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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

REKRUTACJA
13-31 maja 2019
https://nabor.pcss.pl/powiatpoznanski

Zespół Szkół 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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wajrak to Żart prezydenta?

nie udostępniają!
Trudno uwierzyć, ale poznańscy urzędnicy w MPU 

przygotowują - zgodnie z uchwałą Rady Miasta - projekt 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennnego 
„W rejonie ulicy Dobromiły”, aby prywatnemu właści-
cielowi gruntu umożliwić zabudowę mieszkaniową na 
tzw. klinie zieleni w Antoninku. Jest to następny zamach 

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!

na dolinę Szklarki (fot. poniżej), którą już raz - w 2007 
roku -  lokalna społeczność uratowała przed niszczyciel-
ską zabudową przez tego samego właściciela. 

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, bardzo , ochoczo 
popieranego przez miejskich urzędników. 

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

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 przed czasem zapobiec nieodwracalnej, wiel-
kiej szkodzie. Społeczna mobilizacja ruszyła iliczy na 
wsparcie.                                                    Marcin Dymczyk

mieszkańcy działają i liczą 
na pomoc radnych

REDAKCJA „MY”                          tel. 61 876 84 88,
www. czasopismomy.pl                             e-mail: sd@roletim.pl
Wydawca:  Agencja Dziennikarska „Pro Publico",  redaguje zespół, 
red. nacz. dr Stanisław Marcin Dymczyk. Adres redakcji: 61-054 Poznań, 
ul. Bolesławy 10.   Druk: "Drukmar", Poznań, ul. Św.  Antoniego 59.
Reklamy, ogłoszenia, artykuły przyjmuje redakcja, 
tel. 61 876 84 88,  e-mail: sd@roletim.pl
 Za treść ogłoszeń nie odpowiadamy. Tekstów nie zamówionych 
nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustowania 
tekstów  oraz zmiany tytułów.  Anoni mów nie publikujemy.

Żartem primaaaprilisowym autorstwa prezydenta Po-
znania Jacka Jaśkowiaka jest zaproszenie przez niego do 
naszego miasta Adama Wajraka, aby ten podzielił się 
opinią na temat kontrowersyjnych przypadków wyci-
nania u nas drzew. Żart wcale nie śmieszy poznańskich 
społeczników ze środowisk ekologicznych. Panu pre-
zydentowi podpowiadają, że w jego bliskim  otoczeniu 
tematem miejskiej zieleni zajmuje się wielu uznanych 
specjalistów, choćby na UAM i Uniwersytecie Przyrod-
niczym. Uznanym ekspertem jest znany nam dendrolog 
Lesław Rachwał z kurnickiej placówki Polskiej Akade-
mii Nauk. Możemy służyć innymi nazwiskami. Wajrak 
też się przyda w tym celu głównie, aby poprzeć poznań-
skich przyrodników broniących zieleni przed miejskimi 
drwalami. 

Niezwykle  raykalna ustawa o dostępie do  informa-
cji  publicznej  z dnia 6 września 2001 roku daje pol-
skim obywatelom tak dużą możliwość patrzenia na 
ręce urzędom oraz urzędnikom, że ich opór w prak-
tyce uniemożliwa korzystanie z ustawy  

W lutym br. skierowaliśmy wniosek do Wydziału Go-
spodarki Nieiruchomościami Urzędu Miasta Poznania 
o udostępnienie nam pisma, które zainicjowało w Miej-
skiej Pracowni Urbanistyczne prace nad potrzebnym 
deweloperowi projektem miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „w rejonie ulicy Dobromi-
ły”. Projekt ten ma unieważnić już istniejący od 2010 
roku mpzp „dolina strumienia Szklarki” i umożliwić 
zabudowę wspomnianej doliny, będącej częścią chro-
nionego wschodniego klina zieleni Poznania. Informa-
cji nam nie udostępniono, a w  uzasadnieniu odmowy  
napisano,że jest to informacja „wewnętrzna” i dlatego 
udostępnieniu nie podlega.  To typowo urzędniczy wy-
bieg wymyślony na poczekaniu przez miejskiego radcę 
prawnego.Tak Urzędnicy obchodzą nakazy  ustawy o 
dostępie do informacji publicznej. 

W  praktyce jest jescze gorzej niż w podanym przy-
kładzie, bo najczęściej urzędnicy po prostu nie re-
agują wcale na złożony wniosek, np. do Miejskiego 
Konserwatora Zabytków. 
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Opadł już kurz bitewny, a właściwie 
wyborczy, Mieszkańcy wybrali piętnastu 
swoich przedstawicieli do Rady Osiedla. 
Ze starego składu pozostało osiem osób 
niezależnych i, mimo trudów pracy w 
ubiegłej kadencji, pełnych zapału. Do-
świadczenie ma okazję zaprocentować w  
połączeniu z ,,nową energią” siódemki 
nowo wybranych  i przynieść wiele do-
brego.

pokuta z fantazją
Pierwszy proboszcz parafii pw. Matki Boskiej 

Częstochowskiej na Pęksowym Brzyzku w Za-
kopanem, ks. J. Stolarczyk (1848 r.), góralom 
za grzechy nieczyste jako pokutę nakazywał 
przyniesienie kamieni. Z nich wybudował ko-
ściół. Owszem, górale kamienie przynosili, ale 
zawsze pod odsłoną nocy! Z kamieni przynie-
sionych w procesjach pokutnych wybudowano 
też grotę Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w 
wielkopolskich Brodach, niedaleko Lwówka. W kapliczce stoi, jedy-
na w Polsce, figura Maryi Brzemiennej...

 Nikt już teraz grzesznikom takiej pokuty nie zadaje. Ża-
den spowiednik nie nakaże  kciukiem drążyć dziury w cegle ko-
ścioła. Ponoć takie ,,pokutne” dziury do dziś są w cegłach portalu 
kościoła pw. św. Jana Jerozolimskiego na naszej Komandorii. Moż-
na rzec, że gdy przestały obowiązywać tzw. taryfy pokutne czy-
li odbywanie czynów pokutnych za konkretne grzechy, niektórych 
spowiedników poniosła... fantazja. I właśnie z tamtych czasów za-
chowało się wiele anegdot ,,pokutniczych”. Jedna z nich dotyczy 
francuskiej arystokratki księżnej d'Uzes (pocz. XVII w.). Jej, chęt-
nie odwiedzany przez elity, salon był wylęgarnią pomówień, plotek, 
dowcipów pod adresem bliźnich a nie oszczędzano nikogo, nawet 
duchownych. Księżna przystępowała do spowiedzi co dwa tygodnie 
u znajomego kanonika. Tego zastąpił prałat – świadek owych plot-
karskich spotkań. Wiadomo, że oszczerstwa to grzech a księżna ani 
myślała do tego się przyznać. Przepytana na okoliczność – milcza-

ła, co prałat uznał za przyznanie się do grzechu. Jako pokutę zadał 
jej rozpruć w wietrzny dzień poduszkę w ogrodzie a potem samo-
dzielnie pozbierać piórka i przynieść  je do konfesjonału. Księżna 
pokutę wykonała, obserwatorzy mieli niezłe widowisko a dla ary-
stokratki wstyd to był okrutny. Ponoć, już więcej o bliźnich źle się 
nie wypowiadała. Z kolei niezwykle przystojny a więc i popular-
ny wśród pań ojciec Amadeusz z kościoła Bernardynów w Lwowie 
(XIX w.) w ramach pokuty zakazywał np. chodzenia przez kilka 
tygodni z wizytami towarzyskimi, innej pani, prowadzącej salon 
muzyczny, zabronił popisywania się w poście swoją grą. A ona tak 
bardzo to lubiła! Z kolei niejaka pani Namysłowska – elegantka 
musiała w ramach pokuty, oddać dwie swoje najładniejsze suk-
nie nielubianym szwagierkom. Inne pokuty ,,z fantazją” to zastą-
pienie modnych loków – prostymi włosami czy zrezygnowanie z 
makijażu. I w tym momencie wyobrażam sobie, że współczesny 
spowiednik z nieco dokuczliwą fantazją przy zadawaniu pokuty 
(np. zamiast oglądania modnego serialu – odmawianie różańca) 
miałby... pustki przed konfesjonałem. Tymczasem pokuty są dziś 
coraz bardziej symboliczne, mają pełnić też rolę... wychowawczą, 
zwłaszcza dla krnąbrnych dzieci. Nikt nie musi iść na klęczkach 
do Częstochowy (choć wielu pielgrzymów ostatni etap wędrówki 
do sanktuariów odbywa właśnie w ten sposób – ale to ich własna 
wola a nie nakaz). Co więcej – z ważnego powodu można spo-
wiednika poprosić o zmianę owej ,,kary” za grzechy.92 proc. Pola-
ków to katolicy i to oni mają obowiązek przynajmniej raz w roku 
na Wielkanoc przyjąć Komunię św. A ta zazwyczaj poprzedzona 
jest Sakramentem Pokuty.  Czasu na Komunię Św. Wielkanocną 
jest sporo, bo aż do Święta Najświętszej Trójcy – 16 czerwca

                                                                              Ewa Kłodzińska

nowa rada azk Są tematy, które wymagają natychmiastowego działania . Jak-
że inna to będzie kadencja. Ludzie nauczyli się już kontaktu  
z radą, a i w drugą stronę ta zasada przynosi pozytywne efekty. 
Reguła rozmowy na sesjach przyniosła pożądany skutek. Wielu 
mieszkańców przychodzi ze swymi kłopotami lub propozycja-
mi, cała rada ma okazję zapoznać się ze sprawą i rozwiązać kogoś 
problem na miejscu. W świecie mediów elektronicznych zbędne 
stają się dyżury, gdyż wiadomość wysłana e-mailem nie wymaga 
od mieszkańca ,,wyprawy ” na drugi koniec osiedla, by spotkać 
się z radnym. Szybka i rzeczowa odpowiedź tworzy ,,więź komu-
nikacyjną” i wzbudza poczucie zrozumienia, a przecież o to cho-
dzi w dialogu. Najważniejszym zadaniem obecnej Rady Osiedla 
będzie ten dialog rozwijać.

Mieszkańcy stali się bardziej otwarci  
i wielu przejawia liczne inicjatywy. Takie-
mu rozumieniu życia na osiedlu należy tyl-
ko przyklasnąć. Rada powinna inicjować  
i kreować życie osiedla, a mieszkańcy wspie-
rać i niekiedy ,,dopingować” krytyką. Rad-
nym być to służyć innym, bez popadania w 
pychę i pogardę, a tak niestety często się zda-
rza.

Ślubowanie rady nastąpi w dniu 
08.04.2019 o godz.17.30 w Sali Malino-
wej Urzędu Miasta, Plac Kolegiacki.-
Zapraszam Drodzy Mieszkańcy !

Już niebawem Śwęta. W imieniu wła-
snym oraz  Bezpartyjnej Inicjatywy AZK Ży-
czę Państwu Zdrowych i Pogodnych Świąt  
Zmartchwywstania Pańskiego! I Dziękuję za 
zaufanie na kolejne cztery lata !     

                                       Krzysztof Bartosiak 
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kliny zieleni w poznaniu to świętośĆ  
która musi pozostaĆ pilnie chroniona

przewietrzają miasto i ograniczają smog
Wymyślone i zrealizowane w Poznaniu kliny zieleni są jedy-

ne w Europie i powinny stanowić naszą chronioną świętość, 
dumę oraz chlubę i być przedmiotem podziwu, zazdrości oraz 
naśladowania. Koncepcję klinów zieleni stworzył przed woj-
ną wspaniały architekt Poznania Władysław Czarnecki, a jego 
konsultantem naukowym był twórca Wielkopolskiego Parku 
Narodowego prof. Adam Wodziczko. Jest to jedyne założenie 
tego typu w Europie. Głównym celem istnienia systemu kli-
nów jest ochrona wód i przewietrzanie miasta.

Wschodni klin zieleni nazywany również Cybińskim jest naj-
większy i jako jedyny w całości leży na prawym brzegu War-
ty. Obejmuje obszar Cybiny od Antoninka, obszary cmentarza 
na Miłostowie i biegnie do północno-wschodnich granic Pozna-
nia. Plany Czarneckiego z 1949 zakładały stworzenie kąpieliska 
miejskiego po spiętrzeniu wód Cybiny, a oprócz tego stworzenie 
toru regatowego dla wioślarzy. Imprezy miały stanowić atrak-
cje dla wypoczywających poznaniaków i podnieść prestiż mia-
sta. W latach 40. XX wieku prowadzono zalesienia piaszczystych 
terenów. Obszary rzeki Główna miały się stać osobnym klinem, 
który w planach zaczynał się przy Warcie i prowadził do Prom-
na i Wierzenicy. . 

Eksperci zwracają uwagę na wartość klinów zieleni w Pozna-
niu, na których nowe Studium przewiduje częściową zabudowę. 
Kliny zieleni to unikatowy układ, który nie występuje nigdzie na 
świecie - mówi Maciej Armanowski, założyciel pracowni archi-
tektonicznej MOM. Kliny to pomysł prosty i przez to genialny. 
Dzięki niemu pasy zieleni docierają aż do centrum miasta.

Zagrożenia wynikające z dalszej zabudowy klinów wymienia 
Anna Gałecka-Drozda z Katedry Terenów Zieleni i Architektury 
Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego:- Zabudowa klinów to 
przede wszystkim przerwanie ciągłości rekreacyjnej i ekologicz-
nej. To oznacza pogorszenie jakości życia, ale i straty zdrowotne 
dla poznaniaków. 

Specjaliści wskazują jednak, że od lat kliny są "nadgryzane" 
przez deweloperów i miasto powinno je chronić, nie pozwalając 
na dalszą zabudowę. Na Zachodzie wymyśla się cuda, by przy-
wrócić zieleń miastu i walczy o każdy jej fragment. Kliny ziele-
ni to teren w mieście, który na zawsze powinien zostać płucami 
Poznania. - Jeśli klin zieleni ma pełnić funkcję ochronną to powi-
nien być twardy zakaz zabudowy, podkreśla Lech Mergler z Pra-
wa Do Miasta. 

Rada Osiedla Główna
 Ewa Barbara Kubiak   209 głosów
Ludwik Stefan Troiński 195 
Mariusz Jóżef Ignaczak 190 
Kamil Matyja 175 głosów
Agnieszka Anna Gaczkowska 171 
Grzegorz Sławomir Maciejewski 164 
Adam Kornacki 158 
Jacek Gaczkowski 157 
Sebastian Przybylski 155 
Piotr Brzoski 152 
Aleksandra Friedrich 149
Marzena Strzyżewska 149 
Michała Mirosław Taraska 147
Dawid Biniecki 145 
Wiesława Kaźmierczak 144 

Rada Osiedla Ostrów Tumski
Śródka  Zawady Komandoria                                                                                                                                       
 Piotr Gerard Cofta   214 głosów
Tatiana Maria Mura-Waraczewska 183 
Paweł Pawełczyk 141
Zenona Barbara Leś 139
Zbysław Jankowski 138
Karol Jeliński 133
Anna Maria Nachaczewska 132
Zbigniew Jerzy Grudzień 131
Ewa Suchora 126
Daniel Janusz Żurawski 119
Beata Kinga Urbańska 106
Andrzej Rybicki 104
Lucjan Gerard Dutkiewicz 87
Maciej Janku 83
Adam Marcin Kostyk 77

Rada Osiedla 
Warszawskie Pomet Maltańskie
Michał Grześ   333
Monika Agnieszka Połczyńska294
Julian Roman Dworzcki 255
Joanna Korcz 250
Wojciech Trojanowski 244
Paweł Szymański 236
Agnieszka Anna Lipińska233 
Karina Katarzyna Kozanecka-Łabędzka 228
Tadeusz Jacek Klinger 222
Anna Barbara Gębka Suska 150 
Janina Paprzycka 131
Sebastian Jan Kowalik 94
Mateusz Stanislaw Kalke 92
Andrzej Janik 3
Rafał Zabel 8
Gabriela Joanna Szaflik 3

wyniki wyborów naszych rad osiedli 219 r. 

Rada Osiedla  Antoninek
Zieliniec Kobylepole 
 Krzysztof Bartosiak 697  209 głosów
Magdalena Maria Ziółkowska  611
Grzegorz Burandt 599 

Dorota Anna Sępień 524 
Mateusz Ryszard Nowak 522 
Sebatian Paweł Józiak 499 
Roman Piuotr MIkołajewicz 480 
Robet Paweł Olejnik 480

Dionizy Stanisław Radojewski 592 głosów
Kacper Miękiszak 583
Jarosław marcin Klessa 578
Aleksandra Barbara Duszyńska 568
Grzegorz Janusz Banasiak 539 
Bartosz Jan Rozynek 538 
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kliny zieleni w poznaniu to 

Już Ponad 200 mieszkańców swoimi podpisami poparło  pro-
test przeciwko opracowywanemu MPU projektoowi,  który ma 
unieważnić Miejscowy plan Zadospodarowania Przestrzennego 
Dolina Strumienia Szklarki z 2010 roku. Poza tym powstają inne 
oddolne sprzeciwy społeczne, z

                                                     ***
PREZYDENT POZNANIA I MIEJSKA PRACOWNIA 

URBANISTYCNA. Dotyczy : protestu przeciwko zmianie 
planu zagospodarowania przestrzennego „Strumień Szklar-
ka" przyjęty uchwałą Rady Miasta Poznania nr LXV II/916/
V/2010 z dnia 2 lutego 2010r opublikowanego w Dzienniku 
Urzędowym Woj. Wielkopolskiego nr 95 poz. 1817 z dnia 13 
maja 2010r, 

Protestujemy przeciwko zmianom w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego przyjętego Uchwałą Rady Miasta jak wyżej 
i przekwalifikowania części tego terenu z terenów zielonych na 
budownictwo mieszkaniowe. 

W piśmie skierowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Po-
znania z 26.02.2019 do Radnej Miasta Poznania Pani Sary Szyn-
kowskiej vel Sęk na jej interpelację napisano , że w dniu 3.12.2018 
odbyły się konsultacje społeczne , podczas których zaprezento-
wano mieszkańcom projekt planu. W ramach konsultacji spo-
łecznych nie wpłynęły „żadne pisma dotyczące projektu planu. 
Kto w tzw. konsultacjach brał udział-jedna osoba, dwie czy trzy. 
Mieszkańcy poza , tymi pewnie zainteresowanymi osobami nie 
uzyskali w tym temacie żadnych informacji. 

Tak więc pod płaszczykiem tzw. konsultacji społecznych zmie-
rzających do zmiany planu zagospodarowania oraz dokumentu 

Uchwała Rady Miasta Poznania nr L III/941/VII/2017 z 5 wrze-
śnia 2017r dąży się zmiany planu zagospodarowania z dnia 2 
lutego 2010r. Myślimy , że większość mieszkańców Antoninka 
weźmie udział w następnych prawdziwych konsultacjach spo-
łecznych odrzucając zmiany w planie zagospodarowania

przestrzennego dla „Doliny Szklarki" 
Grażyna i Wojciech Tadeuszakowie Poznań ul. Mścibora.     
                                                  ***   
APEL DO RADY I  RADNYCH  POZNANIA
 o poparcie Protestu Mieszkańców przeciwko planom zmia-

ny Miejscowego Planu Zagospodarowania Prestrzennnego w 
Dolinie Szklarki, cennego miejskiego Klina Zieleni. W wyniku 
Starań mieszkańców Uchwałą Rady Miasta 2 lutego 2010 roku 
Wykluczono możliwość zabudowy Doliny Szklarki przyjmując 
miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Teraz  MPU 
powołując się na konsultacje społeczne 3 grudnia 2018 r. pracuje 
nad dopuszczeniem do zbudowania w dolinie czterech domów 
jednorodzinnych i jednego bloku. W konsultacjach uczestniczy-
ło tylko kilka osób. Ogół mieszkańców o konsultacjach nie został 
poinformowany. 

Cennym Wsparciem naszych starań była interpelacja do pre-
zydenta Poznaniapani radnej Sary Sękowskiej vel Sęk. Odpowieź 
na interpelacjępodpisana przez zaastępcę Prezydenta Pozna-
nia panaBartosza Gassa mówi m. in o dalszych konsultacvjach, 
analizach i uwzględnieniu różnych opinii. Dziękujemy za inne 
działania i głosy wspierające ze strony radnych m.in. pana Mi-
chała Grzesia. W imieniu Komitetu obrony Doliny Szklarki  
                                                 Henryk Rozwadowski. Antoninek. 

Po całkowitym niepowoedzeniu ubiegłorocznym, tym razem 
ma dojść do wyłonienia wykonawcy schroniska dla Zwierząt 
przy ul. Kobylepole na Osiedlu o tej samej Nazwie. Pilotują-
cy inwestycję dyrektor Usług Komunalnych Maciej Dźwig za-
pewnia, że budowa ruszy jeszcze w pierwszym półroczu., a ma 
być oddana do użytku do końca 2021 roku. 

Niedawno radni miejscy uchwalili na ten cel dodatkowycvh 9 
mln zł, bo pierwotnie przewidywany koszt w wysokości 30 mln 
zł okazał się znacznie za niski, ponieważ najtańsza ofert w prze-
targu  ubiegłorocznym  opiewała na 46 mln zł. Teraz jajtańszy 
oferent domaga się 37 mln zł. Jakim kosztem przetarg się zakoń-
czy ostatecznie tnie wiadomo,bo bo firmy startujące w przetargu 
nadal prowadzą swoistą grę finansowa. Tak należy cgyba rozu-
mieć fakt, że trzy firmy przedłużyły wadium. Coś zapewne chcą 
ugrać dla siebie. Trudno też prorokowac o ostatecxznym kształcie 
schroniska, bo w pierwotnym projekcie dokonano rózne zmiany 
zmierzajace do obnizenia kostu. Obiekt ma móc zapeqwnic azyl 
700 psów i kotów, ma dysponowa ć nowoczesnym Gabinetem 
weterynaryjnym za[pleczem edukacyjnymi sklepem. md

ruszy budowa schroniska

Wizualizacja projektowanego wejścia od ul. Kobylepole. .

Projekt przyszłego schroniska z lotu ptaka.

Za tym parkanem wkrótce powinna zacząć się budowa. 

protesty przeciwko projektom zabudowy doliny szklarki w antoniku
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Msza św. w nawie głównej przed ,,nieczynnym” prezbiterium, 
zakrystia przeniesiona do Kaplicy Św. Krzyża, organy nadal mil-
czą, a portal zabito płytą wiórową. No, i sprzed kościoła zniknął 
nagrobek ks. proboszcza Wawrzyńca Koteckiego czyli … Re-
mont kościoła św. Jana Jerozolimskiego za Murami trwa!

To stan na koniec marca. Już na Wielkanoc 100-letnie drzwi do 
portalu, po renowacji,  wrócą na swoje miejsce. Organy zostaną 
zbudowane ponownie   wówczas gdy w kościele przestanie... się 
kurzyć. Remont prastarej świątyni może wydawać się nieco cha-
otyczny, ale – wszystko jest pod kontrolą i odbywa się według 
harmonogramu. No, chyba, że pojawiają się ,,niespodzianki”, a 
tych w czasie ponad trzyletniego remontu było bez liku! 

W tej chwili ośmioro konserwatorów-artystów trudzi się nad 
wydobyciem piękna z polichromii w prezbiterium. Po emocjach 
z odkryciami pod tą częścią kościoła zostały już tylko wspo-
mnienia i bogata dokumentacja, która przyda się – za czas nie-
określony – kolejnemu 
pokoleniu( archeolo-
gów. Na zewnątrz pre-
zbiterium, na ścianie od 
strony ogrodu (wschod-
niej) odtwarzane jest 
romańskie okno w swo-
jej pierwotnym stanie 
(fot z prawej).

Nagrobkiem ks. 
Wawrzyńca Koteckie-
go, który był u św. Jana 
proboszczem w latach 

wprost z australii

Remont kościoła św. Jana Jerozolimskiego

Teatr Scena na Piętrze

koło historii

,,Błękitny express” swoją świa-
tową premierę miał niedawno 
w Australii, a 15 kwietnia – 
premierę polską: na deskach 
Sceny na Piętrze! To intrygu-
jąca opowieść o mężczyźnie  

i jego kobietach, to opowieść  
o o życiu, historii z piosenkami 

Ordonki w tle... A na scenie Sce-
ny świetna para aktorska (pry-
watnie – małżeństwo), często  i z 
powodzeniem goszcząca przy 

Masztalarskiej 8, Marzanna Graff i Aleksander Mikołajczak.
 Widzowie, którzy pojadą owym ,,Błękitnym expressem” 

pewnie będą jeszcze pod wrażeniem tego co działo się podczas 
trzech wieczorów 25, 26 i 27 marca z okazji 40. sezonu Sceny 
na Piętrze. Tak, tak – ,,40 lat minęło jak piękny sen”, co stano-
wiło tytuł tych wydarzeń. Powiedzmy od razu (z konieczności 
– w skrócie, ale do tematu wrócimy), że Scena gościła plejadę 
gwiazd  z Poznania i Warszawy. Był Koncert Galowy w trzech 
odsłonach z m.in. Grażyną Barszczewską, Katarzyną Grocholą, 
Agnieszką Różańską, Arturem Gotzem. W kolejny wieczór wy-
stąpił Krzysztof Daukszewicz, a ową ,,kulturalną trzydniówkę” 
zakończył Artur Barciś. Trudno nie docenić wysiłków Gospo-

1889 – 1918, zajęli się fachowcy, aby płycie nagrobnej i otocze-
niu przywrócić blask (fot wyżej) . Należy się to dawnemu dusz-
pasterzowi, w sto lat po jego śmierci, bo była to osoba w historii 
kościoła i parafii zasłużona. Warto przypomnieć, że to on wła-
śnie był pierwszym, z nominacji ks. abp. Floriana Stablewskiego, 
redaktorem naczelnym, popularnego do dziś, ,,Przewodnika Ka-
tolickiego”, którego redakcja mieściła się przez wiele miesięcy na 
probostwie. Warto przypomnieć, że ks. Kotecki uczestniczył na 
początku XX w. w pracach konserwatorskich przy kościele. Dzie-
sięć lat później napisał o odkrytych wówczas wewnątrz kościoła 
dwóch grobowcach. To do nich współcześnie dotarli ponownie 
archeolodzy o czym na łamach MY pisaliśmy. Wspomnijmy, że 
prawdopodobnie przed kościołem pojawi się jeszcze jeden grób, 
w którym złożone zostaną wszystkie doczesne szczątki niezna-
nych ludzi znalezione w i przed kościołem. I można rzec, że hi-
storia zatoczyła koło...

Ewa Kłodzińska. Fot. Waldemar Malicki

darzy, którzy walcząc z różnymi przeciwnościami (,,nie przyjadę, 
bo jestem na planie filmowym”), zorganizowali takie  wspaniałe 
wieczory! Ich Gospodarzem był dyrektor Sceny na Piętrze – Ro-
muald Grząślewicz. (E.K.)
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Jedenasty tydzień Mózgu

mówią na mnie farang
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”.

Guava czyli farang ..

Narody mieszkające poza naszym kręgiem kulturowym mają 
różne słowa na określenie białego człowieka. W Afryce subsaha-
ryjskiej biały to „mizungu”, w Ameryce Łacińskiej to „gringo”, w 
Malezji i Singapurze jesteśmy nazywani „ang mo”, a w Indonezji 
„bula”. W Tajlandii zaś każdy biały człowiek jest „farangiem”. Nie 
jest to określenie obraźliwe wbrew twierdzeniom osób, które po-
znały ten kraj bardzo pobieżnie. Farang to po prostu ktoś spoza 
Tajlandii, o białym kolorze skóry.

Na początku mojego pobytu w Krainie Uśmiechu sądziłem, że 
to określenie pochodzi od angielskiego słowa „foreign”, czyli „za-
graniczny”. Myliłem się, ponieważ jego źródłosłów jest o wiele 
starszy i o wiele ciekawszy.

Pierwszymi Europejczykami, którzy dotarli na teren dzisiej-
szej Tajlandii byli Portugalczycy, którzy w XVI wieku zawitali do 
Królestwa Ayutthayi (Auytthayia to miasto położone kilkadzie-
siąt kilometrów na północ od Bangkoku, dawna stolica Syjamu). 
Zastali tam kupców arabskich, perskich i hinduskich, którzy już 
od dłuższego czasu prowadzili handel z Tajami. Kupcy arabscy 
zetknęli się już z białymi ludźmi kilkaset lat wcześniej, podczas 
pierwszych wypraw krzyżowych. Nazwali oni Portugalczyków 
„farinjah” lub „firinji” – określeniami, które ich przodkowie 
stosowali wobec krzyżowców pochodzących głównie z Francji. 
Miejscowi szybko podchwycili tę nazwę, nieco ją zmienili i tak 
biały człowiek w Tajlandii został farangiem.

Jako ciekawostkę dodam, że pierwszym Polakiem na tajskiej 
ziemi był jezuita ze Lwowa Micha 

Tajowie darzą farangów szacunkiem, ale z pewnym dystansem. 
Punktem honoru każdej tajskiej szkoły jest posiadanie przynaj-
mniej jednego faranga w gronie pedagogicznym. Biali nauczycie-
le zarabiają też znacznie więcej  od tajskich kolegów. Tajki bardzo 
chętnie umawiają siz farangami – posiadanie egzotycznego chło-
paka podnosi ich status w oczach koleżanek. Z drugiej jednak 

strony farang zawsze będzie tu obcy. Uzyskanie tajskiego obywa-
telstwa jest dla niego praktycznie niemożliwe.

Dzisiaj słowo „farang” to powszechne określenie, które niko-
go nie dziwi, ani nie obraża. Czasami za to potrafi rozśmieszyć. 
Otóż „farang” ma też w języku tajskim drugie znaczenie, a jest 
nim… owoc guavy. Jest on bardzo popularny w krajach tropikal-
nych i ma postać dużego zielonego jabłka z pomarszczoną skór-
ką, w smaku przypominający nieco naszą gruszkę.

Jest bardzo smaczny i zdrowy – zawiera w sobie mnóstwo wita-
min. Samej witaminy C ma aż pięć razy więcej, niż pomarańcza!

Ulubionym dowcipem tajskich uczniów jest położenie owocu 
guavy na biurku zagranicznego nauczyciela i baczne obserwowa-
nie co zrobi. Jeżeli ugryzie owoc wtedy cała klasa wybucha gło-
śnym śmiechem. No bo farang je faranga!

Często sam specjalnie rozśmieszam moich uczniów ostenta-
cyjnie jedząc guavę, po czym wznoszę nadgryziony owoc w górę 
mówiąc głośno „Farang kin farang!” („Farang je faranga!”). A 
potem muszę przez kwadrans uspokajać roześmianą klasę.

Lubię też żartować sobie z moich uczniów. Kiedy widzę pod-
czas lunchu u któregoś z nich na talerzu kawałki guavy podcho-
dzę i mówię z udawanym przerażeniem „Oh no! You are eating a 
farang! You are eating Teacher Matt!”.

Widok faranga w Bangkoku nie jest niczym nadzwyczajnym, 
ale na prowincji to ciągle rzadkość. Jeśli więc podczas swojej po-
dróży po tym pięknym kraju zboczycie nieco z utartego tury-
stycznego szlaku to nie bądźcie zaskoczeni, jeżeli miejscowi będą 
Was oglądać jak jakieś dziwo, a dzieci na Wasz widok osłupieją 
na moment, by za chwilę pognać do domu z wrzaskiem „Mamo! 
Mamo! Widziałem faranga!!!                                Mateusz Biskup”

jak odmłodziĆ mózg
Wiele interesujących wykładów można było wysłuchać  

w siedzibie Polskiej Akademii Nauk przy ulicy H. Wieniaw-
skiego 17/19 w Poznaniu w dniach od 11 -15 marca br. Jedną 
z najciekawszych prelekcji pt. „Czy senoterapia może odmło-
dzić mózg?”, wygłosiła prof. dr hab. Ewa Sikora.  

Mówiła nie tylko o terapii snem, lecz o zjawisku starzenia się. 
Przebadała tysiące starszych osób pod kątem starzenia się ko-
mórek – prawidłowych i nowotworowych. Podczas wykładu 
podkreślała kolosalne prozdrowotne i odmładzające działanie 
kurkuminy występującej w kurkumie. 

Pani profesor opowiadała o starości. Ostatnio  coraz więcej lu-
dzi dożywa 100 lat.  Nastąpił spadek umieralności niemowląt, po-
lepszyły się warunki socjalne, nastąpił rozwój medycyny, nauki. 
Z drugiej jednak strony, zwłaszcza ludziom starszym, dokuczają 

choroby cywilizacyjne takie jak choroba Parkinsona, Alzhaime-
ra, choroby płuc, miażdżyca, choroby serca, nadciśnienie, nowo-
twory, cukrzyca typu 2, upośledzenie słuchu, wzroku itd. Jak się 
starzeje mózg? Tak jak wszystkie inne tkanki. 

Aby przeciwdziałać degeneracji mózgu należy zmienić styl ży-
cia. Warto wzmocnić interakcje, kontakty międzyludzkie, dużo 
się uczyć, by nieustannie ćwiczyć mózg. 

Ważna jest także odpowiednia dieta, która może poprawić 
funkcje mózgu dzięki ograniczeniu kalorii. Biogerontologia tłu-
maczy, że można przedłużyć życie zmniejszając ilość jedzenia. 
Bardzo ważne są też tzw. posty okresowe, które odmładzają duszę 
i mózg.  Na jego funkcjonowanie wspaniale też wpływa aktyw-
ność fizyczna dostosowana do wieku i indywidualnych możliwo-
ści. Czynnikiem negatywnie wpływającym na mózg jest stres. 

Wielkie znaczenie dla mózgu mają tzw. nutraceutyki, czyli re-
sweratrol, kwasy Omega 3 i wspomniana już kurkumina, wystę-
pująca na przykład w przyprawie curry i  ostryżu długim. 

                                                                     Weronika Jodłowa
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krokiem wolności
Zlot Chorągwi WLKP ZHP

Na zakończenie obchodów 100-lecia Powstania Wielkopol-
skiego – podpisania traktatu rozejmowego w Trewirze, w dniach 
15-17  lutego 2019r. odbył się Zlot Chorągwi Wielkopolskiej 
ZHP pod hasłem „W przyszłość krokiem wolności”. Patronat ho-
norowy nad Zlotem objęli Wojewoda Wielkopolski, Marszałek 
Województwa Poznańskiego oraz Prezydent Miasta Poznania. 
Zlot rozpoczął się dnia 15 lutego rozpaleniem Ogniska Stule-
cia od Płomienia zapalonego w Gross Rosen -miejscu męczeń-
skiej śmierci harcmistrza Floriana Marciniaka, Płomień harcerze 
przywieźli do Poznania.

Rozkaz Specjalny Komendanta Chor. odczytała phm. Barba-
ra Król (WR KSHiS), a Apel Pamięci druhna sam. Zofia Klinger 
(100 PDH). Modlitwę Pamięci poprowadził Kapelan Chorągwi 
Wlkp. pwd. Artur Wojczyński. Po zapaleniu zniczy i złożeniu 
kwiatów pod Ścianą ŚmierciFortu VII drużyny patrolowe zu-
chów i harcerzy wyruszyły na swoje trasy, a seniorzy wraz z dru-
hami 100 PDH pod komendą hm. Grzegorza Maciejewskiego 
zwiedzili mieszczące się w Forcie Muzeum Martyrologii Wiel-
kopolan – harcerze 100 PDH ustawili dla seniorów ławki i stoły 
– SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! Przemieściliśmy się następnie 
pod Pomnik Powstańców gdzie  odbyła się uroczystość nada-
nia pobliskiemu skwerowi imienia „Skautów Powstańców Wiel-
kopolskich”. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz 

jego kierownik. W tym samym czasie trzej seniorzy – phm. Piotr 
Pers, dh. Andrzej Lik oraz  dh. Rościsław Kozak brali udział w 
spotkaniu m.in. z hm. Dariuszem Supłem, hm. Ryszardem Wo-

województwa i miasta, zarząd Towarzystwa Pamięci Powsta-
nia Wielkopolskiego, Przewodniczący ZHP hm. Dariusz Supeł, 
obecne i byłe władze Chorągwi Wlkp., komendanci hufców, dru-
żyny zlotowe oraz 100 osobowa grupa seniorów ZHP. Przema-
szerowali oni następnie wraz z druhami 100 PDH oraz władzami 
harcerskimi do Domu Żołnierza na posiłek, gdzie oglądano wy-
stawę prac przedzlotowych wykonanych przez patrole zlotowe z 
Hufców Chorągwi Wlkp. ZHP (w tym przez KSH OWAR z Po-
znania).  Również tutaj przed tablicą upamiętniającą miejsce nie-
mieckich zbrodni zapalony został znicz. Kolejny znicz zapłonął 
pod tablicą druha Marciniaka na budynku III Liceum Ogólno-
kształcącego. Udaliśmy się następnie na ulicę Szkolną nr 4, gdzie 
przez 10 lat mieszkał nasz bohater – tu kilku ze współwłaścicieli 
budynku nie wyraża zgody na umieszczenie tablicy pamiątko-
wej, mimo tego i tu zostawiliśmy światło pamięci. Grupa ok. 30 
seniorów zwiedziła wystawę odznak harcerskich zorganizowaną 
w siedzibie Skrzydła Lotniczego w Poznaniu przez dr. Płk. Józe-
fa Zielińskiego. 

Następnymi punktami programu było zwiedzanie w dwóch 
grupach Muzeum Powstania Wielkopolskiego oraz Wielkopol-
skiego Muzeum Wojskowego, po którym oprowadzał nas sam 

sińskim i hm. Tomaszem Kujaczyńskim na temat sposobu pozy-
skiwania członków do Rady Przyjaciół Harcerstwa.

Po zwiedzeniu muzeów Seniorzy pożegnali swoich „opieku-
nów” – druhów z 100 PDH dziękując im za miłe całodniowe to-
warzystwo i udali się do Domu Polonii na Starym Rynku, gdzie 
odbyło się spotkanie z Przewodniczącym ZHP hm. Dariuszem 
Supłem oraz Z-cą Komendanta Chorągwi Wlkp. – phm. Anitą 
Walachowską. Spotkanie to zawierające wypowiedzi gości m.in. 
na temat Europejskiego Jamboree Skautowego, które odbędzie 
się w Gdańsku na wyspie Sobieszewskiej w 2020r., umilane było 
śpiewaniem harcerskich piosenek przy akompaniamencie forte-
pianu przez pana Floriana  Piechowiaka. Tradycyjnym kręgiem, 
kawą i pączkami zakończyliśmy ten pełen wrażeń dzień.  Orga-
nizatorem tej części spotkania był Krąg Seniorów 16 PDH „BE-
MAK” pod przewodnictwem  phm. Bogdana Kucharskiego. 

W niedzielę – dnia 17 lutego 2019r. o godzinie. 11.00 wszyscy 
uczestnicy Zlotu – 2.000 zuchów, harcerzy, wędrowników i se-

niorów ZHP stawili się na Placu Wolności na apelu kończącym 
Zlot Chorągwi Wlkp. W apelu tym uczestniczyły władze miasta, 
województwa  i samorządu, a ze strony harcerskiej m.in.  Prze-
wodniczący ZHP hm. Dariusz Supeł i Naczelniczka ZHP – hm. 
Anna Nowosad oraz gospodarze – cała Komenda i Rada Cho-
rągwi. Komendant Chorągwi Wlkp. – hm. Tomasz Kujaczyński 
wręczał upominki wyróżnionym drużynom biorącym udział w 
programie „Nie należy dłużej czekać” – w tym jedynemu kręgo-
wi seniorów, który zgłosił się do programu – Kręgowi Starszy-
zny Harcerskiej „OWAR” z Hufca ZHP Poznań – Nowe Miasto. 
Udziałem we Mszy św. o godz. 13.30 w poznańskiej Farze senio-
rzy ZHP zakończyli swój udział w Zlocie. 

                                                              Hm. Urszula Kocikowska
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nowa rola byłej szkoły

Ulica Gnieźnieńska długo czeka na swoją kolej po 
inwestycje drogowe.  

Podczas zebrania Rady Osiedla 12 lutego 219r.  uchwalono 
przyjęcie do planu finansowego Zarządu Dróg Miejskich środ-
ków nierozdysponowanych w wysokości 92.000 zł na zadanie 
„Doświetlenie przejścia dla pieszych z aktywnym oznakowa-
niem na ul. Głównej 61 i wykonanie aktywnego oznakowania 
na przejściu dla pieszych na ul. Gnieźnieńskiej 21”. 

Uchwalono przyjęcie do planu finansowego Zarządu Dróg 
Miejskich środków nierozdysponowanych w wysokości: 60 000 
zł na zadanie „Wykonanie oświetlenia Kościoła na ul. Mariac-
kiej.                       

Uchwalono przyjęcie do planu finansowego Zarządu Dróg 
Miejskich środków nierozdysponowanych w wysokości:10.000 
zł na zadanie „Zakup i montaż koszy na śmieci na zadanie „Mo-
dernizacja Parku im. Ks. Tadeusza Kirschke.

Uchwalono zmianę przeznaczenia środków celowych nali-
czonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Zarządu 
Dróg Miejskich na 2019 rok, w wysokości 62.939,00zł, z zada-
nia „Remont chodnika wzdłuż boiska Polonii od ul. Harcer-
skiej”,(fot niżej) na zadanie „Remont nawierzchni jezdni ul. 

z prac samorządu

Wieczorem 05 marca br. miała miejsce ostatnia przed wy-
borami sesja Rady Osiedla Główna. Było obecnych wielu 
mieszkańców, którym los osiedla nie jest obojętny. Była to 
szczególnie ważna sesja, bowiem radni przyjęli uchwałę do-
tyczącą nowej koncepcji zagospodarowania budynku Gimna-
zjum numer 20 im. Ojca Żelazka (fot z prawej). 

W budynku powstanie przedszkole prowadzone przez Fun-
dację Familijny Poznań. Dodatkowym sukcesem jest wynego-
cjowanie większego dostępu do przestrzeni dla społeczności 
lokalnej. W pierwotnej wersji dostęp dla mieszkańców miał być 
od godziny 17.00, a teraz przestrzeń ta ma nieograniczony do-
stęp. Fundacja Familijny Poznań zrobiła ukłon w stronę spo-
łeczności lokalnej gwarantując jej zrobienie na drugim piętrze 
toalety dla potrzeb mieszkańców. Tym bardziej cieszymy się, 
ponieważ dwa lokalne stowarzyszenia: Stowarzyszenie Mło-
dych Animatorów Kultury reprezentowane przez pana Danie-
la Stachułę oraz Stowarzyszenie Oplotki reprezentowane przez 
panią Agnieszkę Gaczkowską otrzymały właśnie dotache na re-
alizację projektów: projekt Fyrtel Główna - (finansowanie: Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto Poznań) 

Pieniądze na upiększenie rynku Wschodniego z 
pewnością bardzo się przydadzą. . 

- warsztaty, zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, 
- CIL - Centrum Inicjatyw Lokalnych - (finansowanie: Mia-
sto Poznań) - działania integrujące mieszkańców, aktywizujące 
społeczność lokalną, możliwość realizacji oddolnych inicjatyw. 
Wszystkie te inicjatywy są przewidziane dla mieszkańców Spo-
łeczności Osiedla Główna. To naprawdę bardzo dobra wiado-
mość wreszcie zacznie się DZIAĆ !!! 

Szczególnie cieszy nas CIL – Fyrtel Główna, bo to przestrzeń 
dla samych mieszkańców i ich pomysłów. Po podpisaniu wszyst-
kich niezbędnych umów ruszamy.       Agnieszka Gaczkowska, 

Rynek Wschodni”.
Uchwalonozmianę przeznaczenia środków wolnych naliczo-

nych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Szkoły Podsta-
wowej nr 45 na 2019 rok, w wysokości 58.000,00 zł, z zadania 
„Naprawa dachu w Szkole Podstawowej nr 45”, na zadania:„Mo-
dernizacja pomieszczenia klasowego przy budynku sportowym 
w wysokości 21.700 zł; na  „Odgromnienie budynku” - 25.000 
zł, i „Naprawa dachu w Szkole Podstawowej nr 45 w wysoko-
ści11.300zł

Stwierdzono  wygaśnięcie mandatu radnego p. Andrzeja Ba-
nacha, wskutek śmierci. Stwierdzono wygaśnięcie mandatu 
radnego p. Andrzeja Deutschmanna, wskutek śmierci. Źródło: 
Uchwały Rady Osiedla Główna.
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Sędziwy bruk ulicy Suchej przypomina jej stare dzieje, 
których nową kartę otworzy przewidziana modernizacja.

Widoczna na zdjęciu prawa strona ul. Studziennej z niepa-
rzystymi numerami. nie mogła uczestniczyć w wyborach, bo 

zdaniem urzędu i urzędników należy do Osiedla Ostrów Tum-
ski- Śródka-Zawady-Komandoria. 

Mieszkańcom posesji o nieparzystych numerach przy uli-
cy Studziennej odmówiono prawa głosu w wyborach do 
Rady Osiedla Główna oświadczając, że należą  oni do Osie-
dla Ostrów Tumski Śródka Zawady Komandoria i tam mogą 
głosować. 

Pani Aleksandra Pytlińska była ogromnie zdumioona, ale 
pofatygowała się do odległego lokalu wyborczego przy ul. To-
mickiego na Komandorii. Okazało się tam, że figuruje na liście 
uprawnionych do głosowania, ale z prawa głosu nie skorzystała.

 -Na wręczonej mi karcie wyborczej – wyjaśnia pani Alek-
sandra - były tylko całkiem  obce nazwiska. Od dziesięcioleci 
mieszkam na Głównej znam tutejszych mieszkańców i to oczy-
wiste, że tu powinnam móc wybierać do Rady Osiedla. 

Odebranie  tego prawa i nakaz głosowania na innym osie-
dlu Państwo Aleksandra i Jerzy Pytlińscy  susznie nazywa-
ją nazywają  absurdem. To samo spotkało innych mieszkaów 
z  nieparzystych posesji ul. Studziennej.  Dyrektor Wydziału 
Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta pan Arkadiusz Bu-
jak tak wyjaśnił: : „Rada Miasta Poznania uchwałą  z  31 sierp-
nia 2010 r. w sprawie statutu Osiedla Główna oraz uchwałą 

w sprawie statutu osiedla Ostrów Tumski, Śródka Zawa-
dy Komandoria określiła w załącznikach przywołanych 
statutów osiedli ich obszar: Granica ww jednostek pomocni-
czych przebiega wzdłuż  ulicy Studziennej, w ten sposób, że: 
- mieszkańcy lewej strony ulicy zamieszkują obszar 
Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komando-
ria i są uprawnieni do głosowania w wyborach Rady 
Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria 
- mieszkańcy prawnej strony ulicy, zamieszkują na terenie 
Osiedla  Główna i głosują w wyborach Rady Osiedla Główna” 
Widać więc, że oczywisty nonsens trwa już bardzo długo, ale ni-
Radzie Miastanie przyszło do głowy, aby taką oczywistą bzdurę 
unieważnić i wyeliminować.  

Zagadka granic osiedli

Projekt społeczny „Wyloguj się do życia” to inicjatywa 
uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu z klasy 1C. .

Realizowany jest w ramach ogólnopolskiej olimpiady „Zwol-
nieni z Teorii”. Udział w niej biorą uczniowie szkół średnich 
i wyższych. Ich zadaniem jest zrealizowanie własnego projek-
tu społecznego, który poprawi nasze otoczenie. Według badań, 
osoby w wieku 18-24 lat korzystają z internetu średnio prawie 
trzy godziny dziennie. Wielu psychologów, w tym z RSPH (Roy-
al Society for Public Health), zwraca uwagę na to, że uzależnienie 
od internetu i mediów społecznościowych jest obecnie jednym 
z najpoważniejszych problemów. Także wiele innych analiz po-
kazuje, że nadużywanie internetu jest zjawiskiem, na które trze-
ba zwrócić uwagę. Niestety ten temat rzadko poruszany jest  
w przestrzeni publicznej. Aby zmienić ten stan rzeczy, powstał 
projekt „Wyloguj się do życia”. 

Naszym celem jest zwrócenie uwagi na ten problem. W pew-
nym sensie rozłożyliśmy go na czynniki pierwsze i po kolei oma-
wialiśmy wraz z ekspertami – mówi kierownik projektu, Bartosz 
Wojciechowski.

Szczególną uwagę zwrócono na gry komputerowe oraz portale 
społecznościowe takie jak: Twitter, Facebook, Instagram, Snap-
chat, YouTube. Grupa projektowa nie ograniczyła się do uzależ-
nienia, ale  przedstawiono także wiele innych aspektów takich 
jak wpływ mediów społecznościowych na psychikę człowieka, 
relacji międzyludzkich czy zarządzania czasem. Cały czas przy-
gotowywane są kolejne materiały.

W ramach projektu przeprowadzono między innymi wywiady 
z ekspertami w dziedzinie psychologii, które można znaleźć na 
kanale „Wyloguj się do życia!” na portalu YouTube: https://www.

youtube.com/channel/UCMlH1qgM5KeOGjt_0OywnrQ
Uczniowie chcieli, aby ich projekt trafił zarówno do osób mło-

dych, jak i szerszej grupy odbiorców. Zagrożenia związane z nie-
właściwym wykorzystywaniem nowych technologii są obecnie 
dużym wyzwaniem, ale zespół wierzy, że uda im się zwiększyć 
świadomość społeczeństwa na ten temat.

Działania grupy można śledzić na https://www.facebook.com/
wylogujsiedozycia, tam też można znaleźć więcej informacji o 
projekcie.

uchwalony nonsens
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szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3
         SUKCES W SUDOKU
W Szkole Podstawowej nr 65 im. Fr. Żwirki i St. Wigury, od-

był się VIII MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ SUDOKU.  przezna-
czony był dla uczniów klas IV – VII szkół podstawowych. Nnszą 
szkołę reprezentowali: Zosia B. i Kacper T. z klasy 4A, Wiktoria 
Z. i Jeremiasz L. z klasy 6B oraz Martyna N. z klasy 7A.

W pierwszym etapie wszyscy uczestnicy mieli do rozwiązania 
trzy diagramy: dwa z poziomu łatwego i jeden z poziomu śred-
niego. W części finałowej uczestnicy rozwiązywali dwa diagra-
my. Miło nam poinformować, że Martyna zakwalifikowała się do 
finału i zdobyła I miejsce w kategorii klas siódmych. W zeszłym 
roku zdobyła I miejsce w kategorii klas szóstych. Gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów!

szych. Po występach klas I-III rodzice, oprowadzani przez Panią 
Dyrektor Dorotę Urbanowicz, zwiedzali naszą szkołę i zapozna-
li się z bardzo szeroką ofertą, jaką nasza placówka dysponuje i 
do której zachęca. Maluchy natomiast, pod opieką nauczycieli 
wzięły udział w przygotowanych dla nich atrakcjach. Uczestni-
czyły w zajęciach rozwijających spostrzegawczość i wyobraźnię - 
„Kodowanie na dywanie”. Podczas zajęć plastycznych natomiast 
wykonały gąsienicę z kolorowego papieru oraz zrobiły kolorowe 
czapeczki. Spacer po szkole rodzice i dzieci zakończyli w świetli-
cy szkolnej. 

„Drzwi otwarte” to dla rodziców okazja do lepszego poznania 
szkoły oraz spotkania z dyrekcją i nauczycielami.

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za zainteresowa-
nie naszą szkołą.

KONKURS ORTOGRAFICZNY
W dniach 4 - 11 marca odbyła się w naszej szkole kolejna edy-

cja Szkolnego Konkursu Ortograficznego skierowana do uczniów 
klas IV-VIII. Pisali oni niełatwe dyktanda, o wynikach których 
decydowały błędy ortograficzne i interpunkcyjne.

Najlepsi będą reprezentowali SP nr 45 w etapie rejonowym 
Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego Szkół Podstawo-
wych Miasta Poznania. Mistrzami ortografii na poszczególnych 
poziomach zostali: Aleksander S. (kl. IV), Jakub K. (kl. V), Agata 
L. (kl. VI), Klaudia Sz. (kl. VII), Tomasz W. (kl. VIII).

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w 
kolejnych etapach konkursu.

   SĘDZIOWIE DZIECIOM
Klasa 6a odwiedziła Sąd Rejonowy Stare Miasto. Pod okiem sę-

dziego wzięli udział w warsztatach edukacyjno-wychowawczych, 
których celem było uświadomienie młodym ludziom skutki ich 
zachowań i przybliżyło funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwo-
ści. 

Uczniowie wcielili się w rolę sędziów, prokuratorów, oskarżo-
nych i świadków na prawdziwej sali rozpraw. Odwiedzili pokój 
przesłuchań dzieci i młodzieży oraz spotkali się z policjantem, 
który opowiedział im o głównych działaniach na terenie sądu. 

Na pamiątkę klasa otrzymała dyplom uczestnictwa w zajęciach 
sądowych.

           DRZWI OTWARTE
28 lutego 2019 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie in-

formacyjne dla przyszłych uczniów oddziałów przedszkolnych i 
klas pierwszych. formacyjne dla przyszłych uczniów oddziałów 
przedszkolnych i klas pierwszych.

 Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć krótki, ale bardzo 
roztańczony, rozśpiewany i wygrany na różnych instrumentach 
program artystyczny przygotowany przez dzieci z klas najmłod-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

WIOSENNY KONKURS SKO
W siedzibie Banku PKO na Placu Wolności 3 w Poznaniu 

odbył się Międzysz-
kolny Wiosenny Kon-
kurs SKO. Konkurs 
przeznaczony był dla 
uczniów klas II i III 
szkół podstawowych. 
Naszą szkołę repre-
zentowali: Nikola B. 
i Jan W. z klasy IIA. 
Uczniowie wykazali 
się dużą wiedzą finan-
sową. Miło nam poin-
formować, że Nikola i 
Jasiu zajęli I miejsce.

Gratulujemy i ży-
czymy dalszych suk-
cesów!
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Nasz pokój jadalny w Valinade i i nasza rodzina w komple-
cie. 

ValiVade - mała polska
Dziewczynka na tułaczym szlaku  (6)

Szkoła w nr II im Adama  ickiewicza w Vaalivade
już 800 osób. Jako liczna rodzina: mama i  sześcioro dzieci dosta-

To było lato 1943 roku, czwarty 
rok naszego tułactwa – wspomina 
pani Zofia Maślak. - Pierwsze wra-
żenia, najpierw w Bombaju, do któ-
rego płynęliśmy statkiem, a potem w 
Valivade (500 km od Bombaju), do-
kąd dowieziono nas pociągiem, było 
oszałamiające. – Znowu inny klimat, 
kolory, dźwięki. A Hindusów w tur-
banach po prostu się wystraszyłam. 

Jeszcze nie wiedzieliśmy, że  Valivade koło Kolhapur na wy-
żynie Dekan stanie się na kilka lat naszą ,,małą Ojczyzną” w In-
diach. To teraz doczytałam ile ważnych osób się o nas troszczyło: 
i maharadże, i wcześniej... Paderewski (zm. 1941 r.), i władze an-
gielskie, i rząd w Delhi oraz polski na uchodźstwie, że to wszyst-
ko było kolejnym następstwem umowy (gdy Niemcy zaatakowali 
ZSRR) między Sikorskim a Majskim z 30 lipca 1941 r.   

Osiedle Valivade  zbudowano specjalnie dla polskich tułaczy 
a za organizację odpowiadał kpt Władysław Jagiełłowicz. Póź-
niej rozrosło się ono do małego miasteczka dla 5-6 tys. osób, w 
tym tysiąca sierot. Było największym azylem dla Polaków w In-
diach. Składało się z długich parterowych bloków na kamiennej 
podmurówce, w szeregowej zabudowie, stojących przy alejach.  
W każdym ,,bloku” znajdowało się 10 mieszkań po dwa poko-
je każde oraz oddzielona murkiem kuchenka na węgiel drzewny. 
Wzdłuż ciągnęły się, z obu stron, werandy oplecione powojami.  
,,Mieszkania” nie miały podłóg ani sufitu a otwory okienne bez 
szyb zasłanialiśmy matami. Ściany wykonano też z mat bambu-
sowych (później je dekorowaliśmy w różny sposób, np. makat-
kami. Pamiętam te z wyhaftowanymi ,,polskimi” bocianami). 
Doskonale było słychać co się dzieje u sąsiadów i czuć co gotu-
ją. Dachy pokryto czerwonymi dachówkami, które, zdarzało się, 
unosiły potężne sezonowe monsuny.  Trzeba było wtedy bardzo 
uważać.

Jak pamiętam, organizacja dla tych przybyłych tułaczy była 
doskonała. W zeszytach zapisano nazwiska przybyszów, daty 
urodzenia. Byliśmy podzieleni na grupy, wystarczył pod-
pis przedstawiciela rodziny czy też osoby samotnej. Kluczy do 
,,mieszkań” co prawda nie było, ale przydzielano numer. Nasz 
nowy adres to Valivade, blok 21, mieszkanie 1 i 2. Byliśmy drugą 
grupą tułaczy, która tutaj dotarła. Na osiedlu zamieszkało więc 

liśmy dwa ,,mieszkania”, trzy pokoje należały do nas, w czwartej 
izbie mieszkał samotny, kulawy pan Franek. Sprzęt był, oczywi-
ście, bardzo podstawowy i prymitywny: stół, drewniane łóżka, 
w których rolę sprężyn pełniły sznury z włókna kokosowego, na 
nich koce, przykrywaliśmy się prześcieradłami, bo było bardzo 
gorąco. A nad nami – moskitiery. Co jakiś czas odbywała się ak-
cja wyparzania łóżek i wyzbywania się w ten sposób wszelkie-
go robactwa - w ogromnych kadziach z wrzątkiem. Zajmowali 
się tym Hindusi z pomocą polskich chłopaków. Upały dokuczały 
zwłaszcza między godz. 12 a 16, obowiązkowo trzeba było nosić 
hełmy korkowe. Pilnowały tego uliczne policyjne patrole. 

 Pomału wsiąkaliśmy w to nowe miejsce. Po raz pierw-
szy od ponad trzech lat znowu mieliśmy ,,dom” i normalne za-
jęcia. Najmłodszy brat Mietek chodził do przedszkola, Wacuś 
poszedł do I klasy, Hela i ja uczyłyśmy się w gimnazjum, star-
sze siostry Henia i Marysia podjęły kursy buchalterii. Marysia 
jeździła też do Saugor, gdzie w konwencie św. Józefa uczyła się 
u sióstr zakonnych m.in. maszynopisania, stenografii. Nasza 
mama zajmowała się domem i nami.... Podpatrzyła u Hindusek 
jak upiec babkę kukurydzianą: ciasto w... garnku stawiała na roz-
palonych węglach, przykrywała pokrywą a na niej kładła gorące 
żarzące się węgielki. To był rarytas. Nauczyliśmy się też od Hin-
dusek jak prać odzież w rzece na kamieniach, które zastępowa-
ły tarkę. Mydło było ,,z przydziału”. Podczas prania trzeba było 
uważać na węże wodne i rzeczne wiry. Zakupy początkowo robi-
liśmy w pobliskim Kalhapur. Hindusi zorientowali się jednak w 
potrzebach Polaków i już zaczęli rozstawiać swoje stragany, za-
kładać małe sklepiki z potrzebnym nam asortymentem. Pojawił 
się nawet rzeźnik, pamiętam kiełbasy z baraniny. I choć zajada-
liśmy się mango czy papajami to jednak brakowało nam naszych 
ziemniaków i jabłek... Valivade stwarzało miejscowym Hindu-
som możliwość zarobku, a z kolei Polacy mieli  rupie z rządowej 
zapomogi i z własnego zarobku w licznych instytucjach, które 
powstały na osiedlu. Mogli więc robić zakupy czy też płacić za 
drobne usługi. W Valivade było  5 podstawówek, 2 gimnazja, li-
ceum ogólnokształcące i ekonomiczne. Henia dostała zatrudnie-
nie w wydziale oświatowo-kulturalnym. Był szpital z porodówką 
i gabinetem stomatologicznym. Do tego szpitala trafiła moja sio-
stra Marysia gdy zachorowała na malarię, i mama po zatruciu 
amebą. W Valivade były poczta, kościół, kino, w którym co dwa 
dni wyświetlano filmy. Nie byliśmy odcięci od świata dzięki ra-
diu w świetlicy, dorośli z uwagą słuchali wiadomości, zwłaszcza 
z Polski, w której trwała przecież krwawa wojna... Działały straż 
bezpieczeństwa i straż pożarna, funkcjonowały  rozmaite spół-
dzielnie pracy... W tamte lata w Indiach żyłam dość beztrosko: 
chodziłam do szkoły i na zbiórki harcerskie, do kina i kościoła, 
dużo czytałam. A najbardziej bałam się sępów...(cdn.)

                                                               Zofia Maślak (not. E.K.)
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biuletyn policyjny

dopalacze niszczą Życie

rondo śródka po staremu

Policja informuje

ul. Kobylepole. Zgłosił pracownik PKP że n/n sprawca na te-
renie warsztatów naprawczych PKP Cargo dokonał kradzieży ce-
wek boczników indukcyjnych z 6 lokomotyw. Brak monitoringu. 
Straty na szkodę PKP Cargo zostaną podane w terminie później-
szym. Zdarzenie w okresie 01.03.2019/12.03.2019. Postępowanie 
prowadzi KP Nowe Miasto.

ul. Browarna. Grzegorz zawiadomił, iz znana mu z widzenia 
kobieta groziła mu słownie uszkodzeniem jego mienia oraz nęka 
go w miejscu zamieszkania. Groźby wzbudziły u zgłaszającego 
obawę ich spełnienia. W wyniku podjętych czynności dzielnico-
wi KP Nowe Miasto zatrzymali kobietę. Postępowanie prowadzi 
KP Nowe Miasto.

Trocka. N/n sprawca na parkingu niestrzeżonym, poprzez wy-
bicie szyby w drzwiach dokonał włamania do samochodu Mini a 
następnie kradzieży saszetki z zawartością karty pojazdu i okula-
rów słonecznych. Brak monitoringu, brak śladów nadających się 
do dalszej identyfikacji. Straty 1500 złotych na szkodę zgłaszają-
cego. Postępowanie prowadzi KP Nowe Miasto.

ul.Warszawska. N/n sprawca w biurze na terenie firmy, do-
konał włamania do biurka a następnie kradzieży przenośnego 
głośnika. Brak monitoringu. Straty 1220 złotych na szkodę zgła-
szającego.  Postępowanie prowadzi KP Nowe Miasto.

ul. Prymasa Augusta Hlonda. N/n sprawca na parkingu nie-
strzeżonym poprzez wybicie szyby w drzwiach dokonał; włama-
nia do samochodu m-ki Peugeot a następnie kradzieży torby z 
zawartością śniadania. Straty na szkodę firmy leasingowej zo-
staną podane w terminie późniejszym. Brak monitoringu. Za-
bezpieczono ślady daktyloskopijne. Postępowanie prowadzi KP 
Nowe Miasto.

l.Leszka. Kobieta lat 85 i kobieta lat 21 w domu jednorodzin-
nym dokonały nielegalnego poboru gazu ziemnego. Straty na 
szkodę Polskiej Spółki Gazownictwa zostaną podane w terminie 
późniejszym. Sprawcy zatrzymani przez Dzielnicowych KP Po-
znań Nowe Miasto, po czynnościach zwolnione. Postępowanie 
prowadzi KP Nowe Miasto

ul. Tomickiego. N/n sprawca poprzez zerwanie kłódki doko-
nał włamania do piwnicy a następnie kradzieży dokumentów 
fiskalnych z danymi zgłaszającego. Brak monitoringu. Zabezpie-
czono metalowy pręt. Straty 20 złotych na szkodę zgłaszającego. 
Zdarzenie w okresie 01.01./13.03.2019. Postępowanie prowadzi 
KP Nowe Miasto.

ul. Krańcowa. Poprzez pomalowanie dokonano uszkodzenia 
ścian wewnętrznych budynku wielorodzinnego. Straty 1100 zło-
tych na szkodę SM „ Osiedle Młodych”. Miejsce zdarzenia nie 
monitorowane. Postępowanie prowadzi KP Nowe Miasto.

ul. Smolna. Poprzez wybicie lewej tylniej szyby włamano się 
do pojazdu marki Dacia Doker a następnie dokonano kradzieży 
dwóch skrzynek z narzędziami, wiertarki, wkrętarki oraz mier-
nika wielofunkcyjnego marki SONEL MPI-530. Łączna wartość 
strat 9500 złotych na szkodę firmy. Miejsce zdarzenia monitoro-
wane. Postępowanie prowadzi KP Nowe Miasto.

u l. Bałtycka. Mężczyzna lat 52 będąc w stanie nietrzeźwości, 
kierował pojazdem marki DAF NA DRODZE PUBLICZNEJ. Za-
trzymany na gorącym uczynku przez funkcjonariuszy  KP Wod-
ny. Postępowanie prowadzi KP Nowe Miasto.

l. Wrzesińska. Dwóch mężczyzn lat 45 i 39 i jedna kobieta lat 
33 zatrzymani przez dzielnicowych oraz RPI KP Nowe Miasto 
na gorącym uczynku posiadania łącznie 2000 paczek papiero-
sów bez akcyzy. W tym samym miejscu i czasie w/w meżczyźni 
posiadali woreczki strunowe z zawartością suszu roślinnego po-
chodzenia narkotycznego- pozytywny test THC. Postępowanie 
prowadzi KP Nowe Miasto.

ul. Gnieźnieńska. Zgłaszający zawiadomił, że dwóch męż-
czyzn lat 21 i 51 pomimo jego sprzeciwu weszli na teren pry-
watnej kamienicy, której na wezwanie nie chcieli opuścić. 
Jednocześnie dokonali uszkodzenia wyposażenia oraz elewacji 
budynku. Wartość strat na szkodę zgłaszającego podana zostanie 
w terminie późniejszym. Sprawcy zatrzymani przez dzielnico-
wych KP Nowe Miasto oraz RPI KP Nowe Miasto. Postępowanie 
prowadzi KP Nowe Miasto.

W środkach masowego przekazu co pewien  czas pojawiają się 
informacje na temat kolejnych przypadków zatruć różnego ro-
dzaju środkami  odurzającymi z substancjami psychoaktywny-
mi, które znajdują się na liście środków kontrolowanych przez 
ustawę o przeciwdziałaniu narkomani potocznie zwanymi „do-
palaczami”. Występują one pod rożnymi nazwami np. artykuły 
kolekcjonerskie, akwarystyczne itp. 

 Po te produkty najczęściej sięga młodzież w wieku 
szkolnym. Należy się zastanowić dlaczego to właśnie ta grupa 
wiekowa  sięga po tego rodzaju środki? Najczęściej  jest  to spo-
wodowane poszukiwaniem nowych wrażeń, chęcią uwolnienia 
się od stresu, napięć i problemów, czy potrzebą akceptacji środo-
wiska i rówieśników. 

 Dopalacze jak każde inne środki odurzające uzależnia-
ją swojego odbiorcę od siebie. Osoby pod wpływem środków 
odurzających tracą kontakt z rzeczywistością, tracą kontrole nad 
sobą i swoim życiem. Należy pamiętać,że każdy organizm jest 
inny i inaczej reaguje na substancje psychoaktywną. Niektórzy są 
spokojni, wyciszeni, nie wiedzą co się dzieje dookoła nich, jakby 
byli  zamknięci w swoim świcie, bardzo wolno reagują na daną 
sytuacje, a inni wręcz przeciwnie są nienaturalnie pobudzeni, 

bardzo ruchliwi,mówią od rzeczy, stają się bardzo agresywni w 
stosunku do innych ludzi, maja halucynacje lub przechodzą w 
tzw. skrajności emocjonalne od nieuzasadnionego  smutku i pła-
czu do śmiechu i euforii.  

 Dopalacze również mają wpływ na zdrowie fizyczne i 
psychiczne człowieka. Mogą powodować uszkodzenie serca i na-
czyń krwionośnych, problemy z oddychaniem, śpiączkę, nieod-
wracalne zmiany w mózgu człowieka, odwodnienie czy mdłości. 
Dlatego Policja apeluje -  DOPALCZE NISZCZĄ ŻYCIE!!!

 sporządził mł. asp. Adam Szczepaniak
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Ulica Koronkarska w Poznaniu  nie należy do  znanych, ani naj-
gorszych, ale z kilku ważnych powodów zasługuje na gruntowną 
modernizację, co dostrzegli samorządowcy i być może dostrzegą 

władze miasta.  

Efekt Społecznej inicjatywy' 
"Przystanek Folwarczna"

przebudowa folwarcznej

z prac rady osiedla
                           

Ostrów Tumski Śródka
Podwale Komandoria

Dnia 13 lutego 2019 r uchwalono  wniosek do Zarzą-
du Dróg Miejskich o dokonanie zmian w planie finan-
sowym na 2019 r. Wnioskuje się o przyjęcie do planu 
finansowego Zarządu Dróg Miejskich środków nieroz-
dysponowanych w wysokości 100 000 zł na zadanie „Re-
mont ul. Koronkarskiej”

Przewodniczący Rady Gerard Cofta poinformował radnych o 
spotkaniu z Zarządem Dróg Miejskich, które odbyło się 1 lutego. 
Podczas spotkania poruszono m.in. temat remontu ul. Koron-
karskiej. Przedstawiciele ZDM wyjaśnili, że zadanie polegające 
na opracowaniu projektu przebudowy ul. Koronkarskiej, na któ-
re Rada zabezpieczyła w swoim budżecie 100 000 zł, odrzucono, 

ponieważ nie zabezpieczono środków na realizację tego projek-
tu. Szacunkowy koszt przebudowy ul. Koronkarskiej wynosi 3,5 
miliona zł, w związku z czym, pojawił się pomysł, aby o zabezpie-
czenie środków na ten cel zawnioskować do Prezydenta i Rady 
Miasta Poznania. Pomysł taki jest w pełni uzasadniony, gdyż 
po przeprowadzonej trzykrotnie przez radnych Osiedla lustra-
cji ul. Koronkarskiej stwierdzono, że znajdujące się tam firmy, 
to firmy przyszłościowe, z odbudowanymi i wyremontowanymi 
wewnątrz posesjami i zapleczami, że są to znaczący dla miasta 
podatnicy, a co najważniejsze są oni zainteresowani partycypacją 
w remoncie, jednak muszą znać jego orientacyjny koszt.

Radni nie wnieśli uwag i wniosek uchwalono.
Podczas zebrania dnia 6 marca 219 r. Rada Osiedla Zaopi-

niowała pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta Poznania  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego „W rejonie Zagórza” w Pozna-
niu.

Rada Osiedla wyraziła zgodę na przesunięcie środków fi-
nansowych w 219 roku z zadania „Remont dachu”Przedszko-
la nr82 na zadanie „Remont pomieszczeń Przedszkola nr 82.

Rada Osiedla Ostrów Tumski Śródka Podwale Komandoria robi bardzo 
wiele, aby nadać ulicy KOronkarskiej wygląd zgodny z oczekiwaniem tu-

tejszych mieszkańców i właścicieli licznych , prężnychfirm.

Trwają prace  związane z budową ul. Folwarcznej. Z nowej 
drogi mieszkańcy będą korzystać pod koniec przyszłego roku. 
Dzięki temu dostaną się do pętli Franowo i dalej komunikacją 
miejską w stronę centrum.  Docelowo, wzdłuż ul. Folwarcz-
nej, utworzone będzie połączenie autobusowe.

Zaplanowawano  również rozbudowę ul. Szwajcarskiej (przy 
zajezdni tramwajowej), a także ul. Stalowej, Kobylepole, Piwnej  
i Reknickiej. Skrzyżowania poszczególnych ulic zostały zaprojek-
towane jako ronda, a wzdłuż całego odcinka przewidziano budo-
wę ścieżki rowerowej i chodników oraz oświetlenia drogowego  
i kanalizacji deszczowej.

Budowa nowego układu drogowego znacząco poprawi dojazd 
do Osiedla Przemysława - również dla pojazdów transportu pu-
blicznego. Zakłada się budowę zatok autobusowych. W rejonie 
szkoły podstawowej przy ul. Szpaków wprowadzone zostanie 
udogodnienie dla rodziców dowożących dzieci do szkoły. Będzie 
to zatoka postojowa typu "Kiss&Ride" (zatrzymaj się, wysadź i 
jedź). Nasadzona zostanie nowa zieleń. Wybudowane zostaną 
przejścia i przejazdy kolejowe.

Nowe rozwiązanie uspokoi ruch na ul. Folwarcznej, Browarnej 
i Dymka. Ulica połączy osiedle PTBS z pętlą tramwajową. Dzięki 
przebudowie ulicy mieszkańcy będą mogli w kilkanaście minut 

dostać się do centrum. Wykonawca robót, spółka Strabag, na re-
alizację całej inwestycji ma 13 miesięcy. Dodatkowo, w ramach 
tej umowy, w ul. Kobylepole powstanie kanalizacja sanitarna  
i wodociąg wraz z przyłączami. Wodociąg zbudowany zostanie 
również w ul. Piwnej i 

Ta inwestycja jest bezsprzecznie owocem starań Stowarzysze-
nia Przystanek Folwarczna i jego założyciela Krzysztofa Bar-

tosiaka.
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na tropach łosi5
Znów w Puszczy Augustowskiej

Następny wyjazd na polowa-
nie w Puszczy Augustowskiej 
odbył się na zaproszenie Ja-
sia z Sejn, który zaproponował 
mojemu przyjacielowi Wiesio-
wi M. z Kiszkowa polowanie 
na byka Łosia. Ja otrzyma-
łem odstrzał od zaprzyjaźnio-
nego Łowczego Okręgowego  
z Suwałk. Pojechaliśmy moim 
Fiatem 125p: Wiesiu, Ja i mój 
siostrzeniec Maciej, który 
przyjechał z USA po dłuższym 
pobycie u swoih rodziców w 
Chicago. Po zdanej maturze w 
Stanach zaczynał bardzo tęsk-
nić za Polską i zdecydował się wracać na stałe do ojczyzny. 

Zaproponowałem Maćkowi, aby z nami pojechał nacieszyć się 
widokiem naszego pięknego kraju i  poznać naszych przyjaciół, a 
przede wszystkim zobaczyć piękne lasy Puszczy Augustowskiej. 
W tamtych latach osiemdziesiątych bytowały w Puszczy takie 
zwierzęta, które dzisiaj są bardzo rzadkie albo już ich prawie nie 
ma. Takim drapieżnikiem był ryś, który dzisiaj występuje już tyl-
ko sporadycznie we wschodniej i południowej Polsce. 

W czasie kiedy byliśmyw Puszczy polowało się jeszcze na łosie 
i wilki. Głuszce i cietrzewie też były na liście ptaków łownych, 
jednak myśliwi i leśnicy bardzo dbali o to, aby miały spokój 
i warunki do wyprowadzania swoich lęgów. Tereny, na któ-
rych występowały głuszce i cietrzewie objęte są całorocznym 
odstrzałem drapieżnikó jak lisy, borsuki, tchórze, kuny leśne, 
które niszczyły lęgi tych pięknych ptaków zakładających swoje 
gniazda na ziemi.

Po przyjeździe do Sejn zakwaterowaliśmy się w Hoteliku na 
rynku. Po  o południu był wyjazd na upragnione polowania. 
Wiesiek pojechał z Jasiem, a po nas z Maćkiem przyjechał Łow-
czy Jan, z którym pojechaliśmy do Gib, gdzie wjechaliśmy na 
teren Puszczy. Jadąc kawał przez las dotarliśmy do ambony, na 
której mieliśmy oczekiwać na pojawienie się łosi, boi to właśnie 
z tej ambony były często  widywane. Po ewentualnym upolowa-
niu byka łosia mieliśmy wrócić do Sejn i zorganizować transport 
tuszy do punktu skupu. Przez pierwszą godzinę siedzenia nic 
się nie działo, oprócz cudnych widoków puszczańskiej przyrody 
żadnego zwierza nie widzieliśmy. Po godzinie rozpadało się bar-
dzo mocno. Na szczęście ambona miała szczelny dach i nie mo-
kliśmy siedząc na czatach.

Kiedy zrobiło się bardzo ciemno postanowiliśmy zakończyć 
zasiadkę i wrócić do Sejn. Próbuję zapalić samochód,  Jednak po 
kilku próbach silnik nie reaguje. Decydujemy się na pieszy marsz 
do Gib z nadzieją , że wznajdziemy dom z telefonem, aby zawia-
domić Jana o naszej przygodzie i prosić o pomoc. Mój przyjaciel 
Wiesiek był absolwentem WSR Wydz. Mechanizacja Rolnictwa i 
dlatego byłem pewien, że uda mu się uruchomić nasze auto. Kie-
dy po prawie dwugodzinnym marszu las powoli odsłaniał pola i 
mieliśmy nadzieję że Giby są już blisko. 

W pewnym momencie mój siostrzeniec podnieconym gło-
semówi: wujku tam jest wilk. Rzeczywiście zobaczyłem w tych 
ciemnościach niby lampy (oczy wilka’ które w ciemnościach 
świecą). Na wszelki wypadek załadowałem dryling i próbu-
ję przez lunetę zobaczyć tego „wilka”. Jednak domniemany wilk 
przemieszczał się w linii prostej z lewej na prawą stronę i z po-

wrotem Okazało się , że jest to pies owczarek , który uwiązany na 
długim łańcuchilnował pole ziemniaków przed dzikami.

W końcu doszliśmy do osady leśnej, za szybą ukazała się prze-
straszona kobieta. Jednak j otworzyła okno . Opowiedziałem 
jej naszą przygodę prosząco udostępnienite lefonu Na szczęście 
Wiesiek i Jan byli już w domu po udanym polowaniu gdyż Wie-
siowi udało się strzelić byka łosia.(fot niżej).  

Moi przyjaciele o pierwszej w nocy dojechali do nas i jedziemy 
do naszego samochodu. Wiesiek otworzył maskę, zdjął kopułkę 
zapłonu i wytarł ją szmatką po czym bez problemu samochód 
zapalił. Następny dzień od rana świętowaliśmy u Jasia w domu. 
Jan przyszedł rano do Hoteliku, aby zaprosić nas na uroczyste 
śniadanie. Po drodze idąc spacerkiem do Jasia byliśmy światka-
mi takiego zdarzenia. Otóż kierowca trabanta jadąc powoli przez 
rynek potrącił lekko rowerzystę, który przewrócił się na drogę. 
Kierowca trabanta się zatrzymał, a rowerzysta wstał,  podszedł 
do samochodu, otworzył jego drzwi, dwukrotnie go uderzył, po 
czym wsiadł na rower i odjechał.  Zaskoczony tą reakcją kierow-
ca trabanta też odjechał. Jan z humorem wyjaśnił nam, że u nich 
tak właśnie wymierza  się „sprawiedliwość”.

Po śniadaniu udaliśmy się na spacer po Sejnach zwiedzając 
najciekawsze miejsca tego pięknego miasteczka zamieszkałego 
również przez mniejszość litewską. Maciek był zachwycony tym 
wyjazdem z nami w te piękne okolice i wspaniałymi ludźmi, któ-
rych miał przyjemność dzięki nam poznać. Również nasi przy-
jaciele bardzo go polubili, gdyż opowiadał dużo o Ameryce, w 
której na stałe nigdy nie chciał zamieszkać.

Następnego dnia po śniadaniu i podziękowaniu za wspania-
łą gościnność Jana i żony oraz za łowieckie przygody na tropach 
łosi w Puszczy Augustowskiej wracamy do domu Wiesia w Kisz-
kowie z trofeum łosia, a my z Maćkiem pełni wrażeń jedziemy do 
domu w Owińskach.                                    Stefan Wojciechowski
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    IMIENNIK  KWIETNIOWY

H O R O S K O P nA KWIECIEŃ
BARAN - Twojemu znajomemu wydaje się, że może zawojować świat 

i okolice, tak jak zeru stojącemu za cyfrą wydaje się, że może ją zastą-
pić. Ktoś bardzo życzliwy usunie z Twojej drogi życiowej sporo absor-
bujących Cię, nawet bezwiednie przeszkód. Niewątpliwie napotkasz na 
opory i wyraźnych antagonistów. Ostrzeżenie mędrca: Ludzie myślą, że 
słowa zawsze ulatują w przestrzeń, ale czasem - zamiast ulecieć - spada-
ją nam na głowę.

BYK - Kryzys, zwłaszcza w miłości, jest podobny do góry lodowej; 
zazwyczaj osoby postronne dostrzegają tylko jej wierzchołek. To jak-
by choroba, która wyłączyła Cię skutecznie z obiegu bieżących spraw. 
Nie przejmujesz się tym jednak zanadto i całkiem słusznie. W rodzi-
nie spokój. Czyżby posłuchano wskazania Wasilija Rozanowa: „Pięknie 
jest myśleć rzeczy piękne, lecz jeszcze piękniej rzeczy piękne czynić”. Za 
dużo chyba tej pięknoty naraz.

BLIŹNIĘTA - Ponoć najwierniejsi są przyjaciele oczekujący na 
wsparcie. Tymczasem i Tobie dają się boleśnie we znaki spiętrzone nagle 
trudności. Wybrniesz z nich właśnie teraz własnym sumptem, nie oglą-
dając się bynajmniej na niczyją pomoc. Szczególnie miłe i nowe akcenty 
w życiu towarzyskim. Zadbasz o dawne wspaniałe układy i koneksje ro-
dzinne. Poza tym - jak głosi fraszkopis - „Na chwilę lenistwa powinni-
śmy solidnie zapracować”.

RAK - Częściej ponoć mamy ojczyznę w kieszeni, niż w sercu, zwłasz-
cza w obecnych, jakby lekko zwariowanych czasach. Pewne posunięcie 
zaskoczy Cię początkowo mało przyjemnie. Wnet się jednak zdołasz 
opanować i otrząsnąć ze zgoła niepotrzebnego zbulwersowania. Na list 
udzielisz w miarę możliwości i potrzeby obszernej odpowiedzi. Albo-
wiem nawet „godziny szczerości” - głosi się - przechodzą do historii.

LEW - Katon: „Nie obwiniaj okoliczności, gdy sam jesteś sprawcą 
swoich nieszczęść”. A przecież masz ku temu skłonności. Twoja niespra-
wiedliwość polega przede wszystkim na tym, że otrzymując od losu wię-
cej niż można się było spodziewać, masz ciągle pretensje, że to wszystko 
mało. Inna historia, że „człowieka prostego (jak właśnie Ty) - jak pisał 
Monteskiusz - który umie mówić tylko prawdę, uważa się za mąciciela 
powszechnego spokoju”.

PANNA - Bacon: „Są tacy, którzy umiejąc tasować karty, nie umie-
ją grać”.Twoje zmienne przy tym humory dają się ciągle wielu, nawet 
przyjaznym Ci ludzim we znaki. Czasem Twoje postępowanie może do-

prowadzić do przerwania przyjaznych węzłów z osobą, której bezgra-
nicznie ufasz. Wiedz, że „posłuszeństwo człowiekowi, którego władza 
nie poparta jest blaskiem pracowitości - ostrzega Simone Weil - to kosz-
marny sen”.

WAGA - Zofia Kossak - Szczucka: „Do tego, by dobrze się nam dzia-
ło, potrzebne są młode ręce i stare głowy”. Z reguły przecież dysponuje 
się albo jednym, albo drugim, tedy konieczne jest porozumiewanie się z 
innymi ludźmi dla podejmowania działań życiowych. Przeciwko Tobie 
zawistni wyzyskują Twoją szczerość. Błąd w gospodarowaniu budżetem 
naprawisz szybko.

SKORPION - Einstein: „Szczęściem jest praca wraz z umiejętno-
ścią trzymania języka za zębami”. Na to drugie na pewno Cię stać, na to 
pierwsze nie zawsze i nie bardzo. Na razie czeka Cię wspaniała, bo nie-
spodziewana, przygoda uczuciowa. Niby nic wielkiego, ale przejmiesz 
się nieoczekiwanie potężnie i prawie bez reszty. Opanujesz się wkrótce i 
unikniesz nawet pozorów głębszego zaangażowania. I tak trzeba.

STRZELEC - Anatol France: „W miarę, jak się starzejemy, odkrywamy 
i spostrzegamy, że najrzadsza jest odwaga myślenia”. I Ciebie nauczyło 
doświadczenie, że zarozumiałość prowadzi tylko do popełniania życio-
wych błędów, które później bardzo ciężko będzie odrobić. Toteż spró-
bujesz dawno przez niektórych narzuconej postawy pokornej. Oby przy 
tym nie zapaść w chorobę, którą chińscy mędrcy określają tak: „Niewie-
dzę brać za wiedzę to najcięższa choroba”.

KOZIOROŻEC - Paul Valery: „Polityka - to sztuka przeszkadzania 
ludziom, aby mieszali się do spraw, które ich najżywiej obchodzą”. Po 
latach przypominasz sobie o dawnej, jakże pożytecznej przyjaźni. Spo-
tkanie przy obopólnej radości bardzo miłe i zobowiązujące do dalszych 
działań wspólnych. Interwencja w sporze rodzinnym.

WODNIK - Goethe: „Musimy się nauczyć tak znienawidzić wszelką 
złą pracę, jak wierzący grzech”. I Ciebie to dotyczy też. A płynie to za-
zwyczaj z nawrotów nastrojów w sferze przede wszystkim uczuciowej. 
Najbliżsi przyjdą Ci z pomocą. „Czym nas raduje przyroda ? - pyta mę-
drzec i od razu odpowiada - Tym, że jest ciszą w rozkwicie, pełnią życia 
przy braku cierpień płynących ze świadomości”.

RYBY - Zbigniew Hołodiuk: „Jedni uczą się na swoich błędach, dru-
dzy robią kariery na cudzych”. Tobie po trosze zdarza się i to, i tam-
to. Pogorszenie samopoczucia nastąpi wskutek egoizmu i samolubstwa 
licznych krewnych, nie baczących na nic, nastawionych wyłącznie na 
osiąganie własnych korzyści. W takich sytuacjach stajesz się człowie-
kiem nieobliczalnym. „Jest to ktoś - twierdzi Kazimierz Chyła - kto nie 
wyczuwa, że nadchodzi wybuch”.

WINCENTY (5 kwietnia) umie przekonać do swoich racji. 
To mężczyzna poważny, nawet nudny, ale on wcale się tym nie 
przejmuje! Jego zalety to cierpliwość, spokój ducha i dobra orga-
nizacja. Dlatego też potrafi doprowadzić do końca skomplikowa-
ne plany. To mężczyzna gwałtowny w miłości. Wincenty nie chce 
być skrępowany ogólnie przyjętymi zasadami, nakazami czy za-
kazami. Nikt go o to nie podejrzewa i dlatego Wincenty jest nie-
bezpieczny. 

ADOLF (19 kwietnia) jest błyskotliwy, pewny siebie. Dobrze 
czuje się wówczas gdy trzyma ster w swoich rękach. I wtedy po-
trafi być despotyczny. Działa dynamicznie, zwłaszcza na wolnej 
przestrzeni – urzędnicze biurko nie jest dla Adolfa. Jest żądny 
przygód, nowych wyzwań. Obdarza ludzi przyjaźnią, nie ocze-
kując wzajemności. Nie należy jednak nadużywać cierpliwości 
Adolfa, bo... pięści ma mocne! To mężczyzna inteligentny o du-
żych siłach witalnych.   

MALTAŃSKA ZABYTKIEM
Budynek przy ul. Warszawska 25, zaprojektowany na począt-

ku lat 50. XX w. z przeznaczeniem na restaurację i placówki han-
dlowe i usługowe, jest skromny, ale wykorzystanie elementów 
typowych dla architektury tamtych czasów, nadaje mu pewnej 
pseudomonumentalności. Wspomnijmy choćby liczne deko-
racje (tzw. pseudoboniowanie), profilowane gzymsy a zwłasz-
cza jednokondygnacyjny siedmiokolumnowy portyk, tworzący 
balkon na I piętrze a do tego nietypowy pomysł kontynuowania 
owego portyku układem sześciu okien. 

Te i inne walory architektoniczne stały się podstawą do ujęcia 
budynku w wykazie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
gminnej ewidencji zabytków. Po drugiej tronie ulicy – też zaby-
tek: kościół pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami.  Ten jednak 
objęty jest indywidualnym wpisem do rejestru zabytków. To już  
zupełnie inna ranga ,,zabytkowości”...

Skutkiem zamieszczenia budynku przy ul. Warszawskiej 25 w 
wykazie ewidencji zabytków jest konieczność uzyskania każdo-
razowo pozytywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków 
dla wizualnych – zewnętrznych zmian w obiekcie oraz dla zmia-
ny sposobu użytkowania obiektu. ( na podst. inf. z Biura MKZ w 
Poznaniu – E.K.).
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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  

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

Rentgen zębów
Protetyka (raty)

Leczenie ozonem
Leczenie laserem

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. 605 766 978

LOKAL UŻYTKOWY
DO WYNAJĘCIA

80 m2
POZNAŃ ANTONINEK

 optyk  okulista-                                                      

Ul. Główna 62 
Badanie wzroku okulary 89 zł. 

Szeroki wybór opraw
Czynne pn pt 10-18

  www.optyk majchrzak pl. Tel. 728-777-278 

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

OPTYK-OKULISTA

DOSKONAŁEJ JAKOŚCI, EKOLOGICZNY

MIÓD Z WŁASNEJ PASIEKI
UL. ZDZISŁAWY 13 (POZNAŃ ANTONINEK). CODZIENNIE OD 8 DO 20

TEL. 061 876 88 04, 609 738 867

ul. Główna 62, Poznań
Tel. 728 777 278
Badanie wzroku okulary 89 zł
Szeroki wybór opraw
Czynne pn-pt, g.10-18
www. optyk-majchrzak.pl
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przyplantach.pl
tel. 697183944





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

SKLEP SPOŻYWCZY ADAD
ZAPRASZA

ul. Konarskiego 12/14

ZAKUPY CODZIENNE I NA ŚWIĘTA

pon.-sob. 5.30-22 niedz. handl. 8-22
Wielka Sobota 5.30-14

KLIENTOM ŻYCZYMY POGODNYCH ŚWIĄT!

POLECAMY 
WYPIEKI CUKIERNICZE
WYROBY FIRMY GRZEŚKOWIAK

Przyjmujemy zamówienia na Wielkanoc


