny. A to dlatego, że mieszkańcy Antoninka rejonu 
wspomnianych ulic dnia 30 lipca 2007 r. oraz oddzielnie ja, au-
tor niniejszego artykułu, 6 sierpnia 2007 r. złożyliśmy zażalenie 
do Ministra Środowiska przeciw rażącym uchybieniom z jakimi 
to postępowania są prowadzone oraz żądaliśmy o dopuszczenie 
nas do udziału w tych postępowaniach na prawach strony, a tak-
że o zaniechanie występowania o zmianę przeznaczenia Doliny 
Szklarki jako terenów rolnych na cele nierolnicze. Odpowiedź z 
Ministerstwa Środowiska nadeszła już 28 grudnia 2007 r.. Zo-
staliśmy pouczeni, iż ,,właściwym do prowadzenia postępowania 
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy projektowanej inwe-
stycji jest prezydent miasta”. Istotnie. Decyzja Prezydenta Miasta 
Poznania brzmi: ,,Planowana inwestycja jest sprzeczna z ustale-
niami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Poznania, zgodnie z którymi wnio-
skowany obszar jest terenem wyłączonym z zabudowy o przewa-
dze strukturalnych klinów zieleni.”

strUMień szklarka zaGrOżONY!
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w kaplicY św. krzYża
Remont kościoła św. Jana Jerozolimskiego

Remont....
W Kaplicy św. Krzyża...
 Najsłynniejszym w świecie obrazem pokazującym ścię-

cia św. Jana Chrzciciela jest monumentalne (15 m kw.) dzieło 
włoskiego mistrza baroki Caravaggia z 1608 roku. Ponury ciem-
ny w barwach obraz, pełen smutku i beznadziejności znajduje 
się w oratorium katedry w Valetcie na Malcie, siedzibie Zakonu 
Maltańskiego. Tam został stworzony, był też... świadkiem wyda-
lenia twórcy z Zakonu  (Caravaggio był niezłym awanturnikiem, 
popełnił morderstwo, znalazł schronienie u Maltańczyków, zo-
stał nawet członkiem Zakonu).

 W kościele pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami na 
Komandorii też jest obraz ,,Ścięcie św. Jana Chrzciciel”, nawiązu-
jący do opisu z Ewangelii Marka (warto przeczytać, bo to rzecz i 
o poszanowaniu więzów małżeńskich, i cudzołóstwie, i krwawej 
zemście... kobiety).  To dzieło nieznanego autora datowane na 
II poł. XVII w. I jest zupełnie... inne. Otóż, twórca przedstawia 
moment po ścięciu głowy św. Jana, która jest podtrzymywana na 
płótnie a święty... nadal stoi. Nie wiadomo dlaczego płótno, które 
znajdowało się kiedyś w jednym z ołtarzy kościoła na Komando-
rii, zostało umieszczone na strychu domu parafialnego.

 -Odnalazłem je gdy objąłem probostwo – opowiada 
ksiądz proboszcz Paweł Deskur. - Przed dwoma laty oddałem 
je do Muzeum Archidiecezjalnego. Teraz kończy się konserwa-
cja płótna. Znajdzie swoje poczesne miejsce w Kaplicy św. Krzy-
ża, zakrywając cudowną pasyjkę. Nadal będzie też funkcjonował 
mechanizm, odsłaniający/zasłaniający pasyjkę.      

 Jak się dowiadujemy w Kaplicy obok dotychczasowe-
go witraża Matki Boskiej z Filermo, patronkę Zakonu Mal-
tańskiego, zamontowano już nowy witraż, autorstwa Marcina 

Czeskiego, z wizerunkiem św. Jana Pawła II.
Ewa Kłodzińska 

   Foto: Waldemar Malicki

 Aby ostatecznie ustrzec się przed jakąkolwiek zabudo-
wą powstało Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Poznania, a także Miejscowy Plan 
Zagospodarowania przestrzennego ,,Strumień Szklarka” w Po-
znaniu.

 Wszystkim mieszkańcom rejonu ulic, o których była 
wyżej mowa na kilka lat spadł kamień z serca. Tymczasem ostat-
nio dotarła do nas hiobowa wieść: ,,CHCĄ ZABUDOWAĆ ZIE-
LEŃ STRUMIENIA SZKLARKA!” 

 Chodzi o teren od ulicy Dobromiły. Od kilku lat ob-
serwowaliśmy stopniową wycinkę wieloletnich drzew i krzewów. 
Nawożono masy ziemi do tego stopnia, iż teren stał się utwar-
dzony, na znacznym obszarze równy z poziomem ulicy. Stanowi 
obecnie przygotowany plac pod budowę. Udało nam się zdobyć 
szkic  terenu pod nielegalną zabudowę. Nie wynika z tego, że to 
część strumienia Szklarki.

 Zaniepokojony tym faktem na spotkaniu władz z miesz-
kańcami okolicznych rejonów zadałem pytanie Prezydentowi Po-
znania: ,,Czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
,,STRUMIEŃ SZKLARKA  można zmienić i że można zmienić 
i że może ta pradolina być przeznaczona pod budowę domów?” 
Odpowiedź: ,,Można w każdej chwili plan zagospodarowania 
zmienić”.

 A zatem mamy to, co jest nam wiadomo. Ponieważ w 
żaden sposób nie mogliśmy się dowiedzieć kto jest inwestorem 
chęci części  zabudowy pradoliny, nawet na spotkaniach pro-
jektanci tych domów zasłaniali się tajemnicą. Wobec tego w 
imieniu zaniepokojonych okolicznych mieszkańców odbyłem 

spotkanie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w celu uzyska-
nia informacji kto stoi za tą inwestycją i jak wygląda na obec-
nym etapie projekt zabudowania naszej pradoliny. Ciężko było 
cokolwiek wydobyć. Jedynie wskazano mi część łąki pod zabu-
dowę, nie uzyskawszy odpowiedzi kto jest inwestorem. Dopie-
ro, gdy stwierdziłem, iż jest to ten sam deweloper co przed laty 
chciał całą łąkę zabudować – deweloper z Krakowa Jerzy Doni-
mirski – projektanci z MPU nie potwierdzili, ani nie zaprzeczyli. 
Tylko pusty śmiech rozległ się na sali. Proszono tylko, aby wysłać 
na adres emailowy uwagi, protesty z zapytaniem: ,,Jaki obecnie 
jest wyzwolony plan zabudowy?” Koniecznie należy wysłać pi-
smo mieszkańców wspomnianych ulic z uzasadnieniem, wtedy 
może być cofnięcie wywołanego planu przy ul. Dobromiły.

 A zatem iskierka nadziei na zablokowanie istnieje. Oby 
tylko nam nie zabrakło energii w dążeniu do celu. Myślę, że lide-
rem w dążeniu do cofnięcia wywołanego planu będzie nasze lo-
kalne pismo ,,MY”.

Za Komitet Obrony Strumienia Szklarki
Henryk Rozwadowski  
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pOlskie sMaki
w baNGkOkU

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”.

Tajska kuchnia jest egzotyczna,  bardzo smaczna i wielce pi-
kantna. Nie da się jednak ukryć, że od czasu do czasu polski żo-
łądek domaga się typowo polskich dań. Ba! Ale skąd je wziąć? 
Jeśli ktoś ma talent kulinarny może sobie coś swojskiego ugoto-
wać z tajskich produktów. Jeśli jednak ktoś jest kuchennym bez-
talenciem, takim jak ja wówczas pozostaje mu liczyć na wałówkę 
przywożoną z kraju przez rodzinę i znajomych. Na pytanie „Co 
Ci przywieźć?” zawsze odpowiadam tak samo: „Kabanosy, ser 
żółty, musztardę sarepską, grzybki marynowane i kiszone ogór-
ki”. Te rzeczy są w Tajlandii nie do dostania. No, może z wyjąt-
kiem żółtego sera, który jest tu bardzo drogi, tak jak wszystko, co 
pochodzi z importu.

Podobno kilka lat przed moim przyjazdem tutaj działała w 
Bangkoku polska restauracja, jednak po jakimś czasie zbankru-
towała. Są restauracje rosyjskie, w których można dostać dania 
podobne do swojskich, ale to nie to samo.

Na tej polsko-kulinarnej pustyni pojawiło się ostatnio źródeł-
ko nadziei. Co ja mówię! Nie źródełko, ale istna oaza! Pod koniec 
zeszłego roku swoje podwoje otworzyła restauracja „Zap Zeed” 
oferująca dania kuchni tajskiej i polskiej. O radości!

W dodatku – właścicielem tego przybytku jest… dobry kole-
ga mojego serdecznego przyjaciela ze Szkocji! Świat to jednak 
wioska! 

W tym miejscu należy przyznać, że otworzenie jakiejkolwiek 
restauracji w stolicy Tajlandii to nie lada ryzyko! Bangkok słynie 
przecież z doskonałego jedzenia – w rankingu telewizji CNN re-
gularnie zwycięża w kategorii „Miasto z najlepszym jedzeniem”. 
I to nie tylko tym dostępnym w drogich restauracjach, ale i tym, 

które można nabyć w ulicznej garkuchni. Trzeba być naprawdę 
dobrym kucharzem, żeby wybić się przy tak wymagającej kon-
kurencji!

Łukasz wraz z synem i ze swoją dziewczyną Tajką od zeszłego 
roku mieszkają w Bangkoku. Zainwestował swoje oszczędności 
w założenie „Zap Zeed” i trzeba przyznać, że zrobił wszystko na 
naprawdę wysoki połysk. Restauracja jest trzypoziomowa. Na sa-
mym dole, przy ulicy znajduje się bar, w którym można się napić 
lokalnego piwa, a także Żubrówki lub Wyborowej. Powyżej na 
dwóch piętrach mieszczą się dwie elegancko urządzone sale, a z 
głośników lecą swojskie przeboje.

„Zap Zeed” znaczy „Pysznie i ostro”. Nie są to słowa języka taj-
skiego, lecz isańskiego. To język używany w Isaanie – wschodniej 
części Tajlandii, skąd pochodzi Pim – dziewczyna Łukasza. Re-
stauracja serwuje dania właśnie z tamtego regionu. Menu pol-
skie jest jak na razie trochę skromne, ale Łukasz pracuje nad jego 
rozbudowaniem. Z naszych swojskich dań możemy tu zamówić 
pierogi z mięsem lub grzybami i kapustą, bigos, gołąbki, kotlet 
schabowy, żurek oraz deskę góralską (marynowane ogórki, bu-
raczki, smalec, kapusta kiszona, ogórki konserwowe, chleb). Pró-
bowałem tych dań i muszę przyznać, że są wyśmienite. Łukasz 
planuje także zmianę nazwy lokalu na bardziej swojską.

Znajduje się on w dzielnicy Thong Lor słynącej z eleganckich 
restauracji. Łukasz i Pim mają więc sporą konkurekcję. W są-
siedztwie znajdują się bowiem ekskluzywne restauracje tajskie, 
japońskie i chińskie. Mimo to Łukasz twierdzi, że jak na razie 
idzie im dobrze. Odwiedzają ich nie tylko Polacy mieszkają-
cy w Bangkoku, ale także Rosjanie, Chorwaci i Niemcy, którym 
bardzo zasmakowała wspomniana góralska deska. Do restaura-
cji przychodzi też wielu Tajów. Wielu ludzi z Isaanu pracuje w 
Bangkoku i przychodzą do Łukasza, by zjeść  dania ze swojego 
regionu.

Restauracje nietrudno znaleźć. Uwagę przyciąga duża biało-
czerwona flaga wisząca tuż przy wejściu do lokalu.

W restauracji odbywają się też spotkania Polaków mieszkają-
cych w Tajlandii. Wielką popularnością cieszyła się zorganizowa-
na przez Łukasza zeszłoroczna Wigilia.

Do restauracji zagląda także personel polskiej placówki dyplo-
matycznej w Bangkoku z Panem Ambasadorem Waldemarem 
Dubaniowskim na czele.

Sam bardzo chętnie odwiedzam to miejsce, by porozmawiać 
z Łukaszem i najeść się polskich specjałów. Mam nadzieję, że 
restauracja „Zap Zeed” stanie się stałym punktem na kulinar-
nej mapie stolicy Tajlandii i będzie często odwiedzana nie tylko 
przez Polaków.. .                                                     Mateusz Biskup 

Polska flaga przy wejściu do restauracji „Zap Zeed” w Bang-
koku.

Nasz znajomy Łukarz - właściciel polsko-tajskiej restauracji 
w Bahgkoku.
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dUMa, wzrUszeNie, paMięć
Miniony rok 2018 był ogłoszonym przez sejm ROKIEM PO-

WSTANIA WIELKOPOLSKIEGO. Kulminacyjnymi dniami 
odchodów w Poznaniu był 26 grudnia – przypomnienie przy-
jazdu Mistrza Paderewskiego do Poznania - oraz 27 grudnia 
– 100-lecie wybuchu Powstania. Dzień ten rozpoczęliśmy od 
Apelu Pamięci przy pomniku Harcerzy – Powstańców Wlkp. 
na Malcie. Przybyły tam licznie drużyny zuchowe, harcerskie i 
kręgi seniorów ZHP. Złożono kwiaty i zapalono znicze. 

Apel przygotował Hufiec ZHP Poznań – Nowe Miasto. Każdy 
uczestnik otrzymał płytę „Potrafimy Zwyciężać”, były wpisy do 
księgi pamiątkowej i stanąć do wspólnej fotografii. Harcerze huf-
ca oraz Drużyny Reprezentacyjnej Chorągwi Wlkp. udali się na 
cmentarz miłostowski, aby zapalić znicze wszystkim spoczywa-
jącym tam powstańcom Wlkp. W ich intencji odbyła się msza św. 
w poznańskiej Farze – z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. 

Od 14.00 udostępniono przygotowany na Placu Wolności 
„Obóz Powstańczy”. Pokazano repliki samolotów myśliwskich, 
inscenizacje walk, rozdawano „Kurier Poznański” i płyty „Mię-
dzywojenna nuta”. Można  było zrobić sobie fotografię retro, zjeść 
grochówkę, wysłać kartkę okolicznościową z poczty polowej. O 

godz. 16.40 usłyszeliśmy syreny i dzwony. Wszyscy się zatrzyma-
li, następnie kibice odpalili race wokół Placu Wolności i wznosili 
donośne okrzyki „Cześć i chwała bohaterom”. Wszyscy też potem 
odśpiewali z dumą cały tekst hymnu państwowego. 

W tym czasie rozpoczęły się główne uroczystości pod Pomni-
kiem Powstańców Wlkp. Prezydent Andrzej Duda odznaczył 
pośmiertnie obu przywódców Powstania – Stanisława Taczaka i 
Józefa Dowbor-Muśnickiego  - Orderem Orła Białego. Z Pl. Wol-
ności udaliśmy się na Stary Rynek, gdzie przed Odwachem zain-
scenizowano fragmenty wydarzeń sprzed 100 laty – przemawiał 
Jan Ignacy Paderewski, pokazano potyczki z Niemcami, odśpie-
wano Rotę, a na koniec były race i fajerwerki. Można było jeszcze 
zwiedzić Muzeum Powstania Wielkopolskiego. 

O godz. 19.30 na miejskim stadionie odbył się trzyczęściowy 
koncert „Wiara, Nadzieja, Wolność”. Ten nowoczesny przekaz 
artystyczny został stworzony przez najpopularniejszych polskich 
artystów, ponad 60-osobową orkiestrę symfoniczną, materiały 
filmowe o Powstaniu oraz specjalne zaprojektowaną scenę. 

Następnego zaś dnia – 28 grudnia część seniorów harcerskich 
wybrała się na Stary Rynek na koncert „Wielkopolanie śpiewają 
Nieodległej”. Znani artyści oraz Poznański Chór Chłopięcy za-
śpiewali pieśni patriotyczne z czasów  Powstania. Gra świateł, 
krótkie filmy, rekonstrukgje stworzyły atmosferę, że publiczność 
śpiewała razem z wykonawcami, dzięki tekstom na telebimie. 
Koncert zakończyło wspólne odśpiewanie Roty. 

                                                              hm. Urszula Kocikowska

Kulminacja z udziałem harcerzy

Teatr Scena na Piętrze

 Artur Gotz po swoim walentynkowym występie w Sce-
nie na Pietrze zamieścił krótki post: ,,Dziękuję Poznań” a wraz 
z równie utalentowanym pianistą, kompozytorem i pedago-
giem Dawidem Ludkiewiczem napisał: ,,Wspaniała Walentyn-
kowa publiczność w Poznaniu. Dziękujemy za gorące przyjęcie 
i trzy bisy.”  Koncert nosił tytuł ,,Tango d'amore”. Artyści uraczy-
li widzów eleganckimi i zabawnymi piosenkami kabaretowymi 
przed- i powojennych autorów z dodatkiem piosenek własnych 

Artura Gotza. To był wytrawny koktajl... I dzieje się czasem tak, 
że między wykonawcą a odbiorcą tworzy się swoista ,,chemia” 
(teraz tak to się określa) czyli gorąca sympatia. Rzeczywiście – to 
były wspaniałe walentynki...

 Tymczasem (gdy oddajemy ten numer do druku) trwają 
wytężone rozmowy, artystyczne ustalenia itp., aby finał 40. sezo-
nu Sceny na Piętrze był godny tego jubileuszu. Na razie wiadomo, 
że w wieczory 25, 26 i 27 marca odbędą się koncerty (szczegółów, 
niestety, nie znamy) pod tytułem ,,40 lat minęło jak piękny sen” z 
Gwiazdami i Przyjaciółmi teatru przy Masztalarskiej 8.(E.K.)

  Artura Gotza fotografował Wojciech Jachyra  
a Dawida Ludkiewicza – Robert Grablewski 

kOktajl a’la GOtz
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Jacek Gaczkowski
Nazywam się Jacek Gaczkowski, lat 35, żonaty, dwoje dzieci. 

Od czasów studenckich związany z Poznaniem gdzie ukończy-
łem studia na kierunku budowa dróg i 
autostrad na Politechnice Poznańskiej. 
Zawsze mocno zaangażowany w sprawy 
społeczno-sportowe. Biegacz, triathlo-
nista oraz propagator wszelkich sportów 
związanych z aktywnością na świeżym 
powietrzu. Energiczny, pracowity oraz 
wielki entuzjasta lokalnej społeczności.

Jako radny, a zarazem zapaleniec spor-
towy, chciałbym większej mobilizacji 

wśród dzieci jeśli chodzi o aktywność fizyczną – organizowanie 
zawodów i konkurencji sportowych. Jako drogowiec z wykształ-
cenia, życzyłbym naszemu osiedlu poprawy bezpieczeństwa na 
Głównej oraz przyległych ulicach oraz modernizacji zdewasto-
wanych nawierzchni ulic i chodników.

Wybierając mnie, mają Państwo pewność zaangażowania w 
sfery kulturalne i sportowe, które są na pewno potrzebne  naszej 
społeczności. Mieszkając na Głównej od 7 lat zauważyłem, nie-
stety, pewien deficyt jeśli chodzi o rozrywkę dla naszych miesz-
kańców, dlatego zamierzam to zmienić.

Kamil Matyja
Nazywam się Kamil Matyja, mam 31 

lat i od 2014 r. jestem związany z Osie-
dlem Główna. Od 2015 r. pełnię funk-
cję radnego Rady Osiedla Główna.

W ramach pracy radnego inicjowa-
łem działania, które umożliwiły:

powstanie stacji rowerów miejskich 
oraz biletomatu przy Rynku Wschod-

nimwymianę nawierzchni jezdni ulicy Smolnej, wymianę na-
wierzchni ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hlonda, na odc. od 
Mostu Lecha do skrzyżowania z ul. Główną, montaż nowocze-
snej wiaty na przystanku autobusowym Smolna, stworzenie bez-
piecznego, wyasfaltowanego przejścia z parku im. ks. Kirschke 
na Wartostradę (pod wiaduktem przy ul. Hlonda).

W nowej kadencji nadal chciałbym kontynuować działania 
mające na celu modernizację infrastruktury osiedlowej, koor-
dynować współpracę z placówkami oświatowymi oraz zająć się 
problemem smogu na Głównej.

Marzena Strzyżewska
Dlaczego startuję w wyborach do Rady 

Osiedla Główna?
Główna to moja ulica od prawie dwu-

dziestu pięciu lat. Znam tu każdy fyr-
tel, każdy sklep. Tu wychodzę z psem na 
spacer, tu wyrosły moje dzieci. Przy Ma-
riackiej spotykamy się co niedzielę, a naj-
lepsze rogale i rożki zajadamy u Brody 

:-).
Widzę, ile zmieniło się w mojej okolicy, ale dostrzegam też, ile 

jeszcze można zrobić. Z jednej strony to nie jest już ta sama dziel-
nica, którą pamiętam z przeszłości, ale... ma swoją duszę. Nie-
mniej każdego dnia mamy problem z miejscem parkingowym. 
W wielu miejscach, jest zwyczajnie brudno, bo brakuje koszy na 
śmieci. Mam psa, ale jestem w mniejszości jeśli chodzi o sprzą-
tanie po nim, brakuje woreczków na nieczystości. Byłoby super, 
gdyby nasza okolica jeszcze bardziej wypiękniała – tym bardziej, 
że naprawdę jest tego warta.

Kim jestem? Mamą, inżynierem od instalacji sanitarnych z 
przeszło 20-letnim doświadczeniem. Branża budowlana to mój 
fach i uważam, że w wielu dziedzinach mogę pomóc. Nie jestem 
typem osoby, która nie walczy o to, w co wierzy. A wierzę, że 
nasza okolica na to zasługuje. Oprócz zagospodarowania terenu, 
warto, by planowany remont budynku po gimnazjum posłużył 
nie tylko jako przedszkole, ale wzbogacił życie całej okolicy.

Paulina Taraska
Nazywam się Paulina Taraska, lat 35. 

Od kilku lat jestem mieszkanką Osie-
dla Główna. Części Państwa mogę być 
znana z aktywności szkolnej – przede 
wszystkim w roli Przewodniczącej 
Rady Rodziców. 

Jako mama trójki dzieci w wieku 
żłobkowo-przedszkolno-szkolnym znam i rozumiem potrzeby 
rodziców zamieszkałych na naszym Osiedlu. 

Szczególnie ważna jest dla mnie kwestia bezpieczeństwa na-
szych pociech idących do szkoły, poziom edukacji oraz dodatko-
we zajęcia pozalekcyjne. Chciałabym, aby każdy z nas był dumny 
z naszej Małej Ojczyzny, którą zamieszkujemy. Dlatego ważne są 
dla mnie wszelkie oddolne inicjatywy, dzięki którym mieszkań-
cy mogą integrować się ze sobą. Dbanie o porządek i środowi-
sko, to kolejny punkt, którym chciałabym się zająć jako Radna 
Osiedla Główna. 

Nasze Osiedle z roku na rok staje się coraz piękniejsze. Wyma-
ga jednak jeszcze ogromu pracy ludzi, którzy wierzą w to miejsce 
i tę społeczność. Stąd moja kandydatura. 

kaNdYdaci dO radY Osiedla GłówNa, którzY  
Nadesłali NaM  swOje MateriałY

OficjalNa , pełNa lista kaNdYdatów zOstaNie  
pOdaNa Na strONie UrządU Miasta  pOzNaNia   

w dNiach 8-10.03

wYbOrY 24 Marca br.
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Grzegorz Maciejewski
Nazywam się Grzegorz Maciejewski, lat 

57, żonaty, Radny Osiedla Główna kaden-
cji 2015-2019. od 7 lat jestem mieszkańcem 
Osiedla Główna. Urodzony społecznik, 
wieloletnie doświadczenie w pracy spo-
łecznej dla wspólnot mieszkaniowych, ini-
cjator i organizator akcji “Sprzątanie Rzeki 
Główna’”, od 25 lat pasjonat ogrodów. Za-

palony biegacz, półmaratończyk. 
Dlaczego startuję w wyborach do Rady Osiedla Główna? Pod-

czas ostatnich wyborów otrzymałem od Państwa zaufanie w po-
staci wielu głosów oddanych na moją osobę, dlatego ze wszystkich 
sił starałem się działać w tych dziedzinach, w których złożyłem 
obietnice w swojej poprzedniej kampanii. Większość obietnic z 
mojego programu zostało zrealizowane!

W ostatnich 4 latach wspólnie z Radą Osiedla Główna udało 
się wiele zdziałać dla naszego osiedla – to była bardzo udana ka-
dencja. Chciałbym nadal prężnie działać dla dobra naszego Osie-
dla, jednak bez Państwa wsparcia nie będzie to możliwe. Dlatego 
proszę o mandat zaufania podczas tegorocznych wyborów do 
Rady Osiedla Główna i zagłosowanie na mnie.

W kolejnej kadencji Rady Osiedla Główna chciałbym nadal 
prężnie pracować w następujących dziedzinach: poprawa bezpie-
czeństwa, ład i porządek na terenie osiedla, walka ze smogiem/
czyste powietrze, usprawnienie komunikacji miejskiej, zieleń, 
sport, organizowanie imprez na terenie osiedla, działania przy-
gotowujące do powstania żłobka, przedszkola oraz domu kultury 
i biblioteki, rewitalizacja Osiedla Główna.

ODPOWIEDŹ ZKZL
Nie rezygnujemy z budowy mieszkań na Nadolniku. Obec-

nie analizujemy możliwości obniżenia kosztów tej inwesty-
cji. Zeszłoroczna kalkulacja kosztów tego przedsięwzięcia 
znacznie przekroczyła kwotę, jaką zamierzaliśmy wydać na 
budowę. Jest szansa, że zmiana przyjętych wcześniej rozwią-
zań i założeń pozwoli te koszty obniżyć. Środki, które za-
bezpieczone były na tę inwestycję zostały przeznaczone na 
inne zadania realizowane przez spółkę w ramach Programu 
Budowy Mieszkań Komunalnych. Z chwilą podjęcia decyzji 
o rozpoczęciu budowy na Nadolniku wykorzystane zosta-
ną pieniądze z Programu, które pochodzą między innymi 
z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Magdalena 
Gościńska ZKZL

Ewa Kubiak 
Nazywam się Ewa Kubiak, mam 53 lata .Od 

2000 roku jestem mieszkańcem Osiedla Głów-
na a od 2015 roki Państwa głosamił zostałam 
wybrana na pełnienie funkcji Radnej Rady 
Osiedla Główna.

Część mieszkańców kojarzy mnie z działal-
ności w Klubie Seniora, którego jestem opie-

kunem. Klub powstał 2 lata temu dzięki wielkiej determinacji 
obecnej Rady Osiedla Główna – jest to jeden z wielu projektów 
które udało się zrealizować w obecnej kadencji.

W kolejnej kadencji chciałabym nadal skupić się na działalno-
ści w Klubie Seniora, a także zająć się potrzebami pozostałych 
mieszkańców naszego Osiedla. Chciałabym, aby na Głównej po-
wstał tak potrzebny żłobek oraz dom kultury, a także biblioteka. 
Pragnę współtworzyć na naszym  Osiedlu miejsce, gdzie miesz-
kańcy mogliby spotkać się ze sobą oraz gdzie moglibyśmy wspól-
nie rozwijać działania kulturalne i rozrywkowe - nie tylko dla 
dzieci, ale także pozostałych chętnych mieszkańców.

Sędziwy bruk ulicy Suchej przypomina jej stare dzieje, 
których nową kartę otworzy przewidziana modernizacja.

pYtaNie dO zkzl i OdpOwiedź

Agnieszka Gaczkowska
Dlaczego startuję w wyborach do Rady 

Osiedla Główna?
Być może znacie mnie Państwo z orga-

nizacji warsztatów rękodzieła w Szkole 
Podstawowej nr 45 lub z rozmów w holu 
Przedszkola nr 78, do którego uczęszczają 
moje dzieci.

Jako matka dwójki przedszkolaków z nadzieją wybiegam w 
przyszłość. Dodatkowe, rozwijające zajęcia to niestety długa wy-
prawa samochodowa do innych części Poznania. Aby spędzić 
wspólnie z dziećmi czas, inaczej niż przed telewizorem, najczę-
ściej tkwimy w korkach. Wierzę, że przy konsekwentnym działa-
niu uda się stworzyć nowy model oferty zajęć pozalekcyjnych dla 
naszych pociech. Na naszym Osiedlu brakuje mi działań kultu-
ralnych, rozrywkowych, językowych. Wierzę, że i nam, dorosłym 
należy się tutaj jakieś lokalne miejsce spotkań, wymiany myśli, 
dialogu. Latem taką funkcję z powodzeniem spełnia Park im. ks. 
Tadeusza Kirshke. Kiedy pogoda nie sprzyja plenerowym wypa-
dom, wyraźnie brakuje nam tutaj przestrzeni do rozmowy. Bra-
kuje miejsca, gdzie i dzieci, i dorośli mogą spędzić wspólnie czas 
bez opłat, w dogodnych warunkach.

W mojej głowie (pełnej pomysłów) pojawia się m.in. czytelnia, 
biblioteka, przestrzeń spotkań sąsiedzkich czy wreszcie ogólno-
dostępna sala, w której można by rozwijać swoje zainteresowania 
w grupie sąsiadów. Z zazdrością spoglądam na lokalne punkty 
spotkań na Jeżycach, czy Łazarzu. Uważam, że nie powinniśmy 
czuć się gorsi, jako mieszkańcy Głównej, ale zadbać, aby takie 
miejsca otwarte na potrzeby mieszkańców zagościły i u nas.

Grupy biegowe, nieformalne grupy mam, przyjazne miejsce, 
z którego każdy z nas mógłby skorzystać w pochmurny dzień 
– miejsce gdzie można zorganizować choćby wymianę starych 
zabawek, czy spotkanie koleżanek. Mam wrażenie, że nasze są-
siedztwo rozkwita, kiedy jest ciepło. Rozmowy toczą się z przy-
jemnością. Startuję, bo wierzę, że stworzenie takiej przestrzeni 
spotkań, wzajemnego dialogu pomiędzy sąsiadami jest jak naj-
bardziej osiągalne, a zaproszenie bogatej oferty zajęć kulturalno-
rozrywkowo-językowych wymaga jedynie sensownego miejsca. 
To jeden z podstawowych celów, które stawiam przed sobą jako 
przyszła Radna Osiedla Główna. 

W dzisiejszym artykule  „Głosu Wielkopolskiego” o te-
gorocznych zamierzeniach co do  mieszkaniowego bu-
downictwa komunalnego w Poznaniu nie ma nic na temat 
projektowanego ongiś bloku przy ul. Nadolnik. Będę  
wdzięczny za możliwie wyczerpujące informacje o tej in-
westycji, m.in. dlaczego wypadła z planu, co z nią da-
lej, jak wykorzystano przewidziane na nią środki itp.  
Łączę pozdrowienia, z poważaniem Marcin Dymczyk, re-
dakcja „Czasopismo Mieszkańców MY”.
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brały się  klasy VIIb i VIIIb, było poświęcone sztuce powstawania 
filmu. Wraz z aktorami młodzież odbyła wędrówkę od począt-
ków powstawania „ruchomych obrazów”, aż po współczesność. 

 Może  właśnie profesje związane z kinematografią to właści-
wy wybór dla niektórych młodych ludzi. Zatem, uczestnicząc w 
przedstawieniu,  mogli w wyobraźni „rozwijać skrzydła” i plano-
wać swoją przyszłość.

W KARNAWALE, CZAS NA BALE
W związku z tym w naszej szkole, jak co roku, odbył się balik 

dla klas 0-4. Każdy uczestnik zabawy zaprezentował swój strój, 
potem wszyscy z uśmiechem na twarzy bawili się w rytm dziecię-
cych przebojów. Bal urozmaiciły liczne konkursy, a dzieci miały 
zapewnione mnóstwo wrażeń.  Szczególnie dziękujemy Rodzi-
com za przepiękne balonowe dekoracje.

szkOła pOdstawOwa z OddziałaMi GiMNazjalNYMi Nr 45 iM. Orp „pOzNań” przY Ul. harcerskiej 3
ŻYWE LEKCJE HISTORII

W naszej szkole odbyły się nieszablonowe lekcje historii. 
Uczniowie zostali zaproszeni na warsztaty historyczne prowa-
dzone przez pana Krzysztofa Góreckiego z „Żywych Lekcji Hi-
storii”.

Pierwsza grupa, złożona z klas IV i V miała okazję przenieść 
się w czasy Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku.  Uczniowie zoba-
czyli jak wyglądał tradycyjny strój sarmacki (ze wszystkimi jego 
elementami). Wcielając się w rolę pikiniera, muszkietera oraz 
husarza dowiedzieli się jak wyglądały stroje żołnierzy, poznali 
sposoby walki i na własnej skórze mogli poczuć ile ważą husar-
skie skrzydła czy pika.

Druga grupa, czyli klasy VI, VII, VIII i reprezentacja gim-
nazjum wzięła udział w lekcji zatytułowanej „Długi wiek XX. 
Ku Niepodległej”.  Przekrój historii od Kościuszki do Powsta-
nia Styczniowego po znamienny rok 1918 został przedstawiony 
uczniom za pomocą żołnierskich strojów oraz broni. Uczniowie 
chętnie zaangażowali się w inscenizację. Dzięki temu mogliśmy 
podziwiać stroje powstańców, poznać m.in. Tadeusza Kościusz-
kę, Napoleona Bonapartego, Józefa Wybickiego czy samego mar-
szałka Piłsudskiego. 

ROGALOWE MUZEUM
Uczniowie klasy 2a wybrali się do Rogalowego Muzeum Pozna-

nia. Wszyscy bawili się świetnie. Podczas wycieczki drugoklasiści 
mieli okazję poznać legendę o Świętym Marcinie oraz o powsta-
niu Poznania. Mele i szczuny, czyli dziewczynki i chłopcy, po-
znali wiele słów z gwary poznańskiej. Cukiernicy w interesujący 
i dowcipny sposób opowiedzieli o wypieku rogali świętomarciń-
skich. Dzieci aktywnie uczestniczyły w procesie przygotowywa-
nia rogali. Na koniec wszyscy skosztowali pysznych wypieków 
oraz otrzymali pamiątkowe dyplomy.

FILHARMONIA POMYSŁÓW
Artyści z miasteczka Symfonia zabrali nas do Muzeum 

Ustrojstw Muzycznych, w którym bezduszny Muzotronik poszu-
kiwał nowych dźwięków. Jednak żadne dźwięki, które wydawały 
klasyczne instrumenty, nie były dla niego dość nowoczesne i ska-
zywał je na unicestwienie. Na szczęście dozorca pracujący w mu-
zeum, przekonał go, iż nowoczesne dźwięki są ukryte w muzyce 
już istniejącej i tym samym uratował istnienie wielu dźwięków.

Prezentowanym instrumentem była gitara. Uczniowie dowie-
dzieli się, jak jest zbu-
dowana, w jaki sposób 
wydobywamy z niej 
dźwięki, oraz pozna-
li jej możliwości. Usły-
szeliśmy kilka znanych 
piosenek, jak chociażby 
“Już taki jestem zimny 
drań”, które wzbudziły entuzjazm wśród młodych odbiorców.

ROZWIJAMY SKRZYDŁA
Przedstawienie zatytułowane „Alchemia filmu”, na które  wy-

PODSUMOWANIE PÓŁROCZA 
Na zakończenie pierwszego półrocza odbyły się w naszej szko-

le dwa apele. Przed feriami otrzymaliśmy dyplomy oraz nagro-
uż po feriach uczniowie, którzy osiągają bardzo wysokie wyniki 
w nauce oraz wyróżniają się swoim pozytywnym zachowaniem, 
otrzymali odznaki Wzorowego Ucznia.
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w drOdze dO iNdii
Dziewczynka na tułaczym szlaku  (5)

Poprzednie części wspomnień można przeczytać w ar-
chiwum na stronie www.czasopismomy.pl 

Tak bardzo nie chcieliśmy opusz-
czać przyjaznej ziemi perskiej (Iran) 
– wspomina pani Zofia Maślak (z d. 
Gromadzka), choć pobyt w Ahwa-
zie dał nam mocno w kość. Tu trze-
ba dodać, że wobec szalejącej w 
Europie wojny, ale i konfliktów wo-
jennych w innych częściach świata, 
nasza polska tułacza wielka rodzi-
na musiała być podzielona, bo ża-

den kraj nie mógł czy też nie chciał przyjąć tysięcy ludzi. Gdzieś 
na wysokich szczeblach dyplomatyczno-politycznych toczyły się 
rozmowy gdzie ulokować tułaczy-Polaków. (W czerwcu 1942 r. 
rząd brytyjski wespół z rządami swych kolonii w Afryce zdecy-
dował umieścić ich m.in. w Kenii, Ugandzie, Tanganice, Rodezji. 
Kilka miesięcy później zgodę na przyjęcie Polaków wyraził rząd 
Meksyku. Rząd Indii – także, ale z pewnymi oporami, tłumacząc 
się względami klimatycznymi nieodpowiednimi dla Europejczy-
ków – dop. E.K.).  - -Bardzo się baliśmy kolejnej podróży 
w nieznane – opowiada pani Zofia - tym bardziej, że transporty 
w Zatoce Perskiej i na Oceanie Indyjskim narażone były na ataki 
niemieckich i japońskich łodzi podwodnych. Początkowo mie-
liśmy  płynąć do Afryki. Pomyślałam, że jak się rozchoruję to 
może jednak zostaniemy w Iranie. No, i któregoś dnia natarłam 
sobie oczy jakimś pieprznym liściem. Oczy się zaogniły, ale pręd-
ko mnie z tej ,,choroby” wyleczono.  

 Okazało się, że moja rodzina ma ,,przydział” w Indiach. 
Pierwszy transport odpłynął z Iranu 10 sierpnia 1942 r. Z irań-
skiego Ahwazu przewieziono nas do ciężarówkami do portu nad 

Zatoką Perską. A tu – radość! Popłyniemy statkiem KOŚCIUSZ-
KO (pod banderą brytyjską)! To była jakaś namiastka Polski, od 
której na razie się oddalaliśmy...

 Wszystkimi sprawami zaokrętowania zajęła się Dele-
gatura Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej rządu polskiego 
w Londynie. Pamiętam daty kiedy płynęliśmy: od 7 do 18 maja 
1943 r. a to dlatego, że przeżyłam w tym czasie swoje, kto wie, 
czy nie najpiękniejsze imieniny. A wszystko zaczęło się od tego, 
że, jak zawsze, byłam wszystkiego ciekawa, więc kręciłam się to 
tu, to tam. Zauważył to polski oficer, mechanik Stanisław Paulo. 
Opowiedział mi o statku, o maszynowni. Mówiąc krótko, zaprzy-
jaźniliśmy się. Okazało się, że on też będzie obchodzić imieni-
ny.  W pocie czoła zrobiłam dla niego imieninową  laurkę. A on, 
w prezencie, podarował 
mi albumy o roślinach 
i zwierzętach z obraz-
kami, które trzeba było 
do nich wklejać. Pilno-
wałam tych ksiąg, do-
trwały aż do powrotu 
do Polski. Miałam jesz-
cze jedną satysfakcję – 
Stanisław zaprosił mnie 
na obiad do oficerskiej 
mesy. Zapamiętałam, 
że jadłam zupę rakowa. 
A potem solenizant ob-
chodził pokład z blachą 
biszkoptów ,,imienino-
wych”.

 Ten ,,rejs” był 
bardzo pracowity. Gru-
pa dzieci, wśród nich ja, ćwiczyła piosenkę na pożegnanie zało-
gi. A moi bracia: 9-letni Wacek i 6-letni Mieciu zabawiali się w... 
swatów: zaczepiali marynarzy i oznajmiali, że mają starsze, bar-
dzo ładne siostry... Rzeczywiście, moje siostry wydoroślały: Ma-
rysia miała już 19 lat, Henia – 17 lat, a Hela – 15. Nasza mama 
miała 42 lata. 

 Dopłynęliśmy do Karachi. Część załogi Kościuszko zo-
stawała na pokładzie: elegancko salutowali nam na pożegnanie. 
Inna grupa miała kilka dni wolnych i oni też zeszli na ląd. A tutaj 
na naprędce zbudowanej estradzie nasza grupa dzieciaków dała 
występ. Śpiewaliśmy, w takt chodu marynarskiego, z przytupem 
taką piosenkę:

 ,,Marynarz w noc się bawi a w dzień na hamaku śpi.
  Czy to na Bałtyku, czy na Atlantyku
 ze swego losu drwi...”.
 Najpierw ulokowano nas w Malir koło Karachi. Dosta-

liśmy namioty, utworzono małe miasteczko dla nas – tułaczy. 
Mieliśmy tutaj szkołę, namiot szpitalny, kościółek, świetlicę. Wy-
żywienie było zróżnicowane (gotowali Hindusi i polskie kuchar-
ki) ze specjalną dietą dla dzieci. Bardzo przestrzegano czystości 
i higieny zważywszy na wysokie temperatury. Dzieci się uczyły, 
dorośli otrzymali prace dorywcze. To tutaj dotarła wiadomość 
o śmierci generała Sikorskiego, który bardzo zajmował się losa-
mi tułających się po świecie Polaków. Pamiętam, że odprawiono 
uroczystą mszę polową w intencji Generała.

 Z tamtego czasu zapamiętałam przede wszystkim nie-
samowite, histeryczne wycie szakali. Gdy je usłyszeliśmy po raz 
pierwszy, myśleliśmy, że to jakiś żałosny płacz dzieci! Wkrótce 
utworzono straże harcerskie, które patrolowały teren naszej osa-
dy... W nastroju tymczasowości czekaliśmy na wyjazd do Valiva-
de. (cdn.) 

Zofia Maślak (not. E.K.)
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biUletYN pOlicYjNY

krótka histOria tUłaczej zNajOMOści

rONdO śródka pO stareMU

ul.Wiankowa
Zgłosił obywatel Ukrainy, że w trakcie pobytu w Restauracji 

TaI-India nieznany sprawca wykorzystując nieuwagę zgłaszają-
cego z odwieszonej na wieszaku kurtki dokonał kradzieży portfe-
la z zawartością prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego od pojazdu 
BMW, pieniędzy w kwocie 1700 złotych i euro bdb. Straty zosta-
ną podane w terminie późniejszym. Obiekt monitorowany. Po-
stępowanie prowadzi KP Nowe Miasto.

ul.Krańcowa
Nn sprawca na parkingu niestrzeżonym z otwartego samocho-

du Renault dokonał kradzieży laptopa Dell. Brak monitoringu, 
brak śladów nadających się do dalszej identyfikacji. Straty 5000 
złotych na  szkodę firmy. Postępowanie prowadzi KP Nowe Mia-
sto.

ul.Smolna
Nn sprawca na parkingu niestrzeżonym poprzez wybicie szy-

by dokonał włamania do samochodu Opel a następnie kradzieży 
odzieży marki Pittbull. Parking monitorowany. Straty 4960 zło-
tych na szkodę zgłaszającego. Postępowanie prowadzi KP Nowe 
Miasto.

ul.Andrzeja Łaskarza
Mężczyzna lat 45, notowany, groził pozbawieniem życia i zdro-

wia swojej żonie  oraz dokonał uszkodzenia drzwi zgłaszającej 
powodując straty 1000 złotych. Groźby wzbudziły w zgłaszającej 
realna obawę ich spełnienia. Sprawca zatrzymany przez policjan-
tów OPP Poznań. Postępowanie prowadzi KP Nowe Miasto.

ul.Wrzesińska 
Mężczyzna poprzez wyważenie drzwi balkonowych dokonał 

włamania do domu ojca a następnie dokonał kradzieży route-
ra. Teren objęty monitoringiem wizyjnym. Straty 200 złotych na 
szkodę zgłaszajacego. Postępowanie prowadzi KP Nowe Miasto.

ul.Nadolnik
Mężczyzna lat 28, notowany za włamanie, uszkodzenie mienia, 

groził pozbawieniem życia i zdrowia byłej partnerce oraz doko-
nał uszkodzenia drzwi zgłaszającej powodując straty 1000 zło-
tych. Groźby wzbudziły realna obawę ich spełnienia. Sprawca 
zatrzymany przez policjantów RPI KP Nowe Miasto. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowe Miasto.

ul.Warszawska
Mężczyzna lat 50, notowany za zabójstwo, poprzez groźby, 

wszczynanie awantur i przemoc fizyczną znęca się nad konkubi-
ną. Sprawca zatrzymany przez dzielnicowych KP Poznań Nowe 
Miasto.

ul.Warszawska
NN sprawca dokonał kradzieży klucza udarowego mki Hilti. 

Straty 1000 złotych na szkodę zgłaszającego.  Brak monitoringu. 
Postępowanie prowadzi KP Nowe Miasto.

ul.Mścibora
Nn sprawca poprzez przełamanie zabezpieczeń dokonał wła-

mania na skrzynkę internetową w czym uzyskał nieuprawniony 
dostęp do danych czym działał na szkodę pokrzywdzonej. Postę-
powanie prowadzi KP Nowe Miasto.

ul.Warszawska
W Poznaniu nn sprawca wykorzystując stan upojenia i sen po-

krzywdzonego dokonał kradzieży telefonu mki iPhone wartości 
1500 złotych i karty bankomatowej „mBanku” a następnie przy 
jej pomocy dokonał 2 transakcji na kwoty 194 złote i 45 złotych. 
Łącznie straty w wysokości 1739 złotych na szkodę zgłaszające-
go.  Postępowanie prowadzi KP Nowe Miasto.

ul.Maltańska
Przemysław lat 36 zatrzymany przez fszy RPI WZM KMP Po-

znań Nowe Miasto na gorącym uczynku na kradzieży klocków w 
sklepie Smyk. Straty 827 złotych na szkodę w/w sklepu. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowe Miasto.

ul.Smolna
Nn sprawca z pojazdu mki BMW dokonał kradzieży 4 kół. 

Straty 2000 zł na szkodę zgłaszającego.  Postępowanie prowadzi 
KP Nowe Miasto.

ul.Główna
NN sprawca z terenu ogrodzonego placu dokonał kradzieży 

motocykli Honda CBR 600 kolor czarny, Yamaha YZF koloru 
czarno pomarańczowego, Yamaha R1 Rn9 kolor srebrno-czar-
ny, Honda CBR 600 RR koloru biało-niebiesko-czarny, Honda 
CBR 929 koloru czerwono-czarno-niebiesko-białym. Motocykle 
nie ubezpieczone w zakresie AC, straty na szkode zgłaszającego 
zostana podane w terminie późniejszym. Brak monitoringu. Po-
stępowanie prowadzi KP Nowe Miasto.

Ze wspomnieniami - jak z morskimi falami. Przypływają. Od-
pływają. Tyle razy patrzyłyśmy z panią Zofią na to zdjęcie z kla-
sy IV A w Teheranie. Opowiadała jak to uczyli się, kucając, bo 
sprzętu żadnego nie było. I dopiero przy którejś opowieści wska-
zała na chłopaka w harcerskim mundurze, w pierwszym rzędzie, 
po lewej stronie. -A to jest Andrzej, o kilka miesięcy straszy ode 
mnie. Wszystkie dziewczynki się w nim kochały. I dodała jesz-
cze, że wraz z mamą Heleną był deportowany z okolic Lwowa 
do Kazachstanu. Stamtąd przywędrował wraz z Armią Andersa 
do Teheranu. Potem tułaczy los rzucił go, wraz z grupą Polaków, 
do afrykańskiej Rodezji.-Spotkaliśmy się w 2001 roku na zjeź-
dzie ,,tułaczy” w Miedzeszynie nieopodal Warszawy. I choć tyle 
lat minęło, choć posiwieliśmy –rozpoznaliśmy się natychmiast. 
Na tym spotkaniu Andrzej podpisywał swoją wspomnieniową 
książkę ,,Do rozstajnych dróg, czyli rozliczenie z dzieciństwem”, 
dostałam ją z piękną dedykacją. Tak żałuję, że przy kolejnych 
przeprowadzkach gdzieś ten wolumin się zawieruszył... Rok póź-
niej dostałam zaproszenie na wręczenia profesorowi Andrzejowi  
Szujeckiemu tytułu doctora honoris causa Akademii Rolniczej w 
Poznaniu. Niestety, uciążliwa choroba nie pozwoliła mi uczest-

niczyć w tej uroczystości. Wysłałam tylko gratulacje. Andrzej 
zmarł w 2017 roku.  

 Prof. dr hab. Andrzej Szujecki... Doczytuję w Wikipe-
dii: powrócił z tułactwa w 1947 r. do Polski, zamieszkał w Ostro-
wi Mazowieckiej, studiował na SGGW w Warszawie, z którą to 
uczelnią związał się na wiele lat. Entomolog, leśnik, dydaktyk, 
autor licznych dzieł naukowych, niezwykłe aktywny i docenia-
ny w międzynarodowej społeczności leśników-badaczy, wycho-
wawca wielu pokoleń leśników.

 Ewa Kłodzińska 
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Czytajmy! przez Anglików i spalona na stosie, poprzez ,,artystów”, którzy 
zapisywali, malowali, komponowali ,,automatycznie” pod dyk-
tando twórców z zaświatów. Autor śledzi wszelkie doniesienia o 
niezwykłych wydarzeniach również dziejących się współcześnie 
i udokumentowanych dzięki nowoczesnej technice. Książka za-
wiera bogatą bibliografię.    

Z przyjemnością wracam do twórczości Deana Koontza (ur. 
1945, Amerykanin). Tworzyć zaczął pod koniec lat 60. XX w., 
początkowo powieści sf, później thrillery i horrory, która od lat 
80. stały się bestsellerami. Pisze też dla dzieci, dla pań – romanse 
gotyckie, stworzył liczne adaptacje filmowe i telewizyjne swoich 
powieści, jest autorem tzw. powieści graficznych (graphic novel, 
o poważniejszej tematyce niż dość pospolite komiksy).,,Tik-Tak” 
napisał w 1996 r. Amerykański pisarz wietnamskiego pochodze-
nia Tommy Phan, odciął się od swojej rodziny, zafascynowany 
wszystkim co dotyczy nowej ojczyzny. W pewien ponury listopa-
dowy wieczór ( a jakże!) znajduje na progu swojego domu szma-
cianą niepozorną lalkę. Lalka nie jest, naturalnie, taką zwykłą 
pacynką, tak jak poznana kelnerka w amerykańskim barze nie 
jest zwykłą kelnerką. Prawdę mówiąc, więcej w tej powieści za-
bawy niż straszenia, są natomiast niecodzienne pościgi i uciecz-
ka przed monstrum. Tommy jest tchórzliwy (w odróżnieniu od 
stworzonej przez siebie literackiej postaci bohaterskiego komi-
sarza), za to kelnerka – superkobietą. Wiele tutaj komicznych 
dialogów i sytuacji (zwłaszcza gdy do akcji wkracza mama Tom-
my'ego). Naturalnie jest happy end... W naszej filii przy Tomic-
kiego znajduje się dość szeroki wybór powieści D. Koontza.                        
     Ewa Kłodzińska

W związku z opublikowanymi w styczniowym wydaniu Cza-
sopisma Mieszkańców MY artykułami prasowymi pt. „Słupy  
 wiaty w rękach MTP NIE LEPIEJ ROBIĆ SWOJE?" oraz „Słu-
powy problem", (…) informujemy, iż po przejęciu przez MTP 
sp. z o.o. zarządzania słupami, Spółka wprowadziła podwyż-
kę cen za ekspozycje plakatu wyłącznie w celu zrównoważenia 
wzrostu kosztów tej usługi, z uwagi na ponoszenie przez Spółkę 
obowiązującej opłaty za zajęcie pasa drogowego. Opłatę tę Spół-
ka jest zobowiązana uiszczać, niezależnie od faktu czy na słu-
pie zamieszczone są jakiekolwiek materiały (…). Dotychczasowy 
użytkownik —USI — nie wnosił opłaty za zajęcie pasa drogowe-
go, ponosił jedynie koszty czynszu. 

W odniesieniu do przedstawionego na łamach czasopisma 
twierdzenia o braku zleceń umieszczania ogłoszeń na słupach 
lub ich istotnego spadku pragniemy poinformować, że od marca 
do grudnia 2018 roku spółka MTP sp. z o.o. podjęła współpracę 
z ponad 70 firmami realizując ponad 400 zamówień (większość 
to zlecenia na okres jednego lub dwóch tygodni). (…). Szacun-
kowo można określić, że Spółce udaje się uzyskiwać obłożenie 
powierzchni reklamowej na średnim poziomie 75 — 85% (…). 
Jeżeli posiadają Państwo informacje o słupach ogłoszeniowych, 
które nie są należycie wykorzystywane, będziemy zobowiązani 
za wskazanie ich lokalizacji (…). 

Odnosząc się do treści drugiego artykułu (…) wyjaśniamy, że 
(…) sformułowano propozycję nieodpłatnego udostępnienia na 
potrzeby mieszkańców części przestrzeni na betonowych słu-
pach posadowionych w pasie drogowym. (…). Zgodnie z treścią 
ww. uchwały Rady Miasta Poznania, dopuszczalnym miało być 
umieszczani; między innymi na betonowych słupach, ogłoszeń 
mieszkańców niezwiązanych z prowadzoną przez nich działal-

nością gospodarczą (…) przy zastosowaniu preferencyjnej staw-
ki wynoszącej 0,01 zł za 1 m2 powierzchni nośnika (…).  

Dnia 27 kwietnia 2018 r. Wojewoda Wielkopolski (…) orzekł 
o nieważności postanowień w zakresie ustalenia preferencyj-
nej stawki za powierzchnię wykorzystywaną na ogłoszenia 
prospołeczne. Wobec powyższego, z uwagi na rozstrzygnięcie 
Wojewody, nie jest obecnie prawnie dopuszczalne umieszcza-
nie na słupach ogłoszeniowo-informacyjnych ogłoszeń zarów-
no samych mieszkańców jak i ogłoszeń im dedykowanych bez 
konieczności uiszczania opłat za zajętą powierzchnię zgodnie ze 
stawkami określonymi uchwałą Rady Miasta Poznania dla re-
klam itp. 

(…). W ocenie Prezydenta Miasta Poznania dotychczasowe 
korzyści uzyskiwane przez podmioty prowadzące działalność  
w tym zakresie (zarządzanie słupami i wiatami – red.) na terenie 
Miasta były zbyt wysokie, a jakość infrastruktury technicznej nie 
odpowiadała standardom oczekiwanym przez Miasto Poznań. 
Działania podejmowane w tym zakresie przez Miasto Poznań 
pozwolą na zatrzymanie w większej części korzyści finansowych 
z tej działalności w podmiotach kontrolowanych przez gminę,  
a jednocześnie zapewnią poprawę standardu jakości infrastruk-
tury technicznej. 

Ze swej strony z przyjemnością udzielimy Państwu pisemnych 
wyjaśnień w zakresie działalności prowadzonej przez nadzoro-
wane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego podmioty, co za-
pewni Państwu możliwość pozyskania dodatkowych informacji, 
a w konsekwencji przedstawienie poruszanej na łamach czaso-
pisma kwestii przy wykorzystaniu danych ze wszystkich dostęp-
nych i wiarygodnych źródeł. 

      Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Beata Kocięcka

                   Odpowiedź na nasze publikacje
Redakcyjny skrót wymuszony ograniczonym miejscem na łamach, dokonany z zachowaniem zasadniczych tez odpowiedzi

,Z punktu widzenia kota” Anny Onichimowskiej to powieść 
pozytywnie zakręcona. Rzecz dzieje się gdzieś na peryferiach 
Toskanii. Willę Perełka właściciele oddają pod opiekę malarki 
Sylwii i dość sfrustrowanemu małżeństwu Clary i Marco.   Jest 
jeszcze kot o b. nagannych zwyczajach. A w miasteczku plejada 
z pozoru dziwnych ludzi. Dlaczego rzeźnik Luigi z tasakiem w 
ręce goni swojego kota, dlaczego w sejfie ,,Perełki” są zmumifiko-
wane chrząszcze, kto jest gejem a kto... homo-niezdecydowany, 
uwiedziona przez ogrodnika nudna Clara i zadowolony z tego... 
jej mąż. I wiele innych, nietypowych, najczęściej zabawnych sy-
tuacji. Autorka napisała ponad 50 książek dla czytelników w roż-
nym wieku, a także słuchowiska radiowe, scenariusze filmowe, 
sztuki teatralne. W naszej filii przy Tomickiego jest sporo jej po-
wieści.  Wierzyć, nie wierzyć – poczytać można... 

ojciech Chudziński – współczesny (ur. 1964) dziennikarz, 
publicysta, pisarz jest znawcą i pasjonatem metafizyki, parap-
sychologii. Śledzi wszelkie zjawiska paranormalne, zjawiska nad-
przyrodzone...  Napisał na ten temat wiele książek, ukazało się 
wiele publikacji jego autorstwa. ,,Goście z zaświatów” to jedna z 
wielu pozycji w bogatym dorobku Chudzińskiego. To zbiór hi-
storii niesamowitych, począwszy od powszechnie znanych dzie-
jów Joanny d'Arc, bohaterki narodowej Francji z okresu wojny 
stuletniej (XV w.), która poprowadziła francuskie wojska do 
zwycięskiej nad Anglikami bitwy pod Orleanem, później ujęta 

ZabawNie i... straszNie
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Na trOpach łOsia (4)
W Puszczy Augustowskiej

Pierwsze studia pody-
plomowe „Organizacja 
Gospodarstwa Łowieckie-
go” przy Wydziale Leśnym 
Akademii Rolniczej w Po-
znaniu, zorganizowane 
w roku 1978/1979 przez 
kierownika Katedry Go-
spodarstwa Łowieckiego, 
wówczas dr. hab. Bogusła-
wa Fruzińskiego, zgroma-
dziły słuchaczy z różnych 
części kraju. Byli tam mię-
dzy innymi łowczowie 
okręgowi PZŁ, szefowie od 
łowiectwa z Regionalnych 
Dyrekcji Lasów Państwo-
wych, nadleśniczowie oraz 
kierownicy OHZ z różnych jednostek organizacyjnych. Dzięki 
poznaniu kolegów słuchaczy otrzymałem od kilku z nich zapro-
szenia na polowania w najpiękniejszych łowiskach kraju. 

Moje pamiętne, pierwsze polowanie na łosia zorganizował 
mój wspaniały śp. kolega Staszek z Nadleśnictwa Maskuliń-
skie w Rucianym Nidzie. Polowałem u niego na cietrzewie, ale 
o tych przeżyciach napiszę w oddzielnych wspomnieniach. Wte-
dy u Staszka poznałem jego kuzyna Bolka, który był dyrektorem 
Gospodarstwa Rybackiego w Przygodzicach, a jednocześnie za-
palonym myśliwym i częstym gościem u swojego kuzyna. 

Przy pierwszym wspólnym spotkaniu wspomniałem, że bar-
dzo chciałbym zapolować na łosia, że od dawna o tym marzę. 
Staszek zaproponował wspólny wyjazd do Puszczy Augustow-
skiej, do Nadleśnictwa Płaska, gdyż miał możliwość uzyskania 
dla nas pozwoleń na odstrzał łosi z RDLP Białystok. Tak więc 
planowany wspólny wyjazd nastąpił w drugiej połowie paździer-
nika 1981 roku. 

Spotykamy się w Rucianym Nidzie u Staszka, gdzie nocowa-
liśmy z Bolkiem, i następnego dnia wyruszamy do Puszczy Au-
gustowskiej na polowanie. Miałem do odstrzału klępę, a Bolek i 
Staszek zezwolenia na odstrzał byka. 

Tu muszę dodać, że Staszek już wcześniej miał powtarzające się 
ataki bólowe woreczka żółciowego. Znam ten ostry, trudny do 
zniesienia ból, który nie ustępował bez podania środków uśmie-
rzających. Po zastrzykach zapominało się na jakiś czas o tym za-
grożeniu, które występowało szczególnie po zjedzeniu ciężko 
strawnego posiłku. Przed planowanym wyjazdem Staszek stwier-
dził, że nie jest tak źle, by nie mógł z nami polować.

Jedziemy więc 19 października 1981 r. do Nadleśnictwa Pła-
ska w Puszczy Augustowskiej na moje wymarzone polowanie. 
Po wizycie u nadleśniczego zostaliśmy skierowani do leśniczego 
od spraw łowieckich, gdzie zakwaterowano nas na czas naszego 
polowania. Po pierwszym porannym wyjściu nie mieliśmy spo-
tkań z łosiami, jednak liczne tropy wskazywały na ich obecność. 
Niestety u Staszka pojawił się jednak ostry atak woreczka żół-
ciowego. Nierozsądnie nie wzięliśmy żadnych leków uśmierza-
jących, stąd decyzja Bolka, że pojadą do domu w Rucianym po 
lekarstwa, a ja mam polować dalej z moim podprowadzającym.

Po południu wychodzimy do lasu. Spotykamy świeże tropy 
łosi na piaszczystej drodze, jednak nie mamy szczęścia spotkać 
te piękne zwierzęta. Leśniczy w poszukiwaniu łosi oprowadza 

mnie po urokliwych fragmentach Puszczy. Doszliśmy do świeżo 
wykonanej trasy w kierunku naszej granicy państwowej. Był to 
szeroki pas drogowy, poszerzony o wycinkę drzew. Mój podpro-
wadzający nazwał to „drogą strategiczną”. Do jakiego strategicz-
nego celu miała służyć, można było tylko się domyślać. 

Na nieutwardzonej piaszczystej drodze były widoczne przej-
ścia łosi, co napawało optymizmem, że na tej trasie należy spo-
dziewać się wymarzonego spotkania. Wieczorem zapowiadała się 
piękna pogoda, gwieździste niebo, księżyc w pełni z nadchodzą-
cym mrozem. Wychodząc po kolacji przed leśniczówkę usłysza-
łem pierwszy raz w życiu watahę wilków, które przy pełni wyjąc 
dawały niesamowity koncert, wzbudzając dreszcze emocji.

Rankiem, znając już drogę, poszedłem sam na podchód i tro-
pienie łosi w kierunku „strategicznej drogi”, na której widzia-
łem świeże przejścia. Poranek był piękny i mroźny (-12 st. C). 
Szron stwarzał wrażenie, że las bagienny jest już pokryty warstwą 
lekkiego śniegu. Idąc powolutku zauważyłem świeży trop łosia 
przechodzącego przez drogę. Bardzo dokładnie zacząłem lustro-
wać przez lornetkę drzewostan, do którego prowadził trop. 

W pewnej chwili zauważyłem w odległości około 80 m, leżą-
cą na dywanie mchów i krzewinek między drzewami, samotną 
klępę. Powolutku ustawiłem moją podpórkę i przygotowałem się 
do ewentualnego strzału, czekając aż klępa się podniesie, gdyż ze 
względów etycznych nie zamierzałem strzelać do leżącej. Zwie-
rzę zapewne zauważyło mój ruch, szybko wstało i uchodziło. 
Stąd nie odważyłem się do tak pięknego zwierza strzelać w ru-
chu. Mimo niepowodzenia byłem jednak szczęśliwy z tego wy-
marzonego spotkania. To pierwsze spotkanie ż yje ciągle w 
moich łowieckich wspomnieniach.

Wieczorem poproszony zostałem przez gospodarzy na kola-
cję, w której uczestniczył również teść leśniczego. Był to człowiek 
żywa historia o czasach okupacji i partyzantki, która działała na 
terenie Puszczy. Sam też był partyzantem i działał w ruch oporu 
przeciw hitlerowskim okupantom. Miałem nadzieję, że dowiem 
się dużo o partyzanckich działaniach, aby poszerzyć moją wiedzę 
o walce z okupantem z pierwszej ręki, ze wspomnień bezpośred-
niego uczestnika. 

Jednak starszy pan szybko wyleczył mnie z moich oczeki-
wań. Na pytania o tamtych latach stwierdził, że nie chce wspo-
minać o tamtych mrocznych czasach. Ci co dużo opowiadali o 
tych strasznych działaniach już dawno nie żyją, gdyż często gi-
nęli w tajemniczych okolicznościach, np. utopiono ich we wła-
snych studniach. Tak więc mimo wódeczki, którą przyniosłem 
na kolację, niewiele się dowiedziałem o działalności puszczań-
skich partyzantów. 

Następnego dnia przyjechał po mnie Bolek i tak zakończyła się 
moja łowiecka przygoda. Choć nie upolowałem łosia, to przeży-
łem piękne łowieckie chwile w Puszczy Augustowskiej. Nieste-
ty bez obecności do końca pobytu moich wspaniałych przyjaciół 
Staszka i Bolka.                                           Stefan Wojciechowski
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    IMIENNIK  MARCOWY

H O R O S K O P na maRzec
BARAN - Hindusi powiadają, że "zdobywanie jest mozolne, jak 

skrzętna praca mrówek, a tracenie jest prędkie, jak podmuch wiatru". 
Staniesz obecnie przed niejednym problemem życiowym. Żmudnie 
musisz go rozwiązać ku zadowoleniu własnym i najbliższych. Zmiana 
w środowisku zawodowym nie wykluczona. Dla Ciebie akurat korzyst-
na. W uczuciach liczy się przede wszystkim przyjaźń. Nie spodziewasz 
się rozkwitu miłości. 

BYK - Karol Bunsch ostrzegał: "Spóźniona rada gorsza od żadnej". Z 
uporem będziesz realizować własne, niezależne od dążeń otoczenia, pla-
ny. Zewsząd wszakże czyhać będą niebłahe zagrożenia. Toteż wskazana 
będzie także poprawka w zbyt śmiałych zamierzeniach. Słońce miłości 
w dwu fazach - lipcu i wrześniu.

BLIŹNIĘTA - "Było nie było musi być miło". Na większe osiągnię-
cia w pracy zawodowej trzeba będzie poczekać i to bardzo cierpliwie. 
Nie zabraknie Ci jednak mało znaczących, ale przynoszących satysfak-
cję i radość sukcesów i na tym polu. Najważniejsze obecnie są dla Cie-
bie sprawy serca i miłości. Kwiecień, a potem październik to najlepsze 
w tej mierze miesiące. „Lepiej zniszczyć własną młodość, niż nic z nią 
nie zrobić".

RAK - Ponoć sposobem żółw zająca dogonił. Nie zabraknie Ci szans 
na przegonienie innych w robocie. Na szczęście dostrzeżesz je na czas 
i spożytkujesz okazje do wybicia się nad szarość dookolną i marnawą. 
Trochę intuicji przy tym nie zawadzi, a także zdobycie się na cierpliwość 
i rozwagę. Hugo Steinhaus zwykł mawiać: „U nas rozlega się bezustanny 
hałas, gdyż wciąż wrzeszczą: cicho!” Czas miłości - maj.

LEW - "Tyle wie, ile zje, a co wypije, to nie rachuje" - Słusznie, czy nie, 
ale przecież z pozoru przynajmniej prawdziwie. Poprawa sytuacji zawo-
dowej i materialnej. Głównym celem życiowej krzątaniny będzie naj-
bliższa rodzina. Bezsprzecznie zasłużyła sobie na to, ustępując Ci z drogi 
latami. Miesiąc miłowania - lipiec.

PANNA - Współcześni młodzieżowcy zwykli lekceważąco mawiać: 
"Nawijaj, nawijaj, i tak z tego nici wyjdą". Nie zmienia to w niczym fak-
tu, że jest nie tylko zawodowa, ale również społeczna i polityczna szansa, 
jako, że wreszcie żyjesz w bardzo ciekawych czasach. Twoja pozycja w 
środowisku zostanie umocniona. Wielkie uczucie ogarnie Cię bez reszty 
w sierpniu - wrześniu.

WAGA -  Zachowujesz się jak na linie. Tymczasem należałoby za-
chowywać spokój i nie dopuszczać bynajmniej do zaostrzania niespo-
dziewanych sytuacji. Z nieprzewidzianymi wydarzeniami uporasz się 
osobiście bez potrzeby pomocy z zewnątrz, chociaż zawsze możesz na 
nią liczyć. Filozof głosi: "Pocieszyć człowieka znaczy w jego własnych 
oczach jego cierpienia podnieść do najwyższej godności". Na miłość 
czas w październiku.

SKORPION - Ryzykowne i niecodzienne w Twoich warunkach pocią-
gnięcia przyniosą Ci więcej pożytku, niż szkody, choć i bez niej się nie 
obejdzie. Taki los wypadł nam, że dziś tak, a jutro okaże się nieco ina-
czej. Do zaprowadzenia lepszej niż dotychczas atmosfery w domu i w 
ogóle w kręgach rodzinnych najkorzystniejsza akurat pora i sposobność. 
Nie dasz się sprowokować otoczeniu wiedząc, że "banał ma zazwyczaj 
bardzo oryginalne racje". Czas miłości - lipiec i listopad.

STRZELEC - Nadzieja jest matką głupich. Musisz umacniać swoją 
pozycję, reagując żywo i nader skutecznie na ataki zawistnych. Szanse 
powodzenia są, i to niemałe. Stąd konieczność wykazania się pracowito-
ścią, ale i też talentem. Zawiłości spraw dokuczą Ci, ale ich rozwikłanie 
przyniesie znamienną satysfakcję. Przecież "im później, tym smutniej". 
A miłość przyjdzie już teraz.

KOZIOROŻEC - Nieprzychylni mówią o Tobie, że "suniesz jak strzała 
wplątana w pierze". Tymczasem sytuacja wymaga od Ciebie starań. Nie 
będziesz zważać na opinie innych, nie zawsze przecież obiektywnie, ani 
tym bardziej przyjazne. W sprawach zawodowych zastój. Otrząśniesz 
się z tego. "Trzeba - rzecze mędrzec - mieć poczucie rzeczywistości i 
tam, gdzie diabeł gospodarzy, nie silić się na przemycanie swoich trzech 
ziarn pszenicy między kąkole". Miłość w listopadzie.

WODNIK - Weźmy się w garść, a wy to zrobicie - taka to już Twoja ży-
ciowa maksyma. A powinna być raczej jej odwrotność. Będzie ciekawie 
- mimo wahań, sporów i wewnętrznych niepokojów, zresztą niezbyt do-
kuczliwych. Dostrzeżesz wreszcie sens i wartości swego nowego statusu, 
a po pewnym czasie odczujesz korzystne i pożyteczne, także dla innych, 
skutki swej działalności. Miłość zapalczywa - właśnie teraz, a jej nader 
niebezpieczny nawrót w grudniu.

RYBY - Kierujesz się maksymą: "Na życiu mi nie zależy, może i trwać 
nawet i sto lat". Zadufanie tym samym okazujesz światu ogromne. Tym-
czasem spiętrzą się przeciwności losu i co wtedy? Nie ustąpisz, rzecz 
jasna, ale będzie Cię to drogo kosztowało, stracisz sporo przyjaciół po-
święcając ich na ołtarzu kariery. Miłość zakwitnie w czerwcu.

MARYNA (3 marca) jest nerwowa, nieodporna na niepowo-
dzenia,  łatwo się zniechęca. To kobieta-dziecko pełna uroku, ale 
trzeba mieć tzw. stoicki spokój, aby z Maryną wytrzymać na co 
dzień, bo rano jest pełna entuzjazmu a wieczorem ze wszystkie-
go niezadowolona, rozkapryszona.  Maryna jest jak... pstrąg (jej 
totem zwierzęcy) o błyskawicznych ale nieprzewidzianych reak-
cjach. Potrzebuje towarzystwa, miłości. Nie znosi samotności.

KORNEL (31 marca) ma tajemniczą osobowość. Szybko re-
aguje jak jaguar – jego totem zwierzęcy. Jest pewny siebie, z 
uporem dąży do celu, dlatego podoba mu się konstruowanie  no-
wości, odkrywanie niezbadanych dotąd terenów. Porażka dla 
Kornela to ,,koniec świata”, sytuacja wywołująca nawet agresję. 
Kornel musi zwyciężać! Byłby mężczyzna kochliwym, gdyby nie 
przywiązanie do zasad   moralnych, religijnych, społecznych itp., 
które ograniczają jego seksualność.
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 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  

kOłObrzeG
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

Tel. 61 653 26 49          509 207 061 

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

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

 
Jest to urządzenie 

do wytwarzania prądu 
za pomocą roweru

www.energorower.pl
tel: 695 661 552

email: biuro@energorower.pl

eNerGOrOwer

rentgen zębów
Protetyka (raty)

leczenie ozonem
leczenie laserem

Na działalność  
biurowo-usługową ,

produkcyjną  lub magazyn 

LOKAL UŻYTKOWY
DO WYNAJĘCIA

80 m2

tel. 605 766 978

POZNAŃ ANTONINEK





FABRYKA ŚMIECHU MICHAŁEK 
UL. ŚW. MICHAŁA 50, TEL. 61 65 10 333
MAIL: KONTAKT@MICHALEK.POZNAN.PL     WWW.MICHALEK.POZNAN.PL
ZAPRASZAMY PN - PT: 10:00 - 20:00, SO - ND: 9:30 - 20:30

Ul. Główna 62, Poznań,  
tel. 728-777-278

Badanie wzroku + szkła + oprawa 

89 złod
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